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 قاچاق دیگر
ریسک ندارد

افزایش قیمت طال تا شب عید

اصرار دولت برای دخالت در قیمت گذاری محصوالت تولید داخل

اتحادیه ها از دالیل رشد قاچاق به »فرصت امروز« گفتند

پیش بینی فعاالن بازار از تاثیر تحول جهانی قیمت طال 

افتراق در نهادهای متولی

قیمت گذاری، سد راه تولید

آب در وضعیت قرمز 
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 ارزش قاچ��اق در کش��ور 20 
میلی��ارد دالر و دو براب��ر بودجه 
عمرانی است. خبر تکان دهنده ای 
ک��ه اگر چه همیش��ه بح��ث آن 
مط��رح بود ام��ا باالخره توس��ط 
باالتری��ن مق��ام س��تاد مرک��زی 

مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز اعالم 
شد تا ش��اید گام اولی برای یک 
ش��روع جدی��د در مب��ارزه با آن 
باشد. این مقام مسئول همچنین 
رشد س��االنه قاچاق را 15 درصد 
عنوان کرده است. اگر چه اقتصاد 

کش��ور این مسئله آسیب رسان را 
بس��یار تجربه کرده است اما رشد 
آن نش��ان می دهد که روش های 
مب��ارزه ب��ا آن مناس��ب و کافی 
نیست و ش��اید اثر گذاری الزم را 

نداشته است.

تبلیغ محیطی سریال شبکه 
نمایش خانگی با ارجاع به 

شبکه های اجتماعی

گزارش »فرصت امروز« از 
سرمایه گذاری در بازار آهن

گزارشی درخصوص چگونگی 
مدیریت فروشگاه لوسترفروشی

میوه ممنوعه  ای 
که همه آن را 

گاز می زنند

7 نشانه فرارسیدن 
زمان برون سپاری 

فعالیت های بازاریابی 

سرمایه آهنین 
می خواهد

هزینه برق مشتری 
را محاسبه کنید
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 12روش شسته رفته
برای سنگین تر شدن جیب شما در سال 2015

بهار سـال 92 بود و با تصویب بودجه سال جدید در مجلس، نسیم های 
خوشی به بازار سرمایه می وزید که حکایت از طراوت و سرزندگی بورس 
در این سـال داشـت. با ورود شرکت های پاالیشـگاهی و تاثیری که 

پتروشیمی ها از نرخ تسعیر ارز گرفتند، شاخص کل، پا بر 
نردبان ترقی گذاشت و از پله های مقاومت ها باال رفت. . .

کالبد شکافی سقوط بازار سرمایه
در گفت وگوی »فرصت امروز« بامحمد رستمی؛ کارشناس بورس بررسی شد

ش��رایط آب ایران در وضعی��ت قرمز قرار 
دارد اما به نظر می رس��د برای نحوه مدیریت 
منابع آب و حتی س��اختاری که بتواند ایران 
را از وضعی��ت بحران��ی فعل��ی خ��ارج کند، 
هی��چ نقطه مش��ترکی بی��ن وزارتخانه های 
نیرو، جهاد کش��اورزی و س��ازمان حفاظت 

محیط زیست وجود ندارد. 
وزارت نیرو روز پنجش��نبه شاهد برگزاری 
نخستین هم اندیشی سیاست گذاران منابع آب 
ب��ا عنوان »به��ره وری و حکمرانی پایدار آب« 
بود. این همایش توس��ط دانش��گاه امیرکبیر 
و ب��ا مش��ارکت پررن��گ تمام دس��تگاه های 
تصمیم س��از بخش آب کش��ور برگزار شد. در 
ای��ن همایش چهار پن��ل تخصصی پیش بینی 
ش��ده بود که رؤس��ای این پنل ها وزرای نیرو 
و جهاد کش��اورزی، رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و رییس بانک کشاورزی بود. 
اما نکته جالب توجه این بود که تمام مدیران 
دولتی با پایان یافتن پنل تخصصی مربوط به 
وزارتخانه یا سازمان خود، سالن را ترک کرده 
و با نظرات و دیدگاه های س��ایر دستگاه ها در 
زمین��ه چالش های موجود در حوزه های تحت 
مدیریت شان آش��نا نش��دند. در نتیجه شاید 
بت��وان گفت برنامه هایی از این دس��ت، محل 
مناسبی برای تبادل نظر مدیران دولتی بخش 
آب نباشد. حسام الدین آشنا، معاون فرهنگی 
رییس جمهور و سرپرس��ت مرک��ز تحقیقات 
س��ومین  جمه��وری،  ریاس��ت  اس��تراتژیک 
سخنران مراس��م افتتاحیه همایش پنجشنبه 
بود. وی در سخنان خود به بازگشت عقالنیت 
و تفکر اقتصادی در تصمیم س��ازی های بخش 
آب تاکی��د کرد و از نبود اطالعات ش��فاف در 
زمینه سدس��ازی ها انتقاد کرد. اما س��والی را 
مط��رح کرد که برای چند ثانیه، نظم جلس��ه 
مخت��ل و همهمه ای در س��الن همایش ایجاد 
ش��د. معاون فرهنگی رییس جمهور با اش��اره 
ب��ه اینکه فقط 6 درصد برق کش��ور از طریق 
س��دها تامین می شود، هش��ت درصد آب در 
بخش ش��رب و صنعت و 92 درصد در بخش 
کش��اورزی مصرف می ش��ود، این پرس��ش را 
مط��رح کرد که چرا باید مس��ائل آب در بدنه 
وزارت نی��رو مدیری��ت ش��ود و آی��ا وقت آن 
نرس��یده که مدیری��ت آب در وزارتخانه ای با 

عنوان »آب و غذا« انجام شود؟ 

مشارکت در تصمیم سازی مهم تر از 
تغییر ساختار

س��وال معاون فرهنگ��ی رییس جمهور را 
ب��ا حمید چیت چی��ان، وزیر نی��رو به عنوان 
اصلی ترین پایه مدیریت منابع آب کشور در 

ساختار اجرایی فعلی، مطرح کردیم. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« می گوی��د که 
تش��کیالت کش��ور وح��ی منزل نیس��ت و 
می تواند تغییر کند. شاید زمانی وزارت آب و 
برق یا کشاورزی هم در کشور وجود نداشت. 
اما اعتقاد داریم با تغییر مستمر ساختارها به 

اهداف نایل نمی شویم. 
وزیر نیرو اضافه می کند که مهم تر از مسئله 
س��اختارها، تصمیم س��ازی ، سیاست گذاری 
و مش��ارکت تمام دس��تگاه های ذی ربط در 

تصمیم سازی های بخش آب است. 
وی معتقد اس��ت که ش��ورای عالی آب در 
راس��تای افزایش میزان مشارکت دستگاه ها 

در مسئله مدیریت آب ایجاد شده است. 
چیت چیان به صراحت با تش��کیل وزارت 
آب و غ��ذا مخالف��ت می کن��د زی��را بر این 
باور اس��ت ک��ه بخش آب نیازهای ش��رب و 
صنعت را ه��م تامین می کن��د و اگر چنین 
وزارتخانه ای تش��کیل شود، چه کسی حقوق 

سایر بخش ها را تامین خواهد کرد. 
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا از حضور 
ذی نفعان در شورایعالی آب استفاده شده یا خیر، 
بیان می کند که در شورای عالی آب نمایندگان 
وزارتخانه ه��ای نیرو، جهاد کش��اورزی، صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و 
وزارت کشور حضور دارند. ضمن آنکه نمایندگان 
مجلس از سوی ذی نفعان مردمی در این جلسات 

حضور می یابند. 
اگرچ��ه به اعتق��اد وزیر نی��رو نمایندگان 
مجل��س به عن��وان ذی نفع��ان مردم��ی در 
ای��ن جلس��ه حض��ور دارند اما تش��کل های 
بزرگ تری����ن  به عن�����وان  کش�����اورزی 
مصرف کنندگان آب کش��ور، آنها را به دلیل 
مش��غله های کاری زیاد، نماینده خوبی برای 
خود نمی دانند. نمایندگان مجلس ناگزیرند 
به مس��ائل ح��وزه انتخابیه خود رس��یدگی 
کرده و از س��وی دیگ��ر در قانونگذاری های 

مجلس هم مش��ارکت فعال داش��ته باشند. 
برخ��ی تش��کل های کش��اورزی مدعی ان��د 
که نماین��دگان مجلس فقط ب��ه فکر حوزه 
انتخابیه خود بوده و به مس��ائل س��ایر نقاط 
کش��ور توجهی ندارند. نماین��دگان ملت از 
تمام مس��ائل بخش کش��اورزی اطالع کافی 
ندارند، در نتیجه نمی توانند حقوق از دست 

رفته کشاورزان را به آنها بازگردانند. 

راهکارهای جایگزین سدسازی روی 
میز رییس جمهور

حس��ام الدی��ن آش��نا، مش��اور فرهنگی 
رییس جمهور که خود طراح س��والی درباره 
تشکیل وزارت آب و غذا بود، در گفت وگو با 
»فرصت امروز« تاکید می کند که منظورش 
از ط��رح چنین س��والی تش��کیل وزارتخانه 
جدید نبوده است. بلکه قصد داشته پاسخ های 
موجود در این زمینه را دریافت کند. چه بسا 
توجیهات مستدلی برای عدم تشکیل وزارت 

آب و غذا نیز وجود داشته باشد. 
آشنا در پاس��خ به این پرسش که چرا در 
ش��ورایعالی آب زمینه اطالع رس��انی شفاف 
درب��اره مصوبات وجود ن��دارد، می گوید که 
وزیر نیرو به س��مت اطالع رس��انی شفاف در 
ح��ال حرکت اس��ت. ضمن آنک��ه دبیرخانه 
ای��ن ش��ورا در وزارت نیرو ق��رار دارد و اگر 
ای��ن وزارتخانه بخواه��د، می تواند در زمینه 

اطالع رسانی اقدامات موثری انجام دهد. 
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه چرا 
زمینه حضور ذی نفع��ان واقعی بخش آب در 
تصمیم س��ازی های ش��ورای عالی آب فراه��م 
نمی شود نس��بت به ترکیب اعضای این شورا 
اظه��ار بی اطالعی می کند.  مش��اور فرهنگی 
رییس جمهور معتقد است که در زمینه ساخت 
سدها عدم شفافیت بیشتری وجود دارد و باید 

بخشی از سیاست های آب تعدیل شود. 
وی همچنی��ن از انج��ام مطالع��ات دقیق 
توس��ط مرکز بررسی های اس��تراتژیک برای 
ارائ��ه راهکارهای جایگزین س��اخت س��دها 
و مضرات ناش��ی از ایجاد چنین س��ازه هایی 
خب��رداده و می گوید که ب��ه زودی نتایج این 

بررسی ها به رییس جمهور اعالم می شود. 

تاکید بر تقویت حکمرانی آب
معصومه ابت��کار، رییس س��ازمان حفاظت 
محی��ط زیس��ت به عن��وان مداف��ع حی��ات 
وح��ش و تاالب های��ی که به دلی��ل مدیریت 
نادرس��ت حق آنه��ا ضایع ش��ده و یکی پس 
 از دیگ��ری خش��ک می ش��وند، در پاس��خ به 
»فرص��ت امروز« درباره تش��کیل وزارت آب و 
غ��ذا می گوید که باید س��اختار حکمرانی آب 
و محیط زیس��ت تقویت شود.  وی در پاسخ به 
این پرسش که اگر ساختارهای اجرایی تغییر کند، 
آیا این حکمرانی تقویت خواهد شد، بیان می کند 
که باید ساختارهای اجرایی، نظارتی، قوانین و نحوه 
مشارکت مردمی تغییر کند. در واقع باید با اصالح 
نگرش ها میزان مشارکت مردم را افزایش داد.  نظر 
کارشناس��ی رییس س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت درباره تغییر در س��اختارهای اجرایی 
مدیریت آب کشور، این است که حتما نیاز به 
تقویت و اصالح ساختارهای کنونی داریم. اما 
باید روی این مسئله کار کارشناسی انجام شود 
و از تجربیات دنیا در این رابطه استفاده شود. 

تردید حجتی در آمارهای وزارت نیرو
محمود حجتی که در دولت هش��تم سکان 
یک وزارتخانه ادغام شده یعنی جهاد کشاورزی 
را به دست گرفته، در پاسخ به پرسش »فرصت 
امروز« درباره تش��کیل وزارت آب و غذا پاسخ 
روشنی ارائه نمی کند.  وی تاکید می کند: »این 
یک بحث ساختاری و تش��کیالتی است. من 
در حال حاضر وزیر جهاد کش��اورزی هستم.« 
حجتی به عنوان رییس سومین پنل تخصصی 
همایش به��ره وری و حکمرانی پای��دار آب، با 
وجود اینکه ادعای خود را بزرگ می خواند اما 
اعالم می کند که اقدامات انجام شده در زمینه 
افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به مراتب 
بیش��تر از تالش ها برای بهبود به��ره وری در 

بخش شرب است. 

افتراق در نهادهای متولی 

آب در وضعیت قرمز 
کاسته شدن از سرعت نزول شاخص ها

ب��ازار بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر از س��رعت نزول 
خود کاست.طی هفته معامالتی گذشته، شاخص کل تنها 
820 واحد کاهش یافت و در رقم 65,939,10 واحد تثبیت 
شد.تب تند تقاضا در روز دوشنبه گذشته به اوج خود رسید 
و صفوف فروش یکشنبه صبح جای خود را به صفوف خرید 
دوشنبه صبح دادند.جای خالی فروشنده اجازه داد صفوف 
خرید در روز دوش��نبه دس��ت نخورده باقی بمانند، اما این 
موضوع ارزش معامالت را به نحو چش��مگیری کاهش داد. 
تقاضای سرسام آور روز میانی هفته که به رشد تقریبا 500 
واحدی شاخص منجر شده بود، با آب سردی که سه شنبه 
روی بازار ریخته ش��د، برید.کاهش ناچیز ش��اخص کل در 
روز سه ش��نبه در برابر بازار متعادل این روز منطقی به نظر 
می رس��ید. روند معامالت روز پایانی هفته نیز متعادل بود 
و معامالتی که کمتر از 100 میلیارد تومان ارزش داش��ت، 
منجر به رش��د 10 واحدی ش��اخص کل شد. اگر بخواهیم 
هفته سوم و چهارم دی ماه را در یک نگاه مقایسه کنیم دو 
نکته توجه زیادی را به خود جلب می کند. نخس��ت کاهش 
حدودا 30 درصدی ارزش معامالت در هفته چهارم نسبت به 
هفته سوم و پس از آن کاسته شدن از سرعت نزول شاخص 
کل.کاهش ش��اخص کل در هفته چهارم ب��ه 40 درصد از 
کاه��ش 2200 واحدی هفته س��وم نیز نرس��ید تا معامله 
گران بازار سرمایه نفسی تازه کنند. دالیل بسیاری را برای 
آرامش نسبی هفته گذشته می توان بیان کرد که به بررسی 
چن��د مورد از آنها می پردازیم. همان طور که هیچ صعودی 
مطلق نیس��ت، هی��چ نزولی را نیز نمی ت��وان یافت که با 

نباشد. صعودهای مقطعی همراه 
کاه��ش بی��ش از 4600 واحد از 
ارتفاع شاخص طی 12 روز کاری 
پیاپی را می توان نخس��تین دلیل 
صعود ش��اخص در روز دوش��نبه 
دانس��ت. از طرفی دیگر، تشکیل 
کف نس��بی در قیم��ت نفت طی 
هفت��ه اخی��ر، از تنش ب��ه وجود 
آم��ده در ب��ازار کاس��ت ت��ا این 
موضوع مزید بر علت تلقی شود.

روز دوش��نبه مجلس شورای اسالمی با تصویب »تشکیل 
صندوق تثبیت بازار سرمایه« در صحن علنی خود، نقش 
بسزایی را در آرام تر شدن شرایط بازار بورس اوراق بهادار 
تهران ایفا کرد. با عنایت به تمام این موضوعات می توان 
دریافت، هفته گذشته زمان مناسبی برای استراحت بازار 
بوده اس��ت؛ اما آیا این استراحت در هفته پیش رو ادامه 
خواهد یافت ی��ا خیر؟ روزهای ابتدایی هفته پیش رو، با 
تسویه حساب اعتبارات اخذ شده توسط معامله گران بازار 
توام شده اس��ت؛ لذا بزرگ ترین چالش روزهای ابتدایی 
هفته، افزای��ش عرضه ها از محل این موضوع اس��ت.این 
افزایش عرض��ه می تواند گره کوری در معامالت روزهای 
ش��نبه و یکش��نبه بیفکند.ص��ف فروش س��نگین نماد 
»فملی« که به نظر می رسد بر اثر نوسانات قیمت جهانی 
مس تش��کیل شده باشد، یکی از تهدیدهای شاخص کل 
 در ای��ن هفته اس��ت که می تواند تاثی��ری حتی بیش از

 500 واحد را بر شاخص کل به ثبت برساند. 
 تهدید دیگری که می توان��د معامالت هفته پیش رو را 
به ص��ورت جدی زیر س��ایه خود ببرد، موضوع بازگش��ایی 
نمادهای پاالیشی اس��ت.به صورت مکرر شنیده شده است 
که نمادهای پاالیش��ی طی این هفته بازگش��ایی خواهند 
ش��د و فارغ از صحت و س��قم این خب��ر، صرف صحبت از 
آن می توان��د ت��رس عمیقی را در بازار به وج��ود آورد.اگر 
تاثیر توامان س��ه موضوع مطرح شده را بخواهیم بسنجیم، 
به س��ادگی درمی یابیم که به صورت کلی نباید از معامالت 
این هفته انتظار خاصی داش��ت؛ اما نکته حائز اهمیت آن 
اس��ت که بازار استعداد استراحت حداقل 10 روزه ای را در 

خود نهفته دارد.

نیازمندی های مشاغل ایران
پاسخگوی نیازهای شما صاحبان کسب و کار گرامی در زمینه های مختلف

 خدمات بازرگانی و صنعتی 
گردشگری و رستوران

خدمات حقوقی و ثبتی
سالمت و زیبایی

خودرو و خانه
خدمات چاپ و تبلیغات 

لوازم و تجهیزات دیجیتال

8 8 5 5 3 6 3 9 سازمان  آگهی ها:   

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
فرشید شجاع

سرکار خانم غزاله ستاری
 مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده

 و امیدواریم خداوند به شما و خانواده محترمتان
صبر عنایت فرماید.

همکاران شما در فرصت امروز 



توانیر  مدیرعام��ل ش��رکت 
را  ترانس��فورماتورها  اخی��را 
مسئول 50 درصد تلفات شبکه 
معرفی کرده و معتقد است که 
با اجرای برنامه ای مدون برای 
ترانس��فورماتورها،  تعوی��ض 
میزان تلفات در شبکه کاهش 
خواه��د یاف��ت. در حال��ی که 
ریی��س کمیت��ه ان��رژی اتاق 
تهران ب��ر این باور اس��ت که 
فقط پنج درصد تلفات ش��بکه 
ترانسفورماتورها  فرسودگی  به 
مرتبط ب��وده و ب��رای کاهش 
تلفات باید بازسازی و نوسازی 
در دستور  انتقال  ش��بکه های 

کار وزارت نیرو قرار گیرد. 
تولید برق در کش��ورها یک 
فعالی��ت اقتص��ادی اس��ت. تا 
دی��روز تنها عام��ل تاثیرگذار 
احداث  برای  تصمیم سازی  در 
بود،  نیروگاه، قیمت س��وخت 
اما به تدریج ب��ا افزایش تولید 
گازهای گلخانه ای در جهان و 
مخاطرات ناشی از فشار بیش از 
حد به طبیعت، عوامل دیگری 
نیز ب��ه چرخ��ه تصمیم گیری 
وارد شد. بشر امروز دریافته که 
فش��ار بیش از حد به طبیعت، 
آستانه تحمل آن را به حداقل 
رس��انده، بنابرای��ن اگر هرچه 
زودتر برای کاهش این فشارها 
برنامه ای تدوین نکند، نه تنها 
نسل تمام موجودات زنده، بلکه 
حتی نسل انسان ها نیز با خطر 

انقراض مواجه خواهد شد. 
ب��ه همی��ن دلیل، در س��ال 
1997 کشورهای صنعتی جهان 
با عن��وان پیمان کیوتو گرد هم 
جمع شدند و تصمیم گرفتند تا 
انتشار گازهای گلخانه ای خود را 
به میزان پنج درصد کاهش داده 

و به کش��ورهای در حال توسعه 
نیز کمک کرده تا از انرژی های 
تجدیدپذیر بیشتر استفاده کنند. 
براس��اس مفاد این پیمان -که 
ایران هم یکی از امضا کنندگان 
آن اس��ت- تا چند س��ال دیگر 
کشورهایی که بیش از سهمیه 
تعیین ش��ده کربن خ��ود، گاز 
دی اکسیدکربن تولید کنند باید 
غرامت های سنگینی به مجامع 

بین المللی بپردازند. 
ک��ه  زمان��ی  ت��ا  بنابرای��ن 
ممنوعیت های خاص بین المللی 
اعمال نش��ده، باید ب��ا افزایش 
به��ره وری در بخ��ش ان��رژی، 
تولید گاز دی اکسیدکربن خود 
را کاه��ش دهیم. بس��یاری از 
صنای��ع جهان نیز در راس��تای 
اج��رای ای��ن پیم��ان س��عی 
می کنند محصوالتی تولید کنند 
که به��ره وری باالت��ر و مصرف 
باش��د  انرژی کمتری داش��ته 
تا محیط زیس��ت کمت��ر آلوده 
ش��ود. وزارت نی��رو هم چندی 
است که تصمیم دارد با اجرای 
برنامه های مختلف میزان تلفات 
را در ش��بکه برق کشور کاهش 
دهد. مهم تری��ن هدف مدیران 
از این تصمیم ه��ا صرفه جویی 
س��وخت های  مص��رف  در 
فسیلی به عنوان س��رمایه بین 
نسلی اس��ت. به تازگی علیرضا 
ش��رکت  مدیرعامل  حائ��ری، 
توانی��ر در مصاحبه با ایس��نا 
ترانس��فورماتورها را عامل 50 
درصد تلفات شبکه برق کشور 
دانس��ته و اعالم کرده که این 
ب��رای  برنامه های��ی  ش��رکت 
جایگزینی این ترانسفورماتورها 
دارد. اما اتهام وارده از س��وی 
قویا توس��ط کارشناسان  وی، 

برق تکذیب می شود. 

شبکه برق نیازمند 
نوسازی است

محمد پارس��ا، رییس کمیته 
ان��رژی ات��اق ته��ران بر خالف 
نظ��رات مدیر عام��ل توانیر که 
ترانسفورماتورها را متهم ردیف 
اول تلفات شبکه معرفی می کند، 
معتقد است که بخش کوچکی 
از تلف��ات ش��بکه ب��ه فعالیت 

ترانسفورماتورها مربوط است. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوید که اگر تلفات ش��بکه 
را 100 درص��د ف��رض کنیم، 
فقط پنج تا چهار درصد تلفات 
ش��بکه ب��ه ترانس��فورماتورها 
مربوط بوده و 95 درصد دیگر 
ناشی از فرسودگی کل شبکه  
اس��ت. در نتیج��ه ب��ا تعویض 
ترانسفورماتورها، اتفاق خاصی 
در کاه��ش تلفات ش��بکه رخ 

نخواهد داد. 
پارس��ا  اعتق��اد  ب��ه  البت��ه 
بازس��ازی و نوس��ازی ش��بکه 
فقط ب��ا واقعی ش��دن قیمت 
ب��رق منط��ق اقتص��ادی پیدا 
خواه��د کرد ام��ا از آنجا که با 
تلفات فعلی، حج��م زیادی از 
نفت به عنوان س��رمایه ملی از 
بین می رود، مس��ئوالن وزارت 
نیرو باید ب��رای کاهش تلفات 
برنامه ای جدی داشته باشند. 

وی تاکی��د می کن��د که از 
محل بهسازی شبکه برق این 
امکان وجود دارد که به میزان 
10 ه��زار م��گاوات، ظرفی��ت 
جدید برای کشور ایجاد شود. 
دولت باید به بخش خصوصی 
اعتماد کند تا با ورود به عرصه 
کاهش تلفات، ظرفیت شبکه را 
افزایش داده و عالوه بر کاهش 
محیط زیست  سوخت،  مصرف 
را حفظ کند. همچنین دولت 

بای��د به بخش خصوصی اجازه 
دهد تا برق صرفه جویی ش��ده 
را به خارج صادر کند و از این 

راه درآمد کسب کند. 

کاهش تلفات داخلی 
ترانسفورماتورها

امی��ر نجف��ی، مدی��ر عامل 
ایران ترانس��فو  ش��رکت 
به عن��وان بزرگ ترین س��ازنده 
ای��ران،  در  ترانس��فورماتور 
به ش��دت ب��ه س��خنان مدیر 
توانی��ر درباره  عامل ش��رکت 
تلفات ناشی از ترانسفورماتورها 

واکنش نشان می دهد. 
م���ی گ�����وی������د:  وی 
ترانس��فورماتورهایی که پیش 
از این ب��ه وزارت نیرو فروخته 
تا  اس��تانداردهای 30  ش��ده، 
40 س��ال قب��ل را داش��ته و 
اخیرا این ش��رکت با همکاری 
توانی��ر و ش��رکت های توزیع، 
ترانس��فورماتورهایی ب��ه بازار 
عرضه کرده که 25 تا 30 درصد 
نس��بت به انواع قبلی، کاهش 

تلفات داخلی دارد. 
نجف��ی در پاس��خ ب��ه این 
آی��ا می ت��وان  ک��ه  پرس��ش 
چنی��ن اس��تنباط ک��رد ک��ه 
در  قدیمی  ترانسفورماتورهای 
ایران راندمان مناسبی ندارند، 
بنابرای��ن باید تعویض ش��وند، 
بیان می کند که پاس��خ به این 
س��وال هم منفی و هم مثبت 

است. 
ایران ترانسفو  آنچه ش��رکت 
داده  انج��ام  گذش��ته  در 
اس��تانداردهای  براس��اس 

40-30 سال قبل است. امروز 
ه��م در اس��تانداردها بازنگری 
ش��ده و محصوالتی ب��ا تلفات 

کمتر وارد بازار شده  است. 

ترانس ها براساس سفارش 
مشتری ساخته می شود

در حال حاضر، تعداد زیادی 
ترانس��فورماتور در ایران وجود 
دارد ک��ه عمر بخش��ی از آنها 
بیش از 40 س��ال است. پاسخ 
س��عید مه��ذب تراب��ی، مدیر 
عامل شرکت مهندسین مشاور 
نی��رو ب��ه این پرس��ش که آیا 
ترانسفورماتورها مسئول اصلی 
تلفات شبکه هستند، این است 
که ترانس ها دو دس��ته تلفات 
دارن��د. یکی مرب��وط به داخل 
خود دس��تگاه است که رقمی 
ثابت و حدود دو درصد اس��ت 
و به ش��دت عبور برق بستگی 
ندارد و دیگری تلفات »اهمی« 
است که با تغییر شدت جریان 
و ش��رایط محیطی، میزان آن 

متغیر است. 
ریی��س انجم��ن به��ره وری 
ان��رژی ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید که ترانس��فورماتورها 
براس��اس س��فارش مش��تری 
یعنی وزارت نیرو و براس��اس 
ای��ن  ک��ه  ش��اخص هایی 
وزارتخان��ه تعری��ف می کن��د، 
یعن��ی  می ش��وند.  س��اخته 
وزن، رن��گ، ق��درت و س��ایر 
نظ��ر  م��ورد  ش��اخص های 
توسط س��فارش دهنده تعیین 
می ش��ود. طبیع��ی اس��ت که 
سفارش دهنده با پرداخت پول 
باکیفیت تری  محصول  بیشتر، 

تحویل بگیرد. 
ک��ه  اس��ت  معتق��د  وی 
کیفی��ت  بهب��ود  مس��یر 
ایران��ی  ترانس��فورماتورهای 
در ح��ال طی ش��دن ب��وده و 
ناگزیریم در مس��یری حرکت 
کنی��م که تمام دنیا در آن گام 

بر می دارد. 

ایران که پی��ش از این ب��ه دلیل 
افزایش تحریم ه��ای بین المللی به 
دلیل اختالف این کشور بر سر برنامه 
هس��ته ای خود با قدرت های عمده 
جهانی تولید و صادرات نفت خامش 
کاهش یافت��ه بود پ��س از کاهش 
ش��دید قیم��ت نف��ت در بازارهای 
جهانی که تاثیر مخرب��ی بر بخش 
صنع��ت و درآمده��ای نفتی دولت 
داشته اس��ت، قیمت هربشکه نفت 
را در بودجه سال جاری خود کاهش 
داد و نفت خام این کشور در بودجه 
س��ال جاری 40 دالر در هربش��که 

قیمت گذاری شد. 
در این رابطه خبرگزاری رس��می 
ف��ارس در روز 15 ژانوی��ه به نقل از 
علی طیب نیا وزیر ام��ور اقتصادی 
و دارایی جمهوری اس��المی ایران 
نوش��ت دولت ای��ن کش��ور پس از 
بازنگ��ری در قیمت نف��ت تصمیم 
گرفته تا قیمت هربشکه نفت را در 
پیش نویس بودجه این کشور از 72 
دالر در هر بشکه به 40 دالر کاهش 
دهد. به گفته وزیر اقتصاد ایران، با در 
نظر گرفتن ای��ن بازنگری در قیمت 
نفت خ��ام در بودجه س��االنه برخی 
پروژه های عمرانی متوقف خواهند 
شد. الزم به ذکر است که سال جدید 
در تقویم ایران از روز 21 مارس آغاز 

خواهد شد. 
س��قوط 50درص��دی قیم��ت 
ش��اخص نفت��ی برن��ت به عن��وان 
ش��اخص تعیین قیم��ت نفت خام 
در نیمی از جهان در س��ال گذشته 

سبب ش��د تا دولت ها برای جبران 
ای��ن کاه��ش قیم��ت یارانه های 
پرداخت��ی را برای س��وخت و گاز 
طبیعی قطع کنن��د تا از این طریق 
آث��ار منف��ی ای��ن س��قوط قیمت 
را به حداق��ل برس��انند. در همین 
راستا، ش��رکت های قطر پترولیوم 
و رویال داچ شل پروژه ساخت یک 
نی��روگاه پتروش��یمی را ب��ه دلیل 
کاهش ش��دید قیمت نفت خام در 
بازار متوقف کردند. نعییم اس��الم، 
تحلیلگر ارشد ش��رکت آواترید در 
دوبلی��ن در این باره گفت: بیش��تر 
کش��ورهای ح��وزه خلی��ج فارس 
قیمت نفت را در بودجه سال 2015 
خود 50 دالر در هر بش��که تعیین 
کرده اند. وی در م��ورد پروژه هایی 
که به حال تعلیق درآمده اند، معتقد 

اس��ت: س��رمایه گذاران خواه��ان 
تضمین باز پرداخت س��رمایه خود 
در صورت تزریق پول به پروژه های 
عمرانی هس��تند. بنابراین طبیعی 
است که با وضع موجود در بازارهای 
جهانی نفت برای مشارکت در این 
قبیل پروژه ها تردید داشته باشند. 

در حال��ی ک��ه حس��ن روحانی 
رییس جمهور ای��ران در روز هفتم 
دسامبر سال گذشته بودجه ساالنه 
خود را ب��ا در نظر گرفت��ن نفت به 
قیمت هر بشکه 72 دالر به مجلس 
تقدیم کرده بود، از آن زمان تاکنون 
قیمت ش��اخص نفت برنت دریای 
شمال با کاهشی 30 درصدی مواجه 
شد. گفتنی است، قیمت نفت خام در 
بودجه سال گذشته ایران 100 دالر 
در نظر گرفته شده بود. پس از افت 

پی در پی ارزش نفت در بازار قیمت 
ش��اخص نفتی برنت ب��رای تحویل 
در ماه مارس با ی��ک درصد افزایش 
در بازار معامالت آتی اروپا در لندن 
به قیم��ت 48 دالر و 75 س��نت در 

هربشکه معامله شد. 
در راس��تای کاهش قیمت نفت 
در بودجه س��ال آینده ایران، دیگر 
کش��ورهای تولید کنن��ده نفت در 
خاورمیانه پس از کاهش ارزش این 
محصول در بازار ب��ه کاهش قیمت 
آن در بودجه ه��ای س��االنه خ��ود 
اقدام کردند. در همین رابطه عراق 
به عنوان دومی��ن تولید کننده نفت 
در اوپک قیمت هر بش��که نفت خام 
خود را در بودجه ساالنه اش 60 دالر 
در نظر گرفته اس��ت. ای��ن درحالی 
اس��ت که ای��ن می��زان در بودجه 

ساالنه عربستان س��عودی به عنوان 
بزرگ تری��ن تولید کنن��ده نفت در 
جهان و ب��ه گفته اس��فاکیاناکیس 
مش��اور اقتص��ادی س��ابق دول��ت 
عربس��تان 80 دالر در هر بشکه در 
نظر گرفته شده و کویت نیز هر بشکه 
نفت خام را در بودجه ساالنه خود 45 

دالر تعیین کرده است. 
در همی��ن ارتب��اط روحان��ی، 
رییس جمهور ای��ران در روز هفتم 
دسامبر گفت: انتظار دارد که کاهش 
ش��دید قیمت نفت خ��ام در جهان 
درآمدهای کشورش را در کوتاه مدت 
تحت فش��ار قرار دهد. پیش از این 
نیز عربس��تان س��عودی پیشنهاد 
کشورهای عضو اوپک از جمله ایران 
را برای کاهش تولی��د نفت خام این 
کش��ور به منظور بازیابی قیمت در 
بازارهای جهانی را ب��ه بهانه مقابله 
با افزایش تولید نفت ش��یل آمریکا 

رد کرده بود. 
کاهش شدید قیمت نفت خام در 
بازار بیش از هرکش��ور تولید کننده 
نفت دیگر در جه��ان، اقتصاد ایران 
را تحت فش��ار قرار خواهد داد، زیرا 
این کشور به دلیل بحران هسته ای 
خود تحت تحریم ه��ای بین المللی 
قرار دارد. اتحادیه اروپا که پیش تر از 
جمله خریداران نفت ایران به شمار 
می رفت، هم اکنون خرید نفت خام 
را از این کش��ور متوقف کرده است. 
ایران دو میلیون و 770 هزار بشکه 
نفت خام در ماه دسامبر صادر کرده 
که از میانگین تولید نفت این کشور 
در سال 2011 که سه میلیون و 580 

هزار بشکه بود، کمتر است. 

در پی سقوط نفت، ایران قیمت نفت را در بودجه ساالنه خود کاهش داد
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گزارش جدید اوپک 
از قیمت نفت ایران

س��ازمان اوپک در تازه ترین آمار منتشر شده خود 
به تحلیل فروش نفت اعضای این س��ازمان از جمله 

ایران اقدام کرد. 
به گزارش مهر، سازمان اوپک در تازه ترین گزارش 
ماهانه خ��ود اعالم کرد: قیمت نفت س��نگین ایران 
در ماه دس��امبر س��ال 2014 )آذر ماه سال جاری( 
می��الدی در مقایس��ه با م��اه قب��ل از آن، با کاهش 
15.47 دالر روبه رو و بش��که ای 58.99 دالر معامله 

شد. 
در همی��ن حال، قیمت نفت ای��ران در ماه نوامبر 
سال 2014 میالدی )آبان ماه سال جاری( با کاهش 
10.15 دالر روبه رو و بش��که ای 74.46 دالر معامله 

شد. 
بر پایه این گزارش، متوس��ط قیمت نفت ایران در 
س��ال 2014 میالدی در برابر هر بشکه 96.18 دالر 
بود، این در حالی است که این رقم برای سال 2013 

میالدی رقم 105.73 دالر گزارش شده است. 

نفت، چاشنی فاصله گرفتن از 
توسعه است

عضو هیات رییس��ه کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس، نفت را عاملی برای عقب افتادن 
ایران نسبت به برخی کشورهای همسایه عنوان کرد 
و گفت: اگر هنر کمیس��یون تلفی��ق، تنظیم بودجه 
ب��دون نفت و حضور بخش خصوصی باش��د، کمک 
بسیار بزرگی به اقتصاد کرده و ثمره آن، کاهش آمار 
بیکاری و خروج کشور از رکود است، دکتر الریجانی 

نیز بارها به این موضوع تاکید کرده اند. 
غالمرض��ا اس��دالهی در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت، 
کاهش درآمدهای نفتی را به نفع کش��ور دانس��ت و 
گف��ت: به طور حتم اگر افت قیم��ت نفت به کاهش 
وابستگی بودجه به فروش این محصول منتهی شود، 
نه تنها از میزان آس��یب پذیری آن کاسته شده، بلکه 
نسل آینده هم از ذخیره نفتی برخوردار خواهند بود. 
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس 
شورای اس��المی افزود: نفت به میراثی تبدیل شده 
که دی��د را محدود می کن��د و این موض��وع، باعث 
عقب افتادگ��ی ما نس��بت ب��ه برخی از کش��ورهای 
همسایه که از نفت هم برخوردار نیستند شده است. 
وی تصری��ح ک��رد: ترکیه و کره جنوب��ی از جمله 
کش��ورهایی هس��تند که ب��دون نفت از ما س��بقت 
گرفته ان��د، بنابر ای��ن جدایی اقتص��اد از نفت اقدام 
مثبتی بوده و باعث می ش��ود ک��ه آیندگان نیز از ما 

به نیکی یاد کنند. 

خودتحریمی تولیدکنندگان داخلی 
برداشته شود

رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در 
نمایش��گاه بین المللی انرژی کیش گفت: ایجاد مانع 
ب��رای اجرای قرارداد یا هر فعالیتی از این دس��ت را 
خودتحریمی تولید کنند گان داخلی می دانیم که اگر 
این موانع برداش��ته ش��ود در نهایت فرمول اقتصاد 

مقاومتی پیاده خواهد شد.
رضا پدی��دار گفت: راه حل اقتص��اد مقاومتی رفع 
موانع اس��ت به طوری که وقتی مصرف کننده نهایی 
در ح��وزه نفت ب��ه کاالیی نیاز دارد بای��د بتواند در 
اسرع وقت کاال را در اختیار داشته باشد اما به دلیلی 
ک��ه تولید کننده ما درگیر ضوابط و مقررات س��خت 
قرار می گیرد نمی تواند به س��رعت کاال را تهیه کرده 
و ارائ��ه دهد و به گونه ای اس��ت که گویی خود را در 

تبادل همکاری تحریم کرده است.
وی ادامه داد: در واقع این تولید کننده نتوانس��ته 
در زم��ان خود در زنجیره تولید مش��ارکت کند. این 
ناهمواری ها منجر به این ش��ده اس��ت که کارفرماها 

نتوانند از امکانات موجود استفاده کنند . 
پدیدار گفت: سازندگان تجهیزات نفت توان ساخت 
همه نوع تجهیزات را ندارند . انتقال تکنولوژی به راحتی 
امکان پذیر نیس��ت و البته در پیش نویس قراردادهای 
نفتی طرحی مبنی بر مش��ارکت ش��رکت های داخلی 
با ش��رکت های خارجی مطرح ش��ده که این موضوع 

می تواند در انتقال دانش فنی کمک کند.

شفاف سازی مالی 
در زنجیره صنعت برق

وزی��ر نیرو از اصالح س��اختار و راهکارهای خروج 
صنع��ت برق از وضعی��ت کنونی خب��ر داد و گفت: 
شفاف س��ازی مالی در ش��رکت هایی که در زنجیره 

ارزش اقتصادی صنعت برق قرار دارند، الزم است.
 حمید چیت چی��ان در گفت و گو با فارس گفت: 
یکی از راهکارهای خ��روج صنعت برق از وضعیت 
کنونی توس��عه نیروگاه های س��یکل ترکیبی است 
ک��ه این موض��وع در دس��تور کار وزارت نیرو طی 
ماه ه��ای آت��ی اس��ت، به همی��ن منظ��ور تبدیل 
16ه��زار م��گاوات از نیروگاه های موج��ود گازی 
ب��ه نیروگاه های س��یکل ترکیب��ی از اهداف کالن 
توس��عه صنعت برق کشور است. در صورت تبدیل 
نیروگاه ه��ای گازی به س��یکل ترکیبی اگر قیمت 
ه��ر متر مکعب گازوییل حدود 20 س��نت باش��د، 
س��االنه 10 ه��زار میلیارد توم��ان صرفه جویی در 

مصرف گاز حاصل خواهد ش��د.
چیت چیان در پاس��خ به این سوال که کسری 
مناب��ع مال��ی صنعت ب��رق در ح��ال حاضر چه 
میزان اس��ت گفت: قیمت متوس��ط ب��رق به  غیر 
از هزینه س��وخت یعن��ی هزین��ه تبدیل انرژی، 
اتص��ال و توزیع آن ب��رای هر کیلووات س��اعت 
برق در س��ال جاری ح��دود 700 ری��ال برآورد 
ش��ده اس��ت، اما متوس��ط ف��روش ب��رق حدود 
500ریال اس��ت . با این وضعیت میزان کس��ری 
منابع مالی در سال 93 در صنعت برق 35 هزار 

و 588میلی��ارد ری��ال خواه��د ب��ود.
وزیر نیرو افزود: از سال 89 تا پایان سال 92 وزارت 
نیرو تنه��ا در صنعت برق 20 ه��زار و 600 میلیارد 
توم��ان بدهی داش��ته و این رقم در ح��ال حاضر به 

بیش از 24هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در خص��وص راهکارهای خ��روج صنعت برق 
از وضعی��ت کنون��ی، گف��ت: کاهش تلف��ات برق از 
15 درص��د به زیر 10درصد تا یک س��ال آینده یکی 
از موارد مهمی اس��ت که در یک طرح جهادی قرار 

است انجام شود.

عسلویه عوارض آالیندگی 
پرداخت می کند

عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: واحدهای تولیدی آالینده مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی مشمول عوارض آالیندگی شدند.
سیدموس��ی موسوی در گفت وگو با خانه ملت، با 
اشاره به مصوبه صبح دیروز مجلس شورای اسالمی 
اظهار داش��ت: نمایندگان مجلس در نشست علنی و 
در جریان بررسی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کش��ور م��اده الحاقی دیگری را 
مصوب و به الیحه مذکور اضافه کردند که بر مبنای 
آن از ای��ن پ��س واحدهای تولی��دی کاال و خدمات 
آالینده مس��تقر در مناطق آزاد تج��اری، صنعتی و 

ویژه اقتصادی مشمول عوارض آالیندگی می شوند.
نماین��ده مردم شهرس��تان های الم��رد و مهر در 
مجلس شورای اس��المی افزود: پیش از این مناطق 
آزاد تج��اری و وی��ژه اقتصادی همچون عس��لویه از 
پرداخت عوارض آالیندگی معاف بودند که با مصوبه 
مجل��س، از این پ��س کلیه صنایع آالین��ده در این 
مناط��ق نیز مکل��ف به پرداخت ع��وارض آالیندگی 

خواهند بود.

پایان کار نمایشگاه انرژی کیش 
نمایش��گاه انرژی کی��ش با حضور 200 ش��رکت 
داخل��ی و نمایندگان خارجی در مراس��می با تقدیر 
از حامیان و ش��رکت کنندگان به فعالیت چهار روزه 

خود خاتمه داد. 
در ط��ول برگ��زاری این نمایش��گاه، هر روز س��ه 
نشس��ت تخصصی در مرکز همایش های بین المللی 
کیش برگزار شد. این نشست ها در زمینه های نفت، 
گاز و نیرو با موضوعات سرمایه گذاری و صادرات این 
صنعت مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت. 
ع��الوه بر نشس��ت تخصص��ی درب��اره موضوعات 
آسیب شناسی سرمایه گذاری در صنایع نفت و انرژی 
با هدف ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی و توس��عه 
پای��دار، نشس��تی نیز درب��اره ص��ادرات صنایع برق 
و انرژی توس��ط س��ندیکای صنعت برق ایران مورد 

حمایت قرار گرفت. 
همچنین نشس��ت تخصصی دیگری هم در مورد 
س��رمایه گذاری س��اخت و تجهیزات صنعت برق با 

حضور دست اندرکاران این بخش برگزار شد. 
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ترانسفورماتورها مسئول 
چه مقدار از تلفات شبکه اند؟



می��ل دول��ت ب��ه دخالت در 
قی�مت گ����ذاری محص��والت، 
اعتراض  روزه��ا ص��دای  ای��ن 
تولیدکنن��دگان را تا جایی باال 
برده ک��ه کار ب��ه تهدید توقف 
خ��ط تولی��د از س��وی یکی از 

خودروسازان رسیده است. 
م��وض���وع قیم�ت گ��ذاری، 
موضوعی اس��ت که علم اقتصاد 
اساس��ی،  ب��ه غی��ر از کاالهای 
دخالت دول��ت را در هر زمینه 
دیگ��ری منطق��ی نمی داند. اما 
ش��روع جن��گ ای��ران و عراق 
موج��ب ش��د ت��ا دول��ت برای 
کنترل ب��ازار دخالت خود را در 
قیمت و بازار آغاز کند و پس از 
اتم��ام جنگ نیز این روند ادامه 
پیدا کرد تا اینکه با تش��کیل و 
ش��روع به کار شورای رقابت در 
س��ال 88، دخالت مستقیم در 
قیمت محصوالت صنایعی نظیر 
خودروسازی ش��کل گرفت، اما 
تجربه نش��ان داده که این روند 
قیمت گ��ذاری نه تنه��ا ب��ه نفع 
ب��ازار نبوده بلکه پ��ای دولت را 
خودروسازان  گلوی  بیخ  بیشتر 
فش��ار داده اس��ت. ح��اال ای��ن 
فش��ار موجب ش��ده که یکی از 
اعالم  خودروسازی  شرکت های 
کن��د که از این پ��س خودروی 
تازه خود را فقط برای صادرات 

تولید خواهد کرد. 

کاربرداخاللیقیمتگذاری
در قیمت گذاری دس��توری از 
سوی دولت چند نکته را می توان 
بررس��ی کرد، نخست اینکه این 
اقدام تا چه اندازه منطقی به نظر 
می رس��د؟ نکته بعدی این نحوه 
عملک��رد چه زیان��ی را به بخش 
تولید و در پی آن کش��ور، به ویژه 
در زمانی که بر حمایت از تولید 
داخ��ل تاکید می ش��ود، تحمیل 
می کند؟ و نکته آخر اینکه راهکار 
صحیحی که باید در پیش گرفته 

شود چیست؟ 
عضو  نجفی منش،  محمدرضا 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
و دبیر انجمن قطعه س��ازان در 
امروز«  ب��ا »فرص��ت  گفت وگو 
بی��ان می کند:  ای��ن زمینه  در 
اق��دام دول��ت صددرصد  »این 
غلط اس��ت زی��را حداقل کاری 
که در کش��ور صورت می گیرد 
باید یک نمونه معادل یا مشابه 
آن در جه��ان دی��ده ش��ود یا 
کش��ورهای دیگ��ر از آن الگ��و 
بگیرن��د. در هیچ کج��ای دنیا، 
هی��چ دولت��ی در قیمت گذاری 
دخال��ت نمی کن��د. دخالت در 
قیمت گ��ذاری از س��وی دولت 
ب��ا اصل ب��ازار و رقاب��ت مغایر 

است. قیمت گذاری در کاالهای 
اساس��ی که ی��ک تامین کننده 
دارند را می توان از سوی دولت 
توجیه کرد اگرچه در آن دست 
قیمت گذاری ه��ا نی��ز اصوال در 
اجح��اف  تامین کنن��ده  ح��ق 
می ش��ود. ام��ا درب��اره قیم��ت 
خ��ودرو ک��ه 17 تولیدکننده و 
21 واردکنن��ده در این صنعت 
حضور دارند، دخالت در قیمت 
به غی��ر از اخالل کاربرد دیگری 
ن��دارد. « در برابر این دیدگاه که 
از س��وی یک تولیدکننده مطرح 
می ش��ود، دیدگاه دیگری وجود 
دارد ک��ه اصل ب��ازار و اس��اس 
ش��کل گیری چنین رون��دی را 
م��ورد بررس��ی ق��رار می ده��د.  
اقتصاددان،  یوسفی،  محمدقلی 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
از  می گوی��د:  » وقت��ی صحبت 
قیمت ها می کنیم باید س��اختار 
اجتماع��ی- اقتصادی را در نظر 
بگیریم. اینکه فکر کنیم قوانین 
اقتص��ادی مس��تقل از قوانی��ن 
اجتماع��ی هس��تند، نادرس��ت 
اس��ت. ما هیچ قانون اقتصادی 
نداری��م که خ��ارج از چارچوب 
نظ��ام اجتماعی بتوان��د کارایی 
داش��ته باش��د. هی��چ نه��ادی 
نمی توان��د اطالع��ات و دان��ش 
کافی را درب��اره تولیدکنندگان 
باشد  داشته  مصرف کنندگان  و 
تا بتوان��د قیمتی را ب��رای آنها 
تصوی��ب کند به همی��ن دلیل 
اس��ت که بازار بهت��ر می تواند 
قیمت ها را هدایت کند اما برای 
اینکه بازار بتواند عالمت الزم را 
بدهد خودش باید درس��ت کار 
کن��د و جامعه نیز بای��د به آن 
احت��رام بگذارد. درس��ت مانند 
چ��راغ راهنمایی؛ اگر یک چراغ 
راهنمایی باش��د و کسی به آن 
توج��ه نکند، تبدی��ل به عادت 
ره��ا  را  آن  و هم��ه  می ش��ود 

می کنند به ویژه زمانی که خود 
این چراغ درست کار نکند. « او 
می افزای��د:  »بنابراین باید اقتصاد 
به گون��ه ای باش��د که ش��فافیت 
در قوانی��ن، امنی��ت حقوق��ی و 
قضایی و زیرس��اخت های معین 
برای فضای کس��ب و کار موجود 
باش��د ول��ی اقتصاد م��ا متاثر از 
دولت اس��ت یعنی در کشورهای 
پیش��رفته دولت تالش می کند 
ت��ا رضایت بخ��ش خصوصی را 
جلب کند اما در کشور ما بخش 
خصوصی برای دریافت وام، ارز و 
اجازه واردات خودش را به دولت 
نزدیک می کند و در واقع وابسته 
به دولت است. وقتی این وضعیت 
حاکم می ش��ود ما با مش��کل در 
قیمت های بازار مواجه هس��تیم 
و طبیعی اس��ت ک��ه دولت اگر 
بخواه��د بدون حس��اب و کتاب 
مداخله کند این مشکل تشدید 

می شود. « 

تابلویایستروبهروی
حرکتتولید

موض��وع دیگری ک��ه در این 
می��ان مطرح می ش��ود، ضرری 
اس��ت که ب��ه فض��ای تولید به 
دلیل ای��ن نوع دخال��ت دولت 
تحمیل می ش��ود. نب��ود فضای 
وج��ود  مناس��ب،  کس��ب و کار 
قوانین دست و پاگیر، تسهیالت 
با س��ود زیاد و بسیاری از موارد 
دیگر که امروز تولیدکنندگان با 
آن روبه رو هس��تند، کافی است 
تا از جذابیت سرمایه گذاری در 
این زمین��ه بکاهد و اجازه ورود 
را ب��ه س��رمایه گذاران خارجی 
نده��د. البته با ذک��ر این نکته 
که جذب س��رمایه های خارجی 
هم��واره یک��ی از عوام��ل مهم 
برای رش��د اقتصادی و صنعتی 
ش��دن  جهان��ی  نهای��ت  در  و 
است.  نجفی منش در این زمینه 

معتق��د اس��ت: »قیمت گ��ذاری 
از س��وی دول��ت مان��ع حرکت 
یک  مث��ال  تولیدکننده هاس��ت. 
تولیدکننده می خواهد آپشن های 
محص��ول  روی  را  بیش��تری 
خود بگ��ذارد اما چ��ون به دیوار 
می کند،  برخ��ورد  قیمت گذاری 
متوقف می ش��ود. از سوی دیگر 
بازار سیاه برای کاالهایی درست 
می ش��ود که قیمت آن از سوی 
شورای رقابت کمتر اعالم شده اما 
ماهیت قیمت در بازار آزاد بیشتر 
اس��ت و از این اختالف قیمت به 
وج��ود آمده فقط دالل ها س��ود 
می برن��د. مثال درب��اره خودروی 
دنا ای��ن قیمت گ��ذاری موجب 
ش��ده تا خودورساز محصولش را 
از این پس فقط ب��رای صادرات 
تولی��د کند که این برای کش��ور 
خوب نیست. « یوسفی نیز اظهار 
می کند:  » واقعیت این اس��ت که 
دولت برخی هزینه ها را به بنگاه ها 
تحمی��ل می کن��د، هزینه ه��ای 
سیاس��ت های  بی اعتم��ادی، 
مالیات ه��ای  پول��ی،  نادرس��ت 
دست وپاگیر  قوانین  غیر صحیح، 
اداری و تحریم ه��ا، اینها مواردی 
نیست که بنگاه ها بانی آن باشند 
بنابرای��ن طبیعی اس��ت که در 
دارای  بنگاه ها  چنین ش��رایطی 
مشکل باشند. حاال اگر عالوه بر 
اینها ب��ا قیمت گذاری، بنگاه ها را 
تحت فشار بیشتری قرار دهیم، 
طبیعتا برای بنگاه ها مشکل ساز 
خواهد بود زیرا بنگاه ها با توجه به 
باال بودن نرخ سود بانکی، امکانات 
بتوانن��د  بای��د  واردات  و  ارزی 
هزینه ه��ای تولید خودش��ان را 
تامین کنند، بنابراین اجبار دولت 
برای تعیین قیمت غیراقتصادی 
برای محصوالت بنگاه ها عاقالنه 

و اقتصادی نیست. «
داوود میرخانی رش��تی، دبیر 
انجم��ن خودروس��ازان هم در 

این ب��اره ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید: »اگر همه مش��کالت 
تحریم ه��ا  و  ح��ل  خارج��ی 
نیز برداش��ته ش��ود، ش��ما فکر 
می کنی��د ک��ه مث��ال ش��رکت 
جنرال موت��ور در ایران با وجود 
ش��ورای رقابت س��رمایه گذاری 
می کند؟ طبیعتا نه، مگر دیوانه 
اس��ت ک��ه س��رمایه اش را در 
کشوری ببرد که شورای رقابت 
برای محصولش قیمت  بخواهد 
تعیی��ن کن��د. س��رمایه گذاران 
خارج��ی، س��رمایه های خ��ود 
را در کش��وری می برن��د ک��ه 
بتوانن��د س��ود کنند ن��ه اینکه 
کس دیگری ب��رای آنها قیمت 
تعیین ک��رده و آنها را متحمل 
زی��ان کند. در ش��رایط کنونی 
سرنوش��ت  قیمت گذاری  ای��ن 
نامطلوب��ی را برای خودروی دنا 
رق��م زد، ش��رکت رنو نیز س��ه 
سال اس��ت زیان می دهد و من 
نمی دان��م که چرا ش��رکت های 
خودروس��ازی ب��ا وج��ود ضرر 
کماکان در حال تولید هستند.«

راهچارهچیست؟
قطعه س��ازان  انجم��ن  دبی��ر 
رون��د  ب��رای  ک��ه  می گوی��د 
قیمت گذاری به دولت درخواست 
داده ان��د و گویا خود دولت هم با 
این روند موافق نیست اما توقف 
آن نیاز به تصمیم گیری شورای 
رقابت دارد. در چنین ش��رایطی 
اگر قرار باشد که دولت این روند 
را متوق��ف کند اما همچنان ابزار 
نظارتی خود را داشته باشد، چه 
جایگزین  می تواند  پیش��نهادی 
آن ش��ود؟  یوس��فی در پاس��خ 
به این پرس��ش بی��ان می کند: 
»کاری که دولت می تواند برای 
تولیدی  بنگاه ه��ای  ب��ه  کمک 
انج��ام ده��د، فراه��م ک��ردن 
مناس��ب کس��ب و کار  ش��رایط 
ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاری 
بنگاه های خارجی اس��ت. حاال 
که بنگاه ه��ای خارجی به دلیل 
به  نامساعد کس��ب و کار  فضای 
داخل کشور نمی آیند چرا باید 
همین بنگاه های تولیدی را نیز 
تحت فشار قرار داد؟ « پرسشی 
ک��ه از س��وی این اقتص��اددان 
مطرح می ش��ود، س��والی است 
تولیدکنندگان  از  بس��یاری  که 
دیگر  اقتصادی  کارشناس��ان  و 
باتوجه  می کنن��د.  مط��رح  نیز 
مق��ام  وی��ژه  تاکیده��ای  ب��ه 
معظم رهب��ری ب��ر حمایت از 
تولی��د مل��ی، به نظر می رس��د 
ک��ه ش��ورای رقاب��ت و دخالت 
محص��والت  قیمت گ��ذاری  در 
داخل��ی، به نحوی س��د راه این 

حمایت قرار گرفته است. 

