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سایه تورم بر سر تولید 
مستدام است

کاهش قیمت ارز موقتی است

گزارش »فرصت امروز« از فرآیند شتاب دهی به استارت آپ ها 

بررسی آمار بانک مرکزی درباره رشد تورم نهاده های تولید

سقوط بهای نفت مانع کاهش قیمت ارز می شود

»فرصت امروز« وضعیت  صندوق ثروت ملی در کشورهای مختلف  را بررسی می کند

تولد شرکت های 
شتاب دهنده در ایران

صندوق ما و صندوق دیگران
صندوق های ثروت ملی یا صندوق های ذخیره ثروت اغلب با هدف سرمایه گذاری در جهت توسعه 
پایدار در کشور های صادر کننده منابع طبیعی شکل گرفته اند که به لحاظ موفقیت یا عدم موفقیت و 

میزان دارایی ها و سال تاسیس عملکرد متفاوتی دارند. 
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آمار بانک مرکزی باز هم نش��ان 
از صع��ود ت��ورم نهاده ه��ای تولید 
دارد. هرچند ک��م؛ اما ای��ن آمارها 
گویای رش��د 0/2 درص��دی ماهانه 
تورم تولیدکننده از مهرماه تاکنون 
است. عددی کوچک و نگران کننده.  

کنترل تورم و خروج از رکود بخش 
تولید از جمله سیاس��ت های اصلی 
دولت یازدهم بوده که از آغاز به کار 
این دولت همواره چه در سخن و چه 
در سیاس��ت های کالن ارائه شده بر 
آن تاکید شده اس��ت. فضای تولید 

از زمان روی کار آمدن این دولت با 
وجود رکود حاکم بر این بخش چشم 
امید ب��ه تغییر اوضاع داش��ت، اما از 
مهرماه سال جاری تاکنون، آمارهای 
ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان 

از رشد تورم تولید دارد. 

 گام های خلق یک برند
حوزه پوشاک

اصول شراکت کاری

برندهای بزرگ 
چگونه محبوب 

می شوند؟ 

 برای
شراکت 

آماده اید؟

 تغییر ذائقه مخاطبان
از طریق آگهی های 

تلویزیونی
با تغییر روند زندگی روزمره افراد 
در جامعه های ماشینی، ذائقه غذایی 
آنها نیز تغییر کرده است؛ موضوعی 
ک��ه منج��ر ب��ه رواج بیماری های 
مختلف��ی در جوامع ش��ده  اس��ت. 
وزارت  معم��وال  اس��اس  برای��ن 
بهداش��ت و درم��ان اکثر کش��ورها 
س��عی  می کنند که ب��ا به کارگیری 
ابزاره��ای مختلف، تغییری در روند 
غذایی شهروندان شان ایجاد کنند تا 
بتوانن��د از بیماری های مختلفی که 
افراد بر اثر این تغذیه های نامناسب 
ب��ه آن مبت��ال ش��ده اند، جلوگیری 
کنند. در این راس��تا اکثر کش��ورها 

وز|9سعی می کنند...
مر

ت ا
رص

 | ف
شو 

د با
هزا

ب

6

بازار داغ تبلیغات تخریبی زیر ذره بین »فرصت امروز«

جنگ تبلیغاتی
با سالح تهمت 

و تخریب

 شـش مورد مربوط به موضوع ماده 123 آیین نامه  اجرایی قانون 
 نظام مهندسـی و کنترل سـاختمان مصوب 1375 توسط وزیر

راه و شهرسـازی اعـالم شـد و معـاون مسـکن و 
ساختمان آنها را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی 

ساختمان ابالغ کرد...

 ابالغ 6 نظریه وزیر راه و شهرسازی
درخصوص سكوت یا ابهام قانون نظام مهندسی

آگهی استخدام
 یک هلدینـگ فرهنگی اقتصـادی از اهالی خوش فکر
 و پرتـوان عرصه مدیریت، تبلیغـات و بازاریابی دعوت
به همکاری می کند. عالقه مندان می توانند رزومه خود 
fnr1393@gmail.com  ایمیل کنند. را به آدرس 

 شگرد جدید روسیه
در برابر تحریم ها

در »مجم��ع اقتص��ادی گایدار« که 
در مس��کو برگزار شد، از الگوی جدید 
روس��یه ب��رای مقابله ب��ا تحریم های 
غرب رونمایی ش��د.  ب��ه گزارش مهر 
به نق��ل از پایگاه خبری راش��اتودی، 
جمع��ی از اقتصاددان��ان روس��ی در 
»مجمع اقتصادی گایدار« در مس��کو 
اعالم کردند: بحران فعلی در روس��یه 
می تواند به الگوی جدید پیش��رفت و 
سرمایه گذاری تبدیل ش��ود و باید به 
س��مت صادرات فناوری تغییر جهت 
دهی��م و از وضعیت فعلی که به دلیل 
سقوط قیمت نفت و مسائل ژئوپولتیکی 
که شرایط روسیه را سخت کرده است، 
فرصت ایجاد کنیم.  همچنین جمعی 
از سخنرانان این مجمع گفتند: با توجه 
به ظرفیت علمی که روسیه در اختیار 
دارد، می توان��د هر چی��زی را تولید و 
روان��ه بازارهای جهانی کرده و بیش از 
همه روس��یه باید به مدیریت فناوری 
توجه کند.  در همین حال، اعالم شد 
که راه ح��ل در فروش فناوری اس��ت 
و روس��یه کشوری اس��ت که صاحب 
فناوری است و می تواند محصوالتی با 
ارزش افزوده تولید کند تا دیگر بر نفت 

و تولیدات پایه ای متکی نباشد. 

کلیات دومین بودجه دولت 
یازدهم در کمیسیون تلفیق 

تصویب شد
کلیات دومین بودجه دولت یازدهم 
ب��ا 28 رأی موافق از مجموع 42 رأی 
در کمیس��یون تلفیق تصویب ش��د. 
عبدالکریم هاش��می با اشاره به جلسه 
عصر دیروز کمیس��یون تلفیق بودجه 
مجل��س اظهار کرد: در این جلس��ه با 
حضور مسئوالن س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور کلیات بودجه 94 
به بحث و بررس��ی گذاشته شد. عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: 
در ای��ن جلس��ه موافق��ان و مخالفان 
نظ��رات خود را بی��ان کردند. به گفته 
این نماینده مجلس، کلیات با 28 رأی 
مواف��ق، 12 مخال��ف و 2 رأی ممتنع 
تصویب شد. به گزارش فارس، 71 هزار 
میلیارد تومان از بودجه سال آینده از 
محل فروش نفت با بشکه ای 72 دالر 
پیش بینی ش��ده اس��ت ام��ا در حال 
حاضر قیمت هر بشکه نفت در بازارها 
حدود 50 دالر است. به همین دلیل، 
نماین��دگان به دنبال کاه��ش اتکای 
بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی 

و توجه به صادرات غیر نفتی هستند.

ریی��س مرکز آم��ار ایران با اش��اره ب��ه کاهش 
پنج درص��دی ضریب جینی در کش��ور گفت: این 
ضریب که ش��اخص توزیع درآمد خانوارهاست، از 
41 درصد در س��ال 88 به ۳۶ درصد در سال 92 
کاهش یافته که به معنای حرکت به س��مت عدالت 

اقتصادی و اجتماعی است.
به گزارش تس��نیم، رییس مرک��ز آمار ایران با 
اش��اره به کاهش پنج درصدی ضریب جینی در 
کشور گفت: این ضریب که شاخص توزیع درآمد 
خانوارهاس��ت، از 41 درصد در س��ال 88 به ۳۶ 
درص��د در س��ال 92 کاهش یافته ک��ه به معنای 
حرک��ت به س��مت عدالت اقتص��ادی و اجتماعی 

است.
ع��ادل آذر اف��زود: ضریب جینی در ش��هرها با 
چهار درص��د کاه��ش از ۳9 به ح��دود ۳۶ درصد 
 و در روس��تاها با ش��ش درصد کاه��ش از ۳8 به 

۳2 درصد رسیده است.
ریی��س مرکز آم��ار ایران گف��ت: ضریب جینی 
از مهم ترین ش��اخص های اقتص��ادی برای تحلیل 

میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاس��ت که 
بین صفر تا یک متغیر است.

وی افزود:  این ش��اخص هرچه به سمت  »صفر« 
نزدیک ش��ود، به معنای حرکت به سمت برابری و 
عدال��ت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاس��ت و 
اگر به سمت »یک« نزدیک شود، به معنای افزایش 
نابراب��ری و بی عدالت��ی در توزیع ث��روت و درآمد 

خانوارهاست.
ریی��س مرکز آمار ای��ران گفت: نس��بت درآمد 
20 درص��د ثروتمندترین ب��ه 20 درصد فقیرترین 
جمعیت از 9 برابر در سال 88 به ۶.5 در سال 92 

کاهش یافته است.
رییس مرکز آمار ای��ران افزود: در حالی ضریب 
جینی در ایران به ۳۶ درصد کاهش یافته که این 

شاخص در آمریکا باالی 40 درصد است.
وی تصریح کرد: این روند نشان می دهد اهداف 
برنامه چه��ارم و پنجم در کاه��ش ضریب جینی 
محقق ش��ده اس��ت و تا پای��ان برنام��ه پنجم به 

شاخص بهتری هم خواهیم رسید.

ب��ه دلیل س��قوط قیمت نف��ت، تع��داد دکل های 
فعال حفاری آمریکا روبه کاهش و آمار بیکار ش��دن 
کارگ��ران بخ��ش نفت و گاز در وضعی��ت قابل تامل 
ق��رار دارد. به گ��زارش مهر به نق��ل از پایگاه خبری 
اینترفکس، طبق تازه ترین آمار منتش��ر شده توسط 
این پایگاه خبری تعداد دکل های مشغول به حفاری 
در سراسر آمریکا به 74 دستگاه رسید که این تعداد 
در بیش از ش��ش س��ال اخیر به عنوان کمترین آمار 

محسوب می شود.
همچنین به دلیل کم ش��دن فعالیت در بخش 
نف��ت و گاز در ایالت تگزاس که ش��ریان اصلی 
نفت آمریکا است، بیش از 40 هزار کارگر باخطر 

بیکار شدن روبه رو هس��تند. این در حالی است 
که کمترین تعداد دس��تگاه حفاری مش��غول به 
کار در آمریکا به سال 2009 میالدی برمی گردد 
که به دلیل کاه��ش قیمت نفت به کمتر از ۳5 
دالر تنه��ا 98 دکل عملیات حفاری را عهده دار 

بودند.
بر پای��ه این گ��زارش، آمار بیکار ش��دن کارگران 
بخش نفت و گاز به دلیل س��قوط قیمت نفت امکان 
دارد ک��ه افزایش یابد و بیش��ترین کاهش در تعداد 
دکل های حف��اری به ایالت تگ��زاس برمی گردد که 
در هفته گذش��ته تنها 44 دس��تگاه از 7۶۶ دستگاه 

موجود در این ایالت، مشغول حفاری بودند.

بانک مرکزی با ارائه گزارش وضعیت شاخص های 
عمده اقتصادی در س��ه ماهه دوم سال جاری، رشد 
اقتص��ادی با نفت را در این دوره ۳.7 و بدون نفت را 

سه درصد اعالم کرد. 
نماگرهای اقتصادی شماره 77 )سه ماهه دوم سال 
9۳( از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی 
بانک مرکزی منتش��ر ش��د که در این گزارش ضمن 
ارائه آمار و شاخص های کالن اقتصاد کشور، به موارد 
مهمی همچون رشد اقتصادی، میزان رشد نقدینگی، 

نرخ تورم و غیره اشاره شده است. 
همچنی��ن آمارهایی از وضعیت جمعیتی کش��ور، 

تولی��د ناخالص داخل��ی در بخش واقع��ی، تغییرات 
ش��اخص بهای کاالها و خدم��ات مصرفی، وضعیت 
مال��ی دول��ت، بورس، ن��رخ رش��د متغیرهای بخش 
پولی و گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت در بخش 

خارجی ارائه شده است. 
طب��ق اع��الم بان��ک مرک��زی، کل بدهی های 
خارجی کشور )پایان دوره( براساس شاخص های 
عمده اقتصادی سه ماهه دوم امسال شش هزار و 
111 میلیون دالر است. همچنین رشد اقتصادی 
کش��ور با نف��ت ۳.7 و بدون نفت نیز س��ه درصد 

اعالم شد.