اصراردولتبرایدخالتدرقیمتتولیداتداخلی

قیمت گذاری سد راه تولید

شنبه
273 دی 1393 www.forsatnet.irشمــاره 139 کار و تولید

نمــایشگاه 

D8اجالسوزرایصنایع
نتایجملموساقتصادیداشتهباشد

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: باید با 
برنامه ریزی و اجرایی ک��ردن تفاهمات تالش کنیم 
اجالس وزرای صنایع کشورهای عضو D 8 به نتایج 
مش��خصی در حوزه اقتصادی برای کشورهای عضو 

برسد. 
به گزارش ش��اتا، محمدرضا نعمت زاده در نشست 
 هم اندیش��ی اجالس وزرای صنایع کش��ورهای عضو
  D 8 اظه��ار داش��ت: برای عملیات��ی کردن نتایج 
اج��الس D 8 در حوزه ه��ای صنعت��ی 14 کارگروه 

تخصصی تشکیل شده است. 
وی با تاکید بر ضرورت عملیاتی بودن پیشنهادات 
کارگروه ها گفت: هد ف گ��ذاری در تدوین برنامه ها، 
دورنم��ای روش��ن تری از اجرای��ی ک��ردن طرح ها 

به دست می دهد. 
نعم��ت زاده گفت: ب��ا توجه به عالی��ق و نیازهای 
منطق��ه و ش��کل گیری پروتکل ه��ای چندجانب��ه 
ض��رورت دارد ک��ه کارگروه ه��ای تش��کیل ش��ده 
طرح های همه جانبه ای تدوین کنند که منافع هشت 
کشور عضو در آن لحاظ شود. برخی از سازمان های 
منطقه ای مانند اکو تنها در بعد سیاس��ی موفق بوده 
و در بع��د اقتصادی چندان موفق عمل نکرده اند. لذا 
باید اج��السD 8 در زمینه اقتص��ادی موفق عمل 

کند. 

40درصدازظرفیتصنایعبازیافت
تعطیلشد

ریی��س اتحادیه صنایع بازیافت ای��ران با انتقاد از 
اجرایی نش��دن ط��رح صندوق ملی محیط زیس��ت 
گف��ت: 35 تا 40 درصد از ظرفی��ت صنایع بازیافت 

تعطیل شده است. 
ولی غالم��ی نجف آبادی در گفت وگو با ایس��نا، با 
بی��ان اینکه تاکنون هیچ گون��ه پرداختی به صندوق 
ملی محیط زیس��ت انجام نشده اس��ت، اظهار کرد: 
این صندوق در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی 
تش��کیل و قرار ش��د هر کاالیی که ساخته می شود، 
نیم  در هزار ارزش فروش آن را به این صندوق واریز 

کنند تا صرف هزینه های بازیافتی آن شود. 
وی افزود: تا این لحظه این موضوع اجرایی نشده و 
یک ریال نیز به این صندوق واریز نشده است. البته 
اخیرا صندوق تش��کیل شده اما نه پولی گرفته ایم نه 
مکانیزم دریافت سهم صندوق مشخص شده است. 

نقدقیمتگذاریخودرو

دربیست و پنجمین جلسه شورای سیاست گذاری 
و نظارت بر صنعت خودرو که با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، رییس کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی و دیگر اعضا تشکیل شد، 
محورهای نقد قیمت گذاری خودرو، افزایش تولید و 
عرضه خودروهایی با سوخت گاز و تسریع در خروج 
خودروهای فرس��وده و پرمصرف، م��ورد تبادل نظر 

قرار گرفت. 
به گزارش شاتا، ساسان قربانی، سخنگوی شورای 
سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو گفت: در 
این جلس��ه محورهای مربوط ب��ه نقد قیمت گذاری 
و قیم��ت خ��ودرو، تاکید بر افزای��ش تولید و عرضه 
خودروهای��ی ب��ا س��وخت گاز و تس��ریع در خروج 

خودروهای فرسوده و پرمصرف مطرح شد.
قربانی افزود: درجلس��ه ش��ورای سیاست گذاری 
و نظ��ارت ب��ر صنعت خ��ودرو، ض��رورت توجه به 
فعالیت های بیش��تر در زمینه حفظ محیط زیست، 
رعایت اس��تانداردهای یورو 4، شاخص های ایمنی 
و ع��دم تولی��د خودروهای غیرکیفی م��ورد تاکید 

قرار گرفت. 

موافقتباکاهشتدریجی
تعرفهوارداتخودرو

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س با 
بی��ان اینک��ه با کاه��ش تدریج��ی تعرف��ه واردات 
خ��ودرو موافقیم، گفت: در این ش��رایط همزمان به 
خودروس��ازان داخل��ی مهلت داده می ش��ود تا خود 
را تقوی��ت کنند و همچنی��ن یک مرتبه میدان را به 

واردات کاالهای خارجی نمی دهیم.
 حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با خانه ملت ضمن 
موافقت با کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو گفت: 
نمی توان تعرفه ها را ناگهانی و دفعی کاهش داد،  چرا که 
این اقدام باعث آس��یب و ضرر و زیان تولیدکننده های 

داخلی می شود و کشور ضربه می خورد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
تصریح کرد: اینکه همیشه تعرفه واردات خودرو ثابت 
باشد باعث می شود صنعت داخلی ما در فضای رقابتی 
قرار نگیرد بنابراین تالشی برای اصالح و پیشرفت خود 

و ارائه خودروی باکیفیت انجام نمی دهد. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس افزود: بر 
این اس��اس با کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو 
موافقیم تا از س��وی دیگر همزمان به خودروس��ازان 
داخل��ی مهلت داده ش��ود تا خ��ود را تقویت کنند، 
همچنی��ن یک مرتبه میدان را ب��ه واردات کاالهای 

خارجی نخواهیم داد.

اقتصادمقاومتینسخهتحولبازارکار
معاون توس��عه اش��تغال و کارآفرینی وزیر کار تاکید 
دارد که خروج از بن بس��ت مذاکرات هس��ته ای فضای 
کل��ی ب��ازار کار ایران را متحول خواه��د کرد و اقتصاد 

ایران را در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد داد.
حس��ن طایی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: طبعا 
هرگونه مس��ئله خارج��ی می تواند در ب��ازار کار ایران 
تاثیرگذار باش��د ولی م��ا باید نگاه به درون داش��ته  و 
ب��ه دنبال اقتصاد و رش��د درون زا باش��یم تا با توجه به 
پتانس��یل های داخلی، وضعیت کالن کشور و بازار کار 

رشد قابل توجهی پیدا کند.
وی ب��ا تاکید ب��ر تاثیر دیپلماس��ی و روابط خارجی بر 
اقتصاد ایران افزود: قطعا اگر در بحث مذاکرات هسته ای به 
تفاهم خوبی برسیم اقتصاد و بازار کار ایران تاثیرات مثبتی 
خواهد دید و غیر از این باشد باید به اقتصاد داخلی بیش 
از گذشته توجه کنیم. طایی از اقتصاد مقاومتی به عنوان 
نس��خه موثری یاد کرد که در صورت عدم دس��تیابی به 

نتیجه مطلوب باید در پیش گرفت.

توقفخامفروشیبرایارزآوری

یک کارش��ناس اقتص��ادی گفت: خام فروش��ی نفت، 
خام فروش��ی س��نگ آهن، رش��د واس��طه گری، شکست 
تولیدکننده داخل��ی در محی��ط واردات بی رویه اجناس 
بی کیفیت، خروج بی منطق ارز برای واردات، رانت وارداتی 
و از دس��ت دادن نیروهای متخصص داخلی، همه حاصل 

اقتصاد نفتی و عدم توجه به تولید داخل است.
سیدمس��عود هرات��ی در گفت وگ��و با ف��ارس، درباره 
روش های عدم اتکا به اقتصاد نفتی و ظرفیت های موجود 
کشور در راستای ارزآوری اظهار داشت: سنگ آهن خام را 

ارزان تر از یونجه و کاه به چین می فروشیم.
 هرات��ی ب��ا انتق��اد از اینک��ه دولت ه��ا در بخ��ش 
خام فروشی وارد ش��ده اند و به کشور خیانت می کنند، 
بیان کرد: اگر درآمد نفتی نداش��تیم، اجازه نمی دادیم 

منبع پرپتانسیلی نظیر سنگ  آهن، خام فروخته شود.
 این کارش��ناس اقتص��ادی ادامه داد:  خام فروش��ی در 
سنگ آهن بیداد  می کند و این در دولت قبلی بیشتر بود، 
سنگ  آهن  معادن کشور به قیمت حدود هر تن 70 دالر به 
فروش رفت و اگر دالر را به قیمت سه هزار تومان احتساب 
کنیم، هر تن س��نگ  آهن را به صورت خام به قیمت 210 
هزار تومان می فروشیم، در واقع هر کیلو سنگ  آهن را به 
قیمت 210 تومان خام فروشی کردیم. امروز در هیچ جای 
کش��ور هیچ کاالیی یافت نمی شود که به قیمت هر کیلو 
210 تومان عرضه شود، حتی قیمت یونجه و کاه هم در 

هر کیلو بیشتر از  این نرخ ها است . 
این اس��تاد دانش��گاه اظهار داش��ت: درس��ت است 
کش��وری مثل چین در مسائل مختلف بین المللی از ما 
حمایت می کند اما ما متاس��فانه ب��ا معادن خود، کوره 
ذوب آهن این کش��ور را گرم و اش��تغال ب��رای جوانان 
چینی فراهم کرده ایم . س��نگ آهن فرآوری ش��ده را به 

2.5 برابر قیمت می خریم.

اشتغــال 

آهـــن  

صنــعت

خـــودرو

عسلداداشلو

حضوریمتفاوتبرایفرشایران
دردموتکس2015

مرک��ز ملی ف��رش ایران امس��ال 
گون��ه ای متف��اوت را ب��رای حضور و 
ای��ران در  معرفی ف��رش دس��تباف 
دموتکس 2015 آلمان تدارک دیده 

است.
مرکز ملی فرش ایران، با بررس��ی 
چگونگی حض��ور و ارائه فرش ایرانی 
در پاوی��ون جمهوری اس��المی ایران 
نمایش��گاه  پیش��ین  دوره ه��ای  در 

بین المللی دموتکس آلمان به عنوان بزرگ ترین رویداد در حوزه کف پوش ها در سطح جهان، 
این بار شیوه ای متفاوت را برگزید.

ب��ر پایه این گ��زارش، با توجه به اینکه در دوره های پیش��ین برخ��ی از تولیدکنندگان یا 
صادرکنن��دگان فرش ایران با دریافت یارانه های حمایت��ی در پاویون ایران حضور می یافتند 
که آس��یب هایی را از جمله خدش��ه واردکردن به بازار و شبکه توزیع مستقر در آن کشور یا 
قیمت ش��کنی در فرش ایرانی در پی داش��ت، این بار به جای ترغیب این گروه به حضور در 

این رویداد، معرفی شایسته فرش ایرانی هدف قرار گرفت.
با حضور مدیران دموتکس آلمان در بیس��ت و س��ومین نمایش��گاه فرش دس��تباف ایران 
و گفت و گوه��ای دوس��ویه، تدبی��ر برای دموتکس��ی متفاوت ب��رای فرش ایران آغاز ش��د و 
اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در اروپا، س��فارت و کنس��ولگری ایران در آلمان و برخی از 

صاحب نظران و فعاالن صادراتی فرش ایران به یاری مرکز ملی فرش ایران آمدند.
در دموتکس 2015 در پاویون ایران، »باغ ایرانی« به عنوان مضمون اصلی انتخاب ش��ده تا 
ضمن معرفی پیش��ینه سرزمین ایران در حوزه معماری و معرفی باغ های ایرانی، پیوند فرش 
ایران با معماری نیز به نمایش درآید و ترس��یم ش��دن باغ ایرانی به عنوان نمادی از پردیس 
روی دس��ت بافته های این کشور به رخ کشیده شود. به این منظور پاویون ایران در سالن 14 
نمایش��گاه دموتکس در مس��احتی نزدیک به 400 مترمربع، به جای فعالیت تجاری، شاهد 
کوششی فرهنگی و هنری برای نمایش گوشه ای از داشته های غنی فرش ایران خواهد بود.

گردآوری حدود 30 قطعه از فرش های نفیس ایرانی از سراس��ر کشور که ضمن نزدیکی با 
مضمون باغ ایرانی، نش��انگر تنوع و گوناگونی فرش ایران نیز هس��تند با همین هدف صورت 
گرفت و این فرش ها در پاویون ایران به همراه بروشوری که بیانگر پیوند بهشت با باغ ایرانی 
و فرش ایرانی اس��ت، به نمایش درمی آیند. از دیگر برنامه های تدارک دیده ش��ده برای این 
روی��داد، میزگردی تخصصی ب��رای گفت و گو درباره فرش ایران و بایس��ته های تبلیغاتی آن 
در بازار اروپاس��ت که عصر  روز یکش��نبه 18 ژانویه در پاویون ایران برگزار می ش��ود. برخی 

از نمایندگان سرشناس ترین نشریات آلمان از جمله حاضران در این میزگرد خواهند بود.
همچنین قرار اس��ت س��ردبیر و نیز دیگر نمایندگانی از نش��ریه تخصصی فرش »هالی« با 
حضور در پاویون ایران به معرفی این رخداد و فرش ایرانی در این نشریه بین المللی بپردازند.
گفتنی اس��ت دموتکس 2015 آلمان از 27 دیماه ت��ا 21 بهمن ماه 1393 )برابر با 17 تا 

21 ژانویه 2015( در هانوور آلمان برگزار می شود.



قیمللت داخلی طللا به زودی 
و بلله تبللع قیمت هللای جهانی 
افزایللش خواهللد یافللت. یونان 
قصللد دارد از اتحادیه اروپا جدا 
شللود و پس لرزه های سیاسللی 
آن، قیمللت طللا را در روندی 
صعودی قللرار داده اسللت. این 
عامل وقتی دسللت در دسللت 
افت شللاخص سللهام بازارهای 
بین المللی و سقوط قیمت نفت 
جهانی  سرمایه گذاران  گذاشت، 
را بیشللتر متقاعللد کللرد که به 
فلللز زرد پناه ببرند. طا همواره 
در موقعیت هللای خطللر به طور 
تاریخی از مکان های امنی بوده 
است که سللرمایه گذاران به آن 
خللو دارنللد و در موقعیت های 
پرریسللک ترجیح می دهند که 
سرمایه خود را به طا بدل کنند 
تا ارزش سرمایه شان حفظ شود. 
حال چشم انداز اقتصاد جهانی و 
پیش بینی هایللی کلله حکایللت 
از کاهللش رشللد آن در سللال 
دارد، موجب  پیللش رو  میادی 
شده اسللت تا بازار طا یک بار 
دیگللر بللرای سللرمایه گذاران و 

سفته بازان جذاب شود.

 امیدواری
به رشد قیمت طال

فعللال  تقی پللور،  محمللد 
 بللازار طللا در ایللن بللاره به 
»فرصت امروز« گفت: کاهش 
قیمت نفت، به معنی کاهش 
بزرگی  اقتصادهللای  درآمللد 
مثل روسللیه اسللت. به دلیل 
که  اسللت  مشللکات  همین 
می بینیللم روبل با نوسللانات 
باالیی مواجه بللوده که برای 
اقتصللاد روس ها مضر اسللت. 
عربسللتان هللم کلله یک تنه 
در برابللر بقیلله اعضای اوپک 
ایستاده و اجازه کاهش تولید 
را نمی دهللد. بنابراین طبیعی 
است که رشد اقتصاد جهانی 

بللا کاهللش مواجه شللود. از 
طرف دیگللر بحران اقتصادی 
هم حل  اروپایی  کشللورهای 
نشده اسللت. نقطه بحران ساز 
در اتحادیلله اروپا یعنی یونان 
هم که با مشللکات دردناکی 
رو به رو اسللت تللاش دارد تا 
از ایللن اتحادیلله جدا شللود. 
بازارهای سللهام در بازارهای 
افت  شللاهد  هم  بین المللللی 
هسللتند  خود  شللاخص های 
کلله همزمانللی آن بللا افللت 
تهران  بللورس  شللاخص های 
جالللب توجلله اسللت. ایللن 
وضعیت باعث شللده که بازار 
فلزات گرانبها به خصوص طا 

رشللد قیمت را تجربه کنند.
ایللن فعال بللازار طا گفت: 
چیللزی که موجب شللد تا در 
روز جمعه طا دوباره یک خیز 
صعودی را تجربه کند موضوع 
سیاسللت جدید بانک مرکزی 
سللوییس برای قطللع ارتباط 
فرانللک با یللورو بوده اسللت. 
بانک مرکزی سللوییس اعام 
کرده که دیگر به سیاست نرخ 
تبدیللل ثابت یللورو به فرانک 
ادامه نخواهد داد. این سیاست 

برای نجات فرانک از تحوالت 
منفی حللوزه پولی یورو اتخاذ 
شده که سللیگنال منفی بدی 
برای سللرمایه هایی بوده است 
که برای سللفته بازی در بازار 
ارز حضللور داشللتند. بللا این 
اقدام بانک مرکزی سللوییس، 
سللرمایه ها با سللرعت از بازار 
ارز خارج شللده و به بازار طا 

سرازیر شدند.
ایللن فعللال بللازار معتقللد 
است که رشللد قیمت جهانی 
بللازار  روی  را  خللود  اثللرات 
داخلی خواهد گذاشللت. وی 
پیش بینللی کرد که بللازار در 
چند ماه آینده تا سللال جدید 
و ایام نوروز، رشللد قیمتی را 

تجربه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: چشللم انداز 
بازارهای موازی نشان می دهد 
کلله هیچ کللدام از بازارهللای 
دیگر از قبیل مسکن و بورس 
توان جللذب نقدینگی موجود 
در اقتصللاد کشللور را ندارند، 
بنابرایللن دور از ذهن نخواهد 
بللود که طا بخللش مهمی از 
این نقدینگللی را جذب خود 

کند.

تقی پللور با اشللاره به برخی 
افزایش  بللر  تحلیل هللا مبنی 
البتلله  گفللت:  ارز  قیمللت 
بللاره  ایللن  در  تاش هایللی 
و  دارد  وجللود  ارز  بللازار  در 
برخللی خریدهللای سللنگین 
حاکی از امیدواری نسللبت به 
افزایللش قیمت ارز اسللت اما 
با این وجود رشللد قیمت ارز، 
رشد  تشللدید کننده  می تواند 
قیمللت طا باشللد و بنابراین 
من در میان مدت رشد قیمت 

طا را با ثبات می بینم.

اما و اگرهای رشد طال
امللا باوجود امیللدواری این 
فعال بازار به رشد قیمت طا، 
یکی دیگللر از فعاالن بازار در 
گفت وگو بللا »فرصت امروز«، 
رشللد قیمت طللا را تنها در 

کوتاه مدت معتبر دانست.
مهشید ثاقب با اشاره به این 
موضوع گفت: به نظر من یکی 
از دالیل مهللم افزایش قیمت 
جهانللی  بازارهللای  در  طللا 
در  طللا  تقاضللای  افزایللش 
بازارهللای بزرگی مثل چین و 
هند بوده اسللت. با اشباع این 

تقاضا، بللازار یک افت قیمتی 
را تجربلله خواهد کرد. به نظر 
من در نهایت تا دو ماه از سال 
قیمت  رشللد  میادی،  جدید 
طللا به شللکل پرتللوان خود 
ادامه خواهللد داد، پس از آن 
به دلیل کاهش تقاضا، رشللد 
بازار طا متوقف خواهد شللد 
و اگر پس از این وقفه رشدی 
باشد حتما با شیب مایم تری 

خواهد بود.
ثاقللب تاکید کللرد: در بازار 
کنیم  فراموش  نبایللد  داخلی 
که ما در اسفند 93 و تیر 94 
موضوع مذاکرات هسللته ای را 
در پیللش داریم. در صورتی که 
این مذاکرات به نتیجه برسد، 
میللزان امیدواری بلله اقتصاد 
و  می یابللد  افزایللش  کشللور 
همین موضوع موجب می شود 
به بخش هایی  که سللرمایه ها 
مثللل بللازار سللرمایه بروند و 
تقاضا برای بللازار طا کاهش 

پیدا کند.
این موضللوع را هللم نباید 
فرامللوش کرد که بازار جهانی 
طللا امیدوار اسللت کلله نرخ 
کاهللش  آمریللکا  در  بهللره 
پیللدا کند یللا اینکلله تثبیت 
شللود اما این احتمللال وجود 
دارد کلله بللا کاهللش میزان 
دستمزد کارمندان و کارگران 
آمریکایی، ایللاالت متحده در 
شللرایط فعلی تغییری در نرخ 
بهللره به وجود نیللاورد که در 
صورت وقللوع چنین احتمالی 
باید منتظر کاهش تقاضا برای 

طا باشیم.
ایللن کارشللناس ادامه داد: 
در مجموع سال 2015 سالی 
نیسللت که بازارهللای جهانی 
انتظللار جهش قیمللت طا را 
داشللته باشللند و در بهترین 
حالللت مللا افزایللش قیمللت 
بللا شللیبی مایللم را تجربه 

خواهیم کرد.

پیش بینی فعاالن بازار از تاثیر تحول جهانی قیمت طال

 افزایش قیمت طال تا شب عید

بللا اینکه »واسللطه گری مالی« 
از وظایللف اصلللی بانک هاسللت؛ 
امللا انگار بلله حللدی از آن فاصله 
مدت هاسللت  کلله  گرفته انللد 
واسللطه گری بلله درخواسللتی از 

شبکه بانکی تبدیل شده است. 
به گزارش ایسللنا، واسطه گری 
مالی بللا جمللع آوری پس انداز و 
تخصیللص سللرمایه از مهم ترین 
بانکللی  شللبکه  کارکردهللای 
اسللت و جذب سللپرده گذاران و 
تسهیات گیرندگان در بانک ها و 
موسسات اعتباری موجب فراهم 
آوردن شللرایطی بللرای واسللطه 
مالللی بللودن آنهللا می شللود، به 
طوری که باید منابع جذب شللده 
را برحسللب ضللرورت در اختیار 

متقاضیان تسهیات قرار دهند. 
این در حالی است که بنا بر نظر 
کارشناسللان و حتی مسللئوالن 
مدت هاسللت  مرکللزی  بانللک 
بانک هللا در اعطللای تسللهیات 
دچللار انحللراف شللده و اغلب به 
سللمتی برای کسب سللود بیشتر 
روی آورده اند که در نمونه ای بارز 
می توان بلله بنللگاه داری و فاصله 
گرفتن از اسللتاندارد تعیین شده 

اشاره کرد. 
چندی پیش بود کلله طیب نیا، 
وزیر امللور اقتصللاد و دارایی، در 
جمع مدیللران بانکی از شللرایط 
سخت حاکم بر بازار پول و انتظار 
از بانک هللا بللرای حضللور فعال و 
ایفای نقشللی موثللر بلله منظور 
تامین سللرمایه در گردش تولید 
سللخن گفت و تاکید کللرد که با 
وجود اینکه بایللد بانک ها به فکر 
سللودآوری خللود هم باشللند اما 
مهم ترین مسللئله فعلی، چرخش 
اقتصاد و روند مثبت تولید اسللت 
که بر عهده آنهللا بللوده و باید به 
خوبللی بتوانند به عنوان واسللطه 
مالی منابللع دریافتی خللود را به 

متقاضیان تسهیات بپردازند. 
اما اخیرا این موضللوع چندین 
بللار از سللوی رییللس کل بانک 
مرکللزی و معاونللان وی مللورد 
توجه قللرار گرفت و سللیف تاکید 

کرد که بررسی ها نشان می دهد، 
شللش مانع سللر راه واسطه گری 
مالی شللبکه بانکی قرار گرفته اند 
کلله عبللارت بودنللد، از افزایش 
مطالبللات غیرجللاری بانک هللا، 
تسللهیات تکلیفی، بدهی دولت 
به شللبکه بانکی، بدهللی بانک ها 
به بانک مرکزی، اوراق مشللارکت 
شرکت های دولتی، نقش اخالی 
موسسللات اعتباری غیر مجاز. که 
البته بررسللی آخریللن آمارهای 
هر یک از موانع مورد نظر سللیف 

نشللان می دهللد کلله از وضعیت 
مناسللبی برخوردار نبوده و حجم 
باالیی دارند.  این در حالی اسللت 
که مجموع معوقللات بانکی ارزی 
و ریالی در پایان آبان ماه امسللال 
به حدود 94 هللزار میلیارد تومان 
رسللیده که در مقایسلله با پایان 
اسفندماه سال گذشته که حدود 
80 هزار میلیارد تومللان بود، 14 
هزار میلیللارد و بلله عبارتی دیگر 

16.2 درصد رشد داشته است. 
همچنیللن نسللبت مطالبللات 
غیرجاری شللبکه بانکی به 14.7 
درصد رسیده که بیانگر رشد 0.6 
درصدی نسللبت به انتهای سللال 

1392 است. 
میللزان مطالبات معللوق بیش 
از یک سللوم مجموع تسللهیات 
پرداختللی پیش بینی شللده برای 

سال جاری را که حدود 285 هزار 
میلیللارد تومان اسللت، تشللکیل 
می دهللد؛ بنابراین بازگشللت این 
رقم می توانللد از عوامللل موثر در 
افزایللش قدرت تسللهیات دهی 

بانک ها باشد. 
بلله  تکلیف شللده  تسللهیات 
بانک هللا به عنللوان دیگللر مانللع 
واسللطه گری مالی همللواره مورد 
انتقاد مدیللران عامللل  بانک ها و 
حتی رییللس کل بانللک مرکزی 
بللوده و خواهان کاهللش و حذف 

آن بوده انللد.  در سللال جللاری 
بیللش از 36 هزار میلیللارد تومان 
پرداخللت تسللهیات تکلیفی به 
شللبکه بانکی اباغ شللده که در 
آخرین آمار بانک مرکزی در نیمه 
اول سللال حللدود 5400 میلیارد 
تومان یعنللی نزدیک به 15درصد 

عملکرد داشته است. 
بنا بر گفتلله رییللس کل بانک 
تسللهیات  افزایللش  مرکللزی 
تکلیفی به بروز پدیده جانشللینی 
جبری در بازار پول و افزایش نرخ 
سود تامین مالی بخش غیر دولتی 

منجر می شود. 
اما بدهی دولت بلله بانک ها در 
حالللی بنا بر آمللار اعامللی اداره 
اعتبللارات بانک مرکللزی حدود 
76 هللزار میلیارد تومللان برآورد 
شللده که اخیرا سللیف در حضور 

رییس جمهور خواهان بازگشللت 
این طلب به شبکه بانکی شد. 

بدهی دولت به بانک ها از سللال 
حللدود114   1392 تللا   1391
درصللد و از پارسللال تللا امسللال 
حدود 31 درصد رشللد داشته که 
این عامللل با خالی کردن دسللت 
بانک ها از این میللزان در کاهش 
توان تسهیات دهی آنها بی تاثیر 

نیست. 
بدهی بانک هللا به بانک مرکزی 
تا هشت ماهه سللال جاری به 73 

هزار میلیارد تومان رسیده است. 
این در حالی اسللت کلله بنا بر 
تاکید بانک مرکزی بدهی بانک ها 
به ایللن بانک در ماه هللای اخیر از 
مهم ترین عوامل رشللد پایه پولی 
در کشللور بللوده و اکنللون نیز از 
موانع واسللطه گری بانک ها از آن 

یاد می شود. 
بنللا بللر ایللن گللزارش، مللوج 
انتقادات بلله فعالیت موسسللات 
غیر مجاز و نقش مخللرب آنها در 
بازار پول در حالی مطرح می شود 
که بلله اعتقللاد رییللس کل بانک 
مرکزی آنها از موانع واسللطه گری 

بانک ها محسوب می شوند. 
کلله  اسللت  حالللی  در  ایللن 
موسسللات غیرمجاز در عین حال 
که همللواره در مسللیر انحرافی از 
قوانیللن و مقررات بانللک مرکزی 

حرکت کرده و نبللودن آنها تحت 
نظللارت ایللن بانک دستشللان را 
بللرای زیرپا گذاشللتن قانللون باز 
گذاشته، حجم باالیی از سپرده ها 
را در اختیللار گرفتلله و هرگونلله 
کلله می خواهنللد از آن اسللتفاده 

می کنند. 
بنا بر اعام بانک مرکزی حجم 
سپرده شللش موسسلله اعتباری 
در شللرف سللاماندهی در پایللان 
شللهریور ماه امسللال به 94 هزار 
میلیللارد تومان و بلله عبارتی 15 
درصللد کل نقدینگللی 607 هزار 

میلیاردی کشور می رسد. 
همچنیللن با توجه بلله عملکرد 
نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی 
در مهرماه کلله 11.4 درصد بوده، 
هزینلله موثر جذب سللپرده های 
یک ساله در شبکه بانکی به میزان 
2.8 درصد بیشللتر از موسسللات 

اعتباری غیر مجاز است. 
امللا در اقدامللات اخیللر بانک 
مرکزی در سللاماندهی موسسات 
بیانگللر  می توانللد  کلله  مالللی 
برخوردی جدی تللر با فعالیت این 
موسسات اعم از مجاز یا غیر مجاز 
باشللد هشللت مدیللر متخلللف 
موسسللات مالی و اعتباری مجاز 
برکنار شللده و رییللس کل بانک 
مرکللزی قللول داد که تللا پایان 
امسال 14 موسسلله غیر مجاز هم 

تعیین تکلیف شوند. 
به گزارش ایسللنا، آخرین مانع 
نللگاه  از  بانک هللا  واسللطه گری 
سللیف انتشللار اوراق مشللارکت 
شللرکت های دولتی عنوان شده 
است.  آمار هفت ماهه از وضعیت 
انتشللار اوراق مشللارکت نشللان 
می دهد، 16 هزار و 300 میلیارد 
تومللان منابللع درگیللر بانک هللا 
این مللورد بللوده و وزارتخانه ها و 
شللرکت های تابعه بابت انتشللار 
اوراق به ایللن اندازه به سیسللتم 

بانکی بدهکار هستند. 
ایللن در حالی اسللت کلله پنج 
هزار میلیارد تومللان از این اوراق 
در طول سللال جاری سررسللید 

می شود. 

عواملی که نمی گذارند رشد بانک ها شتاب بگیرد
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 موافقت مجلس با افزایش 
۱۰هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک ها

عضو کمیسللیون اقتصادی مجلس گفت: با مقداری 
انضباط مالی، حذف هزینه های زائد، صرفه جویی بیشتر 
شللرکت ها و بنگاه های دولتی و حذف افراد پردرآمد از 
دریافت یارانلله می توان تاثیر تغییللرات کاهش قیمت 

نفت را در بودجه سال 94 به حداقل رساند. 
سیدمحمدحسین میرمحمدی در گفت وگو با تسنیم 
با اشاره به جزییات الیحه بودجه سال 94 اظهار داشت: 
در جلسه علنی روز چهارشنبه، مقرر شد از محل منابع 
عمومی 100 هزار میلیارد ریال برای افزایش سللرمایه 

بانک ها تعلق بگیرد. 
وی افللزود: این طللرح به منظور کمک به تسللریع در 
تکمیل پروژه های دولتی مانند طرح های بخش عمرانی، 
راه و بهداشت و درمان است تا به کمک بخش غیردولتی 
به سللرانجام برسد و ضعف نقدینگی بخش غیردولتی در 

راستای اجرای پروژه ها به نوعی برطرف شود. 
عضو کمیسللیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با 
اشللاره به بودجه عمرانی سللال 94 گفللت: با توجه به 
کاهش کم سابقه قیمت نفت و تدوین بودجه 94 با نفت 
70 دالر، به طور حتم در بودجه تغییراتی ایجاد می شود 
که با وجللود این موارد به طور قطع کاهش نسللبی در 
بودجلله عمرانللی نیللز ایجللاد می شللود.  میرمحمدی 
خاطرنشان کرد: می توان تاثیرات ناشی از تغییر قیمت 
نفت در بودجه سال آینده را به کمترین میزان رساند. 

دستور جدید به بانک ها؛ 
صنایع دستی را به فهرست جوایز 

بانکی اضافه کنید
بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به بانک ها اعام کرد تا 
صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی در زمره جوایز قابل 

اعطا به سپرده های قرض الحسنه پس انداز منظور شود. 
عبدالمهللدی ارجمندنللژاد و حمید رضللا غنی آبادی از 
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه ای 
جدید به مدیران بانک ها اعام کرده اند که سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران با هدف ترویج 
و اشاعه بیشتر کاالهای فرهنگی ایرانی اسامی در سطح 
جامعه و ارتقای تولید و فروش صنایع دسللتی که آمیزه ای 
از هنر و صنعت اسللت، همواره از این بانک و شبکه بانکی 
کشور درخواسللت داشته اسللت تا صنایع دستی ساخت 
صنعتگران داخلی در شمول جوایز قابل اعطا به سپرده های 

قرض الحسنه پس انداز منظور شود. 
در ایللن ارتباط سللازمان مذکللور »طرح اسللتفاده 
از کاالهای صنایع دسللتی در سللبد جوایللز غیرنقدی 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز طی سال های 1387 
تا 1392« را با عاملیت بانک ها به مورد اجرا گذاشللته 
و طی نامه شللماره 932/13/866 مللورخ 1393/7/1 
به عنللوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسللامی 
ایران، بانک ملی ایران و بانک سپه را به عنوان بانک های 

برگزیده مجری طرح مذکور، معرفی کرده است. 
به این منظور ضمن ارج گذاشللتن و قدردانی از عملکرد 
بانک ملی ایران و بانک سللپه به عنللوان بانک های برگزیده 
مجری طرح یادشللده، انتظار دارد سایر بانک ها نیز اهتمام 
و اراده بیشللتری برای مشارکت در این نوع طرح ها معمول 
کنند. با عنایت به مراتب مذکور و پیرو بخشللنامه شللماره 
92/386095 مللورخ 1392/12/28 ایللن بانللک، مجددا و 
موکدا توصیه می شللود تا صنایع دستی ساخت صنعتگران 
داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز )موضوع بند »ت« ماده )6( دسللتورالعمل اعطای 
جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز »ریالی-ارزی« 
منظور شللود تا شللاهد ارتقای جایگاه میللراث فرهنگی و 
صنایع دستی کشللور عزیزمان در نظام اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی آن باشیم. 

مدیرعامل بانک ملی ایران: 
زیربار ترفند ورشکستگی دروغین 

نمی رویم
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: رویکرد دولت مبنی 
بر کاهش نرخ سود مورد حمایت جدی است و این نرخ 
در آینده کاهش می یابللد.  عبدالناصر همتی افزود: نرخ 
سللود 22 درصد برای واحدهای تولیدی سنگین است، 
اما مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی سرمایه باید راضی 
باشللند.  وی با بیان اینکه در 9 ماهه سللال جاری بانک 
ملی ایران بیللش از 220 هزار میلیارد ریال تسللهیات 
پرداخت کرده اسللت، افزود: 40 درصد این تسللهیات 
به صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شللد.  
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیللان اینکه این بانک را با 
مشکات وحشتناکی که دولت قبلی ایجاد کرده بود، به 
ارث گرفته ام، گفت: بانک ملی همسو با برنامه های دولت 
و مجلس شللرکت داری یا فعالیت اقتصللادی خودش را 
گسللترش نخواهد داد.  وی به وجود بیش از 106 هزار 
میلیللارد ریال معوقات بانک ملی اشللاره کللرد و افزود: 
مشللکات بانک تا حدود زیادی رفع شللده و در آینده 
نزدیک بسیاری از چالش های بانک حل و فصل خواهد 
شللد.  همتی گفت: بانک ملی در آینده روی ریل اصلی 
خللود می افتللد و در جهت رشللد اقتصللادی و حمایت 
از تولیللد گام های اساسللی تری خواهد گرفللت.  وی از 
تشکیل کارگروه بررسی مشللکات واحد های تولیدی 
و صنعتی واقعی و حمایللت ویژه از آنللان در بانک ملی 
خبر داد و بیان کرد: در راسللتای سیاست دولت مبنی 
بر شللرکت داری نکردن بانک، واحدهای تولیدی را که 
بانک بلله دلیل بدهللکاری آن واحد را گرفته اسللت، بر 
می گرداند. مدیرعامل بانک ملی ایران به حل مشکات 
نقل و انتقال ارز برای صادر کنندگان خبر داد و گفت: در 
زمان حاضر با رایزنی های صورت گرفته فعاالن اقتصادی 
به ویژه صادر کنندگان در نقل و انتقال ریال و ارز مشکلی 
ندارند. وی تصریح کرد: ارتباط پولی بین ایران و روسیه 
و دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر بدون مشکلی در 
حال انجام است.  همتی با بیان اینکه بانک ملی مراقب 
هرگونه سوء استفاده از منابع این بانک است، خاطرنشان 
کرد: در زمان حاضر ترفند ورشکستگی دروغین از سوی 
برخی از واحد های تولیدی صنعتی را شاهد هستیم که 

بانک زیر بار این ترفند ها نخواهد رفت. 

طالی ۱8 عیار ۱۰۱ هزار و ۱33 تومان
بازار طا و سکه روندی افزایشی را تجربه کرد و با 
نوساناتی همراه بود. روز پنجشنبه دالر 3459 تومان 
و پوند 5288 تومان و یورو 4113تومان را دید. این 
در حالی اسللت که قیمت طای 18 عیار 101133 
تومان و سللکه طرح جدید 998هزار تومان و سللکه 
نیم هم 499 هللزار تومان قیمت خللورد. هر اونس 
طای جهانی هم به قیمت 12,620دالر عرضه شد.

حمایت بانک کشاورزی از طرح های 
آبخیزداری

بانک کشاورزی از طرح های آبخیزداری، روش های 
نوین آبیاری تحت فشللار، کشت متراکم گلخانه ای و 

طرح های پربازده آبی حمایت می کند.
مرتضی شللهیدزاده، مدیرعامل بانک کشللاورزی، 
هم اندیشللی  نخسللتین  تخصصللی  میزگللرد  در 
سیاسللت گذاران منابع آب با عنوان اقتصاد، جامعه و 
منابع آب، با اعام مطلب باال گفت: ارزش واقعی آب 
به دلیل کاهش نزوالت آسللمانی، افزایش جمعیت و 
تحول در الگوی مصرف به اندازه طا است و ما باید 
فرهنگ مدیریت مصرف را در کشللور نهادینه کنیم. 
وی افزود: سیاست کان بانک کشاورزی درخصوص 
مدیریت عرضه و تقاضای آب در برنامه های توسللعه 
کشور، ارتقای بهره وری کل عوامل تولید با تاکید بر 
عامل سللرمایه به عنوان منبع مهم رشد اقتصادی و 
توجلله خاص به ارتقای بهللره وری در حوزه های آب 

و انرژی است.

پرداخت شتابی اقساط بانک رفاه
پرداخت اقسللاط تسللهیات بانللک رفاه کارگللران با 
کارت های شتاب از طریق پورتال این بانک امکان پذیر شد.

امکان پرداخت اینترنتی اقساط تسهیات صرفا با 
داشللتن یک کارت شتابی و بدون نیاز به نام کاربری 
و رمز سللامانه بانکداری اینترنتی یا هرگونه مراجعه 

به شعب بانک، فراهم شده است.
بللر ایللن اسللاس کلیلله تسللهیات گیرنللدگان 
 می تواننللد بللا مراجعه بلله پورتال بانک به نشللانی

»پرداخللت  قسللمت  در   www.refah-bank.ir
اقساط تسهیات با کارت شتابی« شماره تسهیات 
15 رقمللی و مبلغ قسللط را وارد کرده و نسللبت به 
پرداخت اقساط تسللهیات خود با استفاده از کارت 
هللر یک از بانک هللای عضو شللتاب از طریق درگاه 

پرداخت اینترنتی شاپرک اقدام کنند.

تجلیل بانک حکمت ایرانیان از 
ورزشکاران باستانی

 همزمان با گرامیداشللت چهارمین سالگرد بانک 
حکمت ایرانیان همایش ورزشللی محمد رسللول اهلل 
)ص( بللا حمایت این بانک و سللازمان تربیت بدنی 

ارتش جمهوری اسامی ایران برگزار شد . 
مراسللم اختتامیه همایش ورزشی محمد رسول اهلل 
)ص( کلله با حمایت بانک حکمت ایرانیان و سللازمان 
تربیت بدنی ارتش جمهوری اسامی ایران طی دو هفته 
در بین دو هزار نفر از کارکنان ارتش جمهوری اسامی 
ایران برگزار شده بود همزمان با گرامیداشت چهارمین 
سللالگرد بانک حکمت ایرانیان و تجلیل از ورزشکاران 
نام آور ارتشی در رشته های مختلف با حضور جمعی از 
فرماندهان عالی رتبه لشکری و مدیران ارشد بانک به 

کار خود پایان داد.

قیمتنوع ارز 

3459دالر آمریکا

4113یورو

5288پوند انگلیس

3006دالر کانادا

948درهم امارت

3471فرانک سوئیس

1528لیر ترکیه

949ریال عربستان

1049رینگت مالزی

11600دینار کویت

588یوآن چین

68روپیه هند

32ین ژاپن

29دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12,620اونس طا

438,500مثقال طا

101,133طای 18 عیار

995,000سکه طرح قدیم

998,500سکه طرح جدید

499,000سکه نیم

266,000سکه ربع

172,000سکه گرمی

نسیم نجفی



 معافیت بیمه سالمت از 
مالیات بر ارزش افزوده

براس��اس بخش��نامه جدید س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور، س��ازمان بیمه س��امت از قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در قبال وجوه و حق بیمه دریافتی که 
صرف خرید خدمات درمانی بیمه ش��دگان می شود، 

معاف شد. 
مالیات��ی  ام��ور  س��ازمان  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
 کش��ور، تصویب نام��ه هی��ات وزی��ران ب��ه ش��ماره 
ب��ر  مبن��ی   8/4/92 م��ورخ  ه  26932/ت50604 
معافیت س��ازمان بیمه س��امت از قانون مالیات بر 
ارزش اف��زوده در قب��ال وجوه و حق بیم��ه دریافتی 
را ک��ه صرف خری��د خدمات درمانی بیمه ش��دگان 

می شود به ادارات مالیاتی اباغ کرد. 

شرایط خرید اقساطی سیم کارت
ش��رکت ارتباط��ات س��یار ب��ه فروش اقس��اطی 

سیم کارت های دائمی همراه اول اقدام کرده است. 
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، پی��ش از این وحی��د صدوقی 
- مدیرعامل همراه اول - از ارائه سیم کارت های قسطی 
در آینده نزدیک خبر داده بود. حال مدتی اس��ت این 
طرح اجرایی شده و امکان خرید سیم کارت های دائمی 
همراه اول در تمام ش��هرهای کشور به غیر  از تهران با 

شرایط پرداخت دو مرحله ای فراهم شده است. 
بر این اساس در صورت خرید سیم کارت های دائمی 
و فعال س��ازی آنها تا پایان س��ال 93 مشترکان از 30 
درصد تخفی��ف در تمامی مکالمات درون  ش��بکه ای 

)همراه اول و تلفن ثابت( برخوردار خواهند شد. 

ارزش فرش های صادراتی آذربایجان 
غربی به 13 میلیون دالر رسید

اسد درویشی، رییس اداره فرش اداره کل صنعت، 
مع��دن و تجارت آذربایجان غربی گفت: امس��ال به 
ارزش 13 میلیون دالر انواع فرش دستباف در استان 

تولید و به خارج از کشور صادر شده است. 
او اف��زود: آذربایجان غرب��ی از قطب های مهم تولید 
فرش دس��تباف در کشور است و س��االنه 5.4 درصد 
فرش دس��تباف تولیدی در کش��ورمان در این استان 
تولید می شود. تولید ساالنه بیش از 400 هزارمترمربع 
انواع فرش دس��تباف در رج های مختل��ف در بیش از 
34 ه��زار کارگاه قالی بافی بس��تر را برای صادرات این 

محصول ارزشمند در این استان فراهم کرده است. 

ورود نخستین محموله گندم به ایران
فرمان��ده هنگ مرزی اترک و مرزبان درجه یک این 
منطقه، از ورود نخستین محموله گندم از آسیای میانه 
به خاک جمهوری اسامی ایران از طریق راه آهن شرق 
دریای خزر خبر داد. س��رهنگ »عل��ی احمدزاده« در 
گفت و گو با ایرنا افزود: این محموله گندم با استفاده از 
هفت واگن و در مجموع به وزن 465 تن پس از انجام 
تشریفات گمرکی وارد ایستگاه راه آهن اینچه برون در 
شمال گنبدکاووس ش��د. این محموله گندم به ارزش 
500میلی��ون توم��ان از منطقه بال��کان در جمهوری 

ترکمنستان بارگیری شده است. 
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برگزاری نمایشگاه بهاره در تهران
رییس اتاق اصناف ایران از اس��تفاده از چادرهای 
ضدحریق و استاندارد در نمایشگاه بهاره و برگزاری 

آن در مصای تهران خبر داد. 
عل��ی فاضل��ی، در گفت وگو ب��ا ایلن��ا، در خصوص 
برگزاری نمایشگاه بهاره، گفت: برگزاری نمایشگاه بهاره 
از دستورالعمل کمیته نمایشگاهی کشور خارج شده و 
از س��وی اتاق اصناف سراسر کشور برگزار خواهد شد. 
نمایشگاه بهاره امسال با هماهنگی و همکاری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در همه شهر ها به 

همراه فروش های فوق العاده برگزار خواهد شد. 
فاضلی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا امسال هم 
نمایشگاه ها در چادر برگزار می شود، اظهار کرد: درصدد 
فراهم کردن امکانات و ایجاد تسهیات هستیم تا جایی 

که ممکن است نمایشگاه ها در چادر برگزار نشود. 

مونتاژ لوازم خانگی در مناطق آزاد 
به جای صادرات به داخل کشور

علیرض��ا نورپ��ور، دبی��ر انجمن ل��وازم خانگی در 
گفت و گو با ایلن��ا در خصوص رقابت پذیری تولیدات 
داخ��ل ب��ا برندهای خارج��ی، اظهار ک��رد: در حال 
حاضر، در بخش یخچال فریزر سایدبای ساید آخرین 
تکنولوژی ه��ای دنیا در ای��ران وجود دارد و این نوع 
یخچال ه��ا با مش��ابه خارجی خ��ود و تولیدات اروپا 
و آمری��کا برابری می کند. وی با اش��اره به تغییر در 
سیاس��ت های اصلی مناطق آزاد گفت: در حالی که 
قرار بود این مناطق محلی برای مونتاژ لوازم خانگی 
و صادرات باش��د مطلقا این اتف��اق نیفتاد و تنها به 
مکانی برای مونتاژ و ارسال به سرزمین اصلی تبدیل 

شد.