بانک مرکزی: 
 رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری 

با احتساب نفت 3.7 و بدون نفت 3 درصد شد

 هشدار نسبت به سونامی بیکاری در آمریکا
پس از سقوط قیمت نفت

روایت عادل آذر از افزایش عدالت در دولت دهم

ضریب جینی 5 درصد کم شد

س��خنگوی کمیس��یون تلفی��ق 
الیح��ه بودجه 94 از درخواس��ت 
ب��رای  مالیات��ی  ام��ور  س��ازمان 
دسترسی به حس��اب های مودیان 
برای  اب��زاری  به عن��وان  مالیات��ی 
جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، محمدمهدی 
مفت��ح ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری 
جلس��ه های کمیس��یون تلفیق در 
اظهار  مجل��س،  تعطی��الت  هفته 
ک��رد: در یک تقس��یم بندی کلی 
س��ه مقطع در کمیس��یون تلفیق 
وج��ود دارد؛ یکی کلی��ات که باید 
برای آن رای گیری ش��ود. دیگری 
س��وم  بخ��ش  و  بخش درآمده��ا 
هزینه ه��ا و سیاس��ت های اجرایی 
بودجه اس��ت که ما در حال حاضر 
در مقط��ع اول هس��تیم و کلیات 
را بررس��ی می کنیم، البته بررسی 
کلی��ات مق��دار قاب��ل توجه��ی با 

بررسی درآمدها مشترک است. 
س��خنگوی کمیس��یون تلفی��ق 
الیح��ه بودج��ه 94 ب��ا اش��اره به 
از  حاص��ل  درآمده��ای  بررس��ی 
نفت در جلس��ه کمیسیون تلفیق 
پیش بین��ی  ک��رد:  خاطرنش��ان 
می ش��ود در س��ال 9۳، ۶5 ه��زار 
درآمده��ای  از  توم��ان  میلی��ارد 
حاصل از نفت را به دست بیاوریم، 
این رق��م در الیحه بودجه 94 نیز 
70 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
ش��ده، البته ما به شکل دقیق تری 
این موضوع را بررسی می کنیم که 
چه میزان امکان تحقق بیش��تری 
دارد اما در این بخش الیحه خیلی 

دور از واقعیت نیست. 
جلس��ه  در  داد:  ادام��ه  مفت��ح 
از  گزارش��ی  تلفی��ق  کمیس��یون 
درآمده��ای گمرکی ارائ��ه و گفته 
شد که در س��ال 9۳ درآمد گمرک 
 صددرص��د وصول می ش��ود، یعنی 

11 ه��زار میلی��ارد تومان��ی که در 
س��ال 9۳ پیش بینی ش��ده محقق 
خواهد شد. بر این اساس رقم 5/1۳ 
هزار میلیارد تومان برای س��ال 94 
پیش بینی ش��ده اس��ت، همچنین 
معافیت ها و تخفیف های گمرکی در 
سال 9۳ حدود 500 میلیارد تومان 
بوده که نس��بت به 11 هزار میلیارد 

تومان عدد مناسبی است. 
س��خنگوی کمیس��یون تلفی��ق 
الیح��ه بودج��ه 94 خاطرنش��ان 
کرد: در بخش درآمدهای مالیاتی 
گفته ش��د، در سال 9۳ پیش بینی 
ش��ده که 70 هزار میلیارد تومان 
 درآم��د مالیاتی محقق ش��ود و در 
9 ماهه اول سال هم ۶8 درصد آن 
محقق شده است. سازمان مالیاتی 
می گوی��د تا پایان س��ال تمام این 
درآمد تحقق می یابد، زیرا ش��یب 
دریافت مالیات در س��ه ماهه آخر 
بیشتر اس��ت. همچنین در الیحه 
بودج��ه 94، 8۶ ه��زار میلی��ارد 
پیش بینی  مالیات��ی  درآمد  تومان 

شده است. 
وی ادامه داد: براس��اس گزارش 
40 درصد  مالیاتی،  امور  س��ازمان 
اقتصاد مالیات می دهد و ۶0 درصد 
اقتص��اد مالیات نمی ده��د. از ۶0 

درص��دی ک��ه مالی��ات نمی ده��د 
40 درص��د قانون��ا از مالیات معاف 
هس��تند و 20 درصد فرار مالیاتی 
داری��م. م��ا بای��د در مجل��س این 
موض��وع را بررس��ی کنی��م که آیا 
باید معافیت های مالیاتی اس��تمرار 
یاب��د یا اصالح��ی در ای��ن زمینه 

صورت گیرد؟ 
س��خنگوی کمیس��یون تلفی��ق 
الیحه بودجه 94 گفت: براس��اس 
گ��زارش س��ازمان ام��ور مالیاتی، 
بازیکنان  و  باش��گاه های ورزش��ی 
توم��ان  میلی��ارد  مجموع��ا 120 

بدهکار هستند. 
مفت��ح با اش��اره به درخواس��ت 
ب��رای  مالیات��ی  ام��ور  س��ازمان 
دسترسی به حس��اب های مودیان 
مالیاتی یادآور شد: اگر ما بخواهیم 
سیس��تم مالیاتی را سامان بدهیم 
و درآمد قانونی را از مالیات کس��ر 
باید  کنی��م، دس��تگاه های دولتی 
بتوانن��د ب��ه حس��اب های مودیان 
باشند.  داش��ته  دسترسی  مالیاتی 
البت��ه طبیعت��ا نباید ای��ن امکان 
وجود داش��ته باشد که یک فرد از 
حس��اب فرد دیگر مطلع شود. اما 
اینکه س��ازمان مالیات��ی به عنوان 
دس��تگاه دولت��ی این موض��وع را 

روش  کن��د  بررس��ی  و  کنت��رل 
مرسومی در دنیاست. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 
بودج��ه 94 تاکی��د ک��رد: اصطالح 
س��رک کش��یدن به حس��اب ها با 
این روش متفاوت اس��ت. ما سرک 
کش��یدن را مناس��ب نمی دانیم اما 
س��ازمان مالیاتی باید اب��زار الزم را 
داشته باشد که در مقابل 20 درصد 
اقتصاد ک��ه فرار مالیات��ی دارد این 
میزان فرار مالیات��ی را کاهش دهد 
و یک��ی از ابزارها این اس��ت که به 

حساب ها دسترسی داشته باشند. 
وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد: ما 
معتقد نیستیم که باید نرخ مالیات 
افزایش یابد، بلکه پایه های مالیات 

باید افزایش یابد. 
س��خنگوی کمیس��یون تلفی��ق 
الیح��ه بودج��ه 94 در پاس��خ به 
سوالی درباره عدم پرداخت مالیات 
از س��وی برخی ش��رکت ها گفت: 
بخش انرژی و کشاورزی از مالیات 
معاف هستند اما سایر فعالیت های 
پرداخت  مالی��ات  باید  اقتص��ادی 
کنند. وقت��ی فعالیت اقتصادی در 
کش��ور انجام می ش��ود، معافیت و 
نرخ مالیات روی آن فعالیت است 

نه بر مبنای مالکان مجموعه. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه احتم��اال 
کلیات الیح��ه بودج��ه بعدازظهر 
ام��روز ی��ا ف��ردا صبح در جلس��ه 
کمیس��یون تلفیق به رای گذاشته 
خواهد ش��د، گفت: بعد از رأی به 
کلی��ات وارد بررس��ی درآمدها در 
بخش مالی��ات، گمرک، نفت و. . . 
خواهیم ش��د و بعد از آن هزینه ها 
را بررس��ی می کنیم و احتماال بعد 
از تعطی��الت دهه فج��ر، گزارش 
کمیس��یون تلفیق از الیحه بودجه 
94 در صحن علنی مجلس مطرح 

خواهد شد. 

مفتح در نشست خبری خبر داد

 درخواست سازمان امور مالیاتی
برای دسترسی به حساب های مودیان مالیاتی



قیمت نفت خام در شش ماه 
گذشته روند نزولی داشته است، 
چراکه صادرکنندگان به دلیل 
حفظ سهم ش��ان از بازارحاضر 
نیس��تند س��هم صادرات خود 
را کاه��ش دهن��د. ب��ه گفت��ه 
کارشناس��ان بین المللی نفت، 
سیاس��ت چش��م و هم چشمی 
و س��هم خواهی موجب شده تا 
کاهش بهای نف��ت خام به نفع 

عده ای خاص ادامه یابد.
امیدها ب��ر این ب��ود که آغاز 
س��ال 2015 میالدی حداقل 
موجب تثبیت قیمت نفت خام 
ش��ود، اما با هش��دار صندوق 
بین الملل��ی پ��ول در خصوص 
تاثی��ر ای��ن کاهش ب��ر بودجه 
کش��ورها و پیش بین��ی اداره 
اطالعات ان��رژی آمریکا مبنی 
بر تداوم ای��ن کاهش و کاهش 
121 میلی��ارد دالری درآم��د 
کش��ورهای عضو اوپ��ک، باید 
گفت فعال کاه��ش قیمت نفت 

خام ادامه خواهد یافت.
متاس��فانه ب��ا وج��ود اینکه 
قیمت نفت خام خسارت زیادی 
را ب��ه کش��ورهای صادرکننده 
وارد کرده است اما نکته جالب 
اینجاس��ت این کشورها حاضر 
نیس��تند به پای می��ز مذاکره 
بیاین��د . ب��رای نمونه کش��ور 

عربس��تان نیمی از درآمدهای 
نفتی خود را از دست داده است 
یا کش��ور عراق با ای��ن کاهش 
قیم��ت از 60 ب��ه 43 دالر در 
هر بش��که هر ماه حدود چهار 
میلیارد دالر از دست می دهد . 

ایران نیز یکی از اعضای اوپک 
اگرچه به دلیل تحریم ها سهم 
کمتری را از بازارهای اوپک به 
خود اختصاص داده است، اما در 
کاهش قیمت نفت با مشکالت 
متعددی مواجه شده است که 
مهم ترین آن جمع بندی بودجه 
سال 94 اس��ت که نمی داند با 
چه قیم��ت پایه بودجه س��ال 
آینده بسته ش��ود . نکته اصلی 
در این اس��ت که شاید در نیمه 
دوم امسال ایران به دلیل اعمال 
اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی 
از افزایش قیم��ت نفت خام در 
نیمه نخس��ت با کسری بودجه 
مواجه نش��ده اس��ت اما بدون 
ش��ک در س��ال آتی در صورت 
ت��دوام این رویه باز مش��کالت 
متعددی مواجه خواهد شد. با 
این وجود هم اکنون جدال میان 
دول��ت و مجلس ب��رای تعیین 
قیمت پایه هر بش��که است که 
دول��ت قیمت پای��ه را 72 دالر 
و مجلس��ی ها 60 دالر مناسب 

می دانند.
کش��ور ونزوئال نیز با توجه به 
کاهش ارزش پ��ول ملی خود و 

همچنین اتکای 90 درصدی به 
درآمدهای نفتی، پس از روسیه 
دومین کش��وری است که وارد 
بحران جدی شده است . با این 
وجود کش��ور ونزوئال از همان 
ابتدا ب��رای ایجاد اتح��اد میان 
کشورهای اوپک تالش خود را 
آغاز کرده است و هم اکنون نیز 
تنها کشوری اس��ت که تالش 
خود را ب��رای بهب��ود وضعیت 
قیمت نفت ادام��ه می دهد . در 
این میان نظ��رات وزرای نفت 
کش��ورهای عضو اوپک مبنی 
بر بی نتیج��ه ب��ودن تعامالت 
سیاسی برای بهبود قیمت نفت 

جالب است . 

میانجیگری های 
بی نتیجه با اوپک

فریدون برکش��لی، نماینده 
اس��بق ای��ران در اوپ��ک در 
این زمینه با اش��اره ب��ه اینکه 
پیش بینی ها ب��ر توقف قیمت 
نفت خام در 40 دالر همچنان 
وجود دارد،  به »فرصت امروز« 
می گوید: »کشور ونزوئال نسبت 
به سایر کشورهای عضو اوپک 
وضعیت وخیم تری دارد و بیش 
از سایر کش��ورها متضرر شده 
است، از این رو از همان ابتدا در 
فکر میانجیگری برای اتحاد از 
دس��ت رفته در اوپک سفرهای 
متعددی را انجام داد اما نتیجه 

آخری��ن گردهمای��ی اعضای 
اوپک نشان داد که این تعامالت 
بی نتیجه ب��وده اس��ت و اعضا 
مصرانه برای حفظ سهم ش��ان 

تالش می کنند.«
وی در خصوص این موضوع 
که چرا کش��ورهای عضو اوپک 
به ج��ای اتح��اد در مقابل هم 
ایس��تاده اند،  می افزاید: »نکته 
اصلی اینجاس��ت ک��ه اعضای 
اوپک ف��ارغ از کاهش قیمت و 
نگرانی از خسارت وارده نیازی 
ب��ه تش��کیل اج��الس فوری 
نمی بینند . البت��ه به اعتقاد من 
اجالس ف��وری باید از س��وی 

تمامی صادرکنندگان باشد.«
به گفته این کارشناس، اوپک 
بحران های زیادی را پشت سر 
گذاش��ته و تجربه خوبی برای 
عب��ور از بحران ه��ا دارد و فکر 
می کن��م در آینده ن��ه چندان 
دور اوپ��ک موفق خواهد ش��د 
قیمت ه��ا را برگرداند و کنترل 
بازار نفت را برعهده بگیرد . البته 
برای رس��یدن به این فضا الزم 
است کش��ورهای صادرکننده 
نفت دست از چشم و هم چشمی 
ب��رای ص��ادرات بردارن��د . در 
حقیقت باید تمامی کشورهای 
صادرکنن��ده اع��م از اوپ��ک و 
غیر اوپ��ک بپذیرند که س��هم 
خود را از تولی��د کاهش دهند . 
نباید تنها اوپکی ها سهم خود را 

کاهش دهند و به جای روس ها 
سهم خود را افزایش دهند . این 
کاهش تولید باید یکدست باشد 
در غیر  این صورت هیچ گاه این 
کاهش تولید به نتیجه نخواهد 