هتل لیپار چابهار بازگشایی می شود

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری استان سیستان و بلوچستان گفت: به 
زودی هتل ساحلی لیپار واقع در منطقه آزاد چابهار 

بازگشایی خواهد شد. 
علیرضا ش��ه بخش، با اش��اره به اینکه این هتل به 
دلیل تغییرات اساسی در راستای ارائه خدمات بهتر 
مدتی تعطیل بود گفت: به زودی این هتل س��احلی 
بازگش��ایی خواهد شد. با بازگشایی این هتل و بهتر 
شدن ارائه خدمات به گردشگران، بدون شک رضایت 
گردش��گران بیشتر و باعث می شود در سفرهای آتی 
خود باز هم چابهار را برای س��فر انتخاب کنند. این 
هتل که در س��احل دریای نیلگون عمان واقع شده 
ب��ا صدویک اتاق ب��ه گردش��گران ورودی به چابهار 

خدمات می دهد. 

 ارزش قاچاق در کش��ور 20 میلیارد 
دالر و دو براب��ر بودجه عمرانی اس��ت. 
خبر تکان دهنده ای که اگر چه همیشه 
بحث آن مطرح بود اما باالخره توس��ط 
باالترین مقام س��تاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اعام شد تا شاید گام 
اولی برای یک شروع جدید در مبارزه 
با آن باشد. این مقام مسئول همچنین 
رشد ساالنه قاچاق را 15 درصد عنوان 
کرده اس��ت. اگر چه اقتصاد کشور این 
مس��ئله آسیب رسان را بس��یار تجربه 
کرده اس��ت اما رشد آن نشان می دهد 
ک��ه روش های مبارزه با آن مناس��ب و 
کافی نیس��ت و شاید اثر گذاری الزم را 

نداشته است. 
ریس��ک های  تولید کنن��ده،  ی��ک 
بس��یاری را می پذیرد تا محصولش به 
برسد. مشکات  دس��ت مصرف کننده 
قانون��ی، مالیات، تس��هیات بانکی و... 
چالش هایی اس��ت که شاید به سختی 
بتواند آنها را به س��امت پش��ت س��ر 
بگ��ذارد، اما از طرف��ی دیگر قاچاقچی 
خیالش راحت است که دردسر زیادی 
ب��رای وارد ک��ردن کاالیش به کش��ور 
ن��دارد؛ این مطلب را ریی��س اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع 
نساجی و پوش��اک به »فرصت امروز« 
می گوید. سعید حس��ین زاده که اخیرا 
در یک نشس��ت با ه��م صنفی هایش 
دالیل قاچاق را در حوزه اتحادیه ش��ان 
بررسی کرده اند، موانع تولید کننده را از 
عمده ترین دالیل واردات قاچاق عنوان 
ک��رده و توضیح می ده��د: قیمت تمام 
ش��ده برای تولید کننده داخلی بسیار 
باالس��ت، آنها دلگرمی ندارند و با 30 
تا 40 درصد از ظرفیت اسمی شان کار 

می کنند. 

کاهش تعرفه، کاهش قاچاق 
ای��ن تولید کنن��ده، کاهش ریس��ک 
قاچ��اق را از دیگ��ر دالی��ل رش��د آن 
معرف��ی می کن��د و در تش��ریح دالیل 
آن می افزاید: دولتمردان معتقدند اگر 
تعرفه ها کاهش پی��دا کند می تواند بر 
کاهش ریس��ک قاچاق تاثیر گذار باشد 
اما به نظر من این یک مس��کن است، 
بعد از این همه س��ال و آثار زیانبار این 
پدیده ما نباید به دنبال مسکن باشیم 
بلک��ه باید ریش��ه ای تر ب��ا آن برخورد 
کنی��م.  حس��ین زاده ب��ا بی��ان اینکه 
گم��رک بای��د جدی تر با این مس��ئله 
برخورد کند، به تجربه فروشگاهی اش 
در دهه 1350 اش��اره کرده و توضیح 
می دهد: در آن سال ها من اگر نمونه ای 
برای تولید در فروشگاهم داشتم طبق 
قوانی��ن اجازه فروش آن را نداش��تم و 
می بایس��ت به ماموران گمرک جواب 
پس می دادم چون ای��ن کار قاچاق به 
ش��مار می رفت وترجی��ح می دادم کاال 

روی دستم بماند. 
وی ع��دم نظ��ارت ب��ر ورود کاالی 
همراه مس��افر را از دیگر موارد رش��د 
قاچاق می داند و معتقد است که جنس 
همراه مسافر تعریفی دارد و امروز این 
نوع تعری��ف به یک تج��ارت پردرآمد 

تبدیل شده و مس��افر با حجم کاالیی 
بیش��تر از آنچه برایش تعریف ش��ده و 
پرداخت مبلغی پ��ول به عنوان جریمه 
اضافه بار می تواند هر چقدر که بخواهد 

کاال وارد کند. 
ای��ن فع��ال اقتصادی معتقد اس��ت 
اگر چ��ه دامنه ای��ن تخلفات وس��یع 
اس��ت اما گمرک بای��د عزمش را برای 
جمع کردن این سفره جمع کند تا به 

کاهش آن منجر شود. 
برخ��ی  می گوی��د:  حس��ین زاده 
می گوین��د ب��ه ای��ن دلیل ب��ا قاچاق 
برخورد جدی نمی شود چون در مرزها 
مشکل اشتغال وجود دارد و به هر حال 
اشتغال محس��وب می شود. به نظر من 
همه این مس��ائل بهانه و حرف اس��ت، 
بلکه دس��ت هایی در کارن��د از این کار 
منافع بسیاری دارند و نمی خواهند این 

بازی به هم بخورد. 
 مس��ئله دیگری که رییس اتحادیه 
صادر کنن��دگان  و  تولید کنن��دگان 
پوش��اک بر آن اش��اره دارد پی گیری 
قوانین ب��رای واردات و ایجاد مقررات 
کارآمد است، او می گوید: ما اتحادیه ها، 
مصرف کننده ها، دولتی ها و دلس��وزان 
برای مبارزه با قاچاق باید به کاهش آن 
کمک کنیم. حسین زاده ادامه می دهد: 
به عنوان مثال اگر طرحی تصویب شود 
که در یک مدت زمان مشخص برندی 
که در ایران ثبت نش��ده اجازه واردات 
ندارد، قاعدتا از ورود اجناس بی کیفیت 

و تقلبی پیش گیری خواهد کرد. 
ریی��س اتحادی��ه تولید کنن��دگان و 
صادرکنندگان پوش��اک معتقد اس��ت 
در برخورد ه��ای قانون��ی ب��ا اجناس و 
کاالهای ایرانی و خارجی تبعیض آمیز 
برخورد می ش��ود و تولید کننده ایرانی 
بسیار بیش��تر از وارد کننده خارجی و 

قاچاقچی باید پاسخگو باشد. 
کاالی دیگری که قاچاق آن به کشور 
چشمگیر است، گوشی تلفن همراه است 
ک��ه چندی پی��ش مرک��ز پژوهش های 
مجلس شورای اسامی نیز بر آن انگشت 
گذاش��ت و با ارائه آم��ار حیرت انگیزی 
واردات قاچاقی آن را بیش از 90 درصد 
عنوان ک��رد. رییس اتحادی��ه کاالهای 

صوتی و تصویری در گفت وگو با »فرصت 
امروز« تقویت قاچاق را با چندین مسئله 
عنوان کرده می گوی��د: در برخی کاالها 
که حمل آن راحت و کم دردس��ر اس��ت 
قاچاق بیش��تر اتفاق می افت��د و دولت 
بای��د برای پیش گی��ری از قاچ��اق آنها 
راه های کارآم��دی طراحی کند. ابراهیم 
درستی با اشاره به اینکه گوشی موبایل 
جزو سبد خانوار است ادامه می دهد: در 
م��ورد این کاال به نظر من کاهش تعرفه 
آن می توان��د به کاهش قاچاق آن کمک 
کند. او توضیح می دهد: این مسئله و در 
کنار آن حجم کوچک این وسیله باعث 
ش��ده قاچاقچی موانعی برای وارد کردن 

آن نداشته و به راحتی ریسک کند. 

قاچاق و سبد خانوار
درس��تی ادام��ه می دهد: م��ا بارها 
گفته ای��م تعرفه تلفن همراه باالس��ت 
و ب��رای ما ج��ای س��وال دارد، وقتی 
دول��ت می توان��د ب��ا کاه��ش تعرفه، 
مالی��ات دریافت کند و از ارزش افزوده 
برخوردار شود، چرا با کاهش تعرفه راه 
قاچاق را برای گوشی های همراه دشوار 
نمی کند. دولت می تواند تعرفه را صفر 

کند و 8 درصد مالیات اخذ کند. 
به گفته رییس اتحادی��ه لوازم صوتی 
و تصویری کاالهایی که در س��بد خانوار 
هستند بهتر اس��ت تعرفه پایینی داشته 
باش��ند. او می گوید: وقت��ی تعرفه برای 
گوش��ی 6 درصد اس��ت برای قاچاقچی 
به صرفه اس��ت که غیرقانون��ی وارد کند، 
به خصوص که خانواده ها نی��از دارند، آن 
را به روز می کنند و مصرف ش��ان خیلی 

باالست. 
ابراهی��م درس��تی همچنی��ن همه 
دردس��رهای قاچ��اق را به مش��کات 

و چگونگ��ی نظ��ارت گم��رک مرتبط 
نمی داند و معتقد اس��ت مرزهای آبی 
و خاکی کش��ور زیاد اس��ت و می تواند 

معبری برای ورود قاچاق باشد. 
صنف دیگ��ری که با تبع��ات قاچاق 
دس��ت و پنج��ه ن��رم می کند، ل��وازم 
بهداشتی و آرایشی است. رییس انجمن 
واردکنن��دگان فرآورده های بهداش��تی، 
آرایش��ی و عطریات ایران کاهش رقابت 
تعرفه ای را عمده ترین مانع قاچاق عنوان 
می کند. محمدرضا بوترابی در گفت وگو 
با »فرصت امروز« توضیح می دهد: وجود 
تعرف��ه ب��اال ب��رای واردات کاال، واردات 
غیر قانون��ی را برای قاچاقچی س��ود آور 
کرده اس��ت. او با ارائه دلیل دیگری که 
در رش��د قاچاق موثر است می افزاید: در 
حالی که در تمام دنیا تولید رقابت پذیر 
است در کش��ور ما اینطور نیست و الزم 
است شرایطی ایجاد شود تا کیفیت تولید 

باال رفته و رقابت پذیر شود. 
مس��ئله دیگری که بوتراب��ی به آن 
اشاره دارد موانع و پی گیری هایی است 
که بر س��ر راه وارد کننده قانونی ایجاد 
می ش��ود. او توضی��ح می دهد: ش��اید 
نزدی��ک به 70درص��د از واردات ما در 
حال حاضر قاچاق باشد اما موانعی که 
برای آن 30 درصد وارد کننده رس��می 
هس��ت بسیار بیش��تر از وارد کنندگان 
قاچاق است. برای ما دائما بخشنامه و 
دستورالعمل می فرستند و بسیار پیش 
آم��ده که کاالی ما که فس��اد پذیر هم 

هست چندین ماه در گمرک بخوابد. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز« رییس 
س��تاد مرکزی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و 
ارز نیز مش��کات و فرآیندهای رسمی 
واردات و صادرات، به خصوص قوانین و 
تعرفه ها را از عوامل تاثیر گذار بر رش��د 
قاچاق دانس��ته و همچنین هزینه های 
ورود کاال از طری��ق مرزه��ای قانون��ی 
را چهار برابر آن از مس��یر های قاچاق 
عنوان کرده اس��ت. حبیب اهلل حقیقی 
در همای��ش تخصصی پلی��س مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال و ارز در هفته گذش��ته 
و  جغرافیای��ی  ویژگی ه��ای  تف��اوت 
مسائل معیش��تی در 15 استان مرزی 
با سیستم های اقتصادی کشور موجب 
بی ثبات��ی و گس��ترش دامن��ه قاچاق 
عن��وان ک��رده اس��ت. موض��ع جدید 
دول��ت که ارائه آم��ار قاچاق و به خرج 
دادن ش��فافیت در بیان دالیل مسئله، 
نش��ان دهنده رویک��رد جدی��دش ب��ه 
پدیده قاچاق اس��ت، آیا ق��ادر خواهد 
بود راهکارهای مناس��بی برای مبارزه 
ب��ا آن پیدا کند و آیا س��فره کس��انی 
که منافع ش��ان در تداوم قاچاق اس��ت 
برچیده خواهد ش��د؟ باید منتظر ماند 

و دید. 

اتحادیه ها از دالیل رشد قاچاق با »فرصت امروز« گفتند

 قاچاق دیگر ریسک ندارد 
بیمه 

صادرات

واردات

ارتباطات

اصناف

منطقه آزاد

مینوگله



قطعه نخس��ت آزادراه حرم 
تا ح��رم 22 بهمن ماه امس��ال 
افتتاح خواهد شد؛ قطعه ای که 
مس��یر پرتردد قم را به گرمسار 
وصل می کن��د.  ج��اده ای که 
سال های گذش��ته پس از ثبت 
آمار غیر قابل باوری از تصادفات 

به جاده مرگ مشهور شد.
راه اصلی قم – گرمس��ار در 
س��ال 1390 با حضور محمود 
احمدی نژاد افتتاح ش��د.  این 
مس��یر به دلیل قرار گرفتن در 
محور اصل��ی کریدور ش��مال 
به جن��وب کش��ور و همچنین 
اتص��ال مرکز و غ��رب ایران به 
شمال ش��رقی کش��ور به عنوان 
یک��ی از پرترددتری��ن محورها 

آغاز به کار کرد. 
هر چند پ��س از مدتی تمام 
آرزوها و آرمان های موجود در 
س��اخت، آن را به یک وحشت 
همگانی تبدیل ک��رد. اختالف 
زیاد ج��اده و حاش��یه راه قرار 
گرفت��ن، پیچ ه��ای غیر فنی و 
خطرناک، ظرفیت محدود تردد 
وس��ایل نقلیه، نبود پایگاه های 
انتظام��ی و ام��دادی و عالئ��م 
هشداری باعث ش��د در مدتی 
کوت��اه این ج��اده آمار بس��یار 
باالیی از تصادف��ات و تلفات را 

بر خود ثبت کند. 
این مسئله باعث ورود پلیس 
راهور ب��ه این پروژه ش��د و کار 
تا جایی پیش رف��ت که نیروی 
انتظام��ی ادامه فعالی��ت آن را 
ممنوع  و ادام��ه تردد خودروها 
در آن را منوط به ایجاد ایمنی 
الزم و تضمی��ن امنی��ت مردم 

کرد. 
ح��ال، پ��س از س��ه س��ال 
کارعمرانی این جاده خطرناک 
بنا است به ش��کل یک آزادراه 
به راه ه��ای مواصالتی کش��ور 
بازگردد. طبق اع��الم وزیر راه 
و شهرس��ازی قطعه نخست از 
آزادراه ب��زرگ حرم ت��ا حرم تا 
بیس��ت و دوم بهمن ماه امسال 
افتتاح خواهد شد تا رسما یکی 
از اصلی تری��ن حلقه های باقی 
مانده در توس��عه مس��یرهای 
موج��ود به س��مت خراس��ان 

رضوی و مشهد تکمیل شود. 
مسیر قم – گرمس��ار که در 
152 کیلومتر ساخته می شود، 
نخستین فاز از طرح بزرگ حرم 
تا حرم خواهد بود که بناست در 
آینده نزدیک اتصال شهر قم به 
مش��هد را از طریق یک مس��یر 

آزادراهی فراهم کند. 

قم – گرمسار شبکه 
آزادراهی کشور را تکمیل 

می کند
آغاز به کار قطعه اول حرم تا 
حرم در اتصال ترانزیتی جنوب 
به شمال کش��ور بس��یار مهم 
اس��ت. به طوری که مسئوالن 
راهی کش��ور معتقدن��د، نبود 
ی��ک ش��بکه آزادراه��ی برای 
ارتباط دادن شمال شرق کشور 
به عن��وان اصلی تری��ن نقط��ه 
تمرک��ز گردش��گران داخلی و 
یک��ی از مهم تری��ن حوزه های 
ج��ذب ترانزیت کش��ور باعث 
ش��ده آزادراه حرم تا حرم جزو 
اولویت ه��ای اصلی وزارت راه و 

شهرسازی قرار گیرد. 
152 کیلومت��ر از ای��ن پروژه 
ب��زرگ در بهم��ن ماه امس��ال 
تکمیل می ش��ود ک��ه دو قطعه 
باقیمانده این آزادراه که به مسیر 
گرمسار – سمنان به طول 120 
کیلومتر و نیش��ابور – مش��هد 
به ط��ول 80 کیلومت��ر مربوط 
خواهد بود، در آینده ای نزدیک 
وارد مرحله عمران��ی و اجرایی 

خواهد شد تا رسما اصلی ترین 
مسیر آزادراهی اتصالی مرکز به 
شمال شرق ایران فعالیت خود 

را آغاز کند. 
 ب��ا توجه به قرارگرفتن س��ه 
مرز اصلی سرخس، باجگیران و 
تایباد در خراسان رضوی ارتباط 
این ش��بکه آزادراهی با شرق و 
غرب ایران می توان��د ظرفیت 
ترانزیت��ی کش��ور در منطقه را 
به ش��کلی محس��وس افزایش 
دهد. از س��وی دیگ��ر، با توجه 
به افتتاح راه آهن بزرگ گرگان 
– اینچه برون قطع��ا به ترمیم 
زیرسازی های موجود در منطقه 
نیاز وجود دارد تا به این ترتیب 
خأل موجود در ارتباط خراسان 
رضوی با مسیرهای مواصالتی 

کشور تکمیل شود. 
با وجود پیگیری های صورت 
گرفت��ه از س��وی وزارت راه 
و شهرس��ازی برای س��اخت و 

تکمیل اصولی محور 
ق��م- گرمس��ار و س��ابقه 
نه چندان مثبت ای��ن جاده در 
سال های گذش��ته باعث شده 
بس��یاری از م��ردم نس��بت به 

امنیت آن ابراز تردید کنند. 
هر چند پلی��س راهور اعالم 
کرده ت��ا زمان تضمین نش��دن 
تمام شاخصه های امنیتی اجازه 
بازگش��ایی ای��ن راه را نخواهد 
داد اما به نظر می رس��د وزارت 
راه و شهرس��ازی برای رساندن 
این پروژه به بهمن ماه امس��ال 

تمام ضوابط را در نظر گرفته و 
پلیس نیز از این مسئله رضایتی 

نسبی دارد. 

پلیس تمام ضوابط ایمنی 
را قبل از افتتاح آزمایش 

می کند
مع��اون عملی��ات ترافی��ک 
پلی��س راه��ور ب��ا اش��اره به 
اقدامات مثب��ت صورت گرفته 
برای ب��اال بردن امنیت مس��یر 
قم – گرمس��ار اظهار ک��رد: با 
توجه ب��ه اینکه مس��یر افتتاح 
شده در س��ال های گذشته به 
شکل تک محور بوده و حوادث 
زیادی را ب��ه وج��ود آورده، از 
ای��ن رو پلیس راه��ور افتتاح و 
استفاده دوباره از آن را منوط به 
ارزیابی دوب��اره و تضمین تمام 
اس��تانداردهای امنیت��ی کرده 
اس��ت.  سرهنگ خس��روی در 
گفت وگو با »فرص��ت امروز« با 
اش��اره به اقدامات مثبت انجام 
گرفت��ه در دو س��ال گذش��ته 
و طراح��ی دومی��ن مح��ور در 
جاده قم – گرمسار اظهار کرد: 
با افتت��اح آن و در نظر گرفتن 
ش��اخص های امنیت��ی مدنظر 
پلی��س راه��ور می ت��وان امید 
داش��ت که این جاده سابقه نه 
چندان مثبت سال های گذشته 
خود را تکرار نکن��د و به عنوان 
ی��ک آزادراه اصل��ی و پرتردد 
در س��ال های آینده بخش��ی از 
ب��ار ترافیکی مربوط به ش��رق 

 تهران را کاهش داده و مس��یر
قم – مشهد را کوتاه کند. 

به گفته وی، ه��ر چند هنوز 
دوربین ه��ای نظارت��ی در این 
راه به ش��کل کامل نصب نشده 
و هنوز کار اجرایی در بخش��ی 
از ابعاد پ��روژه ادام��ه دارد اما 
دورنمای پروژه شرایط مثبتی 
داشته و می تواند به عنوان قطعه 
نخست این آزادراه طوالنی در 
آینده نزدیک مورد بهره برداری 

قرار گیرد. 
معاون عملیات ترافیک پلیس 
راهور با بی��ان اینکه افتتاح این 
پروژه به ارزیابی و تایید رسمی 
کارشناس��ان پلیس راهور نیاز 
خواه��د داش��ت، تاکی��د کرد: 
به یقی��ن پلیس راه��ور اجازه 
به خط��ر افتادن س��فر مردم را 
نمی دهد و از این رو این آزادراه 
در صورتی افتتاح خواهد ش��د 
که تمام مقدمات فنی و ایمنی 
آن پشت سرگذاش��ته ش��ود. 
کارشناس��ان پلی��س در چند 
مرحله پروژه را م��ورد ارزیابی 
ق��رار می دهند و افتت��اح وعده 
داده ش��ده تنها با اع��الم نظر 
آنه��ا صورت می گی��رد. کلنگ 
زن��ی تعداد بس��یار زی��ادی از 
پروژه هایی که آین��ده آنها چه 
در حوزه اجرایی و چه در حوزه 
تامین مال��ی مش��خص نبود، 
باعث ش��د دولت دهم بسیاری 
 از راه ها را قبل از تکمیل نهایی 

افتتاح کند. 
مسیر قم – گرمس��ار که در 
س��ال 1390 و بدون پشت سر 
گذاشتن استانداردهای ایمنی 
آغ��از ب��ه کار ک��رد، در مدتی 
کوت��اه این ج��اده را به مس��یر 
مرگ مع��روف کرد مس��یری 
که حاال پس از س��ه س��ال کار 
اجرای��ی دوب��اره بای��د افتتاح 
ش��ود اما این بار با ش��کلی تازه 
و با هیبت یک آزادراه. آزادراهی 
که با عن��وان اصلی ترین محور 
ارتباط��ی مرکز و غرب کش��ور 
به شمال شرق فعالیت خواهد 
کرد و در آین��ده ای نزدیک بار 
عم��ده ای از ترانزی��ت کاال از 
 جنوب به ش��مال را در دس��ت 

خواهد گرفت. 

نگاهی به وضعیت آماده سازی آزادراه حرم تا حرم

جادهمرگ،آزادراهمیشود

 وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: راه آه��ن 
تهران- کرج ت��ا پایان س��ال 95 چهارخطه 
خواهد شد.  به گزارش ایسنا، عباس آخوندی 
در نشست مشترکی که با مسئوالن اجرایی 
استان البرز برگزار ش��د، اظهار کرد: راه آهن 
ته��ران - کرج ت��ا پای��ان امس��ال دو خطه 

می ش��ود و دو خط دیگر تا پایان سال 95 به 
بهره برداری می رسد.  وی همچنین از اتصال 
رینگ ایستگاه کرج به گلشهر و ایستگاه شهر 
قدیم و جدید هشتگرد خبر داد و گفت: روند 
رو به رش��د جمعیت البرز، ضرورت افزایش 
خطوط راه آهن و قطار شهری را در این استان 

دوچندان می کن��د.  او هزین��ه اتصال رینگ 
ش��مال و جنوب جاده را 10درصد کل هزینه 
احداث جاده دانس��ت و تصریح کرد: با توجه 
به اینکه 170 هزار وس��یله نقلیه در روزهای 
ع��ادی از محوره��ای البرز عب��ور می کنند با 
ایجاد حمل و نق��ل ریلی در مصرف س��وخت 
صرفه جویی می شود و آلودگی هوا نیز به طور 
محسوسی کاهش می یابد.  آخوندی در ادامه 
به ضرورت ایجاد زیرساخت های مسکن مهر 
هشتگرد اش��اره کرد و گفت: عملیات ساخت 
مسکن مهر هش��تگرد تا به امروز خوب پیش 
رفته است اما مسئوالن باید توجه داشته باشند 
که در کن��ار تحویل به موق��ع، تامین خدمات 
زیربنایی سایت های مسکن مهر را مدنظر قرار 
دهند چرا که رضایت متقاضیان مسکن مهر 

زمانی فراهم می ش��ود که از امکانات عادالنه 
برخوردار شوند.  وزیر راه و شهرسازی گفت: با 
استقرار کامل مردم در واحدهای مسکن مهر 
هشتگرد، 50 هزار نفر به جمعیت البرز اضافه 
می ش��ود که این مهم بر ضرورت برنامه ریزی 
مس��ئوالن در حوزه تامین امکانات می افزاید.  
آخوندی در پایان به بازنگری س��اخت مسیر 
کمربند جنوبی اتوبان همت اشاره کرد و افزود: 
تکمیل این مسیر به بودجه ای کالن نیاز دارد 
که می توان این بودجه را به توس��عه خطوط 
ریلی اختصاص داد؛ چرا که با توجه به افزایش 
روزافزون جمعیت استان، ساخت و تکمیل این 
مسیر نیز جوابگوی نیاز اس��تان نخواهد بود. 
بنابراین بهتر اس��ت در روند اجرای این پروژه 

بازنگری شود. 
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حمل و نقلگزارش

پس از گذشت بیش از 3 ماه

 گره ترانزیتی ایران و ترکیه 
باالخره باز شد 

با بی نتیجه ماندن مذاکرات وزارتخانه های راه دو کشور 
ایران و ترکیه درباره مرز بازرگان و ادامه کشمکش درباره 
نرخ عوارض عبور از مرز این دو کشور و بحث بر سر قیمت 
سوخت کامیون ها که بیش از 3 ماه به طول انجامیده بود 
و اختالفات باعث ایستایی طوالنی رانندگان کامیون در 
مرز بازرگان شده بود، در نهایت با س��فر وزیر ارتباطات 
ایران به عنوان نماینده دولت به ترکیه گره ترانزیتی ایجاد 
شده در این گلوگاه به دست واعظی باز شد و ایران و ترکیه 
در این باره به توافق نظر رس��یدند و قرار است این توافق 

از ساعت صفر روز جمعه )روز گذشته( به اجرا برسد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، طبق تواف��ق نمایندگان 
ایران و ترکیه عب��ور کامیون های از مرز ب��ازرگان بدون 
اخذ عوارض انجام خواهد ش��د در حالی که در س��ه ماه 
آخ��ر س��ال 2014 رانن��دگان کامیون دو ط��رف برای 
گذش��تن از مرز بازرگان بای��د 50 دالر باب��ت عوارضی 
می پرداختند همچنین دول��ت ایران اقدام به پلمپ باک 
س��وخت کامیون های ترک کرده بود ک��ه البته امکانات 
مورد نیاز برای اقدام به این کار را در اختیار نداشت و باعث 
طوالنی تر شدن صف کامیون ها شد که با ادامه دار شدن 
این اختالفات و با توجه به سرد شدن هوا دو طرف به طور 

موقت شرایط را به حالت قبل بازگرداندند. 
موافقت نامه بین ایران و ترکیه با حضور محمود واعظی 
به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور، جودت یلماز، وزیر 
توسعه و نماینده ویژه ریاس��ت رییس جمهور ترکیه در 
امور ایران و با حضور نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد و نورالدین 
جانیکلی وزیر گمرکات و تجارت، اردم باش��چی رییس 
بانک مرکزی ترکیه و علی رضا بیکدلی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران رییسان گروهای دوستی پارلمانی ایران و 

ترکیه و سایر مقامات دو کشور به امضا رسید. 
ایس��نا درباره گفته های محمود واعظی در این جلسه 
نوشته است، واعظی با بیان اینکه این توافق نشانه عزم دو 
کشور برای توسعه و تقویت مناسبات است و روح حاکم 
در این توافق این بود که تس��هیالتی را ب��رای رانندگان 
ایرانی و ت��رک به وج��ود بیاوریم، گفت: اس��اس توافق 
ایجاد مس��اعدت، عدالت و کمک به رانندگان دو کشور 
بود. نماینده ویژه ریاس��ت جمهوری با اشاره به اهمیت 
روان سازی و تس��هیل حمل و نقل در توس��عه و تعمیق 
مناسبات تجاری دو کشور گفت: مسئوالن دو کشور این 
انعطاف را در مذاکرات نش��ان دادند که بخش خصوصی 

دو کشور بتوانند راحت تر با هم تجارت کنند. 
واعظی گفت: پیام دیگری که این توافق نامه دارد، این 
است که روابط سیاسی دو کشور به حدی گسترش پیدا 
کرده که می توانیم با درک متقابل در همه امور به راحتی 
تصمیم گرفته و اجرا کنیم. وی درباره ارائه تسهیالت در 
روابط گمرکی دو کش��ور افزود: کلیات را توافق کردیم 
که مرز جدیدی را احداث کنیم تا فش��ار از پایانه مرزی 

بازرگان – گوربوالغ کاهش یابد. 
همچنین ج��ودت یلماز، وزیر توس��عه و نماینده ویژه 
ریاس��ت رییس جمهور ترکیه در امور ایران گفت: با این 
توافق مش��کلی که در مبادی م��رزی بر س��ر راه روابط 
حمل و نقل بین دو کشور ایجاد شده بود، برطرف شد. وی 
ادامه داد: با این توافق عمال مشکل ایجاد شده از ساعت 
صفر دیشب از میان برداشته شد. دو طرف درباره شرایط 
عبور ترانزی��ت تریلی ها نیز به توافق رس��یده اند و از این 
پس تریلی های ترکیه ظرف دو روز خواهند توانست مرز 

ترکمنستان – ایران – ترکیه را طی کنند. 
اما موضوعی که توافق دو کشور را به حاشیه برد، نوشته 
روزنامه حریت بود که از کاهش نرخ عرضه سوخت ایران 
به کامیون های ترک از قیمت 1.6 یورو به 0.3 یورو بود 
که نویسنده این گزارش اشاره به کاهش قیمت سوخت 
در همه کش��ورها و برابری نرخ س��وخت و ایران و فوب 
خلیج فارس را از قلم انداخته بود. کاهش قیمت سوخت 
ایران به ترکیه در حالی رخ داده است که قیمت سوخت 
در تمام کشورها تا س��قف 50 درصد کاهش یافته است 
که این به معنای دادن امتیاز ایران به ترک ها در توافقات 

نیست. 

افتتاح متروی فرودگاه مهرآباد 
شاید تا پایان سال

درویش، مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه با 
بیان اینکه خط فرودگاه مهرآباد، خط متروی ویژه ای 
اس��ت که از خط 4 انش��عاب می گیرد، گفت: ایستگاه 
بیمه به عنوان ایستگاه تبادلی خط 4 و مهرآباد در نظر 

گرفته شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، وی ب��ا بی��ان اینک��ه کارگران 
و مهندس��ان پروژه مت��روی مهرآباد در دو ش��یفت و 
به صورت ویژه فعالیت می کنن��د، گفت: چهار رام قطار 
برای این خط ویژه در نظر گرفته ش��ده است که حتی 
طراحی مبلم��ان و. . . با دیگر خطوط متفاوت اس��ت 
به گون��ه ای که در طراح��ی این قطاره��ا مبلمان ویژه 
بوده و محلی برای استقرار چمدان و بار در نظر گرفته 

شده است. 
به گفته درویش، یک رام قط��ار نیز به حالت ذخیره 
در خط وی��ژه مترو در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی با 
بیان اینکه قطاره��ای ویژه ای برای ای��ن خط در نظر 
گرفته شده که بدون راهبر نیز حرکت می کند، گفت: 
امیدواریم تا پایان امس��ال این خط ویژه نیز تکمیل و 

راه اندازی شود. 
وی افزود: براس��اس طراحی های انجام شده در کنار 
ترمینال یک و 4 فرودگاه مهرآباد ایس��تگاه های مترو 
تعبیه ش��ده و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته 
با مسئوالن سازمان هواپیمایی کشور در نظر داریم که 
در سالن های عمومی نیز ایستگاه در نظر گرفته شود. 

وی با بیان اینکه در هنگام افتتاح ایس��تگاه راه آهن 
واقع در خ��ط 3 مترو، از مس��ئوالن ش��رکت راه آهن 
درخواست ش��د که اجازه دهند ایس��تگاهی در سالن 
عمومی راه آهن تعبیه ش��ود اما این مهم محقق نشد، 
گفت: در حال حاضر مسئوالن راه آهن تهران به اشتباه 
خود پی برده و ما بای��د دوب��اره کار را در راه آهن آغاز 
کنیم اما در مورد پروژه مهرآباد در نظر داریم همزمان 
دو ورودی در س��الن های عمومی نیز ایجاد ش��ود که 

هماهنگی های اولیه صورت گرفته است. 
احم��د دنیامال��ی، ریی��س کمیس��یون حمل ونقل 
شورای ش��هر تهران نیز با بیان اینکه جنس مسافران 
اس��تفاده کننده از این خطوط متفاوت اس��ت، گفت: 
بای��د طراحی ایس��تگاه و ناوگان حمل ونق��ل متفاوت 
باشد و برای جابه جایی مسافران به ترکیب حمل ونقل 
زمینی، دپوی چرخ دستی و. . . توجه شود تا مردم رنج 

زیادی نکشند. 
وی با بیان اینکه با کمک رییس سازمان هواپیمایی 
کشور دو ایستگاه مترو در ترمینال های یک و 4 تعبیه 
ش��ده اس��ت، گفت: این خط مترو به صورت شبکه ای 
طراحی شده و امیدوارم این خط به محور فرودگاه امام 
خمینی )ره( متصل شود تا شهروندانی که از پروازهای 
داخلی استفاده کرده و می خواهند از پرواز خارجی بهره 

ببرند، با استفاده از مترو به مسیر خود ادامه دهند. 
رییس کمیسیون حمل ونقل ش��ورای شهر در مورد 
افتتاح این پروژه تا پایان امس��ال نیز گفت: با توجه به 
بازدید به عمل آمده ممکن است نظر مدیرعامل متروی 
تهران این بوده است که س��اخت تونل تا پایان سال به 
اتمام می رس��د اما  به نظر من بعید است تا پایان سال 

محقق شود. 
همچنی��ن ابوالفض��ل قناعت��ی، عضو کمیس��یون 
حمل ونقل و هیات رییس��ه ش��ورای ش��هر ته��ران با 
اشاره به نگاه ویژه شورای ش��هر به توسعه حمل ونقل 
عمومی گفت: ش��ورای ش��هر 2000 میلی��ارد تومان 
ب��رای توس��عه حمل ونق��ل عموم��ی در نظ��ر گرفته 
اس��ت که تاکن��ون 80 درص��د اعتب��ارات تخصیص 
داده اس��ت و در برنامه پنج س��اله دوم ش��هرداری نیز 
به توس��عه مت��رو و حمل ونق��ل توجه جدی ش��ده و 
 در بودجه ریزی س��ال 94 نیز ن��گاه وی��ژه ای به مترو 

خواهد شد. 

جواد هاشمی



خوراک دام و طیور که اکنون 
یک صنعت بس��یار گسترده و 
پیچیده در جهان امروز به شمار 
م��ی رود، پیش نی��از صنع��ت 
ب��زرگ دام��داری و مرغداری 
اس��ت. این دو ش��اخه صنعت، 
پایه و شالوده اصلی مواد غذایی 
پروتئینی محس��وب می شوند 
و س��امت غذای��ی ک��ه ای��ن 
روزها با چالش های بس��یاری 
روبه روس��ت، به سامت تغذیه 
دام و طی��ور وابس��ته اس��ت. 
بنابراین، ش��رکت های بزرگ 
در سراسر جهان به تولید انواع 
مناب��ع غذایی و داروی��ی دام و 
طی��ور می پردازن��د ت��ا افزون 
ب��ر افزای��ش راندم��ان تولید، 
بهترین و س��الم ترین غذا، دارو 
و افزودنی های غذایی را فراهم 
آورند ک��ه در آخ��ر منتهی به 
تولید غذای س��الم خواهد شد. 
مقوله ای که این روزها دغدغه 
اصل��ی دولت ه��ا و همچنی��ن 
بخش ه��ای خصوصی فعال در 

این زمینه به شمار می رود. 

نهاده ها عامل توسعه 
پایدار دام و طیور

نمایش��گاه  نخس��تین 
دام،  خ��وراک  لملل��ی  بین ا
طی��ور و آبزی��ان ب��ا ش��رکت 
و  داخل��ی  تولیدکنن��دگان 
خارجی در سالن حجاب تهران 
در حال برگزاری است. حسن 
رکنی، معاون تولیدات امور دام 
وزارت جهاد کشاورزی، در این 
خصوص اظهار کرد: نهاده های 
دامی عامل اصلی توسعه پایدار 
صنع��ت دام و طیور هس��تند. 
س��االنه هش��ت میلی��ون تن 
خوراک دام، طیور و آبزیان در 
کشور مصرف می شود که نشان 
از اهمیت نهاده های دامی دارد. 
وی ادام��ه داد: اف��زون ب��ر 
نهاده ه��ا، فاکتوره��ا و عوامل 
مه��م دیگ��ری مانن��د ژنتیک 
و عوام��ل محیطی ب��ه همراه 
خ��وراک در افزای��ش راندمان 
تولید تاثیر گذار اس��ت.  رکنی 
بر اهمیت خوراک دام از لحاظ 
بهداش��ت و ایج��اد ت��وازن در 
مواد غذایی تاکید کرد و افزود: 
کارخانه ه��ای تولید کنن��ده 
خ��وراک دام در ای��ن زمین��ه 
نقش موثری دارن��د و به تولید 
محص��ول و افزای��ش ضری��ب 
امنیت غذایی کمک می کنند. 
وی با بی��ان اینک��ه 67 درصد 
هزینه های تولید ب��ه خوراک 
دام مربوط می شود، گفت: هر 
میزان از وضعیت تولید خوراک 
دام بهبود یابد، ضریب تولید در 
تغذیه طیور نیز بهبود می یابد. 

وی ادام��ه داد: س��االنه دو 
میلیون تن گوشت مرغ و حدود 
ی��ک میلیون ت��ن تخم مرغ در 

کشور تولید می شود که مجموع 
تولیدات مرغ و تخم مرغ کشور 
به هش��ت میلیون تن خوراک 
نی��از دارد. ح��ال اگ��ر بتوانیم 
ضریب تبدی��ل غذایی طیور را 
تا یک دهم نیز بهب��ود دهیم، 
ساالنه حدود 900 هزار تن در 
منابع و نهاده ه��ا صرفه جویی 

می شود. 

وابستگی غذایی دام و 
طیور به واردات 

مع��اون تولیدات ام��ور دام 
وزارت جهاد کش��اورزی، این 
موض��وع را یک��ی از راه ه��ای 
تنظی��م جیره غذای��ی متوازن 
دانس��ت و افزود: این در حالی 
اس��ت که بخش عمده خوراک 
طیور وارداتی است و اگر بتوانیم 
به توازن در جیره غذایی طیور 
دست پیدا کنیم، تحول شگرفی 
در بخش تولیدات کش��اورزی 
ایجاد می شود. این امر مستلزم 
توجه بیش��تر ب��ه تکنولوژی و 
فناوری های نوین روز اس��ت.  
معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
همچنین از پرداخت یارانه شیر 
به حساب دامداران خبر داد و 
افزود: برای س��ه ماهه نخست 
امس��ال 225 میلی��ارد تومان 
یارانه به وزارت جهاد کشاورزی 
اختصاص یافت که تاکنون 50 
درصد آن به حس��اب استان ها 
واری��ز ش��ده اس��ت. در جمع، 
تاکنون مبلغ 21 میلیارد تومان 
به ط��ور مس��تقیم به حس��اب 

دامداران پرداخت شده است. 

دام و طیور، مزیت های 
صادراتی بخش کشاورزی 

ریی��س  خل��ج،  مه��دی 
س��ازمان دامپزش��کی نی��ز 
در ای��ن نمایش��گاه گف��ت: 

مزیت های بخش کش��اورزی 
و زیربخش ه��ای دام و طی��ور 
قابلیت ه��ای فراوان��ی ب��رای 
ص��ادرات دارد. تولید خوراک 
نخس��تین  دام  بهداش��تی 
مس��ئله ای اس��ت ک��ه مدنظر 
س��ازمان دامپزش��کی کشور 
قرار دارد و گام اساس��ی تامین 
بهداش��تی دام، فرآورده ه��ای 
دامی و در نهایت تامین غذای 

سالم برای انسان است. 
وی تاکید کرد: ص��ادرات و 
تشویق به س��امت، تنها راهی 
اس��ت ک��ه بتوانیم س��امت 
جامع��ه را تامی��ن کنی��م و 
به عنوان راهکاری برای خروج 
از ت��ورم به دولت ارائ��ه دهیم. 
کش��ورهای  درصورتی ک��ه 
وارد کننده محص��والت دامی 
لزام��ات بهداش��تی  ای��ران ا
س��ختگیرانه تری را در نظ��ر 
بگیرند ما می توانیم آن الزامات 
بهداشتی را تامین کنیم. معاون 
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: 
الزامات بهداش��تی کشورهای 
ه��دف تاکنون رعایت ش��ده و 
مسیرخوبی تاکنون درخصوص 
صادرات داش��ته ایم و تاکنون 
بخش قابل توجهی از گوش��ت 
مازاد مرغ ایران به کش��ورهای 

همسایه صادر شده است. 

روسیه بازار مناسبی 
برای محصوالت کشاورزی

رئیس س��ازمان دامپزشکی 
در خص��وص ص��ادرات م��رغ 
ب��ه روس��یه، گفت: روس��یه و 
اتحادی��ه گمرکی آنها ش��امل 
باروس و قزاقس��تان می تواند 
بازاره��ای ب��زرگ و مناس��بی 
ب��رای محصوالت کش��اورزی 
ایران باشند. در رفت و آمدهای 
مسئوالن دو کشور قرار است با 

رعایت الزامات بهداشتی کشور 
ه��دف محصوالت کش��اورزی 
شامل گوش��ت مرغ، تخم مرغ، 
لبنیات و س��ایر محصوالت به 

روسیه صادر شود. 
خل��ج ضم��ن تاکی��د ب��ر 
اس��تاندارد بودن خ��وراک دام 
تولیدی در کش��ور، اظهار کرد: 
در حال حاضر در کشور ما 430 
کارخانه تولید خ��وراک دام و 
330 کارخان��ه تولی��د مکمل، 
ضایع��ات و پودر ماه��ی فعال 
اس��ت که زیر نظارت مس��تمر 
سازمان دامپزشکی کشور قرار 

دارند. 
وی ادام��ه داد: 13 عام��ل 
بیولوژیک��ی  مخاطره آمی��ز 
مش��تمل بر عوامل باکتریایی، 
انگل��ی، ویروس��ی و تع��داد 
قابل توجهی عوامل ش��یمیایی 
همچ��ون مایکوتوکس��ین ها 
برخ��ی  و  دی اکس��ین ها  و 
آالینده ه��ای دیگ��ر همچون 
فلزات س��نگین، سموم و آفات 
کش��اورزی می تواند در جیره 
غذایی دام وهمچنین انس��ان 
تاثیر گذار باش��د.  وی تصریح 
ک��رد: س��ازمان دامپزش��کی 
کش��ور تاش دارد با تش��ویق 
س��رمایه گذاری ها بس��ترهای 
الزم را برای تولید م��واد اولیه 
مورد مصرف خ��وراک دام که 
از کش��ورهای دیگر وارد یا در 
کش��ور تولید می ش��ود فراهم 

کند. 
رییس س��ازمان دامپزشکی 
ادامه داد: برنامه تخلیه، انبار در 
کارخانه ها و همچنین شرایط 
بهداش��تی تولید، جابه جایی و 
فرآوری محصول م��ورد توجه 
م��ا ق��رار دارد و تاکی��د داریم 
روی محصول نهایی برچس��ب 
مختص��ات یک جی��ره غذایی 

سالم نصب ش��ود. تاکید ما در 
س��ازمان، بیش��تر روی تولید 

محصول سالم است. 

صنعت دام و طیور 
نیازمند کمک دولت 

شمس��علی هادیزاده معلم، 
رییس کمیس��یون کشاورزی 
اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: 
هزینه  نگه��داری صنعت دام 
و طیور کش��ور باالست و برای 
اینکه ای��ن صنع��ت از توجیه 
اقتصادی خارج نش��ود، کمک 

دولت را می طلبد. 
وی اف��زود: صنای��ع خوراک 
دام، طیور و آبزیان در کش��ور 
ب��ا ت��اش و زحمات ف��راوان 
تولیدکنندگان بخش خصوصی 
انج��ام می ش��ود. رس��یدن به 
جایگاه مناس��ب بین المللی از 
نظر سطح کیفی و کمی در این 
صنعت، با همت تولیدکنندگان 
ب��وده اس��ت و کارخانه ه��ای 
تولیدی و بخش خصوصی باید 

سهم خود را از دولت بگیرند. 

برنامه ای برای زمان 
رکود نداریم

رییس کمیسیون کشاورزی 
ات��اق بازرگانی ای��ران، افزود: 
بخش خصوصی سرمایه گذاری 
و تولی��د می کند و اگ��ر تولید 
براس��اس نیازهای بازار نباشد 
و راهکارهای��ی ب��رای زم��ان 
رک��ود تدبی��ر نش��ده باش��د، 
نه تنه��ا افتخ��ارآور نیس��ت، 
 بلک��ه موج��ب زی��ان و ض��رر 

می شود. 
معلم با اش��اره به مش��کات 
صادراتی محصوالت گفت: در 
موضوع ص��ادرات محصوالت 
پروتئین��ی و کس��ب irه��ای 
صادراتی هنوز مش��کل داریم. 
بازار دام، طیور و آبزیان ما بازار 
کوچکی اس��ت که بای��د آن را 
بزرگ کنیم و گسترش دهیم. 

وی افزود: این در حالی است 
که برخی مس��ئوالن سخن از 
کاهش تولی��د می کنن��د و به 
تولیدکنن��دگان می گوین��د 
تولیدش��ان را کاه��ش دهند 
که این موض��وع مغایر منویات 

حاکمیت است. 
 به اعتقاد من، ضروری ترین 
کار ب��رای صنع��ت دام و طیور 
کشور این اس��ت که دولت در 
جامعه ایجاد نش��اط کند و این 
موضوع از وظای��ف ذاتی دولت 
اس��ت. به��ای تولی��د را نباید 
بپردازن��د.  تولیدکنن��دگان 
نتف��اع  تولیدکنن��ده بای��د ا
تولید را ببرد و ای��ن موضوع با 
تش��کل های قوی در مجموعه 
صنع��ت دام، طی��ور و آبزیان 
امکان پذی��ر خواه��د ب��ود ت��ا 
 آینده درخش��انی برای صنعت

 ترسیم شود. 

صنعت دام و طیور، مزیت صادراتی بخش کشاورزی

تولیدکنندگان سهم شان را از دولت بگیرند
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تغییر مصوبه بانک ها، مانع توسعه 
بخش کشاورزی

رییس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی ایران 
گفت: مکلف ساختن بانک ها به دریافت اسناد مشاعی 
اراضی کش��اورزی و خانه های مس��کونی روستاییان 
گامی بلند برای توس��عه بخش کشاورزی و رفع برخی 
از نارس��ایی ها و کمبودهای این بخش اس��ت. مسعود 
اسدی در گفت وگو با ایرنا، افزود: طبق قانون بانک ها، 
موسس��ات مالی و اعتباری برای پرداخت تسهیات به 
بخش کشاورزی مکلف به پذیرش اسناد مشاعی اراضی 

کشاورزی و خانه های مسکونی روستایی شدند.
به گفته وی، بخش عمده مشکات بخش کشاورزی 
به دریافت تس��هیات بانکی و نداش��تن وثایق بانکی 
مناس��ب برمی گش��ت که همین امر موانع��ی را برای 
فعالیت کش��اورزان خرد ایجاد می کرد، چرا که تعداد 
کش��اورزان ثروتمند که دارای ملک و زمین در شهرها 
باشند، محدود است و مابقی کشاورزان تنها دارایی شان 
اراضی زراعی و منازل روس��تایی است که بانک ها آنها 
را به عنوان وثیقه بانکی نمی پذیرند. وی اضافه کرد: اما 
معتقدم با اجرای این قانون بخش��ی از مشکات عمده 
بخش کشاورزی برای توس��عه و افزایش بهره وری این 

بخش مرتفع خواهد شد.
  اس��دی بر اصاح نش��دن این قانون توسط مجلس 
ش��ورای اس��امی تاکید کرد و گفت: این قانون سال 
گذش��ته در قانون بودجه تصویب ش��د اما متاس��فانه 
شورای نگهبان کلمه مکلف را نپذیرفت و آن را خاف 
شرع و قانون اساسی تش��خیص داد و این مصوبه را به 
مجلس بازگرداند. وی افزود: مجلس ش��ورای اسامی 
نیز ب��رای تامین نظر ش��ورای نگهبان اق��دام به تغییر 
عب��ارت »مکلفند« به »مجازند« کرد ک��ه با انجام این 
تغییر به طور قطع این قانون در صورت اختیاری شدن 
از حیزانتفاع خارج می شود. اسدی تصریح کرد: با توجه 
به اجرای سیاست های عدالت اجتماعی و کاهش فاصله 
طبقاتی، توسعه کش��اورزی یکی از مهم ترین نیازهای 
کشور به ش��مار می رود که باید قوانین سختگیرانه آن 

آسان شود.  

شرایط پذیرش سند زمین 
کشاورزی به عنوان وثیقه بانکی

عضو کمیس��یون کش��اورزی با بیان اینکه باوجود 
مصوبه مجل��س مبنی ب��ر پذیرفت��ن اس��ناد اراضی 
کش��اورزی به عنوان وثیقه هنوز هم برخی بانک ها از 
قبول این اسناد امتناع می کنند، گفت: بانک کشاورزی 
در صورت��ی که وام ب��رای تولید باش��د ای��ن وثیقه را 
می پذی��رد.  هدایت اهلل میرمرادزه��ی در مورد مصوبه 
مجلس مبنی بر پذیرفتن اسناد رسمی مالکیت اراضی 
کش��اورزی به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و 
روستایی گفت: کشاورزان، دامداران و تولید کنندگان 
بخش های مختلف کشاورزی برای دریافت وام و وثیقه 
مورد نظر بانک ها همواره با مش��کل مواج��ه بودند و 
دارایی های آنها در حدی نبود که به عنوان وثیقه مورد 

نظر بانک باشد. 
وی اف��زود: بنابرای��ن تولید کنن��دگان از مجلس و 
دولت درخواست داش��تند بانک ها ش��رایطی را برای 
آنها فراه��م کنند تا بتوانند براس��اس اس��ناد اماک 
و اراضی کش��اورزی خ��ود اقدام ب��ه دریاف��ت وام از 
بانک ها کنند که بخشی از خواس��ته آنها به دنبال این 
مصوبه فراهم ش��د. عضو کمیسیون کش��اورزی، آب 
و منابع طبیعی تصری��ح کرد: هنوز بخش��ی از موانع 
و مش��کات در این رابطه مرتفع نش��ده و براس��اس 
رس��الت مان برای ب��ه حرک��ت درآوردن چرخه های 
تولید بای��د ش��رایطی را فراهم کنیم ت��ا بخش دیگر 
مش��کات وثیق��ه تولید کنندگان بخش کش��اورزی 
مرتفع ش��ود. وی افزود: با وجود مصوب��ه مذکور هنوز 
هم برخی بانک ها اسناد مربوط به اراضی کشاورزی را 
به عنوان وثیقه نمی پذیرند و بر قواعد خودشان پایبند 
 هس��تند و همچنان این موضوع به عن��وان مانع تولید 

وجود دارد.

واردات بیش از یک میلیون تن 
گندم بدون ثبت در گمرک

در حالی که آمار گمرک نشان از واردات سه میلیون 
و 754 هزار ت��ن گندم به کش��ور دارد، مع��اون وزیر 
جهاد کش��اورزی میزان واردات 9 ماه��ه این محصول 
را پنج میلیون تن اعام کرد؛ یعنی یک میلیون و 255 
هزار تن بیشتر از میزان ثبت شده در گمرک.براساس 
آمار واردات گمرک جمهوری اسامی ایران در 9 ماهه 
امس��ال س��ه میلیون و 754 هزار و 100ت��ن گندم به 
ارزش یک میلی��ارد و 298 میلی��ون و 900 هزار دالر 
از کش��ورهایی مانند لتونی، چین، آذربایجان، آلمان، 
ازبکس��تان، اس��ترالیا، ام��ارات، انگلس��تان، اوکراین، 
ترکمنستان، ترکیه، جمهوری کره، سوییس، روسیه، 
فرانس��ه، قزاقس��تان، لیتوانی، هلند و... به کشور وارد 
کرده اس��ت که از نظر وزن��ی 54.43 درص��د و از نظر 
ارزش��ی 40.86 درصد رشد را نس��بت به 9 ماهه سال 
گذش��ته نش��ان می دهد.این در حالی است که عباس 
کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی این آمار را تایید 
نمی کند و معتقد است که در 9 ماهه امسال حدود پنج 
میلیون تن گندم وارد کشور شده است.البته وی دلیل 
اختاف آمار واردات سه میلیون و 700 هزار تنی گندم 
گمرک با آمار اعامی پنج میلیون تنی خود را ضرورت 
واردات برای تامین ذخایر اس��تراتژیک کشور می داند 
و از برنامه ریزی ها برای کاه��ش واردات این محصول 
اس��تراتژیک به کمتر از س��ه میلیون تن در سال آینده 
خبر داده اس��ت.اگرچه هنوز دلیل تف��اوت آمار اعام 
شده واردات گندم از سوی گمرک با آمار اعام شده از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی مشخص نیست اما جای 
این س��وال باقی می ماند که اگر اس��تدالل معاون این 
وزارتخانه درست باش��د چرا نباید آمار واردات گندمی 
که به عنوان ذخایر استراتژیک در نظر گرفته شده، در 

آمار رسمی کشور ثبت شود؟

 تولید بذر اصالح شده گندم 
ناکافی است

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با بیان اینکه 
تنها 30 درصد بذر گواهی ش��ده در اختیار کشاورزان 
قرار گرفته، گفت: عرضه بذر اصاح شده ناکافی است و 
برای جبران، شبکه ای از کشاورزان پیشرو تحت نظارت 

موسسه تحقیقات اقدام به تولید بذر می کنند.
 حس��ین صفایی، در گفت وگو با فارس و در پاسخ به این 
پرس��ش که چرا گندمکاران از کیفیت ب��ذر و کود رضایت 
ندارند، گفت: این موضوع در م��ورد کود واقعیت ندارد زیرا 
قبل از فصل کشت انواع کودهای شیمیایی و متعارف توسط 
دولت به مراکز توزیع منتقل  شده و در دسترس کشاورزان 
قرار گرفته اس��ت. وی افزود: اما در مورد بذر این نارضایتی 
کشاورزان پذیرفتنی است زیرا فقط بخشی از بذر مورد نیاز 
کشاورزان جزو بذور اصاح شده بوده است. صفایی با بیان 
اینکه استفاده از بذور غیر گواهی ش��ده قابل قبول نیست، 
گفت: کش��اورز باید از راندمان و کیفیت بذر کش��ت شده 
اطمینان داشته باشد. وی افزود: طبق گزارش های اعامی 
آن مقدار از بذر گواهی ش��ده تولیدی که در انبارها موجود 
بوده مصرف و در بین کشاورزان توزیع شده و چیزی از آن 
باقی نمانده است. وی با بیان اینکه حدود 30درصد از بذر 
به صورت گواهی شده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و 
این مقدار ناکافی است، افزود: ساختار بذر در طول سال های 
گذشته آس��یب دیده و برای جبران این مسئله شبکه ای از 
کشاورزان پیشرو تحت نظارت موسس��ه تحقیقات ثبت و 
گواهی بذر و نهال و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی 

اقدام به تولید بذر می کنند.

واردات

بذر

خبر

مولود غالمی



عصرگاه چهارشنبه هفته گذشته، ژنو، شهر بین المللی، 
در قلب اروپا، نه فقط در الیه های دیپلماتیک خود، بلکه 
در حوزه عمومی نیز شاهد نمایشی از هماهنگی و موفقیت 
در تعامل، میان عالی ترین مقام های دیپلمات دو کش��ور 
مهم مذاکره کننده بود. در ش��هر ژنو با امکانات فوق العاده 
مناسب از نظر تسهیل قدم زدن و گپ و گفت، این امکان 
به راحتی وجود داشت که در مکان هایی مناسب تر، آرام تر 
و خ��وش منظره ت��ر این امر صورت پذی��رد. در حالی که 
محدوده ای��ن پیاده روی، در یکی از نقاط مرکزی ش��هر 
و در محدوده نس��بتا قدیمی و کم مس��احت شهر که از 
قضا از پرترددترین مناطق برای وس��ایل نقلیه عمومی و 
نیز عابران پیاده اس��ت، انجام ش��ده است. فضایی که به 
طور معم��ول نیز دو نفر بخواهند گپ��ی بزنند نیاز دارند 
تا صدای خ��ود را از صدای متعارف صحبت کردن باالتر 
ببرند تا بهتر ش��نیده شوند و دغدغه تامین کامل امنیت 
در چنین جای ش��لوغی، نیاز به تع��دد نیروهای امنیتی 
)برخالف رون��د متعارف در ژنو( را ایجاد کرده اس��ت. از 
این رو، ش��اید صرفا برای تحقق منظ��ور فوق، این پیاده 
روی پر سروصدا صورت نگرفته است. مسئله از یک قدم 
زدن معمولی دیپلماتیک فراتر اس��ت. در فرصت کوتاهی 

که برای همفکری با بعضی دوس��تان خبره و باتجربه در 
حوزه سیاس��ت و دیپلماسی ُرخ داد، تحلیلی که از سوی 
یکی از ش��خصیت های بس��یار باتجربه سیاسی ارائه شد، 
حاکی از این بود که این واقعه، نش��انه ای اس��ت از اینکه 
مذاکرات به جایی رس��یده اس��ت که برخی مسائل مهم، 
تنها باید میان دو کشور حل و فصل شود و به جز باالترین 
مقام های دیپلماتیک دو کش��ور، احدی دیگر از مضمون 
آنها باخبر نشود. این برنامه پیاده روی و گپ زدن، از پیش 
اعالم نشده بود و این گونه که مطرح شده، حتی نیروهای 
امنیتی سوییس در همان زمان مطلع شده بودند و اداره 
حمل و نق��ل عمومی نی��ز برای تنظیم رفت و آمد وس��ایل 
نقلیه عمومی، در پرترافیک ترین ساعات روز و در یکی از 
مناطق ش��لوغ و پرتردد مرکزی شهر )Belair(، آمادگی 
الزم را نداش��ت. همی��ن امر موجب ش��ده ب��ود تا صفی 
طوالنی از اتوبوس ها پشت سر هم قرار بگیرند و از طریق 
بلندگوهای داخل اتوبوس و مترو، عدم امکان رسیدن به 
موقع و منظم در ایس��تگاه ها )که در ژنو بس��یار اهمیت 
دارد( به اطالع مسافران برسد. به گزارش عصر ایران، این 
پدیده و حضور چش��مگیر نیروهای امنیتی موجب اظهار 
ش��گفتی و جلب توجه عمومی مردم و طبعا گفت وگوی 

عمومی هر چند مختصر، شده بود. چرا که در شهر نسبتا 
آرام و منظمی همچون ژنو که به حضور س��ران کشورها 
چنان ع��ادت دارد که حتی به مناس��بت آن محدودیت 
رفت و آمد یا راهبندانی ایجاد نمی شود، متعارف نیست که 
حضور مسئوالن عالی رتبه سایر کشورها، موجب اختالل 
در حرکت وس��ایل نقلیه عمومی ش��ود که اغلب مردم از 
آنها برای رفت و آمد، اس��تفاده می کنند. چنین می نمایاند 
در زمانی که فضای رس��انه ای مش��هود در ژنو، همچون 
س��ایر کش��ورها در هفته اخیر ماالمال از پوش��ش دادن 
حادثه های تروریستی پاریس و عواقب آنهاست، تیترهای 
دیگ��ری و با رویکردی متفاوت، به منظور پوش��ش دادن 
خبر این تصمیم به ظاهر صرفا دوستانه دوجانبه مسئوالن 
سیاست خارجی دو کشور و گمانه زنی و تحلیل، به دنیای 
ارتباطات و رس��انه های دنیا وارد شده و می شود. رویکرد 
و نمایش��ی با این مضمون که »توفیق مذاکرات هسته ای 
ایران و آمریکا و همگرایی بیشتر این دو کشور، تضمینی 
برای مقابله با موج خش��ونت گرایی و خش��ونت طلبی در 
دنیا، خواهد بود.« و این همانی اس��ت ک��ه دنیای امروز 

به شدت بدان نیاز دارد.
منبع: عصر ایران

حسین انواری، سرپرست کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گفت: یک میلیون زن سرپرست خانوار از خدمات کمیته 
امداد برخوردار هس��تند و تالش بر این اس��ت تا خدمات 
مناس��بی به آنها ارائه ش��ود. به گزارش فارس، حس��ین 
انواری پنجش��نبه در جلسه شورای اشتغال اردبیل گفت: 
م��ا به چه��ار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کش��ور خدمات 
زم��ان دار ارائه می کنیم که اکثر این خانواده ها در معرض 
آس��یب بوده و فرصت بازس��ازی و توانمندس��ازی آنها را 
به دس��ت آوردیم به طوری که عمدتا این افراد در روستاها 

زندگی کرده و درآمد پایینی دارند. 

سرپرس��ت کمیت��ه امداد ام��ام خمین��ی)ره( گفت: 
هر چقدر ش��رایط اقتصادی کش��ور حاد باشد مشتریان 
کمیت��ه ام��داد زیادتر هس��تند و اگر ما دس��ت آنها را 
نگیری��م قطع��ا بحران های به وجود آم��ده اغلب آنها را 
زمین گیر می کند. عمده خانواده هایی که در این زمینه 
شناس��ایی ش��ده اند از اعتماد به نفس کامل برخوردار 
نب��وده و از لح��اظ عاطفی دچار افس��ردگی و خألهای 
روحی هستند. این مس��ئول با بیان اینکه کمیته امداد 
ام��ام خمین��ی)ره( حدود ی��ک میلیون زن سرپرس��ت 
خانوار را تحت پوشش قرار داده و به آنها ارائه خدمات 

می کند، گفت: سرپرس��ت مرد ای��ن خانواده ها به دلیل 
اعتی��اد، ترک خانواده، ف��وت یا ابتال ب��ه بیماری توان 
ام��رار معاش خان��واده را ندارد. ۱.۵ میلی��ون جمعیت 
تحت پوش��ش کمیته امداد س��المندان هستند و ما به 
۱۰۰ ه��زار دانش��جو و طلبه و ۷۰۰ ه��زار دانش آموز 
ارائه خدم��ات می کنیم و با توجه ب��ه جنس مخاطبان 
بس��ته های ارائه ش��ده متفاوت اس��ت. همچنین کمیته 
امداد در ارائه خدمات به س��المندان س��عی می کند تا 
به اس��تحکام نظام خانواده با تکیه بر تجارب آنها تاکید 

کرده و اقدام الزم را انجام دهد.

یک میلیون زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد

گروگان گیری جدید در نزدیکی پاریس
منابع خبری در فرانس��ه از وقوع گروگان گیری در نزدیکی پاریس خبر دادند. 
خبرگزاری فرانس��ه گ��زارش داد که این گروگان گیری در یک مرکز پس��ت در 
نزدیکی پاریس رخ داد. فرد گروگانگیر مظنون به حمل س��الح و نارنجک بود و 

پنج تن را گروگان گرفت. 
براس��اس گزارش ه��ا ف��رد گروگانگیر ، خود را تس��لیم پلیس ک��رد و تمامی 
گروگان ها نیز بدون هیچ آسیبی آزاد شدند. پلیس اعالم کرد که خود گروگانگیر 
شخصا با پلیس در مورد این اقدامش تماس گرفته بود. پلیس پاریس اعالم کرد 
ک��ه در حال حاضر ش��واهدی مبنی بر اینکه ای��ن گروگانگیری با حوادث هفته 

گذشته در پاریس مرتبط باشد، وجود ندارد. 

پیاده رو دیپلماسی
پیاده َروی دیپلماتیک

مقام��ات چین اعالم کردند که مع��اون وزیر امنیت این 
کشور در راستای طرح گسترده برای مبارزه با فساد هدف 
تحقیقات قرار گرفته اس��ت. به گزارش آسوش��یتدپرس، 
کمیت��ه بازرس��ی انضباط��ی کمیس��یون مرک��زی حزب 
کمونیس��ت چین جمعه در وب س��ایت خ��ود اعالم کرد 
که »ما جیان«، معاون وزیر امنیت کش��ور چین متهم به 
تخلفات انضباطی جدی شده است. »ما جیان« سرپرستی 

عملیات ضدجاسوس��ی چین را بر عهده داشت و گزارش 
ش��ده که طی چند روز گذش��ته بازداش��ت ش��ده است. 
تحقیق��ات درباره وی در حالی انجام می ش��ود که چندی 
پیش اع��الم ش��د ژو یونگ کانگ، یکی از اعضای س��ابق 
کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب کمونیست چین نیز که 
بر امنیت داخلی این کش��ور نظارت داشته مورد تحقیقات 

قرار گرفته است.

تحقیقات از یک مقام ارشد امنیتی چین به اتهام فساد

 رییس جمهوری آمریکا و صدراعظم 

آلمان نسبت به افزایش خشونت ها در 
ش�رق اوکراین اب�راز نگرانی کردند و 
خواهان اجرای کامل و س�ریع توافق 
مربوط به آتش بس در اوکراین شدند.

  ایس�نا: آیت اهلل محمدعلی موحدی 

کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران با 
اشاره به اتفاقاتی که در مجلس به وقوع 
پیوس�ت، گفت: آنچه در مجلس اتفاق 
افتاد در ش�أن مجلس شورای اسالمی 
نبود، نه آن س�خن در شأن مجلس بود 
و نه آن عمل، ان شاءاهلل مجلس بیش از 

پیش رسالت خود را حفظ کند.

کره ش�مالی رزمای�ش اخیر کره جنوب�ی و آمریکا را چالش�ی آش�کار علیه 
درخواست پیونگ یانگ برای آرام کردن تنش ها میان دو کره خواند
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س��رهنگ جلی��ل موقوفه ای س��رکالنتر هفت��م پلیس 
پایتخ��ت از کش��ف محموله ترامادول در ن��ازی آباد خبر 
داد. موقوف��ه ای در تش��ریح جزئیات این خب��ر گفت: در 
روز چهارده��م دی ماه ماموران گش��ت انتظامی کالنتری 
۱3۰نازی آباد در حال گش��ت زنی در محدوده بیمارستان 
مفرح بودند که به یک نیس��ان آبی با بار، مشکوک شده و 

دستور توقف آن را صادر کردند. در بازرسی اولیه مشخص 
ش��د که خ��ودرو حام��ل مقدار زی��ادی ق��رص ترامادول 
به ص��ورت قاچاق بود که 36 کارتن پلمب ش��ده بود و هر 
کارتن ۴۰ باکس دارو داش��ت که کشف و ضبط شدند. به 
گفته وی، پرونده ای در این رابطه تش��کیل شد و متهمان 

برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی ارجاع شدند.

کشف محموله ترامادول در نازی آباد

  دفت�ر دادس�تانی پاریس اع�الم کرد 

که پلیس فرانس�ه 12 ت�ن را که مظنون 
ب�ه کم�ک ب�ه گ�روه افراط�ی مس�ئول 
کش�تارهای اخیر در این ش�هر بوده اند، 

دستگیر کرده است.
  ش�هردار منطق�ه 2۰ از آغ�از مرحل�ه 

مطالعات�ی س�اخت پی�اده راه در مس�یر 
دسترسی به آرامگاه متبرکه بی بی شهربانو 
ک�ه روی کوهی ب�ه همین نام ق�رار دارد، 

خبرداد.

وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت 
با ایس�تادن ش�اخص ذرات معلق کمتر از 2.۵ میکرون روی عدد 1۰۳ در شرایط 

ناسالم قرار گرفت
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ب��ا معرفی فیلم های برنده انجمن منتقدان آمریکا، یکی 
از مهم ترین انجمن های س��ینمایی بهترین های س��ال را 
انتخاب کرد. به گزارش هالیوود ریپورتر، »بچگی« عنوان 
بهتری��ن فیلم و »مرد پرنده ای« جایزه بهترین بازیگر مرد 
و »هنوز آلیس« جای��زه بهترین بازیگر زن را برد. ریچارد 
لینکلیتر کارگردان »بچگی« که از انجمن منتقدان جایزه 
بهتری��ن فیلم و بهترین کارگردان��ی را گرفت، گفت: همه 
این نقص های کوچکی که در اطرافمان هست، خود حس 
زندگ��ی اس��ت. زندگی به ما همه چی��ز را به صورت عالی 
نمی ده��د، اما ب��ه ما این امکان را می ده��د که یکی را بر 

دیگری ترجیح دهیم.
در جوای��ز انجمن منتقدان »مرد پرنده ای« هفت جایزه 
برد، در حالی که »بچگی« نیز همین تعداد جایزه دریافت 

کرد و »هتل بزرگ بوداپست« سه جایزه را از آن خودش 
کرد. »فیلم لگو« که در آغاز روز از نامزدی اسکار بازمانده 
بود، جایزه بهترین فیلم انیمیشن را دریافت کرد و کریس 
پت و جیمز گان نیز برای س��اخت »محافظان کهکشان« 
جای��زه بهترین فیلم اکش��ن را دریافت کردن��د. جیلیان 
فلی��ن، نویس��نده فیلمنامه »دختر رفته« و نویس��ندگان 
فیلمنامه »مرد پرنده ای« در دو بخش فیلمنامه اقتباس��ی 
و غیراقتباسی از انجمن منتقدان فیلم جایزه گرفتند. االر 
کولتری��ن نیز جایزه بهترین بازیگر جوان را برای بازی در 
فیلم »بچگی« برد. او گفت یک س��ال پیش اصال تصوری 
از همه اتفاق هایی که خواهد افتاد نداشت. بیستمین دوره 
مراس��م اهدای جوای��ز منتقدان فیلم آمری��کا در هالیوود 

پاالدیوم برگزار و به صورت زنده پخش شد.

 »بچگی« بهترین فیلم انجمن منتقدان آمریکا

س�وی  از  جداگان�ه  احکام�ی  ط�ی    

دبی�ر جش�نواره بین الملل�ی فیل�م فجر، 
هی�ات داوران بخ�ش مس�ابقه تبلیغات و 
اطالع رسانی جش�نواره فیلم فجر معرفی 

شد.
در   2۰1۵ اس�کار  جوای�ز  نامزده�ای    

بخش های گوناگون در حالی اعالم ش�دند 
که هم�ه نامزدهای 24بخش ای�ن رویداد 
سینمایی سفیدپوست هستند، اتفاقی که 

در 17 سال اخیر بی سابقه بوده است.
  مراس�م اختتامیه جشنواره فیلم  کوتاه 
»مستقل خورشید« با تجلیل از محمدرضا 

اصالنی برگزار شد.

»بهمن« دومین س�اخته بلند س�ینمایی مرتضی فرش�باف که این روزها در 
استودیو ثنا آخرین مراحل فنی را پشت سر می گذارد به زودی تحویل دفتر 

جشنواره فیلم فجر می شود
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تی��م مل��ی ایران با پی��روزی مقابل قط��ر دومین تیم 
ش��ش امتیازی گروه سوم مسابقات شد تا مانند شرایط 
گروه اول مس��ابقات بازی پایانی گروه بازی فینال گروه 

باش��د. ای��ران مقابل امارات ق��رار می گیرد و در صورت 
پی��روزی مقابل این تیم به عنوان تیم اول به مس��ابقات 

صعود خواهد کرد.

دیدار برگش��ت تیم های فوتبال رئ��ال مادرید و اتلتیکو 
مادری��د در چارچوب رقابت های جام حذفی باش��گاه های 
اس��پانیا برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی دو- دو 

دست یافتند. با توجه به برد دو بر صفر اتلتیکو مادرید در 
بازی رفت این تیم به مرحله بعد صعود کرد و رئال مادرید 

نخستین جام را در سال 2۰۱۵ میالدی از دست داد.

 ایران صعود کرد

نخستین جامی که از دست رئال مادرید رفت

  کاپیتان تیم بسکتبال مهرام با تمجید 
از عملکرد بازیکنان این تیم، دفاع خوب 
را دلی�ل برد برابر پتروش�یمی توصیف 

کرد.
 فدراس�یون کش�تی ب�رای میزبانی 
ج�ام تخت�ی فرص�ت دوب�اره ای ب�ه 

کرمانشاه داد.
 اعضای تیم ملی فوتب�ال ایران برای 
برگزاری س�ومین دیدار خود در مرحله 
مقدماتی جام ملت های آسیا وارد شهر 

بریزبین شدند.
تی��م ف��وتب�ال یوونتوس با زدن ش�ش گل به ه�الس ورونا راهی مرحله 

یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی ایتالیا شد

تیتر اخبار
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عملیات پلیس بلژیک علیه یک گروه افراطی با دو کشته
نیروهای پلیس بلژیک دو مرد را که اقدام به تیراندازی 
به س��مت آنه��ا کرده و قص��د انجام عملیات تروریس��تی 
گسترده را داشتند، کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
در پی حمل��ه پلیس بلژیک به یک گروه افراطی که قصد 
انجام حمالت تروریس��تی گسترده داش��تند، این دو مرد 
کش��ته ش��دند. این حادثه یک هفته پس از آنکه اعضای 
القاعده یمن ۱۷ نفر را در پی حمله به دفتر مجله شارلی 

ابدو به قتل رس��اندند، رخ داد. س��خنگوی دادستانی کل 
بلژی��ک اعالم کرد که تحقیق��ات در این خصوص پیش از 
حمله به دفتر مجله ش��ارلی ابدو آغاز شده است. هنگامی 
ک��ه نیروه��ای کماندوی بلژی��ک س��عی در ورود به یک 
آپارتمان در باالی یک مغازه نانوایی داش��تند، نفر س��وم 
نیز دس��تگیر شد. تمامی این س��ه نفر شهروندان بلژیکی 
بوده اند. س��خنگوی دادستانی کل بلژیک گفت: همچنین 

به منازل سایر افرادی که از جنگ سوریه بازگشته اند، نیز 
حمالتی صورت گرفته اس��ت. این اف��راد مظنون طراحی 
حمالت��ی علیه ایس��تگاه های پلیس بلژی��ک بوده اند. این 
تحقیقات به عنوان بخش��ی از بررس��ی های ما درخصوص 
یک شبکه عملیاتی صورت گرفت که برخی از اعضای آن 
از س��وریه برگشته اند. پلیس بلژیک تدابیر امنیتی در این 

مناطق را تشدید کرده است.

سرقت زنجیره ای از منازل فعاالن فرهنگی و انقالبی تکذیب شداحضار مجدد مرتضوی به دادسرا
مصطف��ی ترک همدان��ی، وکیل مدافع تعدادی از کارگران ش��اکی در پرونده تامین 
اجتماع��ی از صدور کیفرخواس��ت برای س��عید مرتضوی خبر داد و گفت: بخش��ی از 
پرونده این فرد به دادگاه کیفری ارجاع ش��ده اس��ت. همدانی در گفت وگو با فارس با 
اعالم صدور کیفرخواس��ت برای مرتضوی گفت: چن��دی پیش قرار مجرمیت این فرد 
صادر ش��ده بود. این قرار درباره بخش��ی از اتهامات او مانند تحصیل مال نامش��روع 
ناش��ی از دریافت حقوق در زمانی بود که به موجب رأی دیوان عدالت اداری س��متی 
در س��ازمان تامین اجتماعی نداش��ته اس��ت. این بخش از پرونده مرتضوی به دادگاه 
کیفری اس��تان ارجاع ش��ده اس��ت. ش��عبه کیفری رس��یدگی کننده به پرونده هنوز 
مش��خص نشده است. وی همچنین جهت رسیدگی به سایر اتهامات خود بار دیگر به 

دادسرای کارکنان دولت احضار شده است.

س��ردار محمدرضا مقیمی، ریی��س پلیس آگاهی ناجا گف��ت: تاکنون چیزی تحت 
عنوان س��رقت زنجیره ای نداش��تیم. س��ردار محمدرضا مقیمی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره اینکه برخی رس��انه ها ادعا کرده اند، یکس��ری س��رقت های زنجیره ای خاص از 
منازل فعاالن فرهنگی و انقالبی رخ داده است، گفت: اصال این عنوان، عنوانی نیست 
که تا به حال ش��نیده باشم و متاسفانه رسانه ها تیترهایی می زنند که خودشان دلشان 
می خواه��د. وی با بیان اینکه به هر حال س��رقت هایی را ک��ه احیانا به صورت انبوه یا 
حرفه ای انجام ش��ده، داش��ته ایم، گفت: به نظر می رس��د اینها بیش��تر سیاسی باشد و 
م��ا در پلیس سیاس��ی کاری نداریم و به آنچه جرم اس��ت می پردازی��م. پلیس به هر 
آنچه جرم باش��د می پردازد، وقوع س��رقت وجود دارد اما چیزی تحت عنوان س��رقت 

زنجیره ای نداشتیم.

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
یک پناهنده اریتره ای درش��هر درسدن 

درشرق آلمان کشته شد.
 به گ��زارش ش��بکه تلویزیونی الحره، 
دادس��تانی ش��هر درس��دن تصریح کرد 
جس��د این پناهنده را ک��ه براثر ضربات 

چاق��و به قتل رس��یده ب��ود، در خیابان 
کش��ف کرده است. دادس��تانی این شهر 
گف��ت: چند بازپ��رس را مام��ور تحقیق 
درب��اره این جنای��ت و یافتن عامالن آن 
کرده اس��ت. این ش��بکه اعالم کرد این 

ف��رد اریتره ای درآس��تانه تظاهرات علیه 
مس��لمانان مقیم آلمان به قتل رس��یده 

است. 
تلویزیون��ی  ش��بکه  ح��ال  درهمی��ن 
الحدث لحظاتی پی��ش در خبری فوری 

گ��زارش داد، پلیس آلم��ان به یورش ها 
و بازداش��ت های خ��ود در برلی��ن ادامه 
می ده��د. برخ��ی خبره��ا از بازداش��ت 
ای��ن  اف��راد در چارچ��وب  از  ش��ماری 

عملیات حکایت دارد.

یک پناهنده در آلمان کشته شد

محمدجـواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در ادامه سـفرش به اروپا روز گذشـته 
وارد پاریس شد و با جان کری وزیر خارجه آمریکا به گفت وگو درباره راه حل جامع 
هسـته ای پرداخت ظریف و کری روز چهارشنبه نیز در ژنو گفت وگوهای فشرده ای 
داشـتند.روز یکشنبه نیز دوازدهمین دور مذاکرات جامع هسته ای در سطح معاونان 

در ژنو برگزار می شود

خبر آخر



حق با مشتری است 

این جمله ای است که خیلی جاها شنیده و دیده ایم 
و ش��اید بر سر در بسیاری از فروشگاه ها خوانده باشیم، 
اما فکر می کنید معنای واقعی این جمله چیست؟ آیا 
واقعا باید حق را به مشتری داد و اساسا چه حقی باید 

به مشتری بدهیم؟ 
واقعیت آن اس��ت که در حوزه کس��ب و کار و فروش 
یک نکته را اغلب فروشندگان درست متوجه نمی شوند 
و آن این است که ما قرار نیست کاالیمان را به مشتری 
بفروشیم، بلکه قرار است مشتری از ما خرید کند. حتی 
اگر خودتان در ش��رایطی ق��رار بگیرید که حس کنید 
فروشنده فقط در تالش اس��ت جنس خود را به شما 
بفروشد احساس خوشایندی نخواهید داشت با علم به 

آنکه از کاالیی که خریده اید رضایت دارید. 
درست است که فروشندگان در تالش هستند کاالی 
خود را به مش��تری بفروشند، اما واقعیت آن است که 
مش��تری نباید چنین احساس تحمیلی داشته باشد و 
چنانچه این گونه بپندارد نمی توان ش��ما را فروش��نده 

موفقی برشمرد. 
در عرصه تبلیغات نیز وضع به همین منوال اس��ت. 
اگر مخاطب حس کند که ش��ما به زور می خواهید او 
را متقاعد کنید کاالیی را بخرد، در مقابل تان مقاومت 

خواهد کرد. 
واقعیت آن اس��ت که ما در طول عمرمان نزدیک به 
یک و نیم س��ال را صرف مش��اهده تبلیغات می کنیم. 
ه��ر روز صدها تبلیغ ما را مورد حمله قرار می دهند و 
هر کدام از آنها در تالش هس��تند که ما را مجاب کنند 

کاالی آنها را بخریم. 
در س��ال 2001 در ایاالت متحده آمریکا نزدیک به 
411 میلی��ارد دالر ص��رف تبلیغات ش��ده و قریب به 
یک میلیون نفر در این حرفه مش��غول به کار هستند. 
اما آیا واقعا تبلیغ��ات تا این اندازه که ما فکر می کنیم 

می تواند در فروش موثر باشد؟ 
این پاس��خی است که بس��یاری دوست دارند به آن 
دست یابند، اما بررس��ی ها نشان داده حداقل نیمی از 
هزینه تبلیغاتی ما به هدر می رود، اما کدام نیمه؟ این 
همان راز فاش نش��ده حوزه تبلیغات اس��ت که کمتر 

کسی توانسته به آن دست یابد! 
ای��ن واقعیت وجود دارد که تعداد تبلیغات موفق به 
مراتب کمتر از تبلیغات ناموفق اس��ت و اکثر تبلیغات 
در بهترین حالت خود تاثیر متوس��طی روی جامعه و 
مشتری می گذارد، اما چرا همچنان تبلیغ می کنیم؟ و 

چرا باید تبلیغ بکنیم؟ 
اگر ب��ه س��وال اول برگردی��م باید بگوی��م یکی از 
مهم ترین اهداف تبلیغات این اس��ت که ما به مشتری 
حق تصمیم گیری بدهیم و روی این موضوع نیز تاکید 
داشته باشیم. در فضایی که مشتری حق تصمیم گیری 
دارد انتخابش رقابتی می شود و انتخاب رقابتی کمک 
می کند مشتری به کاالی خریداری شده متعهد بماند. 
وقتی تبلیغات به سبک ایرانی را مشاهده می کنیم به 
نظر می رسد که این موضوع مغفول واقع شده و چنین 
حقی را از مش��تری سلب کرده است. در تبلیغ طوری 
نمایش داده می ش��ود که مش��تری هیچ حق دیگری 
ندارد و این همان موضوعی اس��ت که در ابتدای بحث 

به آن پرداخته شد. 

به واقع وقتی ش��عار تبلیغی »حق با مشتری است« 
را مطرح و آن را باالی فروش��گاه خود نصب می کنید 
این گونه برداش��ت می شود که مشتری هر کاری دلش 
بخواهد می تواند بکن��د و ما به عنوان مدیر تبلیغات یا 

یک فروشنده هیچ حقی نداریم. 
باید بگویم این تصور غلطی اس��ت و عمال هم وقتی 
خ��وب نگاه می کنیم متوجه می ش��ویم ک��ه در حوزه 
کس��ب و کار و تبلیغات این چنین حقی نه معنا دارد و 
نه چنین حقی را می ش��ود به کس��ی داد، لذا مدیران 
تبلیغات باید طوری رفتار کنند که در س��اخت آگهی 
این حق حتما لحاظ شده باشد. مثال یک آگهی فردی 
را نش��ان می داد که با پوشیدن کفش خاصی همه کار 
می کند و این کفش گویا قرار اس��ت مرهم همه دردها 
و رنج های جسمی و روحی فرد باشد. یا فرد دیگری را 
نشان می دهد که با خوردن یک روغن خاص شادابی را 
به دست می آورد یا در یک آگهی دیگر این گونه نشان 
داده می ش��ود که با استفاده از یک کرم از یک شرکت 
هر بیماری پوستی درمان می شود. این تبلیغات گرچه 
ش��اید در مراحل اولیه اثربخشی خوبی داشته باشند، 
اما رفته رفته تبدیل به یک ضدتبلیغ خواهد ش��د و در 
ان��دک زمانی کاالهای مورد نظر از توجه خواهند افتاد. 
چون ش��ما حق تصمیم گیری را از مشتری گرفته اید 
و با کاالی خود گویا قصد دارید معجزه کنید. این گونه 
دیری نمی پاید و مش��تری متوجه می شود که چنین 

معجزه ای در کار نیست. 

 تابوت متحرک در خیابان 
برای بیان یک واقعیت

هر سال ده ها عابر پیاده حین عبور از خیابان کشته 
می شوند. در همین راستا انجمن بیمه خودروی کبک 
که یک ش��رکت بیمه فعال در کبک است، با امید به 
امن ت��ر کردن خیابان ها، قصد به اش��تراک گذاری این 
واقعی��ت را می��ان بقیه مردم جه��ان دارد. به گزارش 
 ام بی ای نی��وز، این انجمن با کم��ک آژانس تبلیغاتی 
lg2 یک فعالیت تبلیغاتی راه انداخته که راننده ها را 

در مسیرشان متوقف کند. 
آنها از یک نفر خواس��تند تا لباس��ی ش��بیه به یک 
تابوت را ب��ر تن کرده و از تقاطع های ش��لوغ بگذرد. 
روی تابوت این یادداش��ت نصب شده است: »در برابر 
یک خودرو، یک عابر شانسی ندارد.« این چیزی است 
ک��ه قطعا هر روز آن را در کوچه و خیابان نمی بینید، 

بنابراین در جلب توجه عابران موفق عمل می کند. 

تبلیغ در رسانه های مکتوب
آیا می دانس��تید نکت��ه مهمی ک��ه در تبلیغات در 
رس��انه های مکتوب باید به آنها توجه کرد، تیراژ تعهد 
شده و تیراژ واقعی نشریات است؟ نشریات عموما کمتر 
از آنچ��ه ادعا می کنند تیراژ دارند، به همین دلیل الزم 
است کسب و کارها از تیراژ واقعی نشریات مطلع شوند. 
نکته مهم دیگر توجه به عمودی یا افقی بودن نش��ریه 
اس��ت؛ بدین معنا که نش��ریه برای یک صنعت خاص 
منتش��ر می ش��ود )عمودی( یا موضوعات متنوعی را 
دربر می گیرد )افقی(. تبلیغ در رسانه های افقی مفیدتر 
خواهد بود. اینکه چند درصد از تیراژ نشریه به صورت 
اش��تراکی به دست مخاطبان می رس��د و چند درصد 
نش��ریه را از باجه های مطبوع��ات خریداری می کنند، 
نکت��ه مهم دیگ��ر در این بخش اس��ت. هرچه درصد 
مش��ترکان کمتر باشد بهتر است زیرا مشترکان اغلب 

به نشریه کم توجهی می کنند. 

تبلیغات خالق
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آیا می دانستید

ایستگاه تبلیغات

نرگس فرجی

یکی از بدترین ویژگی های تبلیغات در 
ایران همین مدگرا بودنش است. هر 

تکنیکی که مد می شود، بالفاصله توسط 
برندهای دیگر بدون تحقیق  کپی برداری 
می شود. بدون درنظر گرفتن اینکه این 

روش تبلیغ برای محصول یا کاالی مورد 
نظرشان مناسب است یا خیر

تبلیغ محیطی سریال شبکه نمایش خانگی با ارجاع به شبکه های اجتماعی

میوهممنوعهایکههمهآنراگازمیزنند

نخس�تین نکته ای ک�ه در ای�ن بیلبورد به چش�م 
می آمد، آدرس ش�بکه اجتماعی ب�ود که همه افراد 
در کش�ور ما به آن دسترس�ی ندارند، به نظر ش�ما 
اس�تفاده از چنین ش�بکه ای برای تبلیغات ش�یوه 

درستی است؟ 
ب��ه نظرم گروه ه��دف این آگهی، مخاطبانی هس��تند 
که به این ش��بکه اجتماعی دسترس��ی دارند. بعدا همین 
مخاطبان، این ماجرا را به شکل شفاهی به دیگران منتقل 
می کنند. از ط��رف دیگر، کاربران اینس��تاگرام، توییتر و 
فیس بوک ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و اتفاقات هر کدام 
از این شبکه های اجتماعی به سرعت در دیگری منعکس 
می شود. شبکه فیس بوک چون ضریب نفوذ بیشتری دارد، 
در ای��ن زمینه کمک بس��یاری خواهد کرد و مطمئنا این 

تبلیغ، صفحه ای هم در فیس بوک خواهد داشت. 
به نظر شما وزارت ارشاد چگونه به چنین بیلبوردی 
مج�وز اکران داده اس�ت در حالی که صحبت از یک 

شبکه فیلتر شده می کند؟ 
مهم نیس��ت که چرا وزارت ارش��اد به این آگهی مجوز 
داده ، موض��وع مهم ت��ر این اس��ت که گروه ه��ا و محافل 
غیررس��می که ب��ا این گونه تبلیغات مخالفن��د، آیا اجازه 
می دهند این تبلیغ ادامه پیدا کند یا خیر. مثل فیلم هایی 
که پروانه س��اخت و مجوز اکران دارند، اما به خاطر فش��ار 
گروه ه��ای خ��اص  یا اصال اکران نمی ش��وند یا به ش��کل 
محدودی اکران می ش��وند. شبکه های اجتماعی در ایران 
همان میوه ممنوعه هس��تند، به طور رسمی فیلتر شده و 
وجود ندارند، اما به طور غیر رسمی  همه آن را گاز می زنند. 
خیلی از موسس��ه ها و ش��رکت ها، هنرمندان، ورزشکاران 
و افراد حقیقی و حقوق��ی، در صفحات اجتماعی فعالیت 
پیگیر دارند، وزارت ارش��اد ب��ه همان دلیلی به این تبلیغ 
اجازه انتشار می دهد که جناب آقای ظریف، وزیر محترم 

امور خارجه  در فیس بوک صفحه شخصی دارند! 
از چنی�ن  اس�تفاده  کارش�ناس،  به عن�وان  ش�ما 
ش�بکه هایی را برای ش�رکت های دیگر پیش�نهاد 
می کنید؟ به هرحال این رسانه ای است که در خارج 
از کش�ور از آن استفاده می کنند و نتایج خوبی نیز 

دریافت کرده اند. 
مطمئنا چنین شبکه هایی ظرفیت زیادی برای تبلیغات 
دارن��د، تبلیغ و پیام خیلی س��اده و راح��ت، فقط با یک 
گوش��ی موبایل  در دس��ترس عموم مردم قرار می گیرد و 
به سرعت منتش��ر می شود، مردم واکنش نشان می دهند 
و محص��ول، کاال و تبلی��غ را م��ورد نقد ق��رار می دهند. 
مدیران شرکت ها اگر زرنگ باشند و در استفاده از چنین 
شبکه هایی برای تبلیغات شان از یک گروه سنجش افکار 
ی��ا تحقیق حرفه ای کمک بگیرن��د، به راحتی می توانند از 
تعداد الیک ها و کامنت های نوش��ته شده به سلیقه مردم 
پ��ی ببرند و به راحتی ای��رادات و نقص های احتمالی کاال 
و محص��ول خود را برطرف کنند. حتی می توانند بفهمند 
تبلیغ مورد نظرش��ان در قلب و ذهن مخاطب چه تاثیری 
گذاشته اس��ت. مهم تر اینکه ش��رکت ها برای تمام موارد 
ذکرشده هزینه زیادی نمی پردازند، اما این سبک تبلیغات 
به درد هر کاال یا محصولی نمی خورد، مخصوصا در ایران 
که ذهنیت گروهی از جامعه که تعدادشان هم کم نیست، 
نسبت به چنین ش��بکه هایی منفی است، آنها یا تبلیغ را 

اس��ت  یا ممکن  نمی بینن��د 
علی��ه آن جبهه بگیرند. نکته 
مهم تر این اس��ت که معموال 
کاربران دل خوشی از تبلیغات 
در وب س��ایت ها ندارن��د  و به 
محض باز ش��دن یک صفحه 
یا پنج��ره تبلیغاتی بالفاصله 
آن  را می بندند یا با نصب یک 
فیلتر از باز ش��دن پنجره های 
تبلیغاتی جلوگیری می کنند. 
ای��ن امتیازی ب��رای تبلیغات 

شبکه های اجتماعی است. استفاده از یک صفحه تبلیغاتی 
در فیس بوک یا اینس��تاگرام شیوه خاص خودش را دارد، 
چون این صفحه ها کاربران خاص خود را دارند و مخاطب 
یک عضو رسمی شبکه است و چنین تبلیغاتی را ناخواسته 
نمی داند. بنا براین کاربران در چنین محیط هایی به اختیار 
خود، از یک صفحه تبلیغاتی در فیس بوک بازدید می کنند 

یا یک آدرس خاص در اینستاگرام را دنبال می کنند. 
رنگی که در این بیلبورد استفاده شده دقیقا با رنگی 
که شرکت دیگری به تازگی برای تبلیغات کدگذاری 
شده خود استفاده کرده بود یکی است؛ به نظر شما 

این باعث سردرگمی مشتریان نمی شود؟ 
نخس��تین بار که این آگهی را دیدم، نوش��ته و آدرس 
ش��بکه اجتماع��ی اش آنقدر کوچک بود ک��ه متوجه اش 
نشدم. این آگهی نظر من را به عنوان یک مخاطب جلب 
نکرد. رنگ قرم��ز و رنگ های هم خانواده آن در تبلیغات 
ایران بس��یار استفاده شده است. حتی ممکن است رنگ 
ای��ن آگهی بعض��ی مخاطبان را یاد رایت��ل بیندازد و به 
آن توج��ه نکنند، از نظر من این آگهی خوب اس��ت  اما 
عالی نیس��ت. اینکه ش��جاعانه و ساختارشکنانه از شبکه 
اجتماعی کمک گرفته ایده خوبی است، اما اگر به شکل 
یک کمپین گس��ترده تر و خالقانه تر اجرا می ش��د حتما 

تاثیر بهتری داشت. 
ش�رکت های تبلیغاتی در فواصل زمانی مش�خصی 
از یک ش�یوه تبلیغاتی خاص اس�تفاده می کنند و 
در حال حاض�ر ه�م ش�یوه 
رمز گش�ایی  و  کدگ�ذاری 
م�د روز ش�ده اس�ت، ب�ه 
نظر شما ش�رکت ها از این 
استفاده  به درس�تی  شیوه 

می کنند؟ 
ویژگی های  بدترین  از  یکی 
تبلیغات در ایران همین مدگرا 
بودنش است. هر تکنیکی که 
مد می ش��ود، بالفاصله توسط 
برندهای دیگ��ر بدون تحقیق  
کپی برداری می شود. بدون درنظر گرفتن اینکه این روش 
تبلیغ ب��رای محصول یا کاالی مورد نظرش��ان مناس��ب 
اس��ت یا خیر، یا اینکه آیا این گون��ه تبلیغات به تصویری 
که مش��تری از برند در ذهن خود دارد آس��یب می رساند 
یا خیر. اگر لباس��ی با ویژگی ه��ای ظاهری و فیزیکی من 
متناسب است و به قول معروف برازنده من است و به من 

می آید، لزوما برای دوست من نیز مناسب خواهد بود؟ 
در حال حاضر این بیلبورد باز و مش�خص ش�ده که 
متعلق به سریال نمایش خانگی است در صورتی که 
قبال همه مخاطبان از طریق رسانه های دیگر متوجه 
این قضیه ش�ده بودند. با این حس�اب بیلبوردهای 
جدی�د جذابی�ت الزم را ب�رای مخاطب�ان خواهند 

داشت؟ 
قاعدتا بعد از حل یک معما، عرضه دوباره اش جذابیتی 
نخواهد داش��ت. البته کمی هم به این بس��تگی دارد که 
چه زمانی این سریال وارد بازار و خانه های مردم می شود. 
بعد از پخش س��ریال دیگر نیازی به این بیلبوردها نیست 
و تاریخ مصرفش تمام می ش��ود، چ��ون آن موقع بهترین 
تبلیغ کیفیت خود سریال است. از نظر من خیر، اما اینکه 
این آگهی باعث بحث ش��ده است خودش می تواند کمی 
باعث تبلیغش ش��ود. در مورد ضریب نفوذ و تاثیر گذاری 

این تبلیغ، باید تحقیق انجام شود. 
اس�تفاده از کلمه عش�ق را در شعار چگونه ارزیابی 
می کنی�د؟ همی�ن کلم�ه باع�ث جذب مش�تریان 

نمی شود؟ 
عشق؛ کلمه ای از مد افتاده و نخ نما شده است. صفحات 
اجتماعی و وب سایت های عامه پسند  پر است از شعرهای 
دم دستی و جمالت قصار درباره عشق. به نظرم این کلمه 
جذابیت گذشته را ندارد. همان قدری که فونت تیتر، برای 
نوشتن ش��عار به دلیل بولد بودن و راحت خوانده شدنش 
مناس��ب اس��ت، به همان قدر هم تکراری و فاقد جذابیت 
برای مخاطب است. اس��تفاده از یک فونت مناسب دیگر 
یا طراحی یک تایپ فیس جدید  می توانس��ت جذابیت و 
غنای بصری کار را بیشتر کند. در ضمن من دلیل بریدن 
انته��ای حرف »ت« را نمی دان��م، نمی فهمم چه منطقی 
پشت آن است. اگر در نظر بگیریم که شعار در این آگهی 
این بوده  که »عشق تعطیل است« آن وقت بریدن یا تغییر 
دادن کلمه عشق )مثال معکوس کردن آن( به مفهوم این 
عنوان کمک خواهد کرد چون اش��اره و کنایه ای به معنای 
تعطیل شدن دارد، در غیر  این صورت فهمیدن آن سخت 

است. 

محمد تماشا

»عش�ق تعطیل نیست« ش�عار تبلیغاتی و نام یک 
سریال خانگی اس�ت که به تازگی برای شروع اکرانش 
اقدام ب�ه تبلیغات گس�ترده در رس�انه های محیطی 
کرده است؛ تبلیغاتی با رنگی صورتی متمایل به قرمز 
که بس�یاری از ش�رکت های دیگر نیز اخی�را ازآن در 
تبلیغات شان استفاده کرده اند. تبلیغات این سریال از 
لحاظ گرافیکی و طراحی نکته ویژه و خاصی ندارد که 

قابل توجه و بررس�ی باش�د، اما این آگهی تفاوت های 
چشمگیر  دیگری نسبت با مابقی آگهی های سطح شهر 
دارد. طراح در این تبلیغ خط قرمزهایی را رد کرده که 
تابه حال در آگهی محیطی دیگری مشاهده نشده بود. 
در انتهای آگهی س�ریال »عشق کافی نیست« آدرس 
یک ش�بکه اجتماعی فیلتر ش�ده نقش بسته است. 
توییتر شبکه ای است که در این آگهی مخاطبان برای 
دریافت اطالعات بیشتر به سمت آن هدایت می شوند. 
ش�بکه ا ی که بدون فیلترش�کن امکان استفاده از آن 

نیست و ایرانی ها نیز به نسبت مابقی شبکه های دیگر 
کمتر از آن اس�تفاده می کنن�د. اینکه چه تعداد کاربر 
ایرانی از این شبکه استفاده می کنند، مهم نیست. مهم 
این اس�ت که باتوجه به فیلتر های س�ختی که وزارت 
ارشاد برای دریافت مجوز برای آگهی ها مشخص کرده، 
این آگهی چگونه توانس�ته مجوز بگیرد. این درحالی 
اس�ت که به گفته برخی از کارشناسان فعال در کشور 
چندی پی�ش جلوی یک�ی از تیزرهای جالب�ی که از 
تلویزیون پخش می شد گرفته شد. علت جلوگیری از 

پخش این آگهی شیرجه مرد بازیگر در انتهای تیزر به 
آب ب�ود. با تمام این توصیفات این آگهی اکران ش�ده 
و اکثر فعاالن این حوزه خوش�حالند که باالخره س�د 
ممانعت استفاده از شبکه های اجتماعی برداشته شده 
و آنها دیگر مجبور به پنهان کردن استفاده غیررسمی 
از این ش�بکه ها نیس�تند، البته اگر اک�ران این آگهی 
پایان خوشی داشته باشد. علیرضا نصرتی، کارشناس 
گرافی�ک و تبلیغ�ات دراین باره به س�واالت »فرصت 

امروز« پاسخ می دهد. 



هویت سازی با شعار 

ش��عار، بیانگر اهداف برن��د و درواقع مختصرترین 
و ظریف ترین ش��کل از ادعای یک س��ازمان اس��ت. 
ش��عار یکی از ابزارهای ایجاد ریشه است و بدون آن 
بخش بزرگی از ابزارهایمان کار نمی کند. ش��عارها را 
با رویکرده��ای ریتمیک، در نظ��ر گرفتن ارزش ها، 
جناس، محل��ی- فرهنگی، تابع برند، ش��عار رقیب، 
ترکیبی و نثر بدیع می توان نوش��ت. شعار باید بتواند 
تمام��ی ظرافت ه��ا را با هم گره برن��د به گونه ای که 
بتوانیم هویت، ارزش ها، دیدگاه های مخاطب، فرآیند 
نشانگی و حوزه تمایز برند را در یک جمله بیاوریم. 
در یک ارزیابی از ش��عار سازمان های بزرگ داخلی 
می ت��وان گفت: ش��عار بان��ک آینده »آینده روش��ن 
است« با توجه به داشتن جناس، خوب ارزیابی شده 
است. شعار بانک سرمایه »بانک خوب سرمایه است« 
شعاری بسیار خوب ش��ناخته شده است در حالی که 
شعار بانک تات »تجربه، اعتماد، توسعه« بی معنی به 
نظر می رس��د. شعار »مینو شیرینی شادی ها« بسیار 
خوب اس��ت؛ چون ریتمیک است و ما ایرانی ها ریتم 
را دوس��ت داریم. شعار »س��ایپا، انتخابی مطمئن« 
شعاری بسیارخوب اس��ت، در حالی که سایپا صاحب 

برند نیست. 