رسید.
مرتضی بهروزی فر کارشناس 
اقتصاد ان��رژی در ای��ن باره به 
»فرصت امروز« می گوید: »این 
نخس��تین بار نیست که قیمت 
نفت اوپک کاهش یافته اس��ت 
هر بار نی��ز با خواس��ت تمامی 
اعض��ا بح��ران کاه��ش قیمت 
به پایان خوبی رس��یده اس��ت . 
این بار اعض��ای اوپک هر کدام 
خواه��ان تثبی��ت س��هم خود 
هس��تند، به خصوص عربستان 
که به دلیل سهم اکثری یعنی 
یک س��ومی از نف��ت اوپک، نه 
تنها همراه اوپک نیس��ت بلکه 
برخ��الف نظ��ر اعض��ا حرکت 

می کند.«
وی نیز به نوعی به چش��م و 
هم چش��می میان کش��ورهای 
صادرکنن��ده اش��اره می کند و 
معتق��د اس��ت، این کش��ورها 
چ��اره ای ج��ز ای��ن ندارن��د . 
اعتمادی میان کشورها نیست 
و باید تمامی کشورهای اوپک 
و غیر اوپک نظاممند به کاهش 
تولید نفت خ��ام تاکید کنند تا 
س��هم  خواهی از سوی کشوری 

دیده نشود.

بحران کاهش قیمت نفت چرا ادامه دارد! 

چشم و هم چشمی در سهم خواهی بازار نفت 

مقاوم��ت اوپک و ع��دم کاهش 
تولید نفت خام و رس��یدن قیمت 
نفت ب��ه کمت��ر از 50 دالر در هر 
بشکه سبب شده تا تعداد چاه های 
نفت متوقف شده در آمریکا رکورد 

جدیدی را به ثبت برساند. 
در همین راستا تعداد چاه های 
نفت فعال تا روز پنجم دسامبر به 
209 ع��دد کاهش یافت��ه که این 
میزان از س��ال 1987 که موسسه 
بیکر هیوز ش��روع به جمع آوری و 
انتش��ار اطالعات مربوط به حوزه 
انرژی کرده اس��ت، بیشترین افت 
بهره ب��رداری از چاه ه��ای نفت به 
ش��مار می رود. این درحالی است 
که تعداد چاه های تعطیل ش��ده 
در هفته جاری به 55 عدد رسید. 
همچنی��ن چاه های افق��ی که در 
تولید نفت شیل در ایاالت متحده 
از آن استفاده شده بود و از جمله 
دالیل عمده افزای��ش تولید نفت 
خام در آمریکا به ش��مار می رفت 
با کاه��ش 48 عددی بیش��ترین 
می��زان هفتگ��ی تعطیل ش��دن 
چاه های نفت در این کش��ور را به 
نام خود ثبت کردن��د. تحلیلگران 
و کارشناس��ان بازاره��ای نفت��ی 
معتقدند کاهش تولید نفت شیل 
در آمریکا ک��ه در ماه ه��ای اخیر 
تولید آن به باالترین میزان خود در 
سه دهه اخیر رسیده بود و تعطیلی 
پی در پی چاه های نفتی این کشور 
نشان دهنده آن است که سازمان 
همکاری کش��ورهای صادرکننده 
نف��ت در حال پی��روزی در جنگ 
نفتی با نفت ش��یل آمریکا بر سر 
کس��ب س��هم از بازارهای جهانی 
نفت اس��ت. گفتنی است تصمیم 
اوپک مبنی بر عدم کاهش تولید 

نفت خام خ��ود و متعه��د ماندن 
این سازمان به سقف تولید روزانه 
س��بب ش��ده تا قیمت نفت خام 
در بازاره��ای جهان��ی از ماه ژوئن 
سال گذشته میالدی سقوطی 58 

درصدی را تجربه کند.
در این رابط��ه جیم��ز ویلیامز 
مدی��ر یک موسس��ه مش��اوره در 
حوزه انرژی در لندن در گفت وگو 
با بلومبرگ گفت: استراتژی اوپک 
کارس��از واق��ع ش��ده و کاهش و 
توقف تولید نفت ش��یل در آمریکا 
تا اواسط سال جاری بیش از پیش 
کارآمدی تصمی��م اوپک را اثبات 
خواهد کرد. ش��ما می توانید تاثیر 
این موضوع را در همه بخش های 
تاثی��ر  همچنی��ن  و  صنع��ت 
50درصدی آن ب��ر بخش فروش 

تصور کنید. 

الزم ب��ه ذک��ر اس��ت پری��روز 
ش��اخص نفت��ی وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت ب��رای تحوی��ل در 
م��اه فوریه با دو دالر و 44 س��نت 
افزای��ش در ب��ورس معام��الت 
نیوی��ورک ب��ه قیم��ت 48 دالر و 
69 سنت در هر بشکه معامله شد 
که این میزان نخس��تین افزایش 
قیمت این ش��اخص نفت��ی از ماه 
نوامبر اس��ت. همچنین شاخص 
نفتی برنت در ب��ازار معامالت آتی 
اروپا در لندن یک دالر و 90 سنت 
افزایش یافت و به قیمت 50 دالر 
و 17 سنت در هر بشکه معامله شد 
که این میزان افزایشی شش سنتی 
برای قرارداد های چه��ار ماهه به 

همراه داشته است. 
براس��اس اطالعات منتش��ره از 
اداره اطالعات انرژی آمریکا تولید 

9 میلیون و 190 هزار بشکه نفت 
خام بیانگر آن اس��ت که افزایش 
متوقف و تعطیل ش��دن چاه های 
نفتی در آمریکا هن��وز تاثیری بر 
می��زان تولید نفت خام ش��یل در 
این کشور نداش��ته است. گفتنی 
اس��ت تولید این میزان نفت خام 
در ایاالت متحده از س��ال 1983 
می��الدی تاکنون بی س��ابقه بوده 
است. این افزایش تولید در آمریکا 
سبب شده تا با افزایش عرضه نفت 
خام در بازار و کاهش تقاضا ارزش 
نفت خام شدیدا کاهش یافته و به 
همین دلیل بس��یاری از پروژه ها 
در س��طح جهان کنسل شده یا به 
تعویق افتاده اس��ت. بس��یاری از 
کشورها نیز با کاهش هزینه های 
خدمات اجتماعی و یارانه ای سعی 
دارن��د ت��ا از عواقب ای��ن کاهش 

شدید قیمت نفت در امان بمانند.
در همی��ن ارتب��اط و طب��ق 
اطالع��ات موسس��ه بیک��ر هیوز 
میدان نفتی پرمین باسین تگزاس 
و نیومکزیک��و ک��ه بزرگ تری��ن 
می��دان نفت��ی آمریکا محس��وب 
می ش��ود با توق��ف تولی��د 15 تا 
487 عددی چاه ه��ای نفت خود 
بیش��ترین میزان توق��ف تولید را 
تجربه کرده اس��ت. گفتنی است 
چاه های نفت تگ��زاس ایگل فورد 
با کاهش تع��داد چاه های متوقف 
ش��ده از 15 تا 185 روبه رو ش��ده 
و میدان نفتی ویلیس��تون باسین 
با کاهش ش��ش ت��ا 165 عددی 
چاه های نفت خود مواجه اس��ت. 
در ای��ن زمینه گ��وردون گری از 
کارشناس��ان بانک اچ اس بی سی 
در یادداشت خود نوشته است: در 
حال حاضر ما نشانه های روشنی از 
حرکت قیمت ها به س��وی بازیابی 
مش��اهده می کنیم که این موضوع 
در نتیج��ه کارآم��دی اس��تراتژی 
اوپ��ک در مقابله ب��ا افزایش تولید 
نفت شیل در آمریکا است. گفتنی 
است کاهش تولید در حوزه انرژی 
در آمریکا محدود به نفت نمی شود 
و میزان اس��تخراج گاز طبیعی نیز 
در این کش��ور کاهش یافته است. 
موجودی گاز طبیعی در 48 ایالت 
آمری��کا در هفته گذش��ته به 2/8 
تریلیون متر مکعب رسیده که این 
میزان 11 درصد بیش��تر از حجم 
گاز طبیعی موجود در مدت مشابه 
سال گذشته است. همچنین قیمت 
گاز طبیع��ی برای تحوی��ل در ماه 
فوریه با 3/1 سنت کاهش به قیمت 
س��ه ه��زار و 127 دالر در هر یک 
میلیون واحد حرارتی معامله ش��د 
که این قیمت 29 درصد از قیمت 
این محصول در مدت مشابه سال 

گذشته کاهش نشان می دهد.
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ادامه کاهش قیمت نفت
خاورمیانه را متشنج خواهد کرد

منابع دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس در گفت وگو 
با یک روزنامه مصری مدعی شدند ادامه وضعیت کاهش 
قیمت نفت سبب تنش میان کشورهای حاشیه خلیج 

فارس و ایران خواهد شد.
به گزارش ف��ارس، مناب��ع دیپلماتی��ک در منطقه 
خلیج فارس در گفت وگو با روزنامه مصری »الشروق« 
ادعا کردند اگر کاهش قیمت نفت همچنان ادامه یابد 
منطقه خاورمیانه متشنج خواهد شد و این تشنج میان 

ایران و اعراب خلیج فارس خواهد بود.
در این گ��زارش آمده اس��ت: ادام��ه کاهش قیمت 
نفت در بازار جهانی به تنش های ش��دیدی در منطقه 
خلیج ف��ارس به ویژه میان عربس��تان، کویت، امارات و 

ایران خواهد انجامید.
این منابع در ادامه سیاس��ت »ایران هراسی« مدعی 
شدند اگر قیمت نفت به همین صورت کاهش یابد ایران 
نمی گذارد روند فعلی منطقه خلیج فارس حفظ شود و 
تالش می کند با انجام اقدامات��ی نگرانی هایی در بازار 
نفت ایجاد کند تا قیمت آن باال رود. این منابع به عنوان 
 مثال ب��ه مختل کردن عب��ور و م��رور در خلیج فارس 

)با بستن تنگه هرمز( اشاره کردند.
حس��ن روحانی هفته گذشته در یک س��خنرانی به 
کاهش 50 درصدی بهای نفت اشاره کرد و گفت: آنهایی 
که کاهش قیمت نفت را علیه برخی از کشورها طراحی 

کرده اند، پشیمان خواهند شد.
این س��خن روحانی با واکنش های بسیاری از طرف 
مقامات کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس روبه رو شد. 
علی العمیر، وزیر نفت کویت اعالم کرد که کش��ورش 
دنبال دش��منی با کشوری نیس��ت و برای منافع خود 

تصمیم می گیرد.
 »طارق الحمید«، سردبیر پیش��ین الشرق االوسط 
حمله شدیداللحنی به سخنان روحانی کرد و گفت: این 
سخنان شایسته یک رییس جمهور نیست و بهتر است 

ایران مشکل را از داخل حل کند.
همچنین »علی العسیری« سفیر عربستان در لبنان 
نیز گفت: »اگر وضعیت اقتصاد ایران بد شده بهتر است 
رییس جمهور این کش��ور به دنبال دالی��ل داخلی آن 
بگردد و نه دالیل خارجی زیرا راه��کار این موضوع در 

مسائل داخلی ایران نهفته است«

کاهش قیمت نفت تاثیر زیادی بر قیمت 
محصول نفتی تولید داخل ندارد

اس��ماعیل جلیلی، عضو کمیس��یون تلفیق بودجه 
مجلس گفت: قیمت نفت در عرصه جهانی کاهش پیدا 
کرده است و این کاهش ها تاثیری بر قیمت محصوالت 
تولیدی داخلی ندارد و هنوز کاهش قیمت ها به سطح 
قیمت مبتنی بر یارانه داخلی نرسیده و عمال با کاهش 
قیمت های جهانی نفت از سهم یارانه محصوالت نفتی 
کم می ش��ود چرا که قیمت این محصوالت در کش��ور 

پایین تر از سطح جهانی است.
او در گفت و گو با ایس��نا، با اش��اره به وضعیت قیمت 
محصوالت نفتی در اثر کاه��ش قیمت های جهانی در 
داخل کشور گفت: در بخش یارانه ها چنانچه ما به عنوان 
یک واردکننده باش��یم می توان گفت ک��ه هزینه های 
دولت در واردات محصوالت نفتی کاهش یافته اما چون 
نیازهای ما عمدتا در داخل تولید می شوند و نفت مازاد 
را نیز امکان فروش نداریم کاهش قیمت ها مزیتی برای 
ما محس��وب نمی ش��ود و در واقع از نفت تولید داخل 
بنزین تولید می کنیم نه از نفت جهانی و خرید خارجی .

پایان حفاری نفت در جزایر قناری 

شرکت نفتی اس��پانیایی رپس��ول به دلیل کیفیت 
پایین ذخایر کشف ش��ده در جزایر قناری به عملیات 

جنجالی اکتشاف نفت در این جزایر پایان داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت 
رپسول اعالم کرد: اکتش��افات صورت گرفته نشان داد 
نف��ت و گاز در این حوزه وجود دارد، اما ذخایر کش��ف 
شده پر از آب هستند و منابع هیدروکربن  در الیه های 
بس��یار نازک غیرقابل بهره ب��رداری ق��رار دارند. این 
 موضوع باعث ش��د قیمت هر سهم ش��رکت رپسول با 

0.37 درصدکاهش به 14 یورو و 81 سنت برسد.