انواع شعار 
ش��عار در دو حوزه ش��عار تبلیغاتی و ش��عار برند 
مطرح است؛ ش��عار تبلیغاتی در موارد خاص به کار 
م��ی رود و کارب��رد موردی دارد اما ش��عار برند، برند 
را پیش می برد. ش��عارهای برن��د پایدارترند و دیرتر 
ع��وض می ش��وند. در فرآین��د جلب توج��ه، ایجاد 
آگاهی در فرد س��بب مقداری تمایل و تمنا می شود 
به طوری  ک��ه درواقع با جلب  توجه بیش��تر، فرد وادار 
به عمل می ش��ود و رفتار مناس��ب را نشان می دهد، 
اما ش��عار از هر نوع که باشد باید جذاب باشد یعنی 
در حوزه هنری، جذابیت هنری باالیی داش��ته باشد، 
بای��د در ذهن و خاط��ر بماند و ایج��اد ارزش کند، 
اگ��ر ارزش به حد کافی باش��د می تواند بخش��ی از 
تمایل آفرین��ی را در فرد ایجاد کن��د و تا حدی نفوذ 
می کند، بنابراین بخش��ی از فرآیند جایگاه س��ازی را 
می توان بر عهده شعار گذاشت. درواقع باید جایگاه ما 
در ذهن مشتری و مخاطب بجا باشد و نسبت به رقبا 
به چیزی شناخته شویم که مشتری، رقبای مان را به 
این نام نمی شناس��د. بخشی از جایگاه برند در ذهن 
توس��ط س��ازه هایی ملموس نظیر قیمت و خدمات 
پ��س از فروش و... ایجاد می ش��ود در حالی که بخش 
بزرگ ت��ری از آن توس��ط س��ازه های ناملموس مثل 
ش��خصیت، هویت و حوزه عواطف و امثالهم ساخته 
می ش��ود. مسلما هر آنچه که از برند می خواهیم باید 
بس��یار صادقانه یا س��رگرم کننده یا محکم باشد، اما 
در نهای��ت باید فرآیندی نشانه شناس��انه طی ش��ود 
به طوری که برای ذهن مخاطب نش��انه ای آشنا ایجاد 
کند. از این رو باید ابتدا مخاطب با نش��انه آشنا شود 
و س��پس آن را بپذی��رد و پذیرش در او ایجاد تمایل 

کند به طوری که منجر به انتخاب شود. 
به کمک ش��عار، فضایی ذهن��ی و فرآیندی ذهنی 
طی می ش��ود که موازی با چیزی اس��ت که در بازار 
اتف��اق می افتد. فرآین��د فروش ب��ازار و بازاریابی در 
حوزه محصول و خدمت و فروش است، اما فرآیندی 
که در عرصه ذهن رخ می دهد فرآیند نش��انگی است 
که می تواند اس��تفاده مثبت یا اس��تفاده بد داش��ته 
باشد. فرآیند نشانگی را »جوانمرد قصاب« طی کرده 
است، داس��تانش را نمی دانیم، اما فرآیند نشانگی را 
طی ک��رده و مکان پیدا کرده و به اصطالح جاافتاده 
اس��ت. واژه هایی که از نس��ل قبلی به ما هم سرایت 
کرده و بدین س��ان پذیرش به وجود می آید. در حوزه 
برندینگ هم برن��د را به زور کیفیت و خالقیت جلو 
نمی بریم بلکه مفاهیم، نش��انه ها و واژه ها را در ذهن 
وارد می کنیم مث��ل صلیب یا هالل. برند باید هویت 
و موقعی��ت ما را تعیین کند. به موازات دنیای پخش 
و کار و محص��ول، فرآین��دی در دنیای ذهن حرکت 
می کن��د این رویکرد هویتی بس��یار پیش��رفته تر از 
آن اس��ت ک��ه فقط ط��ی صحبت با مدی��ران ایجاد 
ش��ود. به طور مثال، هنرپیش��ه های ت��رک در اکثر 
س��ریال ها تکراری هس��تند و این ام��ری تصادفی یا 
شانس��ی نیست بلکه فرآیند نش��انگی است تا قیافه 
یک هنرپیش��ه کم کم در ذه��ن مخاطب جا بیفتد و 
او را نگاه کند. کوکاکوال زیباترین نوشته دنیا نیست، 
اما جاافتاده ترین و شناخته ش��ده ترین است. فرآیند 
نش��انگی را طی کرده، نش��انه را در س��طح باالتری 
قرار داده اس��ت. در میان محصوالت ایرانی ش��یرین 
عس��ل جلوتر از برند اس��ت، اما وف��اداری ندارد و با 
اینکه هویت ن��دارد اما بازار را مونوپل کرده اس��ت. 
موفقیت��ی که در پخش و تولی��د دارد در برند دیده 
نمی شود و برند جانیفتاده است. در شرکت های بیمه 
ایرانی، واژه »آرامش« زیاد اس��تفاده شده است و در 
تصویر همگی آنها »چتر« دیده می شود، اما در ذهن 
مدیر مربوطه نشانگی نیست، رویکرد هویتی ندارند، 
ب��ازی با کلمات ندارند و نتوانس��ته اند حوزه را از آن 
خود کنند. چون عافیت طلب هس��تند و می خواهند 
آرامش داش��ته باش��ند لذا کار پرخطر نمی کنند. اما 
ش��عار بیمه خارجی Aux »استانداردها را بازتعریف 
ش��عاری   )redefining standards(»می کن��د

اطمینان آفرین، کوتاه و زیبا است. 
برن��د بای��د مردمی، ایران��ی و همراه مردم باش��د 
داخ��ل زندگی بیاید و همراه و همپای خوب خانواده 
ش��ود. برند باید ب��ه همراه ماهیت و هویت باش��د و 
ایج��اد تمایز بر مبنای کارکردی و غیرکارکردی کند. 
انتخاب ش��عار تبلیغاتی خوب قطعا ب��ه تعریف این 

هویت کمک می کند. 
منبع: سمینار »تکنیک های تدوین شعار 
سازمانی و تنظیم شعار تبلیغاتی«

استراتژی های بازاریابی کم هزینه 
برای کسب وکارهای کوچک

کس��ب و کارهای کوچک باید تالش ه��ای بازاریابی 
خالقانه داش��ته باش��ند تا بتوانند مش��تری را جذب 
کرده و تش��ویق به خرید کنند. بیشتر نوآوران با توجه 
به بازار سهام ناپایدار دارای سرمایه کم هستند. بنابراین 
به کار گیری استراتژی های بازاریابی کم هزینه می تواند 
ب��رای آنها به صرفه باش��د. در ادامه چند ایده بازاریابی 
مجانی که کس��ب و کارهای کوچ��ک می توانند از آن 

استفاده کنند، آورده شده است. 
بیرون بروید و قدم بزنید! 

دفع��ه بعد که ب��رای هواخ��وری بی��رون می روید، 
حواس تان به شیش��ه و ویترین مغازه ها باش��د. داخل 
بروید و با فروش��نده صحبت کنید که در ازای مبلغی 
اندک، کس��ب و کار شما را روی شیشه مغازه اش تبلیغ 
کند. ش��ما می توانید ماهانه مبلغی ب��ه او بپردازید تا 
کسب و کار ش��ما را تبلیغ کند. تصور کنید شما روی 
شیش��ه مغازه ای تبلیغ می کنید که فروشنده چندین 
براب��ر مبلغ آن برای اجاره اش پ��ول می دهد. این ایده 
می تواند به صورت برعکس هم باش��د، یعنی اگر شما 
صاحب مغازه ای با ویترین شیش��ه ای بزرگ هستید، 
می توانید پیشنهاد شرکت ها برای تبلیغ را قبول کنید 
و با آن اندکی از مخارج اجاره باالی مغازه را بپردازید. 

امروز روز خرید ویژه است
اگر دیدید روند رشد کسب و کارتان کند شده است، 
یک ایمیل یا پیامک به لیست مخاطبانتان بفرستید با 
جمالتی مانند »امروز روز خرید ویژه است، با ما تماس 
بگیرید. یا از تماس با ما پشیمان نمی شوید.« این روش 
بسیاری از اوقات جواب می دهد. زیرا شما این ذهنیت 
را برای مشتری ایجاد می کنید که زمان کوتاهی برای 
اس��تفاده از این فرصت دارد. در اس��تفاده از این روش 
توجه داش��ته باشید که پیشنهاد شما واقعا چشمگیر 

باشد نه فقط یک تخفیف با درصد کم! 
جلوی چشم باشید 

می توانی��د از کلی��ه افرادی که در ط��ول روز با آنها 
تعامل دارید جهت تبلیغ استفاده کنید. افرادی مانند 
حسابدار ش��ما، وکیل، لوله کش، تعمیرکار الکتریکی، 
مسئول مهد کودک فرزندتان، مکانیک، دالل معامالت 
ملکی، دوس��تان، بس��تگان، پزش��ک، آرایشگر، مربی 
باشگاه، مشاور مالی و. . . که همیشه آنها را می بینید و با 
آنها در ارتباطید می توانند رابطی برای تبلیغ شرکت یا 
محصول شما باشند. اگر این افراد شما و محصول تان را 
بشناسند می توانند مشتری و حتی فروشندگانی را به 
شما معرفی کنند. با دهان به دهان شدن نام محصول 
عده بیشتری آن را می شناسند. پس بعد از اینکه پیش 
دندانپزشک تان رفتید، موقع برگشت می توانید کارت 
خود یا یک کاغذ کوچک تبلیغاتی حاوی نام و شماره 
شرکت خود را به او بدهید. همچنین می توانید بروشور 

خ��ود را با هماهنگی با پزش��ک تان روی میز مجالتی 
بگذارید که هر روز بیماران زیادی آن را می خوانند. این 
قبیل کارهای کوچک سبب می شود که جلوی چشم 

مشتری باشید و اصطالحا دیده شوید. 
مشتری را حفظ کنید

هر زمان خواس��تید سفارش مشتری را بفرستید، 
با او تماس بگیرید و بگویید سفارش تان آماده است، 
خوش��حال می ش��ویم پس از اینک��ه آن را دریافت 
کردید، هر زم��ان که در ط��ول روز راحت تر بودید 
نظرتان را راجع به آن به ما بگویید. همیش��ه سعی 
کنی��د قبل تحویل کاال یا خدمت به مش��تری، قرار 
مالقات بعدی را وضع کنید. برای این کار می توانید 
به او پیش��نهاد دهید که همراه محصولش، بروشور 
کارهای جدید را می فرس��تید و اندکی تخفیف برای 
خری��د بعدی او قائل ش��وید تا تمایل��ی برای خرید 

دوباره او ایجاد کنید. 
برگزاری سمینار 

اندک��ی هزینه برای برگزاری همایش و س��مینار 
حول معرفی محصول و جلب مش��تریان جدید کنار 
بگذارید. این س��مینار می تواند در محل کار یا سالن 
اج��اره ای که تعداد بیش��تری ش��رکت کننده در آن 
می توانند حضور یابند، باش��د. مطمئن باشید خیلی 
بیش��تر از پولی که هزینه می کنید به شما بازخواهد 
گش��ت. همایش دو کار عمده انج��ام می دهد. اول 
وقتی ش��ما همایش برگ��زار می کنی��د، این کاری 
ارزش آفرین اس��ت و پیش چش��م مش��تری بزرگ 
جلوه می کند. مشتریان شما به این نتیجه می رسند 
که چیزی بیش��تر از آنچه خرج می کنند به دس��ت 
می آورند. وقتی او به محصول ش��ما پول می پردازد، 
احس��اس تعهد می کند و دوست دارد باز هم در این 
جلس��ات حضور یابد. اینها فقط حرف نیست، آن را 

امتحان کنید و به نتیجه برسید. 
حس مشتری را تحریک کنید

گاهی می توان در جهت تحریک مش��تری، از ذائقه 
یا آنچه با محتوای سمعی و بصری مخاطب در ارتباط 
اس��ت، استفاده کرد. مثال اگر کسب و کار درمانی دارید 
می توانید با المپ های خاص یا روشن کردن چند شمع 
خوشبو آن مکان را تبدیل به فضایی آرامش بخش برای 
بیمار کنید. به یاد داش��ته باشید هرچه مشتری حین 
مصرف محصول یا اس��تفاده از خدمت ش��ما آرامش 
بیشتری داشته باشد، خاطره خوشی از آن در ذهنش 
ایجاد شده، وفادارتر می شود و حاضر است همیشه بابت 
آن هزینه کند و آن را به دیگران نیز پیشنهاد دهد. پس 
از طریق حواس بینایی، ش��نوایی و بویایی و چش��ایی 
مش��تری را تحریک کنید تا خاطره ای خوش از آن در 

ذهنش ثبت شود. 

بیش��تر ش��رکت ها ترجی��ح 
می دهند به جای برون س��پاری 
ام��ور بازاریابی، وظایف ش��ان را 
به صورت داخلی و با اس��تخدام 
کارمندان جدی��د برای پر کردن 
مانن��د  خ��اص  موقعیت ه��ای 
مدیری��ت بازاریابی انجام دهند. 
این رویکرد در بس��یاری مواقع 
دارای مزایای��ی مانن��د کنترل 
ش��دید برجریان کار ش��رکت و 
کاهش هزینه هاست، اما داخلی 
کردن فعالیت های شرکت شما 
زیرا  نمی دهد.  همیش��ه جواب 
کارمندان شرکت های تخصصی 
بازاریاب��ی ب��ا حیطه گس��ترده 
تخصص،  توانایی بیشتری نسبت 
ب��ه ش��رکت های غیر تخصصی 
م��وارد  بس��یاری  در  و  دارن��د 
می توانن��د کاری را به ص��ورت 
موثر تر با هزین��ه کلی کمتری 

انجام دهند. 
اما چگون��ه می توانید دریابید 
زم��ان برون س��پاری فعالیت ها 
فرا رس��یده و زم��ان آن اس��ت 
ک��ه یکس��ری از فعالیت ه��ای 
بازاریابی شرکت تان را به شرکت 
تخصصی این کار بس��پارید؟ به 
موارد زی��ر نگاهی بیندازید تا از 
زمان برون سپاری فرآیند هایتان 

آگاه شوید. 

1- اگر درآمد شما رشد 
خوبی ندارد 

کمپی��ن بازاریابی ش��ما تنها 
عامل مسئول برای هدایت رشد 
درآمد نیس��ت، ام��ا اگر ببینید 
که رش��د درآمد ش��ما کمتر از 
حد نرمال یا رش��د آن آهسته تر 
از چیزی اس��ت که می خواهید، 
این نش��ان می دهد ک��ه زمان 
فعالیت ه��ای  برون س��پاری 
بازاریابی تان فرا رس��یده اس��ت. 
بیش��تر آژانس ه��ای بازاریاب��ی 
موفقیت شان را با نرخ بازگشت 
سرمایه می سنجند. آنها به طور 
اساس��ی قادر به ارتب��اط برقرار 
کردن میان تالش های ش��ان با 
میزان ب��ازده ف��روش و درآمد 
هس��تند و در ابت��دای کار ب��ه 
شرکت ش��ما دیدگاه نتیجه گرا 
می دهند که مثال ب��ه ازای این 
فعالیت بازاریابی که برون سپاری 
کرده اید، چه میزان درآمد اضافه 
به دست می آورید. اگر شما این 
بازده درآمد را محاسبه نمی کنید 
یا روشی برای تعیین اثر کمپین 
فعالیت ه��ای بازاریابی بر میزان 

درآمد ندارید، بهتر است از این 
ش��رکت های تخصص��ی کمک 
بگیرید. همچنین اگر توانستید 
بازدهی ش��رکت را بس��نجید و 
دریافتید که درآمد شما در  مقابل 
پولی ک��ه ص��رف فعالیت های 
بازاریابی می کنید رشد نداشته، 
این می تواند یکی از نش��انه های 
این باشد که زمان برون سپاری 
و کمک خارجی فرا رسیده است. 

2- اگر کارمندان حوزه 
بازاریابی تان بیش از حد 

کار می کنند
ای��ن ام��ر به خص��وص برای 
ش��رکت های کوچک که تعداد 
کارمن��دان بازاریاب��ی مح��دود 
دارند، مشهود است. اگر شما نیاز 
دارید که 150 س��اعت در هفته 
به بازاریاب��ی اختصاص دهید و 
تنها س��ه نفر مسئول انجام این 
کار هس��تند، اکن��ون زمان آن 

اس��ت که از یک شرکت 
بیرونی برای کاهش حجم 
بگیری��د؛  کم��ک  کاری 
نمی توانید  اگ��ر  خصوصا 
در حال حاضر یک کارمند 
استخدام  دیگر  تمام وقت 

کنید. 
در این مورد، بهتر است 
ب��ه جای اس��تراتژی های 
کمپین های  یا  پوشش��ی 

ش��رکت  ی��ک  از  چندکانال��ه 
تخصصی بازاریاب��ی برای تعداد 
ی��اری  وظای��ف  از  مح��دودی 
اگ��ر نمی دانی��د که  بطلبی��د. 
کارمندان تان اضافه کار می کنند 
یا خیر مس��تقیما از خ��ود آنها 
بپرسید. بیشتر کارمندان آنقدر 
منطقی هستند که در پاسخ به 
این سوال صادقانه جواب دهند. 

3- اگر عقب می مانید 
مهم نیست که تا چه میزان با 
استرس و فشار کاری مواجهید، 
اما همی��ن ک��ه درمی یابید به 
نس��بت تالش ت��ان از پروژه ها 
و کمپی��ن عق��ب می مانی��د، 
می توانید بخش��ی از وظایف را 
برون س��پاری کنید. برای مثال 
اگ��ر درمی یابی��د ک��ه تحویل 
پروژه های شما به لحظات آخر 
می کش��د و مجبور می ش��وید 
ک��ه کارت��ان را در زمان نهایی 
انج��ام دهی��د، ی��ک ش��رکت 
بازاریاب��ی بیرونی می تواند قادر 
به کاهش این فشارها باشد. اگر 
همیشه در مهلت ضرب االجل 
کار را تحوی��ل می دهی��د، این 
نش��انه این است که نمی توانید 
ب��االی منحن��ی زم��ان باق��ی 
بمانی��د. بازاریاب��ی، خصوص��ا 
بازاریاب��ی دیجیتالی همیش��ه 
در حال تغییر اس��ت و بیش��تر 

کمپین ه��ای بازاریاب��ی موفق 
با گرایش های نوآورانه ش��ان از 
یکدیگر پیش��ی می گیرند. اگر 
ش��ما زمان کافی برای بررسی 
اس��تراتژی های جاری و آینده 
ندارید، بسیاری از فرصت ها را از 
دست خواهید داد. یک شرکت 
تخصص��ی می توان��د همه این 
کارها را برای ش��ما انجام دهد 

و بهترین استراتژی موجود در 
آن موقعیت را به شما پیشنهاد 

کند. 

4- اگر استراتژی های 
بازاریابی شما منسوخ 

شده است
بازاریابی مناسب نیازمند زمان 
و تفک��ر اس��ت؛ دو چی��زی که 
بیش��تر بازاریابان برای آن وقت 
ندارند. به طور ایده آل هر کمپین 
با جلس��ات توفان فکری در کنار 
بررس��ی تحقیقات عینی بازار و 
ش��واهدی از نتایج کمپین های 
مشابه آغاز می شود. سپس ایده 
ش��کل می گیرد و ط��ی مراحل 
تکراری اصالح ش��ده تا منجر به 
بهترین نتیجه شود. سپس بعد از 
یکسری آزمایش، به تدریج عملی 
شده، گس��ترش یافته و با دقت 
سنجیده می شود. این سناریوی 
ایده آل��ی برای همه ش��رکت ها 
نیست. اگر از تمام مراحل 
صرف نظر کرده و تنها تمام 
م��واد را در ی��ک راه ح��ل 
بداهه کنار هم می چینید، 
می توانید مطمئن باش��ید 
عایدت��ان  چی��زی  ک��ه 
هزین��ه.  ج��ز  نمی ش��ود 
استراتژی های  از  بسیاری 
دقیق��ه آخ��ر می تواند به 
اعتبار ش��رکت شما لطمه 
بزن��د و همچنی��ن بودجه تان را 
هدر ده��د، پس از ی��ک آژانس 
بازاریابی کمک بگیرید که زمان 
کاف��ی و منابع ب��رای هماهنگ 
کردن یک کمپین مناسب را در 

اختیار دارد. 

5- اگر در مقابل کانال های 
بی شمار محدودیت دارید

آیا شما از یک کانال بازاریابی 
بارها و بارها استفاده می کنید؟ 
ای��ن دامی اس��ت که بیش��تر 
مدی��ران بازاریابی در آن گرفتار 
می شوند. ممکن است شرکتی 
باشید که دیگر زمان آگهی های 
چاپی در آن به سر رسیده و باید 
از اس��تراتژی های آنالین نظیر 
بازاریابی ش��بکه های اجتماعی 
کنید. شاید روش های  استفاده 
استفاده  بهترین  قدیمی ش��ما 
از منابع باش��د، ام��ا گزینه های 
جدید تر هم��واره در حال ظهور 
است و اگر ش��ما نسبت به آنها 
آشنایی نداشته باشید، فرصت ها 

را از دست می دهید. 

6- اگر بیشتر روی وظایف 
تمرکز می کنید تا استراتژی

صحب��ت از اس��تراتژی یعنی 
اینکه قادر باشید به عقب برگردید 
تا لیست وظایف را بررسی کنید 
و درب��اره روش های بهبود جهت 
کلی شرکت فکر کنید. اگر شما 
آنچنان غرق در وظایف مختلف 
می شوید که زمانی برای بررسی 
اس��تراتژی ندارید، در این دسته 
قرار می گیرید. ش��ما نمی توانید 
هدف ه��ای کمپین ت��ان را بهتر 
کنید مگر اینکه وظایف س��طح 
پایین را تفویض کنید پس اجازه 
بدهید شرکت بیرونی این کار را 

برایتان انجام دهد. 

7- اگر از نتایج بازاریابی 
ناامید هستید

در نهایت اینک��ه اگر از نتایج 
ناامید  بازاریابی تان  فعالیت های 
هس��تید، این فعالیت ه��ا  را به 
یک شرکت تخصصی بسپارید. 
اگر چیزی برای از دس��ت دادن 
نداری��د، از ابتدا ش��روع کنید  و 
اگ��ر پ��س از گذش��ت چندین 
م��اه نتای��ج موردنظر خ��ود را 
مش��اهده نکردید، بهتر اس��ت 
به جای اس��تخدام یک کارمند 
بازاریابی خود  ام��ور  تمام وقت، 
را برون س��پاری کنی��د. مجبور 
نیستید همیشه کل فعالیت های 
باش��د  داخلی  یا  بازاریابی ت��ان 
ی��ا بیرونی. در حقیق��ت امروزه 
استراتژی های بازاریابی ترکیبی 
خصوصا در شرکت های کوچک 
و فع��ال بی��ش از پیش متداول 
شده اس��ت. اگر ش��رکت شما 
یکی از عالیم ذکر ش��ده در این 
گزارش را دارد، می توانید بخشی 
از تالش ه��ای بازاریابی ت��ان را 

برون سپاری کنید. 
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مجبور نیستید همیشه کل 
فعالیت های بازاریابی تان یا داخلی 
باشد یا بیرونی. در حقیقت امروزه 
استراتژی های بازاریابی ترکیبی 
خصوصا در شرکت های کوچک و 
فعال بیش از پیش متداول شده 

است

آرین طاهری

 7 نشانه فرارسیدن زمان
برون سپاری فعالیت های بازاریابی 

در زمان��ه کنون��ی ک��ه با چند 
کلیک ماوس در اینترنت بیش��تر 
نیازهای انس��ان برآورده می شود، 
بیش��تر مالکان کس��ب و کارها در 
حال تغییر مسیرهایی هستند که 
در گذش��ته برای برقراری ارتباط 
با مش��تریان مرس��وم ب��وده تا با 
روش های جدی��د نیازهای آنها را 
برآورده ک��رده و به نوعی رضایت 
آنها را جلب کنند. روش هایی که 
ش��رکت ها برای توزیع و ارس��ال 
محص��والت در نظ��ر می گیرن��د 
در جلب رضایتمندی مش��تریان 
بسیار مهم است. انسان ها به دنبال 
س��ریع ترین و آسان ترین راه برای 
به دس��ت آوردن نیازه��ای خود 
هس��تند و اگر شرکتی تولیدی به 
دنبال بازاریابی و بقا در بازار رقابت 
اس��ت و این ام��ر را جدی بگیرد، 
مسیرهایی را ایجاد می کند که با 
کمترین زمان و هزینه به مشتریان 
دسترسی داشته و بهترین کاالها 
را ب��رای آنها ارس��ال می کند. این 
روند یک��ی از نیروه��ای محرکه 
رش��د س��ریع اینترن��ت به عنوان 
یک ابزار خرید اس��ت. کارآفرینان 
برای ف��روش و توزیع محصوالت 
خود با شیوه های هوشمندانه تری 
وارد ب��ازار رقابت ش��ده و خدمات 
بیشتری را به مشتریان خود هدیه 
می کنند. مش��تریان سفارش های 
خود را با چند کلیک ماوس انجام 
داده و کاالی مذک��ور ظرف چند 
روز در پلکان ورودی در  منزل آنها 

ظاهر می شود! 

همه فعالیت هایی که جابه جایی 
کاالها به نقطه خرید مصرف کننده 
را پوشش می دهند نیازمند مکانی 
مکان  اس��ت. مطلوبی��ت  عال��ی 
مس��تقیما تحت تاثی��ر کانال های 
توزیع بازاریابی و مس��یری است 
که کاالها و خدمات از تولید کننده 
ب��ه مصرف کننده ط��ی می کنند. 
این کانال ها نوعا مستلزم استفاده 
از واسطه هایی اس��ت که وظایف 
خاصی را در این زمینه انجام داده 
و مطلوبیت ارزشمندی را به کاالها 
یا خدمات مذکور اضافه می کنند. 
این واس��طه ها مطلوبیت زمانی و 
مکانی یعنی ارائه محصول در زمان 
و مکان مناسب را فراهم می کنند. 

روش های توزیع کاال
در بعضی از بازارها، تولید کنندگان 
کاالها یا خدمات خود را مستقیما 
به مصرف کنندگان می فروش��ند. 
ای��ن خدم��ات بر حس��ب ماهیت 
از ای��ن کان��ال توزی��ع تبعی��ت 

به عنوان مثال، خدمات  می کنند. 
م��وی  اص��الح  و  دندانپزش��کی 
س��ر مس��تقیما از تولید کننده به 
مصرف کننده ارائه می ش��ود. یکی 
دیگر از کانال های رایج، مس��تلزم 
وجود یک خرده ف��روش به عنوان 
واسطه است. اقالمی مثل پوشاک، 
کت��اب، کف��ش و ... با این ش��یوه 
توزیع می ش��وند. بخ��ش اعظمی 
از کاالهای صنعتی مس��تقیما از 
تولید کننده بین استفاده کنندگان 
و کارب��ران توزی��ع می ش��ود. در 
بعض��ی از موارد، کاالها یا خدمات 
برای تامین خواسته های مورد نظر 
مشتری طراحی می شوند. بسیاری 
از اق��الم ارزان قیم��ت مانند گیره 
کاغ��ذ، کاغ��ذ، ن��وار ی��ا روبان و 
مواد شوینده  که شرکت ها معموال 
از آنها اس��تفاده می کنند از طریق 
عمده فروش��ان توزی��ع می ش��و د. 
تولید کنندگان  از  بس��یاری  برای 
کوچ��ک، توزیع کااله��ا از طریق 
عمده فروشان و نمایندگان فروش 

سابقه دار غالبا موثرترین شیوه به 
حس��اب می آید. بعضی از مالکان 
یا بازاریابان ش��رکت ها براس��اس 
مدل های رای��ج دهه 50 کاالهای 
خ��ود را از طری��ق مهمانی ه��ای 
خانگ��ی به ف��روش می رس��انند. 
به عنوان مثال، سوزان هندلی که 
در س��ال 2002 ش��رکت »بیجو 
بگ��ز« را راه ان��دازی کرده اس��ت 
به عنوان  از مهمانی های خانگ��ی 
روش توزیع اولیه برای کیف های 
دس��تی  ش��یک و کارآمد شرکت 
خود اس��تفاده می کن��د. هندلی 
که با ف��روش 300 کیف دس��تی 
در ی��ک نمایش��گاه کار خ��ود را 
آغ��از کرده تش��ریح می کند، این 
مهمانی ها فروش ساالنه ای معادل 
10 میلیون دالر برای او به همراه 

داشته اند. 

رقابت بدون اتکا به ابزار قیمت
همه افراد بر این عقیده هستند 
که قیم��ت محص��والت، یکی از 

عوامل کلی��دی در تصمیم گیری 
مورد نظ��ر  کاالی  خری��د  ب��رای 
محسوب می شود. قیمت بر حجم 
ف��روش و س��ود تاثیر گذاش��ته و 
ب��دون قیمت مناس��ب، فروش و 
سود ضربه خواهند خورد. قیمت 
مناسب یک کاال یا خدمت به سه 
عامل بس��تگی دارد: 1- س��اختار 
بهای تمام شده شرکت 2- ارزیابی 
از ق��درت تحمل ب��ازار 3- وجهه 
مطلوبی که شرکت به دنبال ایجاد 

آن در اذهان مشتریان دارد. 
کوچ��ک،  ش��رکت های  ب��رای 
رقاب��ت غیر قیمتی یعن��ی تمرکز 
بر عواملی غی��ر  از قیمت به جای 
جن��گ قیمت با رقب��ای بزرگ تر 
موثرت��ری  اس��تراتژی  معم��وال 
رقاب��ت  می آی��د.  حس��اب  ب��ه 
آزمایش  ام��کان  مثل  غیر قیمتی 
رایگان محص��ول، تحویل رایگان، 
ضمانت ه��ای بلندمدت و تضمین 
بازپرداخت پ��ول درصدد کاهش 
قیمت محص��ول و تاکید بر دوام، 
کیفیت، ش��هرت ی��ا ویژگی های 
خ��اص آن و در مجم��وع هر آن 
چیزی است که دسترسی مشتری 
به کاال یا خدمت را آسان کند. در 
شرایط کنونی، برنامه پیشبرد یک 
ش��رکت کوچ��ک می تواند نقش 
قابل توجه��ی در ایجاد یک وجهه 
خاص در اذهان مش��تریان داشته 
باشد که شامل عرضه محصوالت 
لوکس، ارزان قیمت یا چیزی بین 
ای��ن دو باش��د. به ق��ول یکی از 
کارشناس��ان بازاریابی، »بازاریابی 
نه جن��گ محصوالت، بلکه جنگ 

دیدگاه ها است.« 

بازاریابی، نوعی جنگ دیدگاهی در فروش محصوالت
کافه بازاریابی

هدی رضایی

مسلم نوری

شهریار شفیعی 
دکترای بازاریابی و برندینگ



در  غالب��ا  لوسترفروش��ی ها 
و  متمرکزن��د  منطق��ه  ی��ک 
بورس لوسترفروشی ها همواره 
بیش��ترین مش��تری ها را ب��ه 
خود دیده اس��ت. تجمع برخی 
اط��راف  در  لوسترفروش��ی ها 
خیاب��ان س��عدی و الل��ه زار و 
البته خیابان ش��ریعتی مشهود 
اس��ت. اگ��ر واح��د صنف��ی را 
مدیریت می کنید که در بورس 
لوستر فروش��ی ها ق��رار گرفته 
اس��ت، کارت��ان ه��م مش��کل 
می ش��ود و هم آس��ان، زی��را با 
انبوهی رقیب روبه رو هس��تید 
که لوسترهایی شبیه شما دارند 
و البت��ه با انبوهی مش��تری نیز 
روبه رو می شوید که برای خرید 
راهی بورس لوسترفروش��ی ها 
ش��ده اند. ب��رای آنک��ه بتوانید 
آسان تر مشتریان را راهی مغازه 
خود کنید و گوی س��بقت را از 
رقبای تان بربایید، طبیعتا راهی 

سخت در پیش دارید. 
 اگر به عنوان یک مشتری در 
ب��ورس لوستر فروش��ی ها قدم 
بزنی��د خواهید دید ک��ه مغازه 
شما با رقبایتان چندان تفاوتی 
ندارد. همه مغازه ها یک مدل و 
یک ش��کل ویترین می چینند، 
لوس��ترها را روش��ن می کنند 
و منتظرن��د تا مش��تریان راهی 
ش��وند و از آنها قیمت بپرسند 
و لوس��تری انتخاب کنند. باید 
بدانید اهرم شما برای جلب نظر 
مش��تریان تنها قیمت نیس��ت 
زیرا وقتی خرید قطعی می شود 
همان قدر ک��ه ش��ما حاضرید 
تخفی��ف دهی��د همکاران تان 
نیز حاضرند. پس بای��د به فکر 
اهرم ه��ای غیر قیمتی باش��ید. 
اهرم هایی که مش��تریان ش��ما 
را مج��اب کند ام��کان انتخاب 
بهت��ری را در اختیارش��ان قرار 

داده اید. 

مشاوره بدهید
غالبا لوسترها همگی از سقف 
مغ��ازه ش��ما آویزان و روش��ن 
هس��تند تا مش��تریان بتوانند 
کاالی موردنظرشان را با توجه 
به متراژ سالن و اتاق و... انتخاب 
کنند. باید توجه داش��ته باشید 
لوستر تنها یک وسیله روشنایی 
نیست و یکی از وسایل تزیینی 
و مهم هر خانه به شمار می رود، 
زی��را اگر چنی��ن نب��ود آویزان 
بودن یک المپ از سقف کار هر 
صاحبخانه ای را راه می انداخت. 
می توانید در قامت یک مش��اور 

برای خریدارتان ظاهر ش��وید. 
ممکن اس��ت ش��ما بدون آنکه 
بخواهید، در نقش مشاور عمل 
کنید اما با تمرک��ز در این حوزه 
پراکنده ای  اطالعات  می توانید 
را که به مشتریان خود می دهید 
طبق��ه بن��دی و ک��ارب��ردی 
کنید.  به عنوان مث��ال حتما از 
مشتریان خود دلیل خریدشان 
را بپرس��ید. اگر با تازه عروس و 
دام��اد روبه رو هس��تید طبیعتا 
پیش��نهادهای متفاوتی نسبت 
به دیگران برای ش��ان خواهید 
داش��ت. ش��کل اثاثیه خانه نیز 
در پیشنهادهای شما تاثیرگذار 
است. به عنوان مثال درباره نوع 
چیدمان خانه و ش��کل اسباب 
و اثاثیه س��واالتی مطرح کنید 

تا متوجه ش��وید خریدار 
ش��ما طرف��دار کاالهای 
اسپرت است یا کاالهای 
ک��الس��یک. طبیعت���ا 
فردی که ترجی��ح داده 
اس��ت مبلمان اس��تیل 
ب��رای پذیرای��ی بخرد، 
قصد خرید یک لوس��تر 
حباب  ب��دون  پارچه ای 
و الله نخواهد داش��ت. او 
هماهنگی  برای  طبیعتا 

لوس��تر با س��ایر اس��باب خانه 
لوستری کالس��یک خریداری 
خواهد کرد. به این ترتیب شما 
دانش و اطالعات��ی را که دارید 
طبقه بندی ش��ده در اختیارش 
قرار می دهی��د. حتم��ا درباره 
اینکه مشتری ش��ما چه میزان 
نور را در خانه می پسندد سوال 
کنید تا بر پایه آن لوس��ترهایی 
را که امکان تنظیم نور دارند به 

آنها معرفی کنید. 

حسابگر باشید
ش��اید یک اقدام ویژه بتواند 
کار ش��ما را از س��ایر رقبای تان 
متمای��ز کن��د. برای رس��یدن 
ب��ه این ه��دف نی��از ب��ه کمی 
مقدمه چینی است. اگر شما این 
قدم را بردارید مطمئن باش��ید 
به س��رعت س��ایر همکاران تان 
نیز از ش��ما الگوبرداری خواهند 
ک��رد. می توانید هزینه روش��ن 
ب��ودن هر س��اعت ی��ک المپ 
معمول��ی 100، 200 ی��ا دیگر 
المپ های موجود در ب��ازار را از 
وزارت نیرو سوال کنید. هزینه 
روش��ن بودن یک ساعت المپ 
کم مص��رف، اع��م از آفتاب��ی یا 
مهتاب��ی را نیز جویا ش��وید و با 

توجه به تع��داد المپ هایی که 
برای هر لوس��تر مورد نیاز است 
محاسبه ای س��اده انجام دهید. 
در ای��ن حالت مش��تری ش��ما 
با اطالعات��ی مواجه می ش��ود 
که حتم��ا دیگ��ران نمی توانند 
در اختیارش��ان ق��رار دهن��د. 
می توانی��د در کن��ار اطالعات 
هر لوستر دقیقا اعالم کنید که 
هزینه هر س��اعت روشن بودن 
لوس��تر چقدر خواهد شد. این 

اقدام ش��ما به س��رعت از سوی 
همکاران ت��ان تک��رار خواه��د 
شد، اما ش��ما مبدع این حرکت 
باش��ید. مطمئن��ا ایده های بکر 
دیگری به ذهن تان می رسد که 
می  توانید آنها را ب��رای متمایز 
ش��دن از رقبای تان در دس��تور 

کار قرار دهید. 

نوآوری در ارائه محصوالت
س��قف مغ��ازه را ریل بن��دی 
کنید. ای��ن امکان را ب��ه وجود 
بیاوری��د تا لوس��تر ش��ما روی 
اگ��ر  س��قف حرک��ت کن��د. 
ای��ن اتف��اق بیفتد ش��ما اهرم 
دیگ��ری در اختی��ار خواهی��د 
داش��ت. طبیعت��ا مت��راژ مغازه 
لوستر فروشی ش��ما به اندازه ای 
هس��ت که بتوانی��د چند 
متری از آن را به ش��کلی 
متفاوت مش��اهده کنید. 
در این قسمت یک دست 
مبلم��ان ش��یک و راحت 
مش��تری  دهی��د.  ق��رار 
ش��ما اگر مردد اس��ت که 
ک��دام لوس��تر را انتخاب 
بخواهی��د  وی  از  کن��د، 
پسندیده  که  لوسترهایی 
را ب��ه ترتی��ب اولویت به 
ش��ما معرفی کن��د. بع��د از او 
بخواهید در آن نقطه بنش��یند 
و پرده ه��ا را بکش��ید. مح��ل 
نشستن مش��تریان شما تاریک 
می ش��ود. حاال با ریل لوستر را 
به نقط��ه مورد نظر برس��انید و 
در این فضا آن را روش��ن کنید. 
حاال مشتری ش��ما می تواند در 
مکانی که ش��ما برایش تدارک 
دیده ای��د آرام بنش��یند و تصور 
کند کدام لوستر برای خانه اش 

ش��کیل تر و مناس��ب تر است. 
به هر ح��ال انتخاب لوس��تر از 
میان لوسترهایی که همگی به 
س��قف آویزان و روشن هستند 
کار مشکلی است، اما این اقدام 
شما سبب س��از ایجاد شرایطی 
مس��اعد ب��رای انتخ��اب کاال 

خواهد شد. 

معجزه اشانتیون و جایزه
ی��ک  به عن��وان  طبیعت��ا 
فروش��نده خب��ره می توانی��د 
حدس بزنید س��لیقه مش��تری 
ش��ما چیس��ت؟ و کدام لوستر 
مورد پسند وی واقع شده است. 
از این رو خودت��ان را درگیر ارائه 
پیش��نهادهای جدید کنید. اگر 
مش��تری ش��ما راضی به خرید 
شد، حاال وقت آن رسیده است 
کااله��ای مکمل ت��ان را به وی 
معرفی کنید مانند دیوارکوب، 
چراغ خ��واب، آب��اژوره��ای��ی 

متناسب با لوسترهای سقفی. 
از  ش��ما  هم��کاران  هم��ه 
اه��رم تخفیف ب��رای جلب نظر 
مش��تریان اس��تفاده می کنند، 
ام��ا ش��ما می توانی��د ترفن��د 
دیگری را نی��ز ب��ه کار ببندید. 
باید ب��ه معج��زه اش��انتیون و 
جای��زه ایم��ان بیاوری��د. حتی 
ی��ک کادوی کوچ��ک می تواند 
خاطره خوشی را برای مشتری 
ش��ما رقم بزند. کادویی که شما 
به مش��تریان تان می دهید باید 
یک��ی از ابزاره��ای روش��نایی 
باشد، اما با لوس��تر تفاوت هایی 
باش��د. می��زی را در  داش��ته 
تعبی��ه  مغ��ازه  از  گوش��ه ای 
کنی��د و روی آن جوایزت��ان یا 
همان کادوها را ق��رار دهید که 
می تواند انبوهی ش��مع باش��د. 
با توج��ه به می��زان خری��د به 
مش��تریان تان اج��ازه دهید از 
میان ش��مع ها انتخ��اب کنند. 
خریدهای باالتر امکان برداشتن 
شمع بیش��تر دارند. حاال شما با 
هدیه دادن یک شمع در خاطر 
مش��تری��ان تان می مانی��د. در 
مدتی بسیار کوتاه به این نتیجه 
خواهید رسید که باید به معجزه 
ش��مع ها ایم��ان بیاورید چون 
ش��مع رفیق روزه��ای خوب و 
خوش خانواده هاس��ت و در این 
حالت مغ��ازه ش��ما در بهترین 
ساعات روز در یاد مشتریان تان 
زن��ده می مان��د. آخری��ن اقدام 
ویژه تان می توان��د حک کردن 
نام مغازه ت��ان بر کف ش��مع یا 
دیواره آن باش��د. در این صورت 
بدون هزین��ه، تبلیغات تان را به 

محیط گرم خانه ها سپرده اید. 

بوئینگ، شرکتی که فضا را 
تصاحب کرد! 

توس��ط   1916 س��ال  در  بوئین��گ  ش��رکت 
»ویلیام بوئینگ« در ش��هر س��یاتل، ایالت واش��نگتن 
تاسیس شد. این کمپانی ابتدا به ساخت هواپیماهای 
کوچک و نمونه هایی با قابلیت فرود روی آب مش��غول 
ب��ود. در ابتدا ن��ام این ش��رکت  »محص��والت هوایی 
پاسفیک « بود ولی یک س��ال بعد به  »بوئینگ « تغییر 

نام داد. 
پ��س از پای��ان جن��گ جهان��ی اول انبوه��ی از 
هواپیماه��ای ارزان و کارک��رده ارتش��ی ب��ه ب��ازار 
هواپیماه��ای تج��اری انتق��ال یاف��ت و همی��ن امر 
موجب ش��د تا کار برای ش��رکت بوئینگ دشوار شود 
و نتوان��د هواپیماه��ای خ��ود را ب��ه فروش برس��اند. 
 در نتیج��ه ای��ن کمپانی رو ب��ه تولید می��ز، مبلمان و 

قایق آورد. 
ای��ن موض��وع خیل��ی ب��ه ط��ول نینجامی��د، یک 
 سال بعد یعنی در س��ال 1919 این ش��رکت با تولید 
 »مدل B1« ش��روع به کار کرد و همین روند موفقیت 
ادامه داش��ت تا در س��ال 1928 م��دل  »B1 A« که 
قابلیت حمل چهار سرنشین را داشت روانه بازار کرد. 
بعد از مدتی مدل 80 با قابلیت 12 سرنشین را به بازار 

جهانی عرضه کرد. 
در س��ال 1929 بوئین��گ چن��د ش��رکت ب��زرگ 
هواپیمای س��ازی از جمل��ه پرتاند ویتن��ی، همیلتون 
اس��تاندارد، ووت و یونایتد ایر ترانسپورت را خریداری 
کرد. در سال 1934 و به واسطه  »قانون پست هوایی «، 
خطوط هوای��ی و تولیدکنن��دگان از اینکه تحت چتر 
حمایتی یک ش��رکت باش��ند، منع ش��ده و درنتیجه 
بوئینگ به سه شرکت کوچک تر تقس��یم شد. پس از 
این رویداد، ویلیام بوئینگ س��هام خ��ود را فروخته و 
این ش��رکت را ترک کرد اما همچنان ت��ا پایان عمر به 

مشاوره با شرکت ادامه داد. 
کمپان��ی بوئینگ در س��ال 1957 موفق ش��د مدل 
بمب افکن خ��ود  »B52« و جت مس��افربری 707 را 
تولید کن��د و طی یک ده��ه مدل ه��ای 727، 737 و 
747 نیز به خانواده س��ری 7 بوئینگ اضافه ش��دند و 
پس از این موفقیت ه��ای پی در پی کمپانی بوئینگ در 
همین دوران بود که توانس��ت همکاری های خود را با 
سازمان فضایی ناسا در زمینه طراحی و تولید موشک 
و س��فینه های فضای��ی افزایش دهد. در ح��ال حاضر 
شرکت بوئینگ خدمات خطوط هوایی و دولت آمریکا 

و 150 کشور جهان را بر عهده دارد. 
ش��رکت بوئینگ بزرگ تری��ن ش��رکت هوافضایی 
در جهان اس��ت و در س��ال 2011 به عن��وان دومین 
تولید کنن��ده بزرگ تجهیزات دفاعی جهان ش��ناخته 
ش��د. بوئینگ، بزرگ ترین صادرکننده کاال و خدمات، 
در ای��االت متحده نیز هس��ت. دفتر مرکزی ش��رکت 
بوئینگ در شهر ش��یکاگو واقع شده اس��ت و بیش از 
170 ه��زار کارمن��د را در آمریکا و 70 کش��ور جهان 
در خدمت دارد. بوئینگ مبتکرترین و هوش��یارترین 
نیروه��ای کار جه��ان را در اختی��ار گرفت��ه اس��ت و 
دربخش ف��روش هواپیماه��ای بوئین��گ، بیش از 90 

کشور را پوشش می دهد.
 70 درص��د هواپیماه��ای تجاری تولید ش��ده این 
ش��رکت در خارج از ایاالت متحده به فروش می رسد 
و حدود 75 درصد هواپیماهای تجاری جهان توس��ط 
بوئینگ تامین می ش��وند. کمپانی بوئین��گ از طریق 
بخش  »خدمات آموزش و پ��رواز « خود که بزرگ ترین 
و جامع تری��ن ارائه کنن��ده خدم��ات در ای��ن زمینه 
اس��ت، به آموزش خدمه پرواز و اپراتورهای نگهداری 
هواپیماهایی که دارای بیش از 100 صندلی هستند، 

می پردازد. 
حوزه دیگر فعالیت بوئینگ  »سیس��تم های دفاعی 
یکپارچه « اس��ت که در زمینه های طراح��ی، مونتاژ و 
پشتیبانی سیستم های دفاعی و تولید انواع بالگردها و 
جنگنده های نظامی در این حوزه قرار می گیرد. حوزه 
سوم اصلی کمپانی بوئینگ  »گروه مهندسی، فناوری 

وعملیات« است. 
این گروه یک پش��توانه قوی برای س��ازمان فضایی 
آمریکا اس��ت که در جهت طراحی و ساخت و عملیات 
ش��اتل های فضای��ی و ایس��تگاه بین الملل��ی فضایی 

فعالیت می کند. 
به طورکل��ی ای��ن ح��وزه از واحدهای کس��ب و کار 
بوئینگ پش��تیبانی می کند و اس��تراتژی رش��د را در 
جهان با فراه��م آوردن افراد، فناوری ه��ا، فرآیندها و 
عملکردهای مناس��ب در زم��ان و مکان مناس��ب در 
سطح شرکت فراهم می آورد. حوزه چهارم این شرکت 
 »س��رمایه گذاری بوئینگ « در جه��ت فراهم آوردن و 
تسهیل عملیات بانکی و پشتوانه واحدهای کسب و کار 
اصلی در زمینه تجاری و دفاعی این ش��رکت تاسیس 
ش��ده اس��ت و  »گروه خدمات بوئینگ « ای��ن گروه به 
واحدهای کسب و کار بوئینگ امکان می دهد تا بر رشد 

سودآور تمرکز کنند. 
رهب��ری و توس��عه ش��رکت، ج��زو ارزش ه��ا و 
فعالیت ه��ای اصلی ش��رکت بوئینگ اس��ت. در مدل 
مدیریتی شرکت بوئینگ بر پیشبرد عملکرد، از طریق 
رش��د و توس��عه بهره وری و رهبری تاکید شده است. 
ش��رکت بوئینگ همچنین دارای ی��ک مرکز رهبری 
اس��ت که رویکرد توس��عه رهبری در آنجا مدون شده 

و سپس عرضه می شود. 

هفت��ه گذش��ته ب��ه ض��رورت 
برنامه ریزی نیروی انس��انی و نقش 
آن در پ��رورش نیروه��ای داخ��ل 
س��ازمان و همچنین بهینه سازی 
اس��تخدام  و  انتخ��اب  مراح��ل 
کارمن��دان اش��اره ک��ردم و از آن 
به عنوان یک��ی از مهم ترین وظایف 
مدیر منابع انسانی نام بردم. طی دو 
هفته آینده در نظر دارم تا به معرفی 
10 گام اساس��ی در برنامه ری��زی 

نیروی انسانی بپردازم. 
گام اول: اس��تراتژی س��ازمانی 
خود را م��ورد بازبینی ق��رار دهید. 
نخستین گام در برنامه ریزی شغلی 
این است که آنالیز کنید چه حجمی 
از س��ازمان ش��ما را نیروی انسانی 
تش��کیل می دهد. بررس��ی کنید 
س��ازمان تحت فرمان ش��ما به چه 
میزان کارمند محور ب��وده و به چه 
میزان وابس��ته به نیروی متخصص 
خود اس��ت. تا زمانی که به اهمیت 

و ضرورت وجود نیروی انس��انی در 
س��ازمان خود پی نبرید نمی توانید 
برنامه ریزی نیروی انسانی مناسبی 
داشته باشید. تناس��ب بین نیروی 
متخصص و غیر متخصص سازمان 

خود را ارزیابی کنید. 
گام دوم: نی��روی کار داخ��ل 
سازمان را بررسی کنید. از مدیران 
س��ازمان  مختل��ف  بخش ه��ای 
بخواهی��د ت��ا ب��ه ص��ورت ماهانه 
گزارشی از پرس��نل تحت امر خود 
به ش��ما ارائه دهند. در این گزارش 
باید مش��خصات هر کارمند همراه 
با س��مت س��ازمانی، رده ش��غلی، 
امتیازی ک��ه به عملک��رد وی داده 
شده ، سن، جنس��یت، تحصیالت، 
س��ابقه کاری و می��زان حق��وق 
و مزای��ای وی درج ش��ده باش��د. 
همچنی��ن از مدی��ران بخواهید تا 
گزارش��ی از تعداد نیروی��ی که در 
طول یک س��ال برای بخ��ش خود 
اس��تخدام ک��رده ی��ا از کار برکنار 

کرده اند را نیز تهیه کنند. 
گام س�وم: پیش بینی تغییرات 

احتم��ال��ی. پ��س از دری��اف��ت 
گزارش ه��ای مدی��ران بخش های 
مختل��ف، نوبت ب��ه آنالیز ش��رایط 
محیطی و نیروی انس��انی مورد نیاز 
آینده می رس��د. از مدی��ران تک به 
تک س��واالت زیر را بپرس��ید: چه 
تغییراتی از نظر تکنولوژی، نوآوری، 
تغیی��رات در س��اختار س��ازمانی 
مربوط به بخش تحت امر خود برای 
سال پیش را پیش بینی می کنند؟ 
این تغییرات چگونه و به چه میزان 
در ترکی��ب آینده نیروی انس��انی 

تاثیر گذار خواهد بود؟ 
گام چهارم: پیش بینی تخصص ها 
و مهارت ه��ای مورد نیاز. پیش بینی 
و مقایسه نیروی انس��انی مورد نیاز 
بر حس��ب تعداد، میزان تحصیالت، 
تخصص، مه��ارت، توانای��ی، تیپ 
شخصیتی و تجربه کاری مرتبط. از 
مدیران بخش های مختلف سازمان 
بخواهید ت��ا برنامه های آموزش��ی 
مورد نیاز نیروهای خود را ارائه دهند. 
از آنها بخواهید تا به سوال زیر پاسخ 
داده و آن را در قالب گزارشی به شما 

تحوی��ل دهند: چه تعداد پرس��نل، 
با چه س��طح تخصص، تحصیالت 
و س��ابقه کاری برای سال آینده نیاز 

خواهید داشت؟ 
دقی��ق  تعری��ف  پنج�م:  گام 
انس��انی  نی��روی  و طبقه بن��دی 
مورد نیاز. پس از ط��ی کردن چهار 
گام فوق الذکر، نوبت به مش��خص 
کردن نوع و تعداد نیروی انس��انی 
مورد نیاز می رس��د. در بس��یاری از 
موارد مش��اهده ش��ده که مدیران 
س��ازمان،  مختل��ف  بخش ه��ای 
تقاضای نیروی جدی��د با تخصص 
و مه��ارت خاص��ی را ب��ه مدیریت 
سازمان داده در صورتی که توجهی 
به برخی از نیرو های مس��تعد واحد 
خود نکرده اند. تجربه اس��تخدام در 
س��ازمان های مختل��ف ثابت کرده 
اس��ت قبل از اس��تخدام باید روی 
نی��روی انس��انی موجود س��ازمان 
تمرکز کرد. از شما سوالی می پرسم: 
به عن��وان یک مدی��ر ک��دام مورد 
به صرفه تر اس��ت؟ اینک��ه نیرویی 
جدید ب��ا مهارت و تخص��ص مورد 

انتظار را با ص��رف زم��ان و هزینه 
بررسی مدارک، س��وابق و برگزاری 
جلسات مختلف مصاحبه استخدام 
کرده و مدتی را برای آش��نایی وی 
با محیط س��ازمان ص��رف کنیم یا 
اینکه نیروی انس��انی با تجربه خود 
را با آموزش های مرتبط به مهارت و 

تخصص مورد انتظار برسانیم؟ 
در ش��رکت هایی که برنامه ریزی 
ش��غلی در آن ص��ورت نمی گیرد 
روش اول آس��ان تر و البت��ه هزینه 
برت��ر خواهد بود. اما ش��رکت هایی 
ک��ه از س��ال قب��ل، مطاب��ق ب��ا 
و  تکنولوژی��ک  پیش بینی ه��ای 
تخصص های مورد نیاز، به پرس��نل 
خود آموزش های خاص ارائه داده و 
سعی در نگهداری آنان در سازمان 
دارند عالوه ب��ر اینکه باعث افزایش 
کارایی و کیفیت فعالیت کارمندان 
می ش��وند، وفاداری آنان را بیش از 

پیش ارتقا خواهند داد. 
هفت�ه آینده ب�ه معرفی پنج 
برنامه ری�زی  در  نهای�ی  گام 
نیروی انسانی خواهم پرداخت. 