وزیر نیرو: مصرف مازوت در سال جاری 
4 میلیارد لیتر کاهش داشته است

وزیر نیرو گفت: س��ال گذش��ته 12.3 میلیارد لیتر 
مازوت در کش��ور مصرف شد که امس��ال این میزان 
به 8.2 میلیارد لیت��ر کاهش یافت که نش��ان دهنده 
چهار میلیارد لیت��ری یعنی 33 درصد کاهش مصرف 
سوخت مازوت در کشور است.  به گزارش ایرنا، حمید 
چیت چی��ان در همایش دوباره آس��مان آب��ی که به 
مناس��بت 29 دی ماه روز ملی هوای پاک برگزار شد، 
افزود: مازوت عمده آلودگی شهرها به ویژه کالنشهرها 
را در پی دارد که با تدابیر اندیشیده شده درصد زیادی 
از آن کاهش یافته اس��ت.  وی اظهارک��رد: همچنین 
مصرف گازوییل از 9.3 میلیارد لیتر در س��ال گذشته 
به 7.4 میلیارد لیتر در س��ال جاری رسیده است که 
کاهش 20 درصدی را نشان می دهد.  وزیر نیرو ادامه 
داد: از اول فروردین س��ال جاری تا پایان 27 دی ماه 
میزان مصرف گاز در کشور 41.4 میلیارد مترمکعب 
بود. در حالی که سال گذشته این رقم 31.2 میلیارد 
مترمکعب را نش��ان می دهد. در واقع مصرف گاز 33 
درصد افزای��ش یافته اس��ت که این اق��دام گامی در 
راس��تای کاهش آلودگی هواس��ت.  وی افزود: بخش 
برق و به طور کلی انرژی یکی از اثرگذارترین بخش ها 
در کیفیت هواست، با توجه به اینکه صنعت برق خود 
تولیدکننده انرژی است اما بزرگ ترین مصرف کننده 
انرژی نیر محس��وب می ش��ود.  به گفته وی، بیش از 
یک س��وم کل گاز طبیعی تولیدش��ده در کشور برای 
تولی��د ب��رق در نیروگاه ه��ا مصرف می ش��ود.  چیت 
چیان افزود: از کل برق تولیدی کشور که حدود 260 
میلیارد کیلو وات ساعت اس��ت، بین 90 تا 92درصد 
از سوخت های فس��یلی اس��تفاده می ش��ود. این در 
حالی است که مصرف س��وخت فسیلی موجب انتشار 
گازهای آلوده کننده، گلخانه ای، ذرات معلق، نیتروژن 

و هیدروکربن های نسوخته می شود.

تاثیر بهای نفت در بودجه کشورها
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، تحوالت 
ب��ازار جهان��ی نف��ت و تاثیر آن ب��ر بودجه کش��ورهای 

تولیدکننده را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن 
این مرکز اعالم داش��ت: بانک جهانی، رشد اقتصادی 
جهان درس��ال های 2015 و 2016 را ب��ه ترتیب 4/3 
و 5/3 درص��د پیش بینی کرده اس��ت. در همین حال 
براساس شاخص قدرت خرید رش��د اقتصادی جهان 
در سال 2013 برابر با 1/3 درصد و درسال های 2014 
– 2016 ب��ه ترتی��ب، 4/3، 4 و 2/4 درصد پیش بینی 
ش��ده اس��ت. اگرچه خطرپذیری های مثبت بالقوه در 
اقتصاد جهانی در شرایط کنونی تا حدود زیادی ناشی 
از محرک های رش��د اقتصادی آمریکاست، اما از سوی 
دیگر، خطرپذیری های منفی نیز وجود دارد که عمدتا 
ناشی از افزایش زودتر از موعد نرخ های بهره در آمریکا، 
تضعیف بیشتر اقتصاد منطقه یورو و افزایش چالش های 
ژاپن در خروج بح��ران و احیای اقتصادی اس��ت. این 
به معن��ای حرکت آرام روند رش��د اقتصادی جهان در 

سال های آینده است.
به پیش بین��ی کارشناس��ان اقتصادی رون��د نزولی 
کنونی قیمت های نفت تا سال آینده به صورت پیوسته 
ادامه خواهد یافت. کاهش ش��دید قیم��ت نفت که از 
تابستان 2014 آغاز شده است، نشان دهنده تغییرات 
مهم ساختاری بازار جهانی نفت است. میزان عرضه در 
فصل دوم سال جاری برابر با 77/92 میلیون بشکه در 
روز و در فصل سوم معادل 62/93 میلیون بشکه در روز 
بوده است. در راستای این تغییرات میزان عرضه نفت 
نسبت به تقاضای آن به سرعت در حال افزایش است. 
این در حالی اس��ت که میزان تقاضای جهانی نفت در 
فصل دوم و سوم س��ال 2014 به ترتیب 5/91 و 1/93 
میلیون بشکه در روز بوده اس��ت. در شرایطی که نفت 
از ماه ژوئن تاکن��ون در حدود 40 درص��د ارزش خود 
را از دست داده اس��ت تمام فعاالن بازار و کارشناسان 
معتقدند که دوران تازه ای در بازار نفت ش��روع ش��ده 

است.
اکنون که قیمت نفت ایران از 101 دالر در تابستان 
س��ال 2014 با نزولی قابل توجه به کمت��ر از 70 دالر 
رسیده است و این س��یر نزولی نیز همچنان ادامه دارد 
و با توجه به این روند دولت باید بودجه س��ال آینده را 
برخالف سال های گذشته با نگاه بسیار محتاطانه تری 
تدوین کند و کف قیمت ها را با توجه به شرایط کنونی 
کل بازار جهانی نفت و روند کند رشد اقتصادی در نظر 
بگیرد. همچنین برای کاهش ریس��ک و با احتس��اب 
ش��رایط کنونی دنیا و اعمال برخی ش��رایط ناخواسته 
علیه ایران، قیمت نفت در الیحه بودجه س��ال 1394 
کل کش��ور را با مالحظات دقیق تری پیش بینی کند. 
بنابراین اگر قیم��ت نفت خام ای��ران در الیحه بودجه 
س��ال 1394، 70 دالر در نظر گرفته ش��ود، حد باالی 
قیمت نفت در بودجه محس��وب می ش��ود زیرا قیمت 
نفت مصوب در بودجه کشورهای صادرکننده نفت در 
س��ال 2014 بین 60 تا 100 دالر در هر بشکه تعیین 
شده، اما اکثر کشورها قیمت بین 70 تا 90 دالر در هر 
بشکه را برای بودجه خود پیش بینی کرده اند. کمترین 
قیمت نفت مصوب در سال 2014 متعلق به ونزوئال با 
60 دالر برای هر بش��که و باالترین قیمت یعنی 100 
دالر در هر بش��که به کش��ور ایران تعلق داش��ت . کف 
قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران با توجه به تمام 
نوسانات بیان شده می بایس��ت حدود 60 دالر در نظر 
گرفته ش��ود تا از بروز مش��کالتی نظیر کسری بودجه 