گزارشی در خصوص چگونگی مدیریت فروشگاه لوسترفروشی

هزینه برق مشتری را محاسبه کنید
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پاسخ کارشناس؛ دکتر فرزاد مقدم: 
در حال حاض��ر مس��ئولیت اجتماع��ی 
موضوع��ی اس��ت ک��ه در دنی��ا م��ورد 
توجه واقع ش��ده اس��ت  اما در کش��ور ما 
کس��ب وکارها س��عی می کنن��د آن را از 
برندهای دیگر کپی کنن��د. برندهایی که 
می خواهند به س��راغ مسئولیت اجتماعی 
بروند و مفهومی را با برند خود گره بزنند، 

باید برند خوبی را برای ش��روع بس��ازند. 
به خصوص س��ازمان هایی مث��ل بانک ها 
باید قب��ل از انجام ه��ر کاری هویت خود 
را ش��کل دهند و به مخاطبان خود نشان 
دهند ک��ه فقط در پ��ی این نیس��تند که 
پول آنه��ا را بگیرند. کس��ب وکاری که به 
فکر مس��ئولیت اجتماعی می افتد باید به 
مشتریان نش��ان دهد که با برند های هم 

راس��تای خود متفاوت اس��ت. اگر برندها 
از این ش��یوه به درستی اس��تفاده کنند، 
س��ودهای زیادی را خواهند برد و س��هم 
بیش��تری از بازار را دریافت خواهند کرد 
و تداعی برندش��ان در ذهن مش��تریان به 

یک باره قدرت پیدا خواهد کرد. 
اگر کس��ب وکاری برند س��ازی نکرده و 
تصویری از برند در ذهن مش��تریان ایجاد 
نکرده و اسم آن در ذهن مشتریان معادل 
با هیچ واژه ای نیست، نمی تواند به یک باره 
به سراغ مس��ئولیت اجتماعی برود. انگار 

چنی��ن برندهایی از پله اول ب��ه پله پنجم 
پرتاب شده اند.

اگر هم��ه فعالیت ها به درس��تی انجام 
شود هیچ اش��کالی ندارد که برند به سراغ 
این س��بک کارها برود و برای تقویت برند 
خ��ود فعالیت هایی در حوزه مس��ئولیت 
اجتماعی انجام ده��د و برند خود را با یک 

مفهوم دیگر گره بزند. 
برند به ش��رطی که یک مفه��وم اولیه 
داشته باش��ند، می تواند با مفهوم دیگری 

خود را گره بزند. 

گره زدن برند با مفاهیم اجتماعی

پرسش: صاحب کسب وکاری هستم که در جهت ارتقای برند خود تالش می کند. قصد دارم در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیتی را انجام 
دهم و در این راستا مفهومی مردمی و به روز را با برند خود گره بزنم. براین اس�اس اقداماتی را هم انجام داده ام، ولی در یاد مشتریان باقی 

نمانده است. توصیه شما برای انجام درست این شیوه چیست؟ 
12روش شسته رفته برای سنگین تر کلینیک کسب و کار)139(

شدن جیب شما در سال 2015

چه بخواهید پولدار شوید، چه به بودجه های تان سر 
و س��امانی دهید و چه در عادت های خرید خود تغییر 

ایجاد کنید، این مطلب را از دست ندهید. 
آنچه پیش روی شماس��ت. 12 روش شس��ته رفته 
برای سنگین تر شدن جیب شما در سال 2015 دارد. 

1- در م�ورد اه�داف مالی خ�ود تصمیم گیری 
کنید

برای برخی اف��راد بزرگ تری��ن آرزو پس انداز برای 
خریدن یک خانه س��ه خوابه اس��ت. بعض��ی دیگر اما 
بزرگ ترین خواسته ش��ان س��فر به دور دنیاست. هر 
کسی هدف و آرزویی دارد. اما همه از آن آگاهی کامل 
ندارند. در واق��ع خیلی ها نمی دانند هدف مالی ش��ان 
چیس��ت و به همین دلیل به جای گام برداش��تن در 

مسیر ثروت به بیراه پا می گذارند. 
2- نقشه هزینه تهیه کنید

بیشتر آدم ها دو س��وم درآمد خود را صرف سه نیاز 
ضروری خود می کنند: خوراک، مسکن و حمل و نقل. 
پس این می��ان تکلی��ف بازپرداخ��ت وام، پس انداز، 
هزینه ه��ای روزمره و تفری��ح چه می ش��ود؟ تنها راه 
میزان کردن این اوض��اع ایجاد یک بودجه س��االنه و 

اختصاص بودجه به هر یک از این گروه هاست. 
3- در برابر وسوسه فروشنده ها مقاومت کنید

هم��ه ت��الش فروش��نده ها این اس��ت که ش��مای 
مش��تری بیش��تر از آنها خرید کنید،  اما اگر شما سر از 
روش های ش��ان در بیاورید فریب نخواهید خورد. کارت 
هدیه، بوهای فریبنده و فروش های فوق العاده کوتاه مدت 
از جمله این تکنیک ها هستند. اگر فریب شان را نخورید، 

اوضاع جیب تان خراب نمی شود. 
4- از چند جا قیمت بگیرید

وقتی خواستید محصولی بخرید، حتما قبل از آن از 
چند جا س��وال کنید. در واقع قیمت پژوهی کنید. در 
ضمن گول بعضی از امکانات فضایی و به کار نیامدنی 
بعضی وس��یله ها را هم نخورید. آنها ه��م برای خالی 

کردن جیب شما آپشن شده اند. 
5- از چند منبع درآمدزایی کنید

نب��ود امنی��ت ش��غلی در روزگار ما به معن��ای این 
اس��ت که هم��ه در خطر از دس��ت دادن ش��غل و در 
نتیجه درآمدشان هس��تند. برای داشتن شغل دوم به 
س��راغ بازارهایی بروید که می دانید خیلی زود جواب 
می دهد ت��ا بتوانید با درآمدزایی بیش��تر، راحت تر در 

مسیر ثروت گام بردارید. 
6- کسب و کار خودتان را راه بیندازید

کارآفرینی ک��ه این روزه��ا بحث داغ��ی در میان 
نس��ل ج��وان اس��ت یک��ی از بهتری��ن راه ه��ا برای 
داش��تن کنترل بر زندگ��ی مالی افراد اس��ت. حتی 
کس��ب و کارهای کوچک هم می توانند راهگشا بوده 
و کم کم بزرگ و بزرگ تر شوند. به هر حال هر آدمی 
اگر خودش رییس خودش باش��د، می تواند راحت تر 

به ثروتمند ش��دن فکر کند. 
7- درباره حقوق تان چانه بزنید

درحالی که از نظر خیلی ها داش��تن شغل خودش 
یک خوش��بختی کامل اس��ت،  اما درخواست برای 
اضافه ک��ردن حقوق می تواند حرکتی هوش��مندانه 
باش��د. اگر تازگی ها ش��غل تان را ع��وض کرده اید، 
بهترین فرصت اس��ت که با کارفرمای خود نشست 
گذاش��ته و با توجه به توانایی های خود درخواس��ت 

حقوق بیش��تر کنید. 
8- بازپرداخ�ت وام های با س�ود ب�اال را جدی 

بگیرید
برخی وام ها با س��ودهای زیادی بای��د بازپرداخت 
ش��وند و این امر هرچه بیش��تر جی��ب وام گیرنده را 
خال��ی می کن��د. بنابراین ای��ن وام ها تنه��ا در مواقع 
ضروری باید گرفته ش��وند و در صورت گرفته ش��دن 
باید در س��ریع ترین زمان ممکن بازپرداخت شوند. در 
غیر این صورت گام برداش��تن در مس��یر ثروت سخت 

می شود. 
9- برای بازپرداخت وام به خود انگیزه دهید

وقتی زمان بازپرداخت قس��ط وام ها فرا می رسد به 
جای آیه یأس خواندن و ناراحتی کردن پای قس��ط ها 
به اهداف بزرگ تری که داری��د فکر کنید تا انگیزه تان 
زیاد شود. در واقع با این کار و تمرکزی که روی هدف 
عالی خ��ود می کنی��د، می توانید مس��یر را بهتر طی 

کنید. 
10- هزینه های س�رمایه گ�ذاری را به کمترین 

میزان برسانید
سرمایه گذاری می تواند بخش بزرگی از درآمدهای 
ش��ما را به خود اختصاص دهد. با پرهی��ز از رفتن به 
س��وی بازارهای گران هزینه های سرمایه گذاری خود 

را به کمترین میزان ممکن برسانید. 
11- به قانون س�رمایه گذاری ریس�ک در برابر 

پاداش توجه کنید
در کنار اهمیت تفاوت، قانون سرمایه گذاری ریسک 
در برابر پاداش یکی از قوانین کالسیک سرمایه گذاری 
است: اگر پاداش باالتری می خواهید، باید ریسک های 
بزرگ تری را به جان بخرید. میزان ریس��ک پذیری تان 

را بسنجید و بعد سرمایه گذاری کنید. 
12- برای حضور در بازار زمان بندی نکنید

از آنجایی ک��ه پیش بینی تحوالت ب��ازار غیرممکن 
است، سرمایه گذاری خود را با روش آهسته و پیوسته 
انج��ام دهی��د و بی خی��ال ضرب االجل ش��وید. این 
اس��تراتژی اگرچه به ظاهر زمان بیش��تری می برد اما 

میزان اطمینانش هم بیشتر است. 
businessinsider.com :منبع

10 گام اساسی در برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی )بخش اول(
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همکاران شما از اهرم تخفیف 
برای جلب نظر مشتریان استفاده 
می کنند، اما شما می توانید ترفند 
دیگری را نیز به کار ببندید. باید 

به معجره اشانتیون و جایزه ایمان 
بیاورید. حتی یک کادوی کوچک 
می تواند خاطره خوشی را برای 

مشتری شما رقم بزند

مترجم: سارا گلچین

مسیر ثروت BRAND

رضا اصغریان
دکترای مدیریت منابع انسانی 



 738.10شاخص کل
(3.10)میزان تغییر
B 603.663.338ارزش بازار

B 1.020.653ارزش معامالت
M 94.986حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(2.45)7.944پتروشیمی جم

3.7991.15هلدینگ خاورمیانه
(0.98)2.160پتروشیمی ایرانیان
7.2780.51پتروشیمی خراسان
(0.48)1.623ذوب آهن اصفهان

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 2.1334.091پتروشیمی ایرانیان

M 7.006350.300مرجان کار
M 2.154328.485تدبیرگران

M 11.112277.800برق عسلویه مپنا
M 1.996192.053بهمن لیزینگ

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 4421.557ح. بیمه دی
M 1.410747.500بیمه دی
M 6.316535.710مینو شرق
M 3.112429.574قند شیروان

M 35.000384.160پتروشیمی مارون

درصد قیمتنام کامل شرکت
1.90090بیمه اتکایی ایرانیان
11.1814.14برق عسلویه مپنا
3.0783.95آهن و فوالد ارفع

1.9763.95بهمن لیزینگ
7.2783.32پتروشیمی خراسان

درصدقیمتنام کامل شرکت
(4.99)6.316مینو شرق

(4.92)3.114قند شیروان
(4.46)1.929روی زنگان
(4.18)1.422بیمه دی
(3.98)4.122افرانت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M6.599 B 14.862ح. بیمه دی

M15.993 B 8.092بهمن لیزینگ
M8.985 B 7.793بانک حکمت ایرانیان

M7.545 B 4.564بانک گردشگری
M8.635 B 3.997پتروشیمی ایرانیان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M20.272 B 1.813برق عسلویه مپنا
M15.993 B 8.092بهمن لیزینگ

M10.347 B 1.295توسعه وعمران کرمان
M8.985 B 7.793بانک حکمت ایرانیان
M8.900 B 1.237س. میراث فرهنگي

تعدادقیمتنام کامل شرکت
19763476بهمن لیزینگ
4441327ح. بیمه دی

1153678بانک حکمت ایرانیان
11181636برق عسلویه مپنا
1653601بانک گردشگری

تغییرارزشنماد
B1.381.500 B 2.917بیمه اتکای ایرانیان
B940.800 B 63.823هلدینگ خاورمیانه
B418.839 B 13.027پتروشیمی خراسان
B323.960 B 8.140برق عسلویه مپنا

تغییرارزشنماد
B246.000 M 264.696فوالد آلیاژی یزد
B990.000 M 532.440کی بی سی

B4.800 B 679.400مسکن زاینده رود
B6.400 B 2.979.800سبحان دارو

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

افزایش ارزش بازار

کاهش ارزش بازار

بورس اوراق به��ادار تهران 
در هفته گذش��ته از پنج روز 
کاری دو روز مثب��ت و س��ه 
روز منف��ی را تجرب��ه ک��رد . 
این در حالی ب��ود که قیمت 
جهان��ی نفت با افزایش اندک 
داخ��ل،  در  و  ش��د  هم��راه 
ش��ورای نگهبان قان��ون نرخ 
را  پتروش��یمی ها  خ��وراک 
تایید کرد . تالش برای روشن 
کیفی سازی  وضعیت  ش��دن 
اخذ  پاالیش��ی،  محص��والت 
مجوز برای فروش محصوالت 
پاالیشی در بازار آزاد، پیگیری 
بورسی  شرکت های  مطالبات 
از دولت و همچنین بررس��ی 
دوباره به��ره مالکانه با توجه 
به کاهش قیمت س��نگ آهن 
جهانی از جمله مواردی است 
ک��ه خوش بینی های��ی را در 

بازار سهام ایجاد کرده است.

چالش های نمادهای 
پاالیشگاهی

از س��ویی دیگ��ر نکت��ه ای 
که در بس��ته بودن نمادهای 
ب��ورس  در  پاالیش��گاهی 
بای��د م��ورد توجه ق��رار داد 
اینکه بررس��ی آخرین ارزش 
کل ب��ازار نمادهای بورس��ی 
پاالیش��گاه  ش��رکت های 
بندرعب��اس، اصفهان و تبریز 
میلی��ارد  ه��زار   24 ارزش 
تومان��ی را نش��ان می دهد و 
در  س��هام  ب��ازار  کل  ارزش 
تیرم��اه امس��ال و همزمان با 
پاالیش��گاهی ها  نم��اد  توقف 
در بورس از حدود 345 هزار 
میلیارد تومان نش��ان داشته 
ک��ه حکایت از متوس��ط 7.2 
درصدی ب��ودن ارزش بازاری 
پاالیش��گاهی  ش��رکت های 
دارد . در ح��ال حاضر با توجه 
ب��ه کاه��ش ارزش کل بازار، 
ای��ن نس��بت ب��ه 8.4 درصد 

افزای��ش پیدا کرده اس��ت و 
نظ��ر ب��ه ارزش کنونی 298 
بورس،  تومانی  هزارمیلی��ارد 
اگر بخواهیم این سه شرکت 
از  پاالیش��گاهی س��هم خود 
ارزش ب��ازار را کماکان حفظ 
کنن��د ارزش ب��ازار آنها باید 
ب��ه 21 هزار میلی��ارد تومان 
برس��د که به معن��ی کاهش 
تقریب��ی 15 درصد در قیمت 
س��هام ای��ن نمادهاس��ت که 
چالش هایی را در بازگش��ایی 

آنها به وجود می آورد . 

حمایت از بورس با 
صندوق تثبیت بازار 

همچنین در هفته گذش��ته 
مجلس در اقدام��ی به منظور 
بح��ث  ب��ورس،  از  حمای��ت 
تاس��یس صندوق تثبیت بازار 
س��رمایه در الیح��ه رفع موانع 
تولی��د و نیز ص��دور مجوز به 
ناش��ران ب��ازار س��رمایه برای 

خرید و نگهداری سهام خزانه 
را تصویب کرد . نس��بت قیمت 
به عایدی سهام در کل بورس 
به زیر پنج مرتبه رس��یده که 
این رقم برای س��رمایه گذاران 
بلندم��دت، فرص��ت مناس��ب 
خری��د به ش��مار م��ی رود . در 
قیمت  ش��رکت ها،  از  بسیاری 
سهم به زیر ارزش ذاتی رسیده 
که به نظر می رسد نباید انتظار 
ری��زش بیش��تری را در قیمت 
س��هام این ش��رکت ها داشت . 
در این بین، ش��رکت هایی که 
گزارش های 9 ماهه مناس��بی 
را ب��ه بازار منعک��س کرده اند، 
در کانون توجه سرمایه گذاران 

قرار خواهند داشت . 

صف های فروش در 
نمادهای صنعت سیمان

انجم��ن  ح��ال  عی��ن  در 
صنف��ی کارفرمای��ان صنعت 
س��یمان خطاب ب��ه مدیران 

شرکت های س��یمانی نامه ای 
منتش��ر کرد که در آن اعالم 
ش��ده بود با توجه به ذخیره 
18 میلیون ت��ن  دپ��وی  و 
کلینک��ر و پیش بین��ی ادامه 
این رون��د در ماه های آتی، با 
هماهنگ��ی وزارت نفت تولید 
این محصول متوقف می شود 
و البت��ه وزارت نفت هم این 
همکاری را در پروسه فروش 
کرد .  خواهد  جب��ران  مازوت 
تمام��ی  گاز  اینک��ه  نتیج��ه 
کارخانه های این صنعت قطع 
ش��د و مخازن مازوت پلمب 
شد . بازتاب این خبر در بازار 
سهام که البته سیمانی ها در 
آن بازیگری قدیمی و اثرگذار 
به شمار می آیند به چشم آمد 
این  س��هام  همه  به طوری که 
گ��روه با افت قیم��ت و صف 
ف��روش همراه ش��د . به دلیل 
بی سابقه بودن این رویداد در 
س��هامداران  سیمان،  صنعت 

از هم��ان آغاز معامالت اقدام 
ب��ه عرضه س��هام ای��ن گروه 

کردند .

غدیر جلو دارتاثیر 
مثبت برشاخص کل 

که گذش��ت،  هفت��ه ای  در 
غدیر  س��رمایه گذاری  شرکت 
ب��ا 101 واح��د در این هفته 
بیش��ترین تاثیر مثب��ت را بر 
روند ش��اخص داشت . اگرچه 
ای��ن  در  بلوک��ی  معام��الت 
نماد به چش��م خ��ورد اما این 
س��هم با اقب��ال س��هامداران 
نی��ز مواج��ه ش��د . در عی��ن 
حال، ایران ترانس��فو با معامله 
بیش��ترین  ریال  263میلیون 
ارزش معام��الت و مهندس��ی 
صنعتی روان فن آور بیشترین 
گ��ردش مالکیت س��هام را به 
خود اختصاص داد . ش��اخص 
کل ب��ورس اوراق به��ادار در 
هفته ای که گذشت با کاهش 
1.44 درص��دی به 65 هزار و 
939 واح��د رس��ید . در عین 
حال ش��اخص صنعت در آخر 
هفت��ه، روی ع��دد 55 هزار و 
365 واحد ایس��تاد . ش��اخص 
بازار اول ب��ه 48 هزار و 874 
واح��د و ش��اخص ب��ازار دوم 
ب��ه 127 ه��زار و 714 واحد 
رس��ید . ارزش کل معام��الت 
ب��ازار س��هام نش��ان از ع��دم 
دارد  س��رمایه گذاران  اقب��ال 
به طوری که دیگر رنگ شاخص 
اهمیت خود را نزد سهامداران 
از دس��ت داده و به رغم جذاب 
ش��دن قیم��ت اغلب س��هام 
ش��رکت ها اما همچنان اهالی 
ت��االر از موقعیت ه��ای ایجاد 
ش��ده ب��رای ف��روش س��هام 
استفاده می کنند . بسیاری در 
حد وعده ب��ودن صحبت های 
مسئ����والن را در ح����اک�م 
ش��دن جو بی اعتم��ادی مهم 

ارزیابی می کنند .

تصویب نرخ خوراک پتروشیمی ها و کاهش قیمت جهانی سنگ آهن

خوش بینی تحلیلگران بنیادی به بازار سهام افزایش یافت

ایرن�ا - افت ش��اخص بورس 
ب��ه برخ��ی مس��ائل اقتصادی و 
از  سیاس��ی مربوط می شود که 
جمله دالیل سیاسی می توان به 
تحریم های  و  پرونده هس��ته ای 
ناش��ی از آن و فش��اری که این 
بنگاه ها  عملک��رد  ب��ر  تحریم ها 
آورده،  وارد  اقتص��اد  فض��ای  و 
اش��اره ک��رد . تغیی��رات قیمت 
و  ارزه��ا  دیگ��ر  و  دالر  نف��ت، 
اقتصادی  تح��والت  همچنی��ن 
از جمل��ه مهم تری��ن متغیر های 
اقتصادی تاثیرگذار بر ش��اخص 
بهبود  ب��رای  ب��ورس هس��تند . 
ش��اخص بورس ابتدا باید دالیل 
اصلی کاهش ش��اخص و میزان 
اثرپذیری یا اثرگذاری تصمیم ها 
را س��نجید . به عن��وان مثال، در 
خصوص قیم��ت نفت چون نرخ 

این کاال متناس��ب با ش��رایط و 
تغیی��ر و تحوالت جامعه جهانی 
تعیین می ش��ود و ما نمی توانیم 
بر آن تاثیرگذاری داشته باشیم، 
زی��را بیش��تر از ن��رخ آن تاثیر 
می پذیریم، این در حالی اس��ت 
ک��ه در خص��وص تصمیم ه��ای 
دولت و مجلس در بودجه برای 
صنایع و ش��رکت های بورس��ی 
می توانیم اثرگذار بوده و راهکار 

ارائه دهیم . 
اثرگذاری  نظ��ر  از  بنابرای��ن 
اگ��ر  ک��ه  ک��رد  توج��ه  بای��د 
در  تصمیم های��ی  اس��ت  ق��رار 
ب��ورس توس��ط دول��ت  ب��ازار 
ی��ا مجل��س اتخ��اذ ش��ود باید 
نیز  را  مالحظ��ات س��هامداران 
در تصمیم ه��ای خ��ود در نظر 
بگیرند تا ش��رکت های بورس��ی 
بهت��ری  بنی��ادی  ش��رایط  ب��ا 
مثال  به عن��وان  ش��وند .  مواجه 
رون��د کار صنایع پاالیش��گاهی 

ب��زرگ  ش��رکت های  از  ک��ه 
می روند،  به ش��مار  ه��م  بورس 
مع��ادل ب��ا بحث کیفی س��ازی 
محصوالت و ریزش قیمت نفت 
و فرآورده ه��ای نفتی آنهاس��ت 
ک��ه دول��ت می تواند ب��ا دادن 
برای  پاالیش��گاه ها  ب��ه  فرصت 
کمک  محصوالت  کیفی س��ازی 
کند تا این ش��رکت ها با شرایط 

بهتری وارد بورس ش��وند . 
در خص��وص قیم��ت نفت هم 
دولت می توان��د با دادن تخفیف 
نفت��ی ب��ه بهب��ود ش��رایط این 
پاالیشگاه ها و بنگاه ها کمک کند . 
س��ال گذش��ته با وجود افزایش 
قیمت خوراک پتروش��یمی ها اما 
قیم��ت محصوالت آنه��ا با افت 
مواجه بود که این موضوع سبب 
ضرر و زیان این ش��رکت ها شد. 
بنابراین اینجا نیز دولت می تواند 
با یک حاش��یه س��ود مناسب و 
یک فرمول میان قیمت خوراک 

پتروشیمی ها و قیمت محصوالت 
آنها ریسک قیمت پتروشیمی ها 
را از بی��ن بب��رد . بای��د در زمان 
رکود به این بنگاه ها کمک کرد، 
دولت می تواند با دادن تخفیفات 
و اص��الح ع��وارض صادرات��ی و 
مالیاتی  معافیت ه��ای  افزای��ش 
بنگاه ها و ش��رکت ها در ش��رایط 
البته  باشد .  رکودی کمک کننده 
بای��د به برخ��ی اقدام��ات خود 
س��ازمان ب��ورس مانن��د اصالح 
مکانیزم ه��ای مالیات��ی و ع��دم 
توقف برخی از نمادها هم توجه 

کرد . 
بس��یاری از نمادهای بورس��ی 
برای مدت طوالنی بسته هستند 
که این با تعریف بورس در تضاد 
اس��ت . نمادها باید س��ریع تر باز 
شده و سرمایه در گردش داشته 
باشند تا سرمایه مردم هم حبس 
نشود، زیرا حبس سرمایه موجب 
ع��دم انگیزه ورود به بازار خواهد 

ش��د . همچنین تسهیل ساز و کار 
خری��د اوراق به��ادار، طراح��ی 
مانن��د  جدی��د  سیاس��ت های 
آپش��ن ها و توس��عه آنها در بازار 
بورس می تواند به دو طرفه شدن 
و افزایش حجم بازار کمک کند . 
ب��ا وج��ود ابهام��ات زی��اد در 
زمین��ه تحریم ه��ا و مذاک��رات، 
با ش��رکت های  تعام��ل دول��ت 
بورس��ی، قیمت نف��ت، مباحث 
مالیات��ی مانند نرخ س��ود بانکی 
ک��ه از مبان��ی ارزش��ی ب��ورس 
بازار  آینده  پیش بینی  هس��تند، 
کمی دش��وار است . اما با در نظر 
گرفتن همه این ابهامات به نظر 
می رس��د، بورس در مقایس��ه با 
دیگ��ر بازارها مانن��د طال و ارز و 
مسکن از آینده بهتری برخوردار 
باش��د و می تواند شرایط بهتری 
را در س��ال جدی��د تجربه کند 
مش��روط به اینکه دولت هم در 

این زمینه کمک کند.

اصالح مکانیزم های مالیاتی و عوارض صادراتی راهکار رونق بورس
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خبر

تصمیم از نوع سوییسی
تخریب از نوع جهانی

ب��ازار آمریکا در آخرین س��اعات معامالتی با افت 
پی در پ��ی ش��اخص ها هم��راه ش��د و پنجمین روز 
س��قوط را پشت سر گذاش��ت، در حالی که تصمیم 
بان��ک مرکزی س��وییس بازارهای جهان��ی را زیر و 
رو ک��رد . افت قیمت س��هام بانک ها و ش��رکت های 
 خدم��ات مال��ی و کاه��ش قیمت س��هام ش��رکت
Best Buy موجب افت ش��اخص های این کشور در 
آخرین لحظات معامالتی ش��د . در این بین، شرکت 
اپل نیز با افت قیمت س��هام پیش��رو در روند منفی 
قیمت س��هام ش��رکت های تکنولوژی مواجه ش��د . 
قیم��ت س��هام Bank of America و ش��رکت 
خدمات مال��ی Citigroup با اف��ت 3.7 درصدی 
رو به رو شد در حالی که هر دو بانک با انتشار گزارش 
عملکرد خود با افت میزان س��ود در چهار ماهه سوم 

سال 2013 میالدی همراه بودند . 
قیمت سهام شرکتBest Buy افت 14 درصدی 
را ب��ه ثبت رس��اند در حالی که آخری��ن بیانیه این 
ش��رکت به عنوان بزرگ ترین فروش��گاه الکترونیکی، 
مبنی ب��ر کاهش تقاضای مردم ب��رای خرید در پی 
افزایش قیمت کاالها و به دنبال آن، کاهش بازدهی 
این شرکت در سال جاری بوده است . بر این اساس، 
ش��اخص های آتی ایاالت متحده نیز با روند نوسانی 
همراه ش��دند در حالی که بانک مرکزی سوییس در 
آخرین س��اعات کاری روز پنجش��نبه خبر از تغییر 
سیاس��ت های پولی خود درخصوص فرانک و یورو را 

اعمال کرد.
س��وییس،  مرک��زی  بان��ک  تصمی��م  براس��اس 
سیاس��ت های حمایت��ی بان��ک مرک��زی از فرانک 
س��وییس در برابر یورو به منظور به تعادل رس��اندن 
این دو واح��د پولی، از این پس اعمال نمی ش��ود و 
قانون برابری یک فرانک و 20 س��نت س��وییس در 
ازای ی��ک یورو که از س��ال 2011 می��الدی اعمال 
می شد، ملغی می شود . به این ترتیب در بازار آمریکا، 
اوضاع شاخص ها رضایت آور نبود و اس اند پی با افت 
0.9 درصدی ب��ه 1992 واحد رس��یدو به کمترین 
میزان نس��بت به 16 دس��امبر 2014 دس��ت یافت . 
از طرف دیگر، ش��اخص میانگی��ن صنعتی داوجونز 
نی��ز با اف��ت 0.6 درصدی معامله ش��د و نزدک هم 
1.4 درصد کاهش داش��ت . در این بین، قیمت سهام 
شرکت اپل2.7 درصد س��قوط کرد . اما در بازارهای 
آمریکا در آخرین س��اعات معامالتی به طور تقریبی 
7.9 میلیارد س��هم دادوستد شد که تنها 16 درصد 

نسبت به سه ماه گذشته رشد داشت.

جزییات نحوه قیمت گذاری 
استقالل و پرسپولیس

س��ازمان  س��ابق  مع��اون  غالم��ی،  اس��ماعیل 
قیمت گ��ذاری  نح��وه  خصوصی س��ازی جزیی��ات 
سهام س��رخابی ها را تش��ریح و اعالم کرد. قیمت 
290میلیارد تومانی برای هر یک از این دو باشگاه 
بس��یار معقول بوده و روش و نح��وه واگذاری که 
توس��ط هیات واگذاری به تصویب رس��ید، بهترین 
روش واگذاری برای این دو باشگاه است . غالمی به 
واگذاری این دو باش��گاه بدون لحاظ کردن بدهی 
آنها اشاره کرده و گفت: بهترین راه برای واگذاری 
این باش��گاه ها به دلیل ای��رادات صورت های مالی 
این بود ک��ه باش��گاه های بدون بده��ی واگذاری 
ش��وند؛ یعنی براساس ماده 17 قانون سیاست های 
اصل 44 هرکس��ی از این دو باشگاه طلب دارد از 
طریق مراجع قضایی اق��دام کند . بنابراین خریدار 
این دو باش��گاه از پرداخ��ت بدهی آنها معاف بوده 
و باش��گاه ها را ب��ا مجموعه های ورزش��ی دریافت 
می کند . معاون س��ابق س��ازمان خصوصی س��ازی 
عنوان کرد: بنابراین قیمت گذاری این دو باش��گاه 
براس��اس ارزش برند و مجموعه های ورزشی انجام 
ش��ده و کارشناسان رسمی دادگس��تری به همراه 
شرکت ارزش گذاری برند در داخل و یک موسسه 
بین الملل��ی، قیمت گذاری این دو باش��گاه را انجام 
داده اند و چون صورت های مالی دو باشگاه مشکل 
داش��ت، دارایی ها و بدهی ها در این قیمت گذاری 

لحاظ نشد.
غالمی یادآور شد: در قیمت گذاری این دو باشگاه 
تم��ام باش��گاه های دنیا مورد مقایس��ه ق��رار گرفته 
و برند این دو باش��گاه با 170 باش��گاه دنیا مقایسه 
ش��ده اس��ت . همچنین در گزارش ارزشیابی، فلسفه 
فوتبال و ورزش در ایران در نظر گرفته ش��ده است 
ب��ه طوری که اگر 10 میلیون هوادار برای هر یک از 
باش��گاه ها در نظر گرفته شود و از هر نفر درخواست 
ش��ود که 10 هزار تومان به حس��اب این باش��گاه ها 
واریز کنن��د، رقمی میلیاردی به دس��ت می آید در 
حال��ی که چنین پتانس��یلی در هیچ جای دنیا برای 
باش��گاه ها وجود ندارد . وی گفت: قیمت گذاری برند 
سرخابی ها از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، 
موسس��ه ارزش گذاری برن��د در داخل و خارج بیش 
از 200 میلی��ارد تومان تعیین ش��د و مابقی ارزش 
مجموعه ه��ای درفش��ی ف��ر و مرغوبکار ب��ود که به 
این دو باش��گاه واگذار ش��د . معاون س��ابق سازمان 
خصوصی س��ازی با بیان اینکه قیمت گ��ذاری نحوه 
واگ��ذاری و نقد و اقس��اط بهتری��ن روش واگذاری 
این دو باش��گاه بود، عنوان کرد: قیمت 290میلیارد 
تومانی قیمت پایه بوده و اگر خریدار برنامه بلند مدت 
داشته باشد، ممکن اس��ت در روز مزایده قیمت آن 
افزایش پیدا کند . وی یادآور ش��د: در حال حاضر به 
غیر  از باش��گاه های رئال مادرید، منچستر، بارسلونا و 
بایرن مونیخ، اس��تقالل و پرس��پولیس از نظر ارزش 

برند جزو 50 باشگاه های برتر دنیا هستند.

افت 3 واحدی شاخص کل فرابورس
در آخرین روز معامالتی هفته و در بازار نقدی فرابورس 
ایران ش��اخص کل فرابورس با سه واحد کاهش به 738 
واحد رس��ید . ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به 60 
هزار میلیارد تومان، تعداد معامالت انجام ش��ده 17 هزار 
و 719 واح��د و ارزش معامالت 102 میلیارد تومان بوده 
اس��ت . نمادهای تاثیرگذار در کاهش ش��اخص فرابورس 
شامل پتروش��یمی جم، پتروش��یمی ایرانیان، ذوب آهن 

اصفهان و بانک ایران زمین بوده اند . 

نماگر فرابورس

بازار سهام نیازمند 
اجرای اقدامات کوتاه مدت 

عباس حسنی، معاون شرکت مشاوره 
سرمایه گذاری نیکی گستر 
س�نا - مش��کالت کنونی ب��ازار س��رمایه باهدف 
پیگیری س��ریع و مرتفع کردن مشکل به وجود آمده 
به گوش مس��ئوالن مربوطه در کشور از جمله معاون 
اول رییس جمه��ور رس��یده اس��ت و فع��االن ب��ازار 
س��رمایه خواستار اجرای اقدامات کوتاه مدت با وجود 
برنامه ریزی های بلندمدت در تحقق اهداف مسئوالن 
بازار س��هام ش��ده اند. مع��اون اول رییس جمهور در 
خصوص مش��کالت بازار س��هام خواستار عدم عرضه 
سهام شرکت های بورسی توسط نهادهای شبه دولتی 
ش��ده اس��ت. در ش��رایط کنونی برخی از صنایع از 
حمایت ه��ای نهاده��ای دولتی برخوردار ش��ده اند و 
صنایع��ی دیگر از جمله بانک ه��ا و صنعت خودرویی 
نیز نیازمند حصول توافق هس��ته ای در راستای رشد 
قیمتی بلندمدت و افزایش سودآوری هستند. ابهامات 
موجود در بودجه سال 94 دولت، نحوه قیمت گذاری 
خوراک ش��رکت های پتروش��یمی و همچنین نتایج 
حاصل از مذاکرات هس��ته ای تاثی��رات قابل توجهی 
در روند س��ودآوری سهام ش��رکت های بورسی دارد. 
با توجه به ش��رایط بنیادی صنایع و همچنین میزان 
P/E ش��رکت های بورس��ی می توان از بازار سهام به 

منظور سرمایه گذاری بلندمدت بهره برد.

تعدیل مثبت شرکت های 
پتروشیمی در راه است

غالمرضا سلیمانی امیری، مدیرعامل 
سرمایه گذاری غدیر

ایرنا- ش��ورای نگهبان فرمول پیش��نهادی مجلس 
ب��رای تعیین قیم��ت گاز را تایید کرد ک��ه این مصوبه 
س��یگنال مثبتی برای ش��رکت های پتروش��یمی، بازار 
سرمایه و سهامداران اس��ت، زیرا این فرمول بلندمدت 
بوده و پایداری را در بازار سرمایه ایجاد می کند. اجرایی 
ش��دن این مصوب��ه می تواند تاثیر مثبت��ی در وضعیت 
EPS  شرکت های پتروشیمی بگذارد، زیرا اکنون قیمت 
خوراک 13 س��نت بوده و در صورت کاهش یافتن این 
نرخ، طبیعی است که وضعیت شرکت های پتروشیمی 
بهبود می یابد و ش��رکت های پتروشیمی تعدیل مثبت 
پیش بینی س��ود خواهند داشت. پیش بینی می شود با 
این فرمول قیمت خوراک کمتر از 10 سنت به تصویب 
برس��د. این موض��وع می تواند حرکت مثبت��ی در بازار 
سرمایه و بورس به وجود آورده و موجب متوقف شدن 
روند کاهشی قیمت س��هام در بورس و فرابورس شود. 
تصویب این فرمول می تواند در جذب سرمایه گذاری در 
ای��ن بخش کمک کند، زیرا قیمت ها مش��خص بوده و 
سرمایه گذاران می توانند در این خصوص تصمیم گیری 
کنند و ثباتی در بازدهی آینده ایجاد شود. تصویب این 
مصوبه موجب سودآوری صنعت پتروشیمی شده و این 

صنعت را از حالت نوسانی خارج می کند.

تعادل عرضه و تقاضا 
با صندوق تثبیت بازار سرمایه

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس 
کمیسیون ویژه اقتصادی 
س�نا- یکی از اقدامات مهم و اثر گذار نمایندگان 
مجلس برای بازار س��رمایه در تصویب بندهای الیحه 
رفع موانع تولید، تصویب صندوق تثبیت بازار سرمایه 
بود. صندوق تثبیت بازار سرمایه یک اقدام مهم برای 
بازار سرمایه است. براساس این مصوبه سازمان بورس 
با تصویب شورای عالی بورس می تواند از منابع خود، 
بودجه ای برای صندوق تثبیت بازار س��رمایه در نظر 
بگیرد. این صندوق وقتی بازار در شرایط خاص است 
فعال می ش��ود ت��ا بتواند با توجه ب��ه ظرفیتی که در 
بازار س��رمایه آزاد می کند در بخ��ش عرضه و تقاضا 
تع��ادل ایجاد کرده و مانع بروز نوس��انات و هیجانات 
غیر معمول در بازار ش��ود. تصویب س��هام خزانه نیز 
کم��ک می کند ک��ه ش��رکت ها بتوانند ب��ه بازخرید 
سهام شان براساس س��از و کار تعیین شده در قانون 
اقدام کنند. س��هام خزان��ه محدودیت های��ی که در 
خصوص بازار گردانی وجود داشت را برطرف می کند. 
پیش از این امکان بازارگردانی برای خود ش��رکت ها 
وج��ود نداش��ت، اما با تصویب س��هام خزان��ه امکان 
بازارگردانی برای ش��رکت ها فراهم شده و هم اکنون 
خود ش��رکت ها اختیار عمل دارند ک��ه بازارگردانی 

سهام خود را به عهده بگیرند.

سیدمحمد صدرالغروی

محمد رحمانی
کارشناس ارشد بازار سرمایه



 در گفت وگوی »فرصت امروز« با محمد رستمی؛ 
کارشناس بورس بررسی شد

 کالبد شکافی 
سقوط بازار سرمایه
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بازار س��رمایه هفته گذش��ته در حالی به كار خود 
پای��ان داد، كه ش��اخص بازار ب��ورس در آخرین روز 
معامالت��ی با افزای��ش 10 واحدی به ع��دد 65939 
واحد رس��ید . این كاهش به معنای بازدهی متوس��ط 
منف��ی به می��زان 16.5 درصد برای س��رمایه گذاران 
ب��ازار بورس از ابتدای س��ال اس��ت . عوامل متعددی 
برای كاهش ش��اخص در ده ماهه نخس��ت سال 93 
وج��ود دارد، ك��ه مهم ترین عوام��ل را می توان در دو 
دس��ته كلی اقتصادی و سیاسی تقسیم بندی كرد . در 
جهان كنون��ی، روابط اقتصادی و سیاس��ی به صورت 
معناداری به هم پیوسته هستند و كشورها نمی توانند 
بدون داش��تن رابطه خوب سیاسی با جهان پیرامون، 
از اقتصاد خوبی برخوردار باش��ند . مصداق عینی این 
گفتار، مقایس��ه كشور كره جنوبی و كره شمالی از نظر 

اقتصادی و سیاسی است.
در بررس��ی كاه��ش ش��اخص در 10 ماه��ه اخیر، 
ای��ن كاه��ش را به دو دوره زمانی هش��ت ماه ابتدای 
س��ال و 2 ماه دیگر )آذر و دی( تقس��یم می كنیم . از 
مهم تری��ن دالیل اقتصادی كه بیش��ترین تاثیر را در 
كاهش شاخص بازار س��رمایه در هشت ماهه نخست 
داشته اس��ت، می توان به ركود اقتصادی كشور اشاره 
كرد . ركود داخلی كشور باعث شده، كه میزان فروش 
محصوالت نهایی بسیاری از شركت های مهم در بازار 
سرمایه با مش��كل روبه رو شوند و بازار سرمایه انتظار 
اع��الم روند مثبتی از گزارش های دوره ای ش��ركت ها 
نداش��ته باش��د . بنابرای��ن روند قیمتی عمده س��هام 
شركت ها حالت ركودی و گامی با نزول قیمتی رو به رو 
ش��ود . از س��وی دیگر، كاهش قیمت كاالهای جهانی 
همچون س��نگ آهن از ابتدای س��ال نیز باعث شده 
كه صنعت س��نگ آهن كه یك��ی از مهم ترین صنایع 
بازار سرمایه است، در یك روند نزولی فرسایشی قرار 
گیرد . در دو ماهه اخیر دو عامل سیاس��ی و اقتصادی 
كالن باعث تس��ریع ن��زول بازار بورس ش��د، این دو 
عام��ل عبارتند از: برآورده نش��دن انتظ��ارات فعاالن 
بازار سرمایه در بحث سیاسی و عدم رسیدن به توافق 
نهای��ی بین ایران و كش��ورهای 1+5 در س��وم آذر و 

همچنین كاهش شدید بهای نفت جهانی.
 از طرف دیگر، با توجه به همبس��تگی زیاد قیمت 
فلزات اساس��ی با نف��ت، احتماال در می��ان مدت اثر 
كاه��ش قیمتی نف��ت را روی كاه��ش قیمت فلزات 
اساس��ی شاهد باش��یم، كما اینكه این روند نزولی در 

هفته پیش در فلزات اساسی مشاهده شد.
طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته 
با اش��اره به ارائه الیحه بودجه امس��ال بر مبنای نفت 
72 دالری به مجلس گفت: با در نظر گرفتن ش��رایط 
جدید در نظر داری��م قیمت نفت را به 40 دالر تغییر 
دهی��م و بازتنظی��م كنیم . نف��ت ارزان قیمت چالش 
بزرگ پیش روی اقتصاد كش��ور اس��ت، هرچند یكی 
از اقتصاددان ه��ای آمریكای��ی در مقاله ای بر این باور 
اس��ت، ك��ه در بلند مدت ارزان ش��دن نف��ت به نفع 
ایران تمام ش��ده و دیگر كشورهای نفتی حوزه خلیج 
فارس در بلند م��دت متضرر خواهند ش��د . در رابطه 
ب��ا پیش بینی قیم��ت جهانی نف��ت، افزایش عرضه و 
كاهش تقاضا موضوعی كوتاه مدت نبوده و به عوامل 
بنیادی بس��تگی دارد . بنابراین نمی توان انتظار تغییر 
رون��د مهمی را در ب��ازار نفت در كوتاه مدت ش��اهد 
باشیم . همچنین باید در انتظار تصمیم بانك مركزی 
اروپ��ا در هفته آینده ماند، زیرا می تواند اثر مهمی در 

بازار نفت داشته باشد . 

پنجش��نبه هفته گذش��ته بانك مركزی سوئیس از 
توق��ف حمایت ن��رخ مبادله فران��ك در برابر یورو كه 
از س��ال 2011 اجرا می ش��د، خب��ر داد . این تصمیم 
ناگهان��ی بانك مركزی س��وئیس اثر خود را با كاهش 
بیش از 10 درصدی ش��اخص سهام زوریخ نشان داد . 
همچنین این تصمیم باعث رشد جهشی قیمت نفت 
و طال ش��د . می توان این تصمیم را بدین گونه تفسیر 
ك��رد، كه با توجه به وضعیت اقتص��ادی منطقه یورو 
و احتمال تصمیم گیری بان��ك مركزی اروپا مبنی بر 
اجرای سیاس��ت های انبس��اطی و محرك اقتصادی، 
ش��اهد ضع��ف ی��ورو در آین��ده باش��یم و بنابرای��ن 
بانك مركزی س��وئیس نمی خواه��د هزینه حفظ نرخ 

مبادله ارزی برای كشورش بیشتر شود . 
یك��ی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر بازار س��رمایه نرخ 
س��ود بانكی اس��ت . بنابراین دنبال كردن تصمیم های 
بان��ك مركزی ای��ران در این رابطه ب��رای فعاالن بازار 
س��رمایه بس��یار با اهمیت اس��ت . پیرامون این عامل 
تاثیرگ��ذار، پنجش��نبه گذش��ته عبدالناص��ر همتی، 
مدیر عامل بانك ملی ایران در دومین روز از س��فر خود 
به مازندران در نشست با استاندار گفت: رویكرد دولت 
مبنی بر كاهش نرخ سود، مورد حمایت جدی است و 
این نرخ در آینده كاهش می یابد . این سخنان می تواند 
نشانگر دغدغه دولت برای كاهش نرخ سود بانكی بوده، 
روندی كه نمی تواند در بلند مدت ادامه دار باشد . توجه 
همزمان دولت به دو بازار پولی و مالی كش��ور می تواند 
مناب��ع محدود اقتصادی كش��ور را به صورت بهینه در 

حوزه تولید و اشتغالزایی كشور هدایت كند.
بررسی همزمان متغیرهای اقتصاد داخلی همچون 
نرخ سود بانكی، شفاف شدن بودجه سال 94 و درآمد 
ارزی كشور ناش��ی از فروش نفت و دیگر محصوالت 
صادراتی و همچنین توجه به بازارهای جهانی همراه 
با بررس��ی چگونگی روند پیش��رفت مذاكرات ایران و 
كشورهای 1+5 می تواند چشم انداز بازار سرمایه را در 

ماه های باقیمانده سال ترسیم كند.

عمق بازار

بهار سال 92 بود و با تصویب بودجه سال جدید در مجلس، نسیم های 
خوش�ی به بازار س�رمایه می وزید ک�ه حکایت از طراوت و س�رزندگی 
بورس در این سال داشت. با ورود شرکت های پاالیشگاهی و تاثیری که 

پتروش�یمی ها از نرخ تسعیر ارز گرفتند، شاخص کل، پا بر نردبان ترقی 
گذاشت و از پله های مقاومت ها باال رفت. تا قله 89 هزار واحد. اما از این 
قله مهم و سرنوش�ت ساز بود که بهار بورس به خزان نشست و باز همه 

چیز زیر سر تصویب بودجه در مجلس بود و... 
در گفت وگو با محمد رس�تمی، دالیل سقوط بازار سرمایه و چشم انداز 

پیش رو را به بحث نشستیم. 

برای کالبد شکافی سقوط بازار سرمایه 
از س�ال 92 آغ�از می کنی�م؛ س�الی ک�ه 
قیمت سهام ش�رکت های بورسی به طور 
بی سابقه ای رش�د کرد تا جایی که برخی 
تحلیلگران اعتقاد داش�تند که این رشد 
قیمت، حبابی است. ش�ما چه تحلیلی از 

شرایط بورس در این سال دارید. 
افزایش قیمت س��هام ش��ركت های بورس��ی 
می توان��د متاث��ر از ش��رایط مختلفی باش��د اما 
آن چی��زی كه س��ال 92 باعث رش��د ش��ارپ 
س��هم های بورس��ی ش��د، افزایش قیمت دالر و 
تثبیت آن باالی س��ه هزار تومان بود. از آنجا كه 
بس��یاری از شركت های پتروش��یمی و پاالیشی 
صادرات محور هس��تند، با رشد چند برابری نرخ 
ارز پیش بینی ه��ای مختلفی را ارائ��ه دادند كه 
حاكی از رش��د درآمدهای این ش��ركت ها بود و 
همین موضوع باعث رشد قیمت سهام های آنها 
شد. متاسفانه از آنجا كه بازار سرمایه ما شاخص 
محور اس��ت، این موضوع به رشد همه گروه های 
بورس��ی منجر ش��د، زیرا بازار به ش��اخص نگاه 
می ك��رد و وقتی می دید ش��اخص كل بر دوش 
پتروش��یمی ها و پاالیش��ی ها باال می رود، نتیجه 
می گرفت كه كلیت بورس در حال رش��د اس��ت 
و بنابراین نقدینگی به سوی همه گروه ها سرازیر 
شد. البته واجب می دانم اینجا یادآوری كنم كه 
در آن مقطع خاص با توجه به بحث افزایش نرخ 
ارز، در ب��ازار ب��ورس مباح��ث ارزش جایگزینی 
شركت ها با قیمت ارز موجود هم مطرح بود كه 

به این رشد قیمت سهام در بازار دامن زد. 
ای�ن ای�راد را بس�یاری از حرفه ای های 
ب�ازار ب�ه صالح آب�ادی وارد می کردند که 
ش�اخص طراحی ش�ده توس�ط تیم وی، 
نماین�ده همه بازار نیس�ت و ب�ه جای آن 

باید شاخص قیمت را لحاظ کنند. 
بل��ه درس��ت اس��ت. ش��رایط ش��اخص كل 
به گونه ای اس��ت كه االن در بین بیشتر فعاالن 
بازار گفته می شود كه اگر قیمت همه سهم های 
بورسی صفر ش��ود، باز هم ش��اخص كل صفر 
نمی ش��ود و در محاسبه ش��اخص قدیم زمانی 
كه شركت ها سود تقس��یم می كردند، شاخص 
كاهش پیدا می كرد ولی شاخص جدید طوری 
محاس��به می شود كه با تقس��یم سود شاخص 
افزای��ش می یابد، به طوری ك��ه در حال حاضر 
نیمی از بازدهی بورس از ابتدای س��ال تاكنون 
به دلیل برگزاری مجامع و تقس��یم سود نقدی 
اس��ت. نكته بعدی ای كه می توان در محاس��به 
ش��اخص به آن انتق��اد كرد این اس��ت كه اگر 
درصد سهام شركت در بورس پذیرفته شده  پنج 
باش��د، كل شركت در محاس��به شاخص لحاظ 
می ش��ود. بنابراین باید شاخصی مورد محاسبه 

قرار گیرد كه بیان كننده وضعیت بازار باشد. 
یك س��ری  و  آم��د  دول��ت   92 س��ال  در 
ش��ركت های پاالیش��گاهی را وارد ب��ازار كرد. 
در آن زم��ان برخی از این ش��ركت ها زیان ده 
بودند، مثل پاالی��ش بندرعباس كه نمونه بارز 
آن بود كه آن زم��ان حدود 114تومان قیمت 
داش��ت. با توجه به رش��د قیمت ارز در كش��ور 
و همین ط��ور در زمان تصوی��ب الیحه بودجه 
كش��ور در سال 92 و حذف س��هم 26 درصد 
صندوق توس��عه ملی از درآمد پاالیش��گاه های 
خصوصی كه نفت خ��ام را با قیمت 95 درصد 
ف��وب خلیج ف��ارس دریافت و مبل��غ آن را به 
خزان��ه واری��ز می كنند، از پرداخت س��هم 26 
درص�دی صندوق توس��عه ملی معاف  ش��دند، 

كه این موضوع باعث رش��د س��ود آوری سهام 
پاالیش��گاهی ها ش��د و تنها ش��بندر را تا مرز 
1800 توم��ان باال برد. با آمدن روحانی و آغاز 
دولت یازدهم، بازار س��رمایه باز هم تحت تاثیر 
فضای به وجود آمده در گش��ایش سیاس��ی و 
تعامل با دیگر كشورها، به رشد خود ادامه داد. 
در واق��ع در ای��ن دوران بحث های سیاس��ی و 
كاهش رشد سیستماتیك بازار بود كه شاخص 

كل را باال برد. 
در این زم�ان بود که با رخ�داد توافق 
ژن�و، تاثیر فضای سیاس�ی ب�ر بورس به 
اوج خود رسید و در واقع یک نوع حباب 
انتظاری در قیمت سهام ها به وجود آمد. 
یعنی بازار س�رمایه به پشتوانه انتظاری 
ک�ه از بهبود ش�رایط درآینده داش�ت، 
ش�روع به باال بردن قیمت ها کرد، بدون 
آنکه آن ش�رایط هنوز محقق شده باشد 
و ای�ن نکت�ه ای بود ک�ه در ب�ازار حباب 
ایجاد کرد. اما چه شد که تاثیر هیجانات 
سیاس�ی بر بازار کم شد و شاخص کل از 
قله 89 هزار واحد شروع به ریزش کرد؟ 

عوام��ل زیادی باعث كاهش ش��اخص بورس 
در دی ماه س��ال 92 ب��وده، به نظر من مهم ترین 
این عوام��ل از نگاه بنی��ادی عدم اعتق��اد وزیر 
اقتصاد دولت به ش��اخص بود و اینكه ایشان در 
زمان ریزش ش��اخص به حباب اعتقاد داشتند، 
دوم اینكه دولت در عرصه اقتصاد سیاس��ت های 
ضدتورمی را بر سیاست های ضدركودی ترجیح 
داده اس��ت. گرچ��ه ای��ن تق��دم از جهاتی قابل 
دفاع اس��ت ولی در واقع دولت ب��ا ركود در بازار 
در نظر دارد تورم را كنترل كند كه این مس��ئله 
به كاهش حجم كس��ب و كار و تولید منجر شده 
است. سوم اینكه افزایش نرخ سود سپرده بانكی 
باعث جابه جای��ی منابع مال��ی جامعه از بخش 
سرمایه گذاری به سمت سپرده های بانكی است 
كه قاعدتا این موضوع تقاضای س��هام را كاهش 
داده و در نتیجه ش��اخص را ب��ه پایین متمایل 
س��اخته و به دنبال آن دولت تمام تالش خود را 
بر این گذاشت كه تورم را مهار كند و در این راه 
نقدینگی بازار وارد بانك ها شد. البته به نظر بنده 
مهم ترین عامل روانی كه باعث اس��تارت ریزش 
شاخص در بازار شد، تصویب پیشنهاد دولت در 
مجلس مبنی ب��ر افزایش چندین برابری قیمت 
نرخ خوراك پتروش��یمی ها به مبلغ13 سنت بود 
كه با توجه به حجم نقدینگی بازار كه در صنایع 
پتروشیمی وجود دارد قاعدتا سرمایه گذار در این 
بخش در آن زمان تحلیلی جز كاهش سود سهام 

پتروش��یمی نخواهد داش��ت و پیرو این كاهش 
فروش سهام را باید نظاره گر باشیم. 