ممانعت به عمل آید.
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آم��ار بان��ک مرک��زی ب��از 
ه��م نش��ان از صع��ود ت��ورم 
نهاده های تولید دارد. هرچند 
کم؛ ام��ا ای��ن آماره��ا گویای 
رش��د 0/2 درص��دی ماهان��ه 
ت��ورم تولیدکنن��ده از مهرماه 
تاکنون اس��ت. عددی کوچک 

و نگران کننده. 
کنت��رل ت��ورم و خ��روج از 
رکود بخ��ش تولی��د از جمله 
سیاس��ت های اصل��ی دول��ت 
یازدهم بوده ک��ه از آغاز به کار 
این دولت همواره چه در سخن 
و چه در سیاست های کالن ارائه 
ش��ده بر آن تاکید شده است. 
فضای تولی��د از زمان روی کار 
آمدن این دولت با وجود رکود 
حاکم بر این بخش چشم امید 
به تغییر اوضاع داش��ت، اما از 
مهرماه س��ال ج��اری تاکنون، 
آمارهای ارائه ش��ده از س��وی 
بانک مرکزی نش��ان از رش��د 

تورم تولید دارد. 
گزارش اخی��ر بانک مرکزی 
حکایت از رش��د 0/7 درصدی 
تورم تولید در آذرماه نس��بت 
به ماه قبل دارد. درحالی تورم 
ماهانه تولید کنن��ده در آذرماه 
نس��بت به آبان که 0.6 درصد 
بود، از رشد بیشتری برخوردار 
اس��ت که این روند افزایش��ی 
از مهرماه با ت��ورم ماهانه 0/2 
درصدی ادامه دارد. همچنین 
تورم نقطه به نقط��ه تولید در 
آذرماه به 13/1 درصد رسیده 
که نس��بت ب��ه ماه قب��ل 0/1 

درصد رشد دارد. 
با توجه به افزایش یک سری 
قیمت ه��ا در ب��ازار، ش��اخص 
تولید تغیی��ر پی��دا می کند و 
همی��ن موضوع موج��ب تورم 
می ش��ود. ح��اال ب��ا توج��ه به 
حرکت صعودی ت��ورم تولید، 
این پرسش مطرح می شود که 
این صعود چه پی��ام نهفته ای 

را برای تولید و اه��داف دولت 
برای خ��روج از رکود به ارمغان 
م��ی آورد؟  علیرض��ا پورفرج، 
اقتصاددان و کارشناس بخش 
صنعت در پاسخ به این پرسش 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»در این شرایط تولیدکنندگان 
باید با قیمت باالتر محصوالت 
خ��ود را بفروش��ند ت��ا هزینه 
تولیدشان تامین ش��ود. البته 
این رق��م افزایش اصوال بدیهی 
است چون معموال اگر عرضه و 
تقاضا با یکدیگر توازن نداشته 
باشد، موجب افزایش این تورم 
می شود. اگر هم در خود بنگاه 
این تورم اتف��اق بیفتد معموال 
ناشی از افزایش هزینه ها است. 
ول��ی ن��رخ ت��ورم در مجموع 
افزایش قیمت ه��ا تاثیر خواهد 

داشت.«
او می افزاید: »اگ��ر این روند 
افزایش��ی ادامه داش��ته باشد، 
قادر خواهد بود که سطح تورم 
تولید را تغییر ده��د. بنابراین 
باید دلیل این افزایش مشخص 
ش��ود اصوال قیمت حامل های 
انرژی یا مواد اولیه عامل اصلی 

این رشد است.«
اما دیدگاه��ی در این زمینه 
وج��ود دارد ک��ه این ت��ورم و 
مشکالت بخش تولید را ناشی 
از سیاست های پایه گذاری شده 
در دولت قبل و نظام مالیاتی و 

بانکی کشور می داند. 
عض��و  ش��رکا،  محس��ن 
هیات رییسه انجمن بهره وری 
ش��رق و مش��اور عالی سازمان 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
خراس��ان رض��وی، در ای��ن 
زمینه در گفت وگو با »فرصت 
امروز« درباره مشکالت بخش 
تولید بیان می کند: »در دولت 
گذشته، اصوال به بخش تولید 
توجه نش��د و درآمدهای نفتی 
به گون��ه ای ب��ود ک��ه دولت به 
س��مت واردات حرک��ت کرد. 
همچنین از س��وی دیگر قبل 
از اینکه نظ��ام بانک��ی و نظام 
مالیات��ی کش��ور که اس��اس و 
زیرساخت اقتصاد هر کشوری 
هس��تند اصالح ش��وند، دولت 
به س��مت گران کردن انرژی و 
پرداخت یاران��ه نقدی حرکت 
کرد. به دلی��ل اینک��ه صفر تا 

100 این مسیر دیده نشده بود، 
مش��کالتی حاصل شد که ما تا 
40 سال آینده ش��اهد آثار آن 

خواهیم بود.«
او می افزاید: »با نبود سرمایه 
در گ��ردش کافی و اس��تراتژی 
درست برای رونق بخش تولید، 
طبیعتا ای��ن روند ت��ورم ادامه 
خواهد داش��ت و ما شاهد رونق 
تولید نخواهیم ب��ود. به اعتقاد 
من دلیل اصلی این اتفاق همین 

نظام بانکی و مالیاتی است.«

راهکار جلوگیری از 
صعود چیست؟ 

ادامه ای��ن صع��ود می تواند 
برای بخ��ش تولی��د و اقتصاد 
کش��ور پیامده��ای هرچن��د 
کوچک اما مضر داش��ته باشد، 
بنابرای��ن این پرس��ش مطرح 
می شود که راهکار خروج از این 

روند چیست؟ 
پورفرج در ای��ن زمینه بیان 
می کن��د: »حداق��ل 90درصد 
بنگاه های تولیدی زیر ظرفیت 
واقع��ی خودش��ان فعالی��ت 
می کنند، امکان افزایش تولید 

در مجموع��ه کش��ور وج��ود 
دارد ام��ا بح��ث رک��ود فعلی 
اقتصاد، رکود کالن نیست که 
ش��اخص های کالن بخواه��د 
مورد توجه قرار گیرد. بیش��تر 
مش��کالتی که تولیدکنندگان 
مط��رح می کنند، مش��کالت 
درون س��اختاری و خرد است. 
با توجه به این موضوع اگر دولت 
تمرکز بر سیاست های کالن را 
به سمت رفع اشکاالت جزئی و 
خرد منتقل کن��د، قادر خواهد 
بود که میزان تولید را افزایش 

دهد. 
این اقتص��اددان می افزاید: 
»بنگاه ه��ای تولی��دی ب��ه 
مطالعه موردی و میدانی نیاز