نکت�ه ای در این جا وج�ود دارد که من 
دل�م می خواه�د روی آن ق�دری تام�ل 
کنیم. زمانی که خیزش های ش�اخص کل 
شروع شد، مس�ئوالن در گزارش های گاه 
و بی�گاه، ش�روع به ارائ�ه آمارهای مثبت 
و خوش بینان�ه ای کردن�د که چش�م انداز 
دلنوازی را از آینده بازار س�رمایه نش�ان 
م�ی داد، ص�دا و س�یما هم س�نگ تمام 
گذاش�ت و بر آتش اش�تیاق مردم دمید. 
کار ب�ه جایی رس�ید که وقتی پ�ا به تاالر 
حافظ می گذاشتی جای س�وزن انداختن 
نبود؛ بس که سرمایه گذار تازه کار به بازار 
سرازیر ش�د، اما با آغاز ریزش بازار، همه 
این س�رمایه گذاران را تنها گذاش�تند، از 

مسئوالن گرفته تا صدا و سیما. 
بازار س��رمایه بازاری اس��ت كه قواعد خاص 
خ��ودش را دارد. اگ��ر ای��ن ب��ازار را با س��ایر 
بازارها مثل طال، ارز یا مس��كن مقایس��ه كنید 
متوجه خواهید شد كه بورس از شرایط بسیار 
پیچیده ت��ری برخ��وردار اس��ت و پارامترهای 
زیادی هستند كه در بازار سرمایه روی افزایش 
ی��ا كاهش قیمت ه��ا می توانند تاثیر بس��زایی 
داش��ته باش��ند كه ش��اید هر فرد ت��ازه كاری 
توانایی محاس��به این تاثیرات را نداشته باشد 
و فرد س��رمایه گذار به دان��ش و تجربه فراوانی 
نیاز دارد. افراد بی تجربه بدون اطالعات و صرفا 
به دلیل گفته های این یا آن فرد، خریدوفروش 
می كنند و به یقین ضرر هم می كنند. این بازار 
بازاری اس��ت كه همه باید مسئولیت كارهایی 
را كه می كنند، به عهده گیرند. بازار سرمایه از 
شفافیتی نسبی برخوردار است كه سایر بازارها 
از آن برخوردار نیستند؛ اطالعات در دسترس 
هم��ه وج��ود دارد و هر ش��خصی می تواند به 
فراخور دانش��ش از آن اطالعات استفاده كند. 
س��رمایه گذار این بازار بای��د بداند كه این بازار 
ریس��ك زیادی دارد و معامله گری شغل بسیار 
دش��واری اس��ت و باید در پس ای��ن معامالت 
تحلیل های قوی وجود داش��ته باشد. بنابراین 
نباید انتظار داش��ت كه ما وقتی سود می كنیم 
تمام س��ود مال باش��د اما وقتی ضرر می كنیم 
دولت یا نهاد دیگری بیاید و در ضرر ما شریك 

شود. 
مس�ئله شریک ش�دن در ضرر نیس�ت 
مس�ئله حمای�ت از بازار اس�ت. در زمان 
صالح آبادی که ش�اخص ش�روع به ریزش 
ک�رد حقوقی ه�ا نشس�ت هایی را با وزیر 
اقتصاد داشتند. در آن نشست ها صحبت 
شد که حقوقی ها از بازار حمایت خواهند 
کرد ام�ا در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. آن 
زمان در تاالر حافظ ش�ایع ش�ده بود که 
به دلیل اخت�اف حقوقی ها با صالح آبادی 

است که آنها از بازار حمایت نمی کنند. 
بله. آن زمان صحبت شده بود كه سه بانك 
پنج هزار میلیارد تومان را برای حمایت از بازار 
تامی��ن كنند. اما در عمل ای��ن حمایت اتفاق 
نیفتاد و با وج��ود وعده ای كه وزیر اقتصاد در 

این باره داده بود، حمایتی از بازار نشد. 
حاال با رس�یدن به وضعی�ت فعلی بازار 
را چطور می بینید. با شکس�ته شدن کف 
مه�م 70 هزار واحد ش�اخص کل در حال 
دست و پا زدن است و همین طور پایین تر 

می رود. کف این سقوط چقدر است؟ 

اگر حمایت ه��ای مهم 65 هزار ت��ا 64هزار و 
500 واحد شكسته شود، احتمال اینكه شاخص 
كل تا 60 هزار واحد هم پایین بیاید، وجود دارد. 
60 هزار واحد برای بازار بس��یار سنگین است و 
من فكر نمی كنم كه شاخص این رقم را ببیند و 
در نهایت از 63 هزار و اندی، شاخص برمی گردد 
یا مقاومت می كند. بحث بودجه س��ال 94 برای 
بازار س��رمایه بسیار مهم اس��ت. اگر نمایندگان 
مجل��س هنگام تصویب بودجه به بازار س��رمایه 
توجه كافی داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد، ما 
در بازار شاهد یك رشد محتاطانه ای خواهیم بود 
اما با این وجود همه چیز بازار سرمایه به مذاكرات 
هس��ته ای بس��تگی دارد. ایجاد توافقی قابل اتكا 
می تواند موتور بازار س��رمایه را برای رشد روشن 
كرده و به بازار انگیزه كافی برای رشد حاضر دهد. 
البته به نظر بنده متاس��فانه همه چیز اقتصاد ما 
در حال حاضر خواس��ته یا ناخواسته در جامعه و 
در مردم با موضوع مذاكرات و توافقات سیاس��ی 
گره خورده كه فكر نمی كنم امری خوشایند باشد 

و باید منتظر آینده بود. 
شما در توضیح دالیل رشد بازار سرمایه 

در س�ال 92  گفتید که یکی از مهم ترین 
دالی�ل، افزای�ش قیم�ت دالر و تاثیر آن 
بر گروه های پتروش�یمی و پاالیش�ی بود، 
اکنون در بازار ارز شرایطی به وجود آمده 
که یک رشد انتظاری پیش بینی می شود، 
یعن�ی برخی دالل ه�ا و فعاالن ای�ن بازار 
احتمال می دهند که در نیمه اول سال 94 
ارز قیمت 4500 و حتی 5000 تومان را هم 
ببین�د. در صورت وقوع چنین حالتی این 
احتمال وجود دارد که بازار سرمایه از این 

ناحیه رشدی را تجربه کند؟ 
قیم��ت ارز در صورت��ی روی ب��ازار تاثی��ر 
می گ��ذارد ك��ه روی نرخ��ی تثبیت ش��ود و 
ش��ركت ها همچنان قادر باش��ند با تهیه مواد 
اولی��ه كاالی خود را بس��ازند و وارد بازار كنند 
و بتوانند از فروش محصوالت شناس��ایی سود 
كنند. جهش ه��ای قیمتی تاثی��ری روی بازار 
س��رمایه ندارد. به افزایش قیمت ارز اعتقادی 
ن��دارم. به اعتق��اد بنده دولت بع��د از حصول 
تواف��ق بهترین فرص��ت را به دس��ت می آورد 
ك��ه ارز را تك نرخی كن��د و به آرزوی چندین 
ساله اش برسد بنابراین اعتقادی ندارم كه نرخ 
ارز، در قیم��ت باالی چه��ار یا پنج هزار تومان 
تثبیت ش��ود. این امر در ش��ریطی اس��ت كه 
توافق حاصل شود. در غیر این صورت ارز ممكن 
اس��ت تا 4800 تومان هم رشد كند. اما رشد 

ارزی ك��ه از ع��دم توافق رخ می ده��د، به نفع 
بازار سرمایه نخواهد بود و به دنبال عدم توافق 
ریسك سیس��تماتیك بازار به شدت رشد كرده 
و فش��ار این موضوع آن قدر بر بازار س��نگینی 
خواه��د ك��رد كه انتف��اع برخی ش��ركت های 
بورس��ی از ن��رخ ارز، در ب��ازار تاثی��ر نخواهد 
گذاشت. اما عدم توافق را بسیار بعید می دانم. 
س�ال های  موج�ود  تحلی�ل  براس�اس 
95 و 96 قیم�ت مس�کن دوب�اره ش�اهد 
جه�ش خواه�د بود ک�ه این موض�وع از 
نظرتکنیکال�ی ه�م با س�ابقه ای�ن بازار 
مطابق�ت دارد. زیرا این ب�ازار هر چهار یا 
پنج س�ال یک بار جهش قیمتی را تجربه 
می کن�د. اگ�ر چنین ش�ود پول ب�ه بازار 
مس�کن می رود. بنابراین ش�ما رشد بازار 

سرمایه را در چه سالی می بینید؟ 
همه شواهد نشان می دهد در صورت حصول 
توافق، رش��د بازار س��رمایه در سال 94 است. 
منتها خوب ش��دن ب��ازار به این معنا نیس��ت 
كه مردم برای خرید س��هام س��رازیر ش��وند. 
معامله گری حتی در ش��رایط مطلوب بازار هم 

به دانش نیاز دارد. 
در ش�رایط فعلی ش�ما چه پیشنهادی 
ب�رای س�هامدارانی ک�ه هن�وز در ب�ازار 

هستند دارید؟ 
پیش��نهاد بنده برای سهامداران عزیزی كه 
االن در بازار فعال هستند و سهم های بنیادی 
دارند اما ش��اهد هس��تند كه سهم هایش��ان 
دچار افت ش��ده این اس��ت كه از بازار خارج 
نش��وند. در ای��ن ب��ازار باید از نوس��ان گیری 
پرهیز ش��ود و حداقل دید شش ماهه داشت. 
پارامتره��ای زی��ادی برای خرید یك س��هم 
وجود دارد. پیش��نهاد من این است كه حتما 
با مش��اوره افراد موثق و خبره در امر تحلیل 
به خریدوفروش س��هام اقدام و س��عی كنند 
خود دوس��تان از این تحلیل ها آگاهی داشته 
باشند، در نهایت مسئول سود و ضرر سرمایه 

خودمان هستیم.
حصول توافق ب�ا 1+5 بر چه گروه هایی 

بیشترین تاثیر را خواهد داشت؟ 
به نظر من در این میان گروه های خودرویی 
و تجهیزاتی بیشترین تاثیر را از حصول توافق 
می گیرند و بازار بیش��تر از همه به این گروه ها 
به خص��وص برخی از س��هم های خاص در این 

گروه توجه خواهد كرد. 
به عنوان آخرین س�وال، ب�رای افرادی 
ک�ه می خواهند وارد بازار ش�وند، انتخاب 
کارگزاری یک دغدغه اس�ت. به نظر شما 

کارگزاری ها چه فرقی با هم دارند؟ 
كارگزاری ه��ا تفاوتی با ه��م ندارند. ممكن 
است برخی خوشنام تر باشند اما همه خدمات 
یكسانی می دهند. در نرم افزارهای كارگزاری ها 
ه��م من فرقی نمی بینم و همه در یك س��طح 
هس��تند. فقط تنها تفاوت ممكن است در ارائه 
س��یگنال باش��د كه آن موضوع جدایی اس��ت 
ك��ه تازه كارگزاری ها در قبال این س��یگنال ها 
مسئولیتی ندارند و مسئولیت خرید فروش به 
عهده خود افراد اس��ت. برخی معامله گرها هم 
ترجی��ح می دهند كه به جای ت��االر از فضای 
كارگزاری ها برای معامله كردن استفاده كنند 
كه به نظر بنده فضای تاالر حسن های بیشتری 
دارد، زی��را در آنجا بحث ه��ای متفاوتی مطرح 
می ش��ود كه در خرید و ف��روش تاثیر مطلوبی 

دارد. 

شرایط شاخص کل به گونه ای است 
که االن در بین بیشتر فعاالن بازار 
گفته می شود که اگر قیمت همه 
سهم های بورسی صفر شود، باز 

هم شاخص کل صفر نمی شود و در 
محاسبه شاخص قدیم زمانی که 
شرکت ها سود تقسیم می کردند، 
شاخص کاهش پیدا می کرد ولی 
شاخص جدید طوری محاسبه 

می شود که با تقسیم سود شاخص 
افزایش می یابد، به طوری که در حال 
حاضر نیمی از بازدهی بورس از ابتدای 
سال تاکنون به دلیل برگزاری مجامع و 

تقسیم سود نقدی است

عوامل زیادی باعث کاهش شاخص 
بورس در دی ماه سال 92 بوده، به نظر 

من مهم ترین این عوامل از نگاه 
بنیادی عدم اعتقاد وزیر اقتصاد دولت 

به شاخص بود و اینکه ایشان در 
زمان ریزش شاخص به حباب اعتقاد 
داشتند، دوم اینکه دولت در عرصه 

اقتصاد سیاست های ضدتورمی را بر 
سیاست های ضدرکودی ترجیح داده 
است. گرچه این تقدم از جهاتی قابل 
دفاع است ولی در واقع دولت با رکود 
در بازار در نظر دارد تورم را کنترل 
کند که این مسئله به کاهش حجم 
کسب و کار و تولید منجر شده است

دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت س��یمان طی روزپنجش��نبه با ارس��ال 
نام��ه ای به رس��انه های مختل��ف از توقف یك م��اه خط تولی��د كلینكر مصرفی 
شركت های سیمانی خبر داد و از 70 مجموعه فعال در این صنعت خواست تا از 

امروز خط تولید این ماده مصرفی را به مدت یك ماه متوقف كنند.
براساس گزارش بورس نیوز، اگرچه عبدالرضا شیخان دبیر انجمن كارفرمایان گروه 
س��یمان به آثار مثبت ناش��ی از اجرای این برنامه بر وضعیت سودآوری شركت های 
س��یمانی اشاره كرد، اما از ابتدای معامالت روز جاری شاهد افت دسته جمعی سهام 
شركت های سیمانی و تشكیل صف فروش سهام در برخی از نمادهای گروه هستیم.

در همین ارتباط، یك كارش��ناس باس��ابقه این صنعت در گفت وگو با خبرنگار 

ما عنوان كرد: صنعت س��یمان با موجودی حدود 18 میلیونی كلینكر در انبارها 
مواج��ه بود كه این امر به افزایش عرضه محصوالت در بازارهای داخلی و كاهش 
قیمت فروش آن منجر ش��ده بود، به گونه ای كه با نامتعادل ش��دن میزان تقاضا 

و عرضه در بازار رقابت منفی میان شركت های سیمانی به وجود آمده است.
علی محمد بُد افزود: این برنامه در راستای ایجاد تعادل در بازار فروش محصوالت 
و جلوگیری از كاهش قابل توجه قیمت فروش سیمان اجرایی می شود و به طور قطع 

آثار منفی با اهمیتی بر وضعیت سودآوری شركت ها در پی نخواهد داشت.
وی به قطعی گاز و مازوت مصرفی ش��ركت های س��یمانی به مدت یك ماه در 
فصل زمس��تان اشاره كرد و گفت: مجموعه های فعال در گروه سیمانی هر سال با 

قطعی یك ماهه گاز یا مازوت مصرفی مواجه هس��تند و این امر طی س��ال جاری 
نی��ز اتفاق می افتد. با این تفاوت كه جه��ت حمایت از صنعت و جلوگیری از زیان 
تولیدكنندگان طی ماه های آتی از بهای هر لیتر مازوت مصرفی آنها كاسته می شود 
و هزینه های تولید آنها كاهش می یابد. این كارشناس باسابقه صنعت سیمان افزود: 
توق��ف تولید كلینكر موجب كاهش موجودی انب��ار این مجموعه ها، تعادل عرضه 
محصول و نیز قیمت فروش آنها خواهد شد و در مقدار فروش و درآمدهای حاصل 
از ف��روش داخلی و خارجی آنها آثار منفی اعم��ال نخواهد كرد و می توان گفت با 
توجه به ش��رایط موجود اج��رای این برنامه الزم به نظر می رس��ید و از بابت افت 

سودآوری شركت های سیمانی و ارزش سهام آنها نگرانی وجود ندارد.

کاهش قیمت مازوت در ماه های آتی

سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه



ب��ازار آهن یکی از بازار هایی 
اس��ت که همواره قابلیت ورود 
و س��رمایه گذاری در آن وجود 
دارد؛ بازاری که عموما متاثر از 
عوامل مختلفی نظیر ش��رایط 
بازار مسکن، نرخ ارز و مسائلی 
از این دس��ت اس��ت بنابراین 
نکته مه��م توجه به ش��رایط 
که  اس��ت  دیگری  متغیر های 
بس��یار اثر گذار است. در حال 
حاض��ر بن��ا ب��ه صحبت های 
ریی��س اتحادیه آه��ن تهران، 
ح��دود 4500 آهن فروش در 
ای��ن زمین��ه در مرکز در حال 
فعالیتن��د که س��ه ه��زار نفر 
از آنه��ا مج��وز کس��ب دارند 
فعالیت  قانون��ی  به ص��ورت  و 
به  فع��االن  مابقی  می کنن��د. 
دلیل مش��کالتی ک��ه دارند و 
نقص مدارک بدون مجوز کار 
می کنن��د. در کل کش��ور هم 
ح��دود 25 ه��زار آهن فروش 
در ب��ازار حضور دارن��د که از 
یک نفر ت��ا 25 نفر اش��تغال 
ایج��اد کرده ان��د. اما ب��ا این 
ظرفیت های  همچن��ان  وجود 
خال��ی به خص��وص در بخش 
وج��ود  ب��ازار  خرده فروش��ی 
دارد که می توان��د یک زمینه 
س��رمایه گذاری  برای  مناسب 
و شروع کس��ب و کار باشد. در 
این فرصت به بررس��ی اوضاع 
ب��ازار آهن و نکات��ی مبنی بر 
س��رمایه گذاری در ای��ن بازار 

می پردازیم.
 

شروع سرمایه گذاری و 
امکانات الزم

 برای سرمایه گذاری در بازار 
آهن باید الاقل سرمایه 600 تا 
700میلیونی در اختیار داشته 
باش��ید. در صنف آهن معموال 
افرادی وارد می شوند که تجربه 

کار در ب��ازار دارند. مهم ترین 
بخش کار برای ش��روع خرید 
آهن است که بیشترین حجم 
سرمایه شما را خواهد گرفت. 
ح��دود 400 میلیون��ی بای��د 
ب��رای این کار کن��ار بگذارید. 
با توجه به قیم��ت فعلی بازار 
ه��ر تریل��ی آهن ح��دود 40 
آب می خورد.  برایتان  میلیون 
ب��ا این حس��اب با ای��ن مبلغ 
می توانی��د ح��دود 10 تریلی 
آهن خریداری کنید. داش��تن 
س��رمایه در گردش مناس��ب 
در ای��ن کار یک��ی از الزامات 
اس��ت. این حجم آهن حدود 
200 مترمربع مکان نیاز دارد 
که هزینه ه��ای اجاره با خرید 

بس��ته  انبار  برای  زمین 
منطقه ای  ی��ا  ش��هر  به 
که قصد س��رمایه گذاری 
در آن را داری��د متفاوت 
اس��ت. البت��ه می توانید 
عموم��ی  انبار ه��ای  از 
ه��م اس��تفاده کنید که 
کمت��ری  هزینه ه��ای 
برایتان در بر دارد. شیوه 
کار به این ترتیب اس��ت 

که دفتری در نقطه ای مناسب 
از ش��هر مهی��ا می کنید و کار 
فروش و ثبت سفارش را انجام 
می دهید. به این ترتیب برخی 
از هزینه ه��ا کاه��ش می یابد 
زی��را انبار ش��ما ی��ا به صورت 
اختصاص��ی در نقطه ای دیگر 
از ش��هر اس��ت که هزینه های 
کمت��ری ب��ه ش��ما تحمی��ل 
می کند یا از انبار های عمومی 
اس��تفاده می کنید که باز هم 
خواهد  کمتر  هزینه های ت��ان 
شد. بنابراین اگر بخواهید تنها 
عمل کنید و خودتان تمام کار 
را انجام دهی��د و محل انبار و 
دفتر فروش را در کنار هم قرار 
دهید باید هزینه هایی را برای 
تجهیز فروش��گاه انجام دهید 

ک��ه مهم ترین آنه��ا جرثقیل 
سقفی و باسکول است. خرید 
و نصب یک جرثقیل س��قفی 
ح��دود 20 ت��ا 30 میلی��ون 
برایتان تمام می ش��ود، عالوه 
براین باس��کول نیز 10 تا 15 
میلیونی برایتان آب می خورد. 
حدود پن��ج تا 10 میلیون هم 
باید ب��رای باید ب��رای تجهیر 
فروشگاه در نظر بگیرید. لوازم 
اداری و تجهی��ز دفتر کار هم 
15 تا 20 میلیون تومان هزینه 
بر دارد. بخشی از سرمایه را  در 
نیز باید به عنوان س��رمایه در 
گ��ردش کار در نظ��ر بگیرید. 
در نهایت با دو تا س��ه نیروی 
کار می توانی��د فروش��گاهی را 

در ای��ن س��طح اداره کنی��د. 
برای کس��ب مجوز ها هم باید 
به س��راغ اتحادیه آهن بروید. 
ابتدا باید در س��ایت س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت فرم 
درخواس��ت عضویت پر کنید، 
پس از ثبت ن��ام و دریافت کد 
رهگی��ری می توانی��د اقدامات 
بع��دی را انج��ام دهی��د. اگر 
ش��رایط و م��دارک الزم را در 
اختیار داش��ته باش��ید کسب 
مج��وز کارتان حدود دو ماهی 

زمان می برد. 
اتحادی��ه کالس ه��ا  البت��ه 
آموزش��ی  دوره ه��ای  و 
را  خاص��ی  مش��اوره ای  و 
نظ��ر  در  متقاضی��ان   ب��رای 

گرفته است. 

 شرایط بازار و سود 
احتمالی

 برخالف تصور عامه که فکر 
می کنن��د بازار آه��ن از جمله 
قابلیت  بازار هایی اس��ت ک��ه 
آنچنانی دارد  کسب سود های 
به ج��ز در موارد خاص که یک 
نمونه اش در چند سال گذشته 
اتفاق افتاد کسب سود در این 
بازار بس��یار معقول و منطقی 
اس��ت. محم��د آزاد، ریی��س 
اتحادیه آهن تهران با اش��اره 
به شرایط رکودی بازار مسکن 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
بازار آهن بس��یار وابس��ته به 
و  ساخت و س��از ها  وضعی��ت 
رش��د بازار مس��کن است، در 
ح��ال حاض��ر که ب��ازار 
مس��کن در رکود اس��ت 
وابسته  بازار های  طبیعتا 
ه��م وضعیت مناس��بی 
ندارند و ب��ازار آهن هم 
از ای��ن قاعده مس��تثنا 
بیش��تر  البت��ه  نیس��ت 
مش��کل در فروش است 
نه در کس��ب سود. وی 
می افزاید: کس��ب س��ود 
در این بازار به عوامل متعددی 
وابس��ته اس��ت اما در شرایط 
نرم��ال و به ط��ور میانگین در 
سود  عمده فروش��ی  بازار های 
10 درصدی قابل تحقق است 
اما در بازار های خرده فروش��ی 
ای��ن س��ود، 20درص��د ه��م 
می رس��د . آزاد می گوید: رونق 
ساخت و س��از ها خواب سرمایه 
را در این بازار کاهش می دهد 
اما در ش��رایط فعل��ی که بازار 
ساخت و س��از در رکود اس��ت 

خواب بازار هم بیشتر است. 

فرصت ها و تهدید های 
بازار 

آزاد در رابطه با ش��رایط کار 
در بازار آهن می گوید: معموال 

افرادی به این ب��ازار ورود پیدا 
می کنند که دو تا س��ه س��الی 
در کن��ار یکی از فع��االن بازار 
به کسب تجربه پرداخته اند. اما 
هر بازاری همواره با نوس��انات 
و چالش های��ی مواجه اس��ت. 
رییس س��ابق اتحادیه کشوری 
آه��ن ادام��ه می ده��د: خرید 
بدون مطالعه و عدم ش��ناخت 
مهم تری��ن  ب��ازار  نوس��انات 
تهدید ه��ای کار در این حرفه 
اس��ت. کاه��ش قیمت ه��ا در 
برخ��ی موارد اف��رادی ناوارد را 
به راحتی از بازار خارج می کند. 
تهدید دیگ��ر در رابطه با نحوه 
معامله با مش��تریان است. وی 
می گوی��د: عم��ده مش��کالتی 
ک��ه در ح��ال حاض��ر در بازار 
آهن اس��ت مش��کالت مربوط 
ب��ه کالهب��رداری یک س��ری 
افراد س��ودجو اس��ت که بازار 
را از ش��رایط ام��ن و مطمئن 
به س��مت بی اعتمادی س��وق 
می دهن��د و روند کار و معامله 
را دش��وار می کنن��د، بنابراین 
تازه وارد ه��ا بای��د در معامله با 
افراد و مش��تریان ب��ه این امر 

توجه کنند .
آزاد در توصیه به تازه وارد ها 
می گوید: افرادی که قصد ورود 
و سرمایه گذاری در این کار را 
دارند باید کامال به شرایط بازار 
آش��نا و از مس��ائل حسابداری 
و مالی اطالعات کافی داش��ته 

باشند. 
این فع��ال ب��ازار می افزاید: 
ورود با پشتوانه مالی مناسب، 
استفاده از تجربیات دیگران و 
مشاوره از افراد با دانش و تجربه 
می توان��د بس��یار کمک کننده 
باش��د بنابرای��ن اف��راد باید با 
 مطالعه و با چش��مانی باز وارد 
ب��ازار ش��وند. اط��الع کامل از 
شرایط بازار مهم ترین اصل در 

ورود به کار است. 
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کالف اول:
قاب��ل توجهی  بخ��ش 
از قیرطبیعی کش��ور در 
معادن استان ک��رمانشاه 
وج����ود دارد. در واق��ع 
براساس آمارها 70درصد 
در  کش��ور  قیرطبیع��ی 
معادن اس��تان کرمانش��اه قرار دارد ک��ه از این میزان 
بیش��ترین مع��ادن در گیالنغرب و صحنه واقع اس��ت، 
این در حالی اس��ت که ظرفیت های این اس��تان برای 
فرآوری و س��ودآوری از قیر پایین است و بخش اعظم 

این محصول به صورت خام به فروش می رسد. 
مهندس رضا رحیمی، رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمانشاه تعداد پروانه های بهره برداری 
صادره معادن قیرطبیعی استان را 30 فقره عنوان کرد 
و گفت: با وجود اینکه هیچ اکتش��اف دقیقی در حوزه 
قیرطبیعی اس��تان انجام نشده اس��ت، ذخایر این ماده 
معدنی در اس��تان بیش از یک میلیون و 500 هزار تن 
برآورد می ش��ود، اما درصورتی که اکتشافات دقیق تری 
ص��ورت گیرد، این می��زان می تواند ده ها برابر بیش��تر 

شود. 
رحیم��ی با انتق��اد از اینکه ف��رآوری قیرطبیعی در 
کرمانش��اه بس��یار جزیی و در حد خرد ک��ردن انجام 
می ش��ود، عنوان ک��رد: این در حالی اس��ت که بیش از 
160 نوع محصول می توان از قیرطبیعی به دست آورد 

که در بخش های مختلف کاربرد دارد. 
رحیمی از آمادگی برای همکاری با س��رمایه گذارانی 
خب��ر داد که بخواهن��د در زمینه ف��رآوری قیرطبیعی 
کار کنند و خاطرنش��ان کرد: ما آماده هستیم حتی با 
واحدهای بهره برداری قیرطبیعی نیز همکاری کنیم تا 
وارد عرصه فرآوری ش��وند و خ��وراک آنها را حداقل به 

مدت 10 سال تامین کنیم. 
وی ادامه داد: حتما ف��رآوری قیرطبیعی را پیگیری 
می کنیم، زیرا این کار ارزش افزوده فراوانی در پی دارد. 
گاه��ی قیرطبیعی فرآوری ش��ده تا 100 برابر ارزش 
افزوده بیش��تری از قیرطبیعی خام دارد، پس شما هم 
اگر توانایی سرمایه گذاری را در این حوزه دارید هرچه 
زودتر برای ورود به این س��رمایه گذاری و اس��تفاده از 

حمایت های این استان وارد کار شوید. 
.

کالف دوم:
کس��ب و کار  ایده ه��ای 
در من��زل ب��رای خیلی از 
اف��راد پرکارب��رد و جذاب 
وقتی دردسرهای  اس��ت، 
اس��تخدام، ساعات ورود و 
خروج و حتی سروقت بیدار شدن و آماده شدن صبح ها 
را نخواهید، ممکن است به دنبال کسب و کارهای خانگی 
بروید، از این رو ما در این کالف تالش می کنیم یکی از 
کم هزینه ترین این کسب و کارها را به شما معرفی کنیم. 
برای آغاز این کس��ب و کار درس��ت است که سرمایه 
مال��ی چندانی نمی خواهید، اما بای��د در خصوص یک 
موض��وع خاص علم و آگاهی داش��ته باش��ید، به واقع 
امروزه ش��ما می توانید از طری��ق اینترنت علم و دانش 
خ��ود را به اش��تراک بگذارید برای ت��ان منبع درآمدی 
باش��د، مث��ال ای��ن روزها خیلی مد ش��ده ک��ه افراد و 
مخصوص��ا خانم ها  دیگ��ر برای زیبایی ان��دام و رژیم و 
س��المتی خود مس��یرهای طوالنی با صرف هزینه های 
زی��اد را نمی پذیرند و ب��ا پرداخت مبلغ��ی برای خود 
مربی آنالین می گیرند، ش��ما هم با وس��ایل ارتباطات 
عام��ی مانند Skype ,  E-Mail یا حتی ش��بکه های 
اجتماع��ی می توانی��د کارتان را ش��روع کنی��د، برای 
تبلیغ��ات هم می توانید از همین رس��انه ها  اس��تفاده 
کنی��د، البته می توانید برای خود وب س��ایت یا وبالگی 
تهیه کنید و این گونه به کارتان اعتبار بیشتری دهید. 
یا مث��ال اگر در هر ح��وزه کاری خاص��ی متخصص 
هس��تید مانند موسیقی، درس، آش��پزی و... می توانید 

علم خودتان را به دیگران بفروشید.
ش��ما می توانید یک س��ایت برای خود دایر کنید  یا 
در ش��بکه های اجتماعی صفحه ای برای خود درس��ت 
کنید و بعد از جذب مش��تری به صورت تلفنی، آنالین 

)وب کم( و روش های دیگر به دیگران درس دهید. 

عباس نعیم امینی 

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...

   ای کاش می دانس�تم چ�ه تع�داد کارآفرین واقع�ی در دنیا 
هس�تند. هروق�ت احس�اس کردم با کس�ی دارای احس�اس 
مش�ترک هس�تم و خواس�تم وارد شراکت ش�وم و بر او برای 
پش�تیبانی تکیه کنم، کاش�ف ب�ه عمل آمد فق�ط دنبال پول 
اس�ت. یک همکار مورد اعتماد و دارای احساس�ات مشترک 

»قبل« از شروع کسب و کارتان پیدا کنید. 

تام راید
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حضور رییس جمهور در جلسه توسعه و 
سرمایه گذاران استان بوشهر

دولت باید به سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی اعتماد کند

دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری کشور، در جلسه 
توسعه و سرمایه گذاران استان بوشهر در بازدید از نیروگاه 
اتمی بوشهر، این نیروگاه را مظهر ایستادگی ملت دانست 

و از ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر خبر داد . 
به گ��زارش »فرصت ام��روز«، دکتر روحان��ی در این 
جلسه اظهار کرد: کاری که ملت ما شروع کرده براساس 
تصمیمات مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انرژی 
اس��ت و بر این اساس باید بخش��ی از نیاز برق کشور از 
انرژی هسته ای تامین شود . این کار امروز به ثمر رسیده 
و ادام��ه می یابد . وی افزود: امروز در مس��ئله تولید برق 
باید از انرژی هسته ای بهره مند شد، زیرا از یک سو امکان 
استفاده از سوخت های فسیلی بی نهایت نیست و از طرف 

دیگر باید از انواع فناوری های روز دنیا استفاده کرد.
وی اف��زود: در همه جای دنیا س��رمایه جایی می رود 
که انرژی باش��د، استان بوشهر یکی از استان هایی است 
که هم امکانات الزم برای پیشرفت و هم توانمندی الزم 
را از نظ��ر انرژی دارد، تنها نیاز ب��ه همت و برنامه ریزی 
دقیق وجود دارد تا بتوان از پتانس��یل های این اس��تان 
بهره گرفت.رییس جمهوری در این جلس��ه اظهار داشت: 
ایران خواهان روابطی برادرانه با همه همسایگانش است 
و در دنیای امروز، امنیت، رفاه و توسعه در کنار همکاری 

امکان پذیر است و بدون تعامل نمی شود پیشرفت کرد.
رییس جمهوری با اش��اره به اینکه اس��تان بوش��هر از 
دیرباز اس��تانی تجاری و اقتصادی بوده است، گفت: باید 
در اقتصاد به بخش خصوصی، نیمه خصوصی و تعاونی ها 
اعتم��اد کنیم و در کن��ار همکاری با ای��ن بخش ها اگر 

مشکلی پیش آمد، مسائل را حل و فصل کنیم.
رییس ش��ورای عالی اقتصاد با تاکید بر اینکه باید در 
مس��ائل اقتصادی، تعاون فکری و عملی داش��ت، گفت: 
دول��ت، هنگامی که بحث خ��روج از رکود را مطرح کرد، 
ط��رح آن را در مع��رض دی��د عموم گذاش��ت و از همه 
صاحب نظران درباره راه های خروج از رکود، نظر خواست 
و بدون کمک صاحب نظران و کارآفرینان مسائل در هیچ 
ح��وزه ای قابل حل نخواهد ب��ود . رییس جمهوری گفت: 
بارها گفته ام ک��ه باید از آنهایی که تجربه عملی دارند و 
کارآفرین هستند استفاده کنیم زیرا تجربه که علم توأم 
با عمل اس��ت، از علم گامی جلوتر است.دکتر روحانی با 
اش��اره به استعدادهای بس��یار زیاد استان بوشهر، گفت: 
ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در بوشهر می تواند گشایش 
جدیدی برای س��رمایه گذاران و کارآفرینان در استان به 
وجود آورد.رییس جمهوری با اشاره به وضعیت شیالت و 
کشاورزی در استان بوشهر، گفت: امروز می توان مزایای 
حاصل از تولید ش��یالت و حتی تولید آب آشامیدنی را 
با نفت مقایس��ه کرد . ما نباید تنها به نفت متکی باشیم، 

صادرات نفت خام باید در اقتصاد ما به حاشیه برود.
دکتر روحانی تصریح کرد: کاهش قیمت نفت، ناشی از 
تخیالتی است که می خواهند به دو سه کشور در منطقه 
فش��ار بیاورند،  اما ش��اید این اتفاق س��بب خیر شود تا 
دولت ها و صاحب نظران با هنرمندی، تهدید را به فرصت 

تبدیل کنند.
دکتر روحانی با اشاره به برنامه های دولت برای توسعه 
راه ها و بنادر اس��تان بوش��هر، گفت: دولت در اینکه باید 
راه آهن بوش��هر به شبکه سراسری متصل شود، تردیدی 
ندارد و بحث ها و طرح هایی در این خصوص انجام ش��ده 
ام��ا چون ب��ه مرحله نهایی نرس��یده اس��ت آن را اعالم 

نکردیم.

رییس جمهوری گفت: سواحل خلیج فارس و سواحل 
مکران بس��یار ارزشمند هس��تند و اگر بتوانیم شرایط و 
زیرساخت ها را فراهم سازیم، برای حضور سرمایه گذاران 
جاذب��ه عمل��ی فراهم خواهیم ک��رد، زیرا س��رمایه گذار 
محاس��به گر اس��ت و اگر منافع را در جای��ی رصد کند، 
آنجا حاضر می ش��ود.دکتر روحانی از اس��تاندار، بانک ها 
و س��رمایه گذاران و کارآفرینان خواس��ت ت��ا با توجه به 
ظرفیت های ویژه استان و برنامه های دولت برای توسعه 
زیرساخت ها، اهتمام بیشتری به توسعه و سرمایه گذاری 
استان بوش��هر داشته باشند.وی افزود: نخستین تصمیم 
دولت در این سفر برای استان و شهرستان بوشهر، ایجاد 

جاده جدید خروجی برای شهر بوشهر خواهد بود.
احداث مس��یر و جاده خروجی دوم ش��هر بوش��هر از 
سال آینده آغاز می شود و تالش می کنیم تا پایان دولت 
یازدهم و اوایل سال ۹6 این جاده را به حول و قوه الهی 
به اتمام برسانیم . تصمیم دومی که برای این شهر اتخاذ 
شده اس��ت، تکمیل فاضالب شهر بوشهر است . می دانم 
این مسئله سال هاست در دست اقدام است . مسئله بعدی 
تکمی��ل باند دوم جاده برازج��ان؛ گناوه و همچنین باند 
دوم گناوه دیلم است . همچنین دولت منطقه آزاد تجاری 
در بوشهر را به تصویب رسانده است و به زودی الیحه آن 
تقدیم مجلس شورای اس��المی خواهد شد . منطقه آزاد 
تجاری بوش��هر موجب رونق کل اس��تان بوشهر خواهد 
شد.همچنین با طرح هایی که دولت یازدهم دارد ظرفیت 
بندرگاه بوشهر که دروازه توسعه این شهر و استان است 
به دو برابر ظرفیت فعلی توسعه خواهد یافت.برای بخش 
صنعت اس��تان و رونق در بخش صنعتی استان به بانک 
مرکزی اعالم شده است از طریق بانک های مختلف 130 
میلیارد تومان برای س��رمایه در گردش و 330 میلیارد 
تومان برای تکمیل طرح ها، تس��هیالت در اختیار بخش 
صنعتی استان قرار داده شود.یکی از طرح های مهم برای 
توس��عه این استان، طرح گردش��گری است که دو نقطه 
برای س��اخت دهکده توریس��تی در این اس��تان در این 
سفر مصوب شده است . دولت قدم های الزم برای تامین 
زیرساخت اولیه را برخواهد داشت و از همه سرمایه داران، 
کارآفرینان و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این 

زمینه دعوت خواهد کرد.
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بازار آهن بسیار وابسته به وضعیت 
ساخت و ساز ها و رشد بازار مسکن 

است، در حال حاضر که بازار مسکن 
در رکود است طبیعتا بازار های وابسته 
هم وضعیت مناسبی ندارند و بازار آهن 

هم از این قاعده مستثنا نیست

رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان ایالم گفت: توس��عه صنعت اس��تان 
بدون فراهم شدن زیرساخت های الزم محقق 

نمی شود. 
به گزارش ایس��نا  منطقه ای��الم، مهندس 
»یاراهلل نصیری« در نشس��ت بررسی مشکل 
طرح های صنعتی در دست اجرای شهرستان 
ایوان اظهار کرد: در صورتی که زیرساخت های 
الزم ب��رای تکمیل روند اجرای��ی طرح فوالد 
زاگرس ای��وان خصوصا ب��رق مورد نیاز پروژه 
به موقع و در زمان مقرر تامین نشود این طرح 
بزرگ صنعتی با چالش اساسی مواجه می شود. 
وی اف��زود: هم اکنون ای��ن طرح در مرحله 
30 درصد پیش��رفت فیزیکی ق��رار دارد و با 
توجه به فراهم بودن تمام امکانات الزم از قبیل  
منابع ریالی، گش��ایش اعتبار ارزی، س��اخت 
سوله، تعیین زمان ساخت، نصب و راه اندازی 
خطوط تولید توس��ط ش��رکت های خارجی 
سازنده ماشین آالت به دلیل مبهم و نامشخص 

بودن زمان انتقال خط برق مورد  نیاز، مجریان 
با استرس و محافظه کاری بسیار زیاد عملیات 
اجرایی را پیگیری می کنند و به همین دلیل 
فرآیند احداث طرح ب��ا کندی پیش می رود. 
رییس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
استان خاطر نش��ان کرد: براساس برآوردهای 
کارشناس��ی چنانچه انگیزه و اطمینان الزم 
در مجری��ان طرح به وجود آی��د، می توان در 

پایان سال ۹4 شاهد بهره برداری از این پروژه 
تولیدی باش��یم. نصیری با بی��ان اینکه برق 
مورد نیاز طرح 30 مگاوات بوده و برای انتقال 
از مبدا تا محل کارخانه 17 کیلومتر مسیر طی 
می ش��ود، ادامه داد: ایجاد این پست نیازمند 
120 میلی��ارد ری��ال اعتبار اس��ت که انتظار 
می رود مس��ئوالن برق منطقه ای غرب کشور 
در جهت رفع نیازمندی بخش تولید، همچنین 

توسعه زیرساخت های مورد نیاز صنعت و معدن 
استان خصوصا شهرستان ایوان اهتمام جدی 

به عمل آورند. 
وی به آخرین وضعیت شرکت فوالد زاگرس 
ایوان اشاره و عنوان کرد: میزان سرمایه گذاری 
م��ورد نیاز ط��رح بالغ بر 600 میلی��ارد ریال 
برآورد ش��ده که برای تامی��ن آن 80 میلیارد 
ریال تس��هیالت ریالی مصوب و 7/6میلیون 
یورو تس��هیالت ارزی نی��ز از محل صندوق 
توس��عه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن 

گشایش یافته است. 
رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان ادامه داد: ظرفیت ساالنه تولید 150 
هزار تن اس��ت که در ص��ورت به بهره برداری 
رس��یدن این پروژه، عالوه بر ایجاد نخس��تین 
کارخان��ه ذوب ف��والد در غ��رب کش��ور و 
تکمیل زنجیره تولید فوالد در استان، زمینه 
اش��تغال زایی بیش از 150 نفر از افراد جویای 

کار فراهم خواهد شد. 

توسعه صنعتی ایالم زیرساخت می خواهد

آغاز فعالیت معدن زغال سنگ حرارتی 
استان خراسان جنوبی

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
با اظهار امیدواری از آغاز فعالیت معدن زغال سنگ حرارتی 
در سال ۹5 گفت: با آغاز فعالیت، زغال سنگ حرارتی نقش 

بسیار موثری در اقتصاد استان خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، سیدنعمت اهلل حقیقی در نشست خبری 
با اعالم این خبر افزود: زغال سنگ حرارتی که در اصل وزارت 
نیرو متولی اجرای آن است با سرمایه گذاری دو هزار و 300 
میلیارد تومان و ظرفیت تولید 600 مگابایت برق از سال ۹5 
شروع به فعالیت می کند. وی ادامه داد: در این راستا شرایط 
و بس��تر برای استخراج 2/5 میلیون تن زغال سنگ حرارتی 

برای تامین مواد اولیه این نیرو ایجاد کرده ایم.
حقیقی از ایجاد اشتغال این نیروگاه برای بیش از یک هزار 
نف��ر خب��ر داد و افزود: راه اندازی این نی��روگاه هم به لحاظ 
ایجاد اش��تغال و هم به لحاظ تولید نی��روی برق نیروگاه ها 
تاثیر زیادی دارد.وی میزان برآورد حتمی ذخیره این معدن 
را 20۹ میلیون تن اعالم کرد و گفت: امید است این معدن 
در سال ۹4 یا ۹5 فعال شود.رییس سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت خراس��ان جنوبی در ادامه از ایج��اد فضای 3۹0 
میلیون یورو از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
فاینانس در استان خبر داد.حقیقی با اشاره به استخراج 76 
درصد زغال سنگ کش��ور در خراسان جنوبی تصریح کرد: 
در  حال  حاضر س��االنه حدود 1/5 میلیون تن زغال سنگ از 
معادن استان استخراج می شود که برای حدود چهار هزار و 
300 نفر در بخش معادن زغال سنگ و صنایع مرتبط با آن 

اشتغال ایجاد شده است.
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مدیر عامل سابق آسمان 

دبی��ر س��ابق انجم��ن ش��رکت های 
هواپیمایی ای��ران در رابطه با مدیریت 
بهینه ایرالین ها در جهت ارائه خدمات 
و ایمنی بهتر به »فرصت امروز« گفت: 
هر شرکت هواپیمایی مدل کسب و کار 
خ��ود را دارد و ش��بکه پ��رواز ویژه ای 

ایجاد کرده است. 
آنچ��ه می تواند ارتق��ای کیفی ارائه 
خدم��ات و ایمنی را ب��رای ایرالین ها 
به همراه داش��ته باشد، توانمندی های 
اقتص��ادی ش��رکت اس��ت. از ای��ن رو 
ایرالین ها متناس��ب ب��ا منابع مالی که 
در اختیار دارند خدمات ارائه می دهند. 
به همی��ن دلیل اگ��ر محدودیت های 
مرب��وط ب��ه هزینه حمل و نق��ل هوایی 
برداش��ته ش��ود انگیزه باالت��ری برای 

سرمایه گذاران به وجود می آید.
ب��ه  نگاه��ی  ب��ا  غواب��ش  امی��ر 
مدیری��ت  ک��ه  محدودیت های��ی 
ایرالین ه��ای ای��ران را تحت تاثیر قرار 
می دهد ادام��ه داد: محدودیت قیمت 
بلیت که توسط دولت تعیین می شود، 
نب��ود تس��هیالت کافی برای توس��عه   
ناوگان هوای��ی، محدودیت مجوز برای 
ایجاد شبکه های پرواز توسط ایرالین ها 
و اینکه دولت مش��خص می کند پرواز 
باید به کدام کش��ور ها انجام و به کدام 
کش��ورها مح��دود ش��ود و... تمام این 
عوام��ل در مدیری��ت ایرالین ه��ا برای 
ارائه خدمات بهتر تاثی��ر می گذارد. از 
ط��رف دیگر قوانی��ن گمرکی و قیمت 
ارزش اف��زوده هش��ت درصدی ب��رای 

ورود قطع��ات هواپیماه��ا ک��ه هزینه 
باالیی را به ش��رکت ها تحمیل می کند 
مان��ع از توس��عه ن��اوگان ایرالین ه��ا 
می ش��ود ک��ه مجموعه این م��وارد در 
 ایمن��ی پ��رواز و خدم��ات ایرالین ه��ا

 اثر گذار است. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مدی��ران 
تم��ام  ب��ا  ایران��ی  ایرالین ه��ای 
محدودیت ه��ای موج��ود ب��ه دنب��ال 
افزای��ش ایمنی هس��تند اضاف��ه کرد: 
در حال حاضر شرکت های هواپیمایی به 
دنبال اس��تقرار سیستم ایمنی هستند 
که اگر تس��هیالت الزم ب��رای اجرای 
درست آن ارائه ش��ود شرایط خدمات 

شرکت ها بهبود می یابد.
 از این رو س��ازمان هواپیمایی کشور 

با نظارت دقیق بر استقرار این سیستم 
می توان��د در ارتق��ای س��طح ایمن��ی 

ایرالین های کشور موثر باشد.
غوابش با تاکید بر اینکه بخش��ی از 
موانع بهبود خدمات ایرالین ها ناش��ی 
از تحریم هاس��ت اضافه ک��رد: صنعت 
هواپیمایی به دلیل تقاضای رو به رشدی 
که در کش��ور دارد با ارائه تسهیالت و 
منابع مالی به س��رعت می تواند توسعه 

یابد. 
اگرچ��ه بخش��ی از محدودیت ه��ای 
این صنعت ناش��ی از تحریم هاست، با 
این حال تس��هیل قوانی��ن و مقررات و 
حمایت دولت از سرمایه گذاران ناوگان 
هوایی بستر رشد آن را در کشور فراهم 

کرد.

ی��ک خلبان بازنشس��ته در 
امروز«  »فرص��ت  با  گفت و گو 
ضم��ن اش��اره ب��ه س��ازوکار 
ایرالین ها برای افزایش ایمنی 
پ��رواز و تس��هیل حمل و نقل 
بین الملل��ی گف��ت: بس��یاری 
هواپیمای��ی  ش��رکت های  از 
در س��ندیکای  ب��ا عضوی��ت 
بین الملل��ی هواپیمای��ی )یاتا( 
از مزای��ا و به دنبال  می توانند 
باالت��ری برخوردار  آن درآمد 
ش��ون�د. ب��ه گ���ونه ای ک��ه 
شرکت های عضو این اتحادیه 
بین الملل��ی می توانن��د هزینه 
بلیت مس��افران از کشورهای 
دیگ��ر را از یاتا دریافت کنند. 
اگر مس��افری  نمون��ه  ب��رای 
در آمری��کای جنوب��ی از یک 
ش��رکت هواپیمای��ی که عضو 
یاتا اس��ت ی��ک بلی��ت پرواز 
از لن��دن به ای��ران خریداری 
ک��رده باش��د پ��س از پ��رواز 
به مقص��د، ش��رکت ایرانی با 
ارائه بلیت این مس��افر به یاتا 
هزین��ه آن را دریافت خواهد 
ک��رد. این در حالی اس��ت که 
برای س��ایر ش��رکت هایی که 
عضو یاتا نیس��تند این امکان 
در حال حاضر  ن��دارد.  وج��ود 
ب��ه عضوی��ت  160 ش��رکت 
ای��ن س��ندیکای بین الملل��ی 
درآمده ان��د و از ای��ن طری��ق 
ایمن��ی  س��طح  تا ح��دودی 
باالت��ری را رعای��ت ک��رده و 

در مقاب��ل از مناف��ع آن نی��ز 
زی��را  می ش��وند،  بهره من��د 
ش��رکت ها عضو اتحادیه بلیت 
را ب��ا قیم��ت باالت��ری ارائ��ه 

می کنند.
عباسعلی عبداللهی با نگاهی 
ب��ه ایرالین های ایران��ی که با 
عضوی��ت در یات��ا از خدم��ات 
بهتری برخوردارن��د، ادامه داد: 
ایران از کش��ورهای اولیه  عضو 
این س��ندیکا و به نوعی یکی از 

موسسان یاتا است. 
س��ال  در  ک��ه  به گون��ه ای 
چهارم تشکیل این سندیکای 
بین المللی مدیر عامل ایران ایر 
به ریاس��ت آن درآمد، با این 
حال دو س��ال پیش به دلیل 
تحریم ه��ا عضویت ای��ران در 
ای��ن س��ندیکا لغو ش��د و در 
حال حاضر نیز از 15 ش��رکت 
ایران��ی تنها دو ش��رکت عضو 
آن هس��تند. از مناف��ع دیگر 
عضویت سندیکا این است که 
یاتا هزینه پرواز هواپیمایی را 
ک��ه از فراز کش��ور اعضا عبور 
می کنن��د پرداخ��ت می کند. 
برای نمونه اگر یک هواپیما از 
یک ش��رکت عضو یاتا بر فراز 
خاک کش��ور ای��ران که عضو 
این سندیکاست عبور کند یاتا 
هزینه پرواز را دریافت و ایران 
نیز از یاتا این مبلغ را دریافت 

می کند.
او ب��ا بی��ان اینک��ه رعایت 

اس��تانداردهای باالت��ر ایمنی 
بیش��تری  درآمد  و خدم��ات 
ایرالین ه��ا می کند،  را عای��د 
یاتا  عضو  ش��رکت های  افزود: 
در س��ال 2014 نزدی��ک ب��ه 
دومیلیون و 500هزار مس��افر 
را جا به جا کرده اند و تنها 999 
کش��ته داده اند، در حالی که از 
س��قوط  هواپیمای  تعداد 21 
کرده در س��ال گذش��ته 10 
م��ورد آنه��ا هواپیم��ای باری 
بودند و از س��وی دیگر بیشتر 
آمار کش��ته ها به س��قوط دو 
هواپیمای مالزیایی پایان سال 

میالدی بازمی گردد. 
در واق��ع این س��طح ایمنی 
اتحادیه  عض��و  ایرالین ه��ای 
این  نش��ان دهنده  بین المللی 
اس��ت که ش��رکت های عضو 
با حف��ظ اس��تانداردها عالوه 
ب��ر اینکه درآمد بیش��تری از 
به دس��ت  گران تر  بلیت ه��ای 
ایمن��ی  ش��رایط  می آورن��د، 
مس��افران  ب��رای  را  بهت��ری 
به وجود می آورن��د و این یک 
کلی��د ب��رای مدیری��ت بهتر 

ایرالین ها خواهد بود. 
به همی��ن دلیل گران بودن 
قیمت بلیت شرکت های عضو 
یاتا که پروازه��ای بین المللی 
دارن��د حجم ب��االی معامالت 
را ب��رای یاتا به همراه داش��ته 

است.
عبداللهی با اش��اره به نقش 

دیگر س��ازمان های بین المللی 
در ارائ��ه خدم��ات ایرالین ها 
س��ازمان  ک��رد:  تصری��ح 
  )ICAO(هواپیمای��ی جهانی
با تدوی��ن قوانین و تش��ویق 
ایرالین ها  برای  بهتری  ایمنی 
به وج��ود می آورن��د. در واقع 
ای��ن س��ازمان ب��ا بازدیدهای 
ایمنی  س����االن��ه وضعی��ت 
هواپیماهای شرکت های عضو را 
بررس��ی می کند، به گونه ای که 
درصورت مشک���الت ای��منی 
را  م��ورد ن�ظر  هواپیم�����ای 
ممنوع الپ��رواز خواهند کرد و 
تا رف��ع آن اجازه پ��رواز داده 
این  بررس��ی های  نمی ش��ود. 
س��ازمان به ص��ورت دقی��ق و 
کارشناسی شده است، چراکه 
دو هواپیمای��ی که در س��ال 
گذشته س��قوط کردند از نظر 
س��ازمان ای��کاو ممنوع الپرواز 

بودند. 
حال اگر شرکت ها مشکالت 
را برطرف نکنن��د اجازه پرواز 
ب��ه س��ایر کش��ورها به وی��ژه 
ش��هرهایی همچ��ون پاریس، 
را  و ...  نیوی��ورک  لن��دن، 

نخواهند گرفت. 
اس��تانداردهای  همچنی��ن 
از  فرودگاه ه��ا  ب��رای  الزم 
س��وی ایکاو تعیین می ش��ود 
و اگ��ر ش��رکت ها مش��کالت 
نکنن��د  برط��رف  را  بانده��ا 
نهایتا  بین الملل��ی،  پروازهای 

روب��ه رو خواهد  محدودیت  با 
ش��د. از ای��ن رو مدی��ران باید 
افزایش درآمدهای خود  برای 
به دنبال رعایت استانداردهای 

بین المللی باشند.
شاید یکی دیگر از عواملی 
ک��ه روی فعالی��ت ایرالین ها 
نیروی  اثر می گذارد  به شدت 
اس��ت  کارآزم��وده  انس��انی 
و تعام��ل آنه��ا با مش��تریان 
زمینه افزایش پرواز ش��رکت 
را فراه��م می کن��د. از ای��ن 
ایرالین ه��ا  مدی��ران  رو 
ع��الوه بر اینک��ه در گزینش 
نی��روی انس��انی هم��واره به 
توجه  موجود  حسایست های 
می کنن��د با ارائ��ه دوره های 
خدم��ت  ضم��ن  آموزش��ی 
قابلی��ت نی��روی انس��انی را 
تا در  دو چن��دان می کنن��د 
ب��ه اهداف  جهت دس��تیابی 
ش��رکت ک��ه خدم��ات بهتر 
اس��ت گامی اساسی برداشته 
باش��ند، چراکه توسعه شبکه 
پ��رواز ش��رکت های هوای��ی 
آنه��ا به کش��ورهای  و ورود 
با  مختلف ش��رایط برخ��ورد 
ویژگی ه��ای  و  فرهنگ ه��ا 
متفاوت��ی را فراهم می کند و 
در صورتی که کادر ایرالین ها 
بین المللی  اس��تانداردهای  با 
و محل��ی آش��نایی نداش��ته 
باش��ند در رضایت مشتریان 

اثر منفی خواهد گذاش��ت.

مدیریت بهینه ایرالین ها در ایران بررسی می شود 

دولت مانع مدیریت مناسب 
بر شرکت های هوایی است

امیر غوابش: 

ایمنی ایرالین ها در گرو توان اقتصادی است

عباسعلی عبداللهی: 
ایرالین ها باید استاندارد بین المللی را رعایت کنند

توس�عه فعالی�ت ایرالین ه�ا همچون س�ایر 
بخش های اقتصادی کشور نیازمند تامین منابع 
مال�ی و بهبود ارائه خدمات اس�ت. در ش�رایط 
فعلی ک�ه بنگاه های اقتصادی کش�ور در رکود 
به س�ر می برند و س�طح درآمد ها به شدت سیر 
نزول�ی  یافته، تع�داد مس�افرت های بین المللی 
به ش�دت کاهش پیدا ک�رده و همین امر کاهش 
درآمد شرکت های هواپیمایی را به همراه داشته 
است. از سوی دیگر ش�رکت های هواپیمایی به 
دلیل محدودیت های قیمت گذاری و ... که توسط 
دولت اعمال می شود و از طرف دیگر تنگ شدن 
حلقه واردات قطع�ات و تجهیز ناوگان هوایی با 
مشکالت متعددی رو به رو شده اند. کارشناسان 

بر ای�ن باورن�د تنها راه�ی که می توان�د بقای 
ایرالین ه�ای داخلی را تضمین کند، توس�عه و 
ارتقای سیستم ایمنی و ارائه خدمات ایرالین ها 
برای فائق ش�دن به مش�کالت درآمدی است. 
در این راس�تا کارشناس�ان معتقدند ایرالین ها 
با پیوس�تن به اتحادیه های بین المللی و ارتقای 
سیس�تم ایمنی و خدمات می توانند درآمدهای 
خود را افزای�ش دهند زیرا بلیت ه�ا و خدمات 
بین المللی عایدی بیش�تری برای آنها به همراه 
دارد، هرچند رونق فعالیت ش�رکت های هوایی 
تاحدودی در گرو تس�هیل قوانین و آزاد کردن 
ن�رخ قیمت گذاری هاس�ت که در دس�ت دولت 
اس�ت. از این رو رفع این موان�ع ضمن باال بردن 
انگی�زه ب�رای بهب�ود خدم�ات، س�طح ایمنی 
ایرالین ها را باال خواه�د برد، زیرا ارائه خدمات 

هواپیمایی و توان اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با 
هم دارند.

درش�رایطی ک�ه افزایش قیمت ارز، س�وخت 
هواپیم�ا و ... فعالی�ت ش�رکت های هواپیمای�ی 
را تحت تاثی�ر ق�رار داده اس�ت و ب�ه دنب�ال 
آن بده�ی ای�ن ش�رکت ها ب�ه وزارت نفت در 
س�ال جاری افزایش یافته و به مرز 800 میلیارد 
تومان رسیده است، این ش�رکت ها باید تدابیر 
مدیریتی مناسبی برای برون رفت از این شرایط 
اعمال کنن�د. مدیریت ایرالین ه�ا برای کاهش 
هزین�ه و حذف پروازهایی ک�ه صرفه اقتصادی 
ندارن�د اهمی�ت باالی�ی دارد با این ح�ال ای�ن 
ش�رکت ها می توانند با به کارگی�ری روش هایی 
در ارائه خدمات و فراهم کردن ش�رایط مساعد 

زمینه درآمدزایی بیشتر را فراهم کنند.
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تفکرات اجتماعی و روان شناختی 
در مدیریت ایرالین

 

در ای��ران ب��ه مقوله ایرالی��ن داری با تفک��ر و نگاه 
منفی نگریس��ته می ش��ود. مهم ترین مسئله ای که در 
مدیریت ایرالین ها نادیده گرفته ش��ده بحث بازرگانی 
اس��ت. مدیرانی که برای ایرالین ها انتخاب می ش��وند 
اغلب براس��اس سابقه خلبانی و مهندسی پرواز تعیین 
می ش��وند، این به معنای آن نیست که افراد در حوزه 
بازرگان��ی تخصص ندارند، بلکه مس��ئله ای که در این 
میان اهمیت دارد این است که تکیه بر نگاه تجاری آنها 
در هنگام انتخاب نیست. مهم ترین معیار برای انتخاب 
یک مدیر ایرالین در قدم اول باید تخصص تجاری در 
این عرصه و س��پس تخصص های دیگر باش��د. تجربه 
گذش��ته مدیران ایرالین ها در ایران و انباش��ت بدهی 
آنها خبر از عدم باور و دیدگاه تجاری این افراد در این 

عرصه می دهد.
مدیریت ایرالین ها تا جایی اهمیت دارد که حتی 
اگر کل ن��اوگان هوایی این ش��رکت ها ب��ه بهترین 
هواپیماها تجهیز ش��ود و اگر نگاه اقتصادی در تفکر 
مدیر شرکت جاری نباشد، نمی توان امیدی به رشد 

اقتصادی و بالندگی آن شرکت هواپیمایی داشت.
اینکه برخی قوانین را به عنوان مانع مطرح می کنند، 
مقوله نادرس��تی اس��ت. قوانین در اصل یک ساختار و 
چارچ��وب تعیین می کن��د. این چارچوب ه��ا نه تنها 
نمی توانند مانع باشند، بلکه چارچوب مشخصی برای 
اعمال مدیریت تعیین می کند. چیزی که در مس��ئله 
مدیریت ایرالین ها س��بب ایجاد مش��کل می شود، نه 
اعمال قوانین که اشتباه در نوع برنامه ریزی و نگاه های 
مدیریتی است. صنعت هواپیمایی یک صنعت حساس 
است که وضع قوانین و تعیین چارچوب نیاز این صنعت 
است و نمی توان این مسئله را مانعی بر اعمال مدیریت 

صحیح عنوان کرد.
انتخ��اب مدی��ران ایرالین ه��ا در ای��ران چارچوب 
مش��خصی ندارد و این گونه نیس��ت که افراد براساس 
شایستگی و توانمندی برای این امر انتخاب شوند. در 
بسیاری از این انتخاب ها نگاه های سلیقه ای و رابطه ای 
برقرار اس��ت. مدیریت ایرالین، یک مبحث متفاوت از 
مباحث دیگر است و کسی که در این حوزه در جایگاه 
مدیریت قرار می گیرد الزم است که باور و دید ایرالینی 
داشته باشد. داشتن عرق یا کفایت مدیریت به تنهایی 
در این حوزه کافی نیس��ت و تخصص بر حوزه ایرالین 
و نگ��رش اقتصادی در این حوزه بس��یار اهمیت دارد. 
مدیری که در صنعت دیگر شایس��ته بوده و مدیریت 
مناس��بی اعمال کرده، اگر تخصص ایرالینی نداش��ته 
باش��د نمی تواند در حوزه هواپیمایی مدیریت مناسبی 
اعم��ال کند. در زمینه انتخاب مدیران هواپیمایی باید 
تخصص، سوابق و عالقه این افراد در اولویت قرار گیرد.

ساالنه س��انحه های خطرناکی در سراسر دنیا اتفاق 
می افتد اما تبعات این سوانح خطرناک نسبت به تاخیر 
پروازها یا س��وانح جزئی بسیار کمتر است. زیرا سوانح 
خطرناک به مش��کالت فنی بازمی گ��ردد اما مقوالتی 
مانند تاخیر و سوانح کوچک از مدیریت های نامناسب 

مدیران شرکت های هواپیمایی به وجود می آید.
اس��تراتژی که مدیران ش��رکت های هواپیمایی باید 
اعمال کنند،  در همه کش��ور ها یکسان نیست. تعیین 
اس��تراتژی و خدماتی که به مس��افران ارائه می شود و 
روانشناس��ی اجتماعی مردم هر کش��ور اهمیت دارد. 
بنابراین ناوگان هواپیمایی کشورها باید براساس تفکرات 
اجتماعی و شناخت روانشناختی مردم آن کشور اعمال 
ش��ود. همین روند و شناخت اجتماعی سبب می شود 
که نوع مدیریتی در کش��ور بسیار پاسخگو باشد و در 
کش��ور دیگر نه تنها مثبت نباش��د بلکه تبعات منفی 
به دنبال داش��ته باشد. مس��افر ایرانی به ارائه خدمات 
مناس��ب تمایل دارد. در کش��ورهایی ک��ه پروازهای 
ارزان قیمت ارائه می ش��ود، اولویت مس��افران بر سفر 
ارزان قیمت اس��ت، اما مسافر ایرانی به لحاظ اجتماعی 
و روانشناختی به دنبال صندلی مناسب، رفتار خوب و 
کیترینگ باکیفیت است و اگر این گزینه را در اختیار 
او بگذاریم که می تواند پنج هزار تومان کمتر بپردازد و 
غذا دریافت نکند، مقوله گیرایی برای او نیست. بنابراین 
شناخت تفکرات اجتماعی و روانشناسی مسافران برای 
مدیران ش��رکت های هواپیمایی بسیار اهمیت دارد.در 
زمینه نبود رقابت در میان شرکت های هواپیمایی نباید 
این نکته را نادیده گرفت که هیچ صنعتی بدون رقابت 
نمی تواند رش��د کند و محکوم به فناس��ت. گاه دیده 
می شود که قیمت پرواز یک هواپیمای MD با قیمت 
همین پرواز با ایرباس برابری می کند و مسافر به دلیل 
آنکه بلیت ایرباس را نتوانسته تهیه کند، مجبور است 
که با پرواز MD س��فر کند. ش��رکتی که این پرواز را 
ارائ��ه می کند نیز زمانی ک��ه می بیند با یک هواپیمای 
چهار هزار دالری می تواند فروش داش��ته باشد، الزامی 
برای تغییر هواپیما و ارتقای آن نمی بیند. این مهم ترین 
بحث در زمینه رقابت صنایع هوایی داخلی اس��ت که 
میزان پروازها با نیاز س��فر مس��افران برابر نیست و هر 
شرکتی با هر هواپیمایی مسافران خود را دارد. متاسفانه 
تنها مقوله ای که سازمان هوایی کشور بر آن تاکید دارد 
بح��ث ایجاد قانون و اعمال س��ازو کار برای جلوگیری 
از پرواز هواپیماهای با س��ن باالی 15 س��ال است، در 
حالی که این قانون در ش��رایط فعلی تنها پیامدی که 
به دنبال خواهد داش��ت این است که سبب می شود تا 
افراد کمتری به سمت تاس��یس ایرالین ها بروند. زیرا 
هیچ بانکی حاضر نیس��ت حتی در ح��د یک میلیارد 
تومان به شرکت های هواپیمایی وام بدهد و همین امر 
سبب می شود تا افراد توان الزم برای خریداری هواپیما 
نداشته باشند و با کاسته ش��دن از تعداد شرکت های 
هواپیمای��ی، رقابت از بین م��ی رود و نتیجه آن اجبار 

استفاده مسافران از هر نوع پرواز با هر کیفیتی است.
رشد اقتصادی کش��ورها بدون وجود شرکت های 
هواپیمای��ی بی معناس��ت. اگر دوبی ش��رکتی مانند 
امارات نداش��ت، نمی توانست این حجم سرمایه های 
خارجی را جذب کند و کس��ی تمایل نداشت با لنج 
به این کش��ور س��فر کند، بنابراین یکی از فاکتورها 
و زیرس��اخت های مهم رش��د اقتصادی در کشورها 

شرکت های هواپیمایی هستند. 

پرواز و اوج گرفتن در دنیای 
پررونق خطوط هوایی دنیا 

سفرهای هوایی طرفداران بی شماری دارند. طیف 
مس��افران هوایی نیز بسیار متنوع است. از زوج هایی 
که به سفر ماه عسل می روند گرفته تا کارمندانی که 
به س��فرهای کاری می روند. این گس��تردگی و تنوع 
در حجم مس��افران باعث شده است هر سال خطوط 
هوای��ی جدیدی ش��روع به فعالی��ت کنند و خطوط 
هوایی با س��ابقه نیز برای حفظ و بقای فعالیت خود 

تالش کنند. 
براساس این اصل که خطوط هوایی و فعالیت های 
آنها نوعی تجارت محس��وب می شود، طبیعی است 
که بع��د اقتصادی پروازه��ا اهمیت زیادی داش��ته 
باش��د. حقوق کارمن��دان، خلبان ه��ا و خدمه پرواز، 
پرداخ��ت هزینه ه��ای بیمه، هزینه های س��وخت و 
تجهی��زات پروازی چند هزینه مت��داول در هر خط 
هوایی محس��وب می ش��ود، اما برخی خطوط هوایی 
بس��یار موفق تر از سایرین عمل می کنند و روزبه روز 
پررونق تر می ش��وند. از بین ش��رکت های هواپیمایی 

موفق دنیا، با تعدادی از آنها آشنا می شویم: 
هواپیمایی اتحاد؛ نوپا ولی موفق

هواپیمای��ی اتحاد ی��ک هواپیمایی تقریب��ا نوپا با 
قدمت 10 س��اله اس��ت. این هواپیمای��ی که متعلق 
به امارات متحده عربی اس��ت، ج��زو 20 هواپیمایی 
برت��ر و پیش��رو در جهان طبقه بندی ش��ده اس��ت. 
موفقیت اقتصادی و پرس��ود ب��ودن این خط هوایی 
ب��رای س��رمایه گذارانش در طول ی��ک دهه فعالیت 
همواره اثبات ش��ده و انتظار می رود این موفقیت در 
سال های آینده افزون شود. اما مهم ترین ویژگی های 

این موفقیت از کجا آمده اند؟ 
عق�د قراردادهای متعدد بین المللی: از س��ال 
2007 تاکن��ون، هواپیمای��ی اتح��اد قرارداده��ای 
متعددی با کش��ورهای مختلف برای پرواز مستقیم 
از ابوظب��ی به س��ایر نقاط دنیا منعقد کرده اس��ت. 
قراردادهایی که س��ود سرش��اری برای این شرکت 
هوایی به همراه داش��ته اس��ت. یک��ی از جدیدترین 
قراردادهای این ش��رکت به دس��امبر س��ال گذشته 
میالدی بازمی گردد که با اس��ترالیا بسته شد و طبق 
آن 15 ف��رودگاه اس��ترالیا با پروازه��ای هواپیمایی 
اتح��اد هم��کاری می کنند. نکته مه��م اقتصادی در 
این است که به سبب مستقیم و سهل الوصول بودن 
این پرواز ها، بس��یاری از ساکنان کشورهای همجوار 
با امارات نیز برای پرواز های خارجی خود از خطوط 
امارات استفاده می کنند. در واقع این خط هوایی به 
مدد امکانات و قراردادهای بین المللی متعدد، تبدیل 
به یک گذرگاه هوایی معتبر در منطقه شده است. 

توقف و تاخیر هرگز: یکی از مهم ترین شعارهای 
هواپیمایی اتحاد عدم توقف های بیجا و تاخیر است. 
این مس��ئله در حفظ بهینه سوخت، از دست ندادن 
مشتری ها و افزایش اعتماد آنها تاثیر بسزایی داشته 

است. 

هواپیمایی لوفت هانزا؛ کهنه کار و نوگرا 
شرکت هواپیمایی لوفت هانزا یکی از قدیمی ترین و 
نام آشنا ترین شرکت های هواپیمایی در اروپا و حتی 
دنیاست. برخی حتی این شرکت را به عنوان هاب در 
منطقه می شناسند. موفق ترین شعبه های لوفت هانزا 
در فرانکفورت، مونیخ و دوسلدورف فعالیت می کنند. 
از لحاظ اقتص��ادی لوفت هانزا هیچ وقت افت و نزول 
ش��دیدی را تجربه نکرده است. مهم ترین دلیل برای 
این ثبات ش��اید سرمایه گذاری های مطمئن و موفق 
موسس��ان این خ��ط هوایی در ب��ازار بورس و حفظ 
کیفیت و کالس پروازی در طول س��ال ها باش��د. اما 
سیاس��ت های هواپیمایی لوفت هان��زا در عین اصیل 
بودن نوگرا و اس��تراتژیک هم هس��ت. ب��رای مثال 
ش��رکت لوفت هانزا جزو نخس��تین شرکت هایی بود 
که در س��ال 1997 به کمیسیون پرواز های مشترک 
جهانی پیوس��ت و با خطوط هوای��ی موفق دنیا وارد 
مش��ارکت ش��د. این مش��ارکت و همراهی، س��بب 
گس��ترش پرواز های بین قاره ای ای��ن هواپیمایی و 

البته افزایش سوددهی این شرکت معتبر شد. 

خطوط هوایی ترکیه؛ پروازهای سیاست مدارانه 
بدون هی��چ اغراق��ی، می ت��وان مهم تری��ن علت 
موفقیت خط��وط هوایی ترکیه را حض��ور مقتدرانه 
حمدی توپوک، ریاست هیات مدیره و ریاست کمیته 
اجرای��ی این هواپیمایی دانس��ت. اقتداری که باعث 
شده در سال گذشته حدود 50 میلیون مسافر با این 
خطوط س��فر کنند. حمدی توپوک مردی است که 
با سه خط مشی مهم اقتصادی توانسته در سال های 
اخیر، خطوط هوایی ترکیه را در بین خطوط هوایی 
معتبر دنیا جای دهد. این س��ه خط مشی ساده، اما 

به شدت تاثیر گذار هستند: 
تاکید و اهمیت دادن به بازار بورس و احترام 
بسیار زیاد به س�هامداران؛ خطوط هوایی ترکیه 
جزو موفق ترین شرکت ها در جذب سرمایه گذاری و 
باالبردن اعتبار در بین ش��رکت های ترکیه ای است. 
این ش��رکت هوایی به طور مس��تمر با سهامداران از 
طری��ق خبرنامه در ارتباط اس��ت و با جذب اعتماد 
س��رمایه گذاران بخش بزرگ��ی از موفقیت اقتصادی 
خود را مدیون آنهاس��ت به طوری که از سال 2010 
تاکنون رشد سهام این شرکت از 19 درصد به رقمی 

در حدود 40 درصد رسیده است. 
تاکید بر چش�م انداز آینده؛ هواپیمایی ترکیه، 
از سال گذش��ته، برنامه رشد اقتصادی بلند مدتی را 
ش��روع کرده که قرار است تا س��ال 2023 به پایان 
برس��د. این نوع آینده نگری و تاکید بر سیاست های 
بلند مدت اقتصادی به تضمین رش��د این شرکت در 

طول سال های آینده کمک می کند. 
روابط موثر با دولت؛ روابط هیات مدیره خطوط 
هوایی ترکیه با کابینه دولت ترکیه به ویژه ش��خص 
رجب طیب اردوغان بس��یار حسنه است. این روابط 
کمک ک��رده تا نه تنه��ا اغلب پروازهای رس��می و 
مهم این کش��ور بلکه اغلب مب��ادالت تجاری نیز با 

بهره گیری از این هواپیمایی انجام شود. 

آزموده دیدگاه

گردآوری و ترجمه: رویا پاک سرشت 

حامدشایگان

کامبیز بابایی



منطقه آزاد

قــاب

کیف Leoht مخصوص خانم های اهل فناوری است. داخل این کیف باتری با حجم 6 تا 10 هزار میلی آمپر تعبیه شده تا در بیرون از خانه و هنگامی که به شارژر و برق دسترسی ندارید، 
ابزار الکترونیکی شما مانند تبلت و گوشی هوشمندتان را  شارژ کند. 

نمودار امروز
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هراس از برگزاری انتخابات یونان با حربه های اقتصادی

آمار فروش بزرگ ترین برندهای ورزشی در دنیا

در صنعت پوش�اک حال حاضر دنیا، البس�ه و 
تجهیزات ورزشی در بین قشر جوان محبوبیت 
بس�یار زی�ادی دارد. برخی برندهای ورزش�ی 
در دنی�ا نی�ز تمام ت�اش خ�ود را می کنند که 
به واس�طه تبلیغات به روش های مختلف تعداد 
بیش�تری از مش�تریان کاالهای ورزش�ی را به 

سمت خود جذب کنند. 

چاقوی برقی، میوه خش��ک کن، بخارپز، س��یب زمینی س��رخ کن، ماهیتابه برقی.. . آشپزخانه و 
کابینت ها، روی کابینت و باالی کمد  خانه های زیادی پر شده از وسایل آشپزخانه مدرن یا قدیمی 
که شاید حداکثر دوبار از آن استفاده شده است . خرید وسایل مدرن بسیار خوب و گاهی به صرفه 
است اما مشکل وقتی پیش می آید که مثال شما وزنه دیجیتالی جدیدی برای آشپزخانه می خرید، اما 
بعد از دو بار استفاده، کار کردن با وزنه قدیمی را ترجیح می دهید . هرروز یک دستگاه تازه که آشپزی 
با آن به سالمت افراد خانه کمک کرده یا پخت و پز را سریع و آسان تر می کند به بازار می آید . اما 
نگاهی به خانه خود بیندازید . چقدر پول صرف خرید ابزار و  وسیله های گوناگون بی مصرف یا تکراری 
در آشپزخانه شما شده؟ مردم اروپا در اثر داشتن مشکل همیشگی کمبود فضا یاد گرفته اند که هرگز 
وسیله ای را که به هرعلتی از آن استفاده نمی شود نگه نمی دارند . یا آن را به عنوان کاالی دست دوم 
با قیمت کمی می فروشند، یا آن را مجانی به دیگری می دهند . تا چند سال پیش می شد وسیله ای 
آشپزخانه ای باکیفیت خوب و با گارانتی چندساله خرید اما در دنیای مصرفی امروز، درست فردای 
روز تمام شدن تاریخ گارانتی دستگاه از کار می افتد، یا قبل از تمام شدن عمر مفید دستگاه، وسیله 
جدید تر و بهتری به بازار می آید و در حالی که وسیله هنوز قابل استفاده است، کاالی جدید فوری 
جایگزین آن می شود . امروز به خصوص در کشورهای پیشرفته عمر مفید هر وسیله ای در آشپزخانه 
بین سه تا پنج سال تعیین شده . از طرفی، اغلب وسایل الکترونیکی و ابزار آشپزخانه یا قابل تعمیر 
نیستند یا مثل دیگر وسایل امروزی، آنقدر قیمت تعمیر یا تعویض قطعات معیوب آنها باالست که 
به صرفه اس��ت کاالی نو خریداری شود . در حال حاضر ابزار و وسایل آشپزخانه اغلب دیجیتالی و 
هوشمند شده اند؛ برای مثال شما در محل کارخود، روی گوشی تلفن خود پیغامی دریافت می کنید 
که »کیک در فِر پخته شد!« با استفاده از گوشی هوشمند و به کمک اپلیکیشن مخصوص، فر را 
خاموش می کنید و قبل از رسیدن به خانه، به کمک موبایل خود، قهوه ساز را روشن می کنید، وقتی 
به خانه می رس��ید کیک و قهوه حاضر شده اند . اما اگر کارکردن با ابزارهای دیجیتالی و تنظیمات 
آنها برای ش��ما مشکل است، خرید وس��ایل مدرن ۱۰۰ درصد بی فایده و اشتباه است . ابزار جدید 
آشپزخانه بسیار کم صدا تر شده اند . بسیاری از ابزار الکترونیکی و دیجیتالی ارزان تر شده )بدون توجه 
به تغییرنرخ ارز( و تنوع رنگی بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده اند و شست وشو و تمیز کردن آنها 
راحت تر و بدون نیاز به مواد شیمیایی خاص یا پاک کننده های قوی است . وسایل برقی روز به روز 
کم مصرف تر، کوچک تر و سبک تر می شوند و قابلیت تا و خم شدن دارند تا یک مشکل بزرگ در 
آشپزخانه، یعنی کمبود جا و نبودن فضای کافی را حل کنند . اما آیا به هرچیزی که در فروشگاه ها 
وجود دارد، در خانه نیاز داریم؟ بسیاری از دستگاه ها با اسامی و شکل های مختلف، عمال یک کار را 
انجام می دهند . خرید و داشتن بعضی از لوازم در خانه اصال لزومی ندارند . یا بزرگی ابعاد یک وسیله 
مثل یخچال یا ظرف شویی دلیل بر عمر بیشتر یا کیفیت بهتر آن نیست . در اروپا این امکان وجود 
دارد که با داشتن کاغذ خرید تا دو هفته بعد، هر وسیله ای را بدون توضیح به محل خرید پس 
داد . بسیاری از ابزار و وسایل را تا وقتی یک بار از آن شخصا استفاده نکنیم یا در محیط شخصی 
خانه یا آشپزخانه خودمان قرار نگیرند، معلوم نمی شود که این وسیله مناسب برای استفاده ما 

هست یا خیر.گاهی افراد سال ها قسط خرید کاالیی را می دهند که از آن استفاده نمی کنند . 
تنها کاال و ابزاری را باید بخریم که به آن نیاز داریم و از آن اس��تفاده می کنیم. البته »نیاز و 

احتیاج« در هر خانه ای تعریف شیمیایی متفاوتی دارد.

آشپزخانه، انبار تکنیک 

نگاه آخر

طبق آمار سازمان هواپیمایی کشوری سال گذشته بیش از 25 میلیون نفر سفر در پروازهای 
ایران به ثبت رس��یده اس��ت. در بین مسافران هواپیما اما آمارهای عجیب و غریبی وجود دارد. 
با توجه به اینکه در تعداد قابل توجهی از مسیرهای هواپیمایی در ایران ظرفیت هواپیما روزهای 
عادی س��فر پر نشده و این مسئله در حالت عادی برای شرکت های هواپیمایی صرفه اقتصادی 
الزم را از بین می برد برخی از نهادهای دولتی منطقه ای مجبورند جور مردم را بکش��ند. طبق 
آمارهای ارائه ش��ده از سوی منابع رسمی برخی استانداری ها و فرمانداری ها برای جلوگیری از 
قطع شدن برنامه های پروازی مربوط به منطقه شان اقدام به خرید دائمی و همیشگی بلیت های 
ایرالین های هواپیمایی می کنند. بلیت هایی که در بسیاری از مواقع ظرفیت مسافرانش پر نشده 
و بخش عمده ای از هواپیما را با ظرفیتی خالی به سمت مقصد روانه می کند. این آمارها حاکی 
از این اس��ت که نزدیک به 7۰ درصد از پروازهای درونی کش��ور به این روال پر می شوند و این 
شاید اصلی ترین دلیل آن باشد که وقتی قیمت بلیت هواپیما تغییرات ناگهانی داشته و افزایشی 
چشمگیر پیدا می کند در جامعه با واکنش چندانی روبه رو نمی شود زیرا عمال بخش عمده ای از 

این پروازها از طریق دولت و به شکل ماموریت ارائه شده و کمتر فروش فردی دارد. 

یک هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی 
یونان و درنهایت تش��کیل دولت این کش��ور، 
حزب راستگرای حاکم »نئودموکراسی« تالش 
دارد به طرق مختلف داخلی و بین المللی و با 
بهره گیری از رس��انه های داخلی تحت تسلط 
خ��ود و همچنی��ن هم پیمان��ان اروپای��ی اش 
روی کار آم��دن و پی��روزی احتمال��ی ح��زب 
چپگرای »ائتالف چپ- سیرزا« در این کشور 
عضو اتحادیه اروپا را آغاز ورشکستگی، خروج 
این کش��ور از ح��وزه پولی ی��ورو و نقطه آغاز 

تقابل میان یونان و اروپا معرفی کند. 
حاکم��ان راس��تگرای ای��ن کش��ور که در 
س��ه دهه اخی��ر قدرت می��ان آنه��ا و حزب 
سوسیالیس��ت دائما دس��ت به دس��ت گشته 
اس��ت در هفته های اخیر به دنبال ایجاد ترس 
و وحش��ت میان افکار عموم��ی برای پیروزی 
احتمال��ی حزب رقیب )س��یرزا( هس��تند. اما 
در مقاب��ل حزب اپوزیس��یون که خود را برای 
کسب پیروزی و تشکیل نخستین دولت چپ 
در این کش��ور آماده می کند بر »لغو بخش��ی 
از بده��ی، تعلی��ق بازپرداخت و از س��رگیری 
بازپرداخ��ت پس از بازگش��ت یونان به رش��د 

اقتص��ادی را اصلی ترین خواس��ته های دولت 
چپ از وام دهندگان اروپایی دانسته و خواستار 
برگزاری یک کنفرانس اروپایی جهت بررسی 
بدهی های این کش��ور است. این حزب تاکید 
دارد. »یون��ان به عضویت در حوزه یورو پایبند 
خواهد بود و آتن قصد دریافت وام جدید برای 
بازپرداخت بدهی قبلی را نداش��ته و با تمامی 
ش��رکای اروپایی خود در خص��وص چگونگی 
حل وفصل بدهی که غیرقابل مدیریت اس��ت، 

مذاکره خواهد کرد.« 
در ماه ه��ای اخیر گروهی از مقامات اروپایی 
به ویژه آلمانی از تاثیر منفی پیروزی احتمالی 
حزب »س��یرزا« در یونان سخن گفته و تالش 
دارن��د هم صدا با حاکمان این کش��ور بر طبل 
ناش��ی از ترس و وحش��ت مردم برای خروج 
احتمالی یونان از یورو کوبیده و عمال در کنار 
مقامات این کش��ور قرار گرفته اند. صدراعظم 
و وزی��ر دارایی آلم��ان ک��ه غیرمحبوب ترین 
ش��خصیت های اروپایی در میان افکار عمومی 
م��ردم یون��ان هس��تند اخی��را در س��خنان 
غیرمتعارف خود بر خروج یونان از حوزه یورو 
در صورت پیروزی حزب س��یرزا در انتخابات 
25 ژانویه تاکید ک��رده، اما در نهایت در یک 

عقب نشینی مواضع خود را اصالح کردند. 

مواضع این دو حتی با واژه »گمانه زنی های 
غیر مس��ئوالنه« م��ورد انتقاد ریی��س پارلمان 
اروپا قرار گرفت. از دیدگاه اش��لوتز، ریاس��ت 
پارلمان اروپا چنین مباحثی این احس��اس را 
در مردم یونان ایجاد می کند که آنان نیستند 
ک��ه درخص��وص آین��ده کشورش��ان تصمیم 
می گیرن��د، بلکه بروکس��ل و برلین این کار را 
انجام می دهند و این مواضع مردم را به آغوش 

نیروهای رادیکال هدایت می کند. 
آنچ��ه اهمی��ت دارد اینک��ه ه��ر حزبی در 
انتخابات پارلمانی یونان به پیروزی دست یابد 
مجبور به تش��کیل یک دولت ائتالفی خواهد 
بود و البته تش��کیل چنین دولتی به سادگی 
امکان پذی��ر نخواهد بود. چنین دولتی خود را 
در مقابل مشکالت اقتصادی می بیند که وارث 
س��ال ها س��وء مدیریت بخش های سیاس��ی و 
اقتصادی این کشور بوده و موجب بی اعتمادی 
اکثریت مردم این کش��ور ب��ه بهبود وضعیت 
اقتصادی این کش��ور شده است. سیاست های 
ریاضت��ی که از س��وی تروئیکا تحمیل ش��ده 
است موجب بیکاری 27 درصدی، ورشکسته 
شدن شرکت های تولیدی و کسبه و در نهایت 
 تعطیل��ی آنها و فقر بی س��ابقه در این کش��ور 

شده است.  

کیوسـک

اوپک به حذف 
یارانه ها می اندیشد

با  به گ��زارش رویت��رز، 
وجود وخیم تر ش��دن حال 
پادشاه عربستان، بازار نفت 
بی توجه به این موضوع همچنان به روند کاهش��ی خود ادامه 
می دهد به طوری که قیمت نف��ت در بازارهای جهانی رکورد 
جدید کمترین رقم در پنج س��ال و نیم گذشته را ثبت کرد. 
روسیه و عراق با قدرت به تولید حداکثری نفت ادامه می دهند 
و عربس��تان نیز پرچمدار تثبیت تولید نفت در جهان عرب، 
هم پیمانان خود را متعهد کرده است تا »دست« به تولید فعلی 
خود نزنند. رویترز چندی پیش خبر داد تولید نفت روسیه با 
دستیابی به میانگین روزانه ۱۰ میلیون و 58۰ هزار بشکه به 
باالترین میزان خود در دوران بعد از فروپاش��ی شوروی سابق 
رسید. از سوی دیگر سخنگوی رسمی وزارت نفت عراق اعالم 
کرد: متوس��ط صادرات نفت خام این کشور در ماه دسامبر به 
دو میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه در روز رسیدکه باالترین سطح از 
سال ۱۹8۰ تاکنون به شمار می رود. با این کاهش اما هر یک 
از کشورهای تولیدکننده نفت خام با توجه به موقعیت شان در 
پازل نفت��ی، راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته اند؛ ونزوئال 
به شدت تحت تاثیر مشکالت اقتصادی ناشی از کاهش بهای 

نفت قرار گرفته است. 

عرضه 4 مرسدس شاسی بلند جدید
گاردین،  گ��زارش  ب��ه 
مدیرعام��ل دایملر گفت: 
مرس��دس  لوکس  برن��د 
بنز قصد دارد امسال چهار مدل خودروی اسپورت یوتیلیتی 
جدید یا بازطراحی ش��ده را عرضه کند. این اقدام در راستای 
گسترش حضور این برند آلمانی در بازار رو به رشد خودروهای 
شاسی بلند لوکس صورت می گیرد. مرسدس همچنین تعداد 
مدل های س��واری و شاسی بلند چهار چرخ خود را از 75 به 
8۰ افزایش می دهد. براساس این گزارش، مرسدس در آستانه 
نمایشگاه دیترویت یک شاسی بلند اندازه متوسط جدید به نام 
GLE کوپه را رونمایی کرد. جگوار لندروور هم در نمایشگاه 

دیترویت نخستین شاسی بلند برند جگوار را رونمایی کرد. 

سهامداری در فهرست
 10 شغل پراسترس

مجله فوربس در اقدامی به معرفی 
۱۰ ش��غل پر استرس س��ال 2۰۱5 
پرداخته اس��ت. در میان ۱۰ ش��غل 
اول نامی از حرفه س��هامداری دیده 
نمی شود که احتماال  به دلیل وجود 
ثبات تصمیم گیری ها، نبود ریسک های سیستماتیک، وجود 
ابزاره��ا و بازاره��ای مالی متخلف و متع��دد، نگاه بلند مدت 
به س��رمایه گذاری در کشور آمریکا و اروپاس��ت، اما در ایران 
س��هامداران، معامله گران، مدیران ش��رکت های کارگزاری و 
س��رمایه گذاری و مس��ئوالن به دلیل مسئولیت و عدم ثبات 
شرایط و وجود ریسک های متعدد و پیش بینی نشده و نبود 
ابزارهای مالی متنوع، بدون ش��ک یکی از پر اس��ترس ترین 
ش��غل ها را دارند و ه��ر روزه مخصوصا  هنگام نزول قیمت ها 
با فش��ارهای ذهنی و گاه جس��می سنگینی مواجه هستند. 
طبق گزارش مجله فوربس، نخس��تین ش��غل پراس��ترس، 
آتش نش��انی اس��ت که به دلیل مواجهه دائم��ی با خطرات 
جانی، از درجه استرس باالیی برخوردار است. متوسط درآمد 
س��االنه هر آتش نشان در آمریکا ۴5 هزار و 6۰۰ دالر است و 
پیش بینی شده که میزان دستمزد آنها تا سال 2۰22، هفت  
درصد رش��د داشته باشد. دومین و سومین شغل پر استرس، 
سربازی و ژنرالی ارتش است که متوسط درآمد ساالنه سربازی 
28 هزار و 8۰۰ دالر و ژنرالی ۱۹6 هزار و 3۰۰ دالر اس��ت . 
خلبانی چهارمین شغل پر استرس سال 2۰۱5 است. درآمد 
متوس��ط هر خلب��ان در آمریکا ۹8 هزار و ۴۰۰ دالر اس��ت. 
پنجمین شغل پر خطر، پلیس است. درآمد متوسط هر افسر 

پلیس آمریکا 57 هزار دالر است. 
براس��اس ای��ن گزارش، هنرپیش��گی، گویندگ��ی رادیو و 
تلویزیون، هماهنگ کننده مراس��م ها و عکاس��ی هم از دیگر 
شغل های پر استرس با درآمد ۴6، 6۰، ۴5 و ۴2 هزار دالری 
است. دهمین شغل پر استرس نیز خبرنگاری است. متوسط 
درآمد هر خبرنگار در آمریکا 37 هزار دالر در س��ال اس��ت. 
در جه��ان امروز که مردم تمام کش��ورها بالفاصله از حوادث 
مختلف رخ داده در نقاط مختلف جهان مطلع می شوند، شغل 
خبرنگاری )مخصوصا  خبرنگاران جنگی( عالوه بر قرار گرفتن 
در فهرست پر استرس ترین ها، در فهرست مهم ترین مشاغل 

جهان نیز قرار دارد. 

پاورقی 5

هنگام��ی که برای بازرس��ی ب��ه زیرزمین 
خانه ام آمدند از من پرسیدند: خب! اینجا که 
چیزی نیس��ت، ما که دستگاه نمی بینیم. من 
پاتیل ها و ظرف ها و لگن ها را به آنها نش��ان 
دادم. نمی دان��م حالتی ک��ه آنها در آن موقع 

داشتند، از عصبانیت بود یا از تعجب.
حدود س��ال 62 تصمیم گرفت��م در جای 
بزرگ تری تولید صنعت��ی مواد غذایی را پی 
بگیرم بنابراین س��النی را در شهرک اکباتان 
اج��اره کردم. حاال دیگر افرادی که با من کار 
می کردن��د 25 تا 3۰ نفر بودند اما رقبای من 
آنقدر باتجربه بودند که می توانس��تند عرصه 

فعالیت را بر من تنگ کنند.
ت��ا آن موق��ع تولی��د صنعت��ی آن هم در 
حجم وس��یع انجام نداده بودم اما به پشتوانه 
سابقه فعالیت هایم در گذشته می دانستم که 
نمی توان��م با روش های معم��ول رقابت کنم 

بنابراین باید چاره  دیگری می اندیشیدم.
دی��دم که به ط��ور معمول��ی نمی توانم در 
ای��ن ب��ازار فعالیت کن��م بنابرای��ن تصمیم 
گرفتم برخ��الف بقیه که جنس هایش��ان را 

به فروش��گاه ها می فروختند من به آنها نسیه 
بدهم تا بع��د از فروش پول ش��ان را بدهند، 
به ای��ن ترتیب جنس را از م��ن می گرفتند. 
حت��ی بعضی جنس ها را ب��ه خانه های مردم 
می فرس��تادم تا آن را اس��تفاده ک��رده و بعد 
درباره آن نظر بدهند. گاهی هم به مدرسه ها 
می رفتم و تبلیغات محصوالت »بهروز« را که 
روی برنامه های درسی و دفترچه ها زده بودم 
بین آنها تقس��یم می کردم. سعی می کردم به 
هر شکلی که شده محصوالتم را معرفی کنم. 
آشنایی مردم کم کم با محصوالت »بهروز« 
بیش��تر ش��د و در این زمان ب��ود که تصمیم 
گرفت��م تبلیغ��ات تلویزیونی را نیز به س��ایر 
تبلیغ��ات اضاف��ه کنم. حدود س��ال 6۴-65 
جزو اولین اف��رادی از بخش خصوصی بودم 
که در تلویزیون آگهی دادم. حاال دیگر مردم 
محصوالت من را در تلویزیون هم می دیدند. 
ش��یوه های متع��ددی را به کار می بس��تم تا 

بتوانم محصوالتم را بین مردم جا بیندازم. 
اوایل کار، فامیل ها، دوس��تان و آشنایانم را 
به مغازه ها می فرس��تادم تا سراغ محصوالت 
بهروز را بگیرند! س��س به��روز، مربای بهروز 
و روز بع��دش هم به هم��ان مغازه ها ویزیتور 
می فرستادم تا سفارش محصوالتم را بگیرند. 

تم��ام این کاره��ا را می کردم ت��ا محصوالتم 
بیشتر در بین مردم جا بیفتد.

هرچن��د تنوع محص��والت و س��فارش ها 
روز به روز بیش��تر می ش��د اما هیچگاه مانند 
پاره ای از ش��رکت های ایرانی عمل نکردم که 
چون جایشان را در بازار مصرف باز می کنند 
از کیفی��ت محصوالت ش��ان می کاهن��د؛ نه 
تنها از کیفیت محصوالت کم نمی گذاش��تم 
بلکه دلم می خواس��ت هر روز با یک اندیشه 
تازه، محصول��ی جدید و با کیفیت بهتر را به 
مشتریان ارائه دهم. به همین منظور واحدی 
را به نام مرکز تحقیقات در کارخانه »بهروز« 
ایجاد کردم که در کنار افراد متخصص، همه 
همکاران��م هم عض��و آن بودند. مهم نبود که 
هرکس چه پستی دارد، هر شخصی که حرف 
تازه ای برای گفتن داشت و به تنوع و کیفیت 
محصوالت کمک می کرد می توانست در آنجا 

حرفش را بازگو کند. 
اما ای��ن هم آغاز راه بود. حدود س��ال 65 
برای تامین سرمایه های الزم با فردی شریک 
شدم اما بعد از مدتی متوجه شدم که شریکم 
به همه چیز به نگاه تجاری مطلق می نگرد و 

فقط در پی کسب سود بیشتر است.
ادامه دارد...

شریکی با نگاه تجاری

خود پرداز امروز را به مسکن و قیمت اجاره بها اختصاص دادیم. 
روایت اول

ای��ن روزها رکود در بازار مس��کن و عدم تقاضا برای خریدوفروش، س��بب کاهش تولید 
مسکن شده و این عامل نیز به کمک بازار اجاره بها آمده تا بی رقیب به مسیر خود ادامه دهد. 

روایت دوم
قیم��ت خانه ه��ای اس��تیجاری به س��رعت در حال کم ش��دن اس��ت و هم اکنون با 
یک میلیون پیش و ماهانه س��ه هزار تومان می توان یک خانه ویالیی در نیاوران تهران 

رهن کرد و با باقی مانده پولش یک پورشه پانومرا خرید. 
روایت اول صحیح است و اتفاقی است که این روزها در بازار مسکن شاهدش هستیم. 
ولی روایت دوم بعید به نظر می آید که واقعی باش��د چون ودیعه و اجاره باهم متناسب 
نیس��تند مثال اگر گفته می ش��د ۱۰۰ هزار تومان پیش ماهی س��ه ه��زار تومان بازهم 
قابل ب��اور بود! چون باقی المان های روایت واقعی به نظر می آید. پیرامون روایت اول، از 
مش��اوران امالک مناطق مختلف تهران نظرس��نجی کردیم و نظر آنها را راجع به اینکه 
عده ای معتقدند کار آنهاس��ت که قیمت مس��کن این قدر باال پایین می شود پرسیدیم. 
حش��مت بی سبب، مش��اور امالکی در منطقه یک تهران است که اوضاع و احوال مالی 
خوب��ی ه��م دارد، او در مصاحبه با خودپرداز گفت: اجاره بها آنقدر هم که جو می دهند 

باال نیست، یک واحد ۱۰۰ متری در نیاوران 23۰ تومن رهن کامل! زیاده؟ 
نصرت که یکی از مش��اوران امالک ش��رق تهران است، در مصاحبه با خبرنگار خودپرداز 
گفت: مشکل اصلی ما خانه خالی است، در بحث خانه خالی ها عرضه و تقاضا با هم نمی خواند. 
شهرام بیسبال که یکی از مشاوران امالک غرب تهران است در گفت و گو با ما توضیح داد: 
کی میگه زیاده؟ اصال پریروز یکی از مالکان اومد می خواست خونشو بذاره واسه رهن، ۱۰ 
تومن! من بهش گفتم کمه، زیادش کردم و 5۰ تومان گذاشتیم واسه رهن، باالخره وظیفه ما 
هم باالنس کردن قیمت هاست دیگه. اسی بی ریا که یکی از مشاوران امالک جنوب تهران است 
در گفت و گو با ما گفت: بابا خیلی اوضاع درب و داغونه، واقعا کار نمیشه خونه راکده، اجاره ها زیاده 
ملت نمی تونن اجاره کنن، یک بدبختی که تازه ازدواج کرده می خواد یک خونه رهن کنه باید 
چیکار کنه؟ ما که دیدیم صحبت هایش حرف دل ماست ادامه دادیم و پرسیدیم او به عنوان 

یک شهروند چه کاری برای رفع این مشکل انجام داده؟ 
اسی بی ریا: آقا من چیکار می تونم بکنم تنهایی؟ ها؟ چیکار می تونم بکنم؟ )گریه اش 
گرفت( وقتی خونه هارو به قیمت های نجومی می ذارن واس��ه اجاره من چه کار می تونم 
بکنم؟ اصال کاری از دس��ت من س��اخته نیس��ت، من فقط می تونم خونه خودمو واسه 

اجاره ارزون تر بدم. 
خودپرداز: چند متریه؟ چقدر دادی واسه اجاره؟ 

اسی بی ریا: من یک واحد زیر پله 22 متری دارم که دادم رهن ۹5 تومن! 
خودپرداز: هزار تومان؟ 

اسی بی ریا: میلیون تومان! 
خودپرداز مس��ئولیت مرگ این فرد را برعهده می گیرد و اعتراف می کنیم که او را با 

پیچ گوشتی کشتیم. 
خبرنگار خودپرداز/ زندان

خانه خالی ها! 

طنز نویس
سعید هوشیار

خودپرداز

محمود فاضلی
کارشناس مسائل اروپا

نوشین پیروز
روزنامه نگار
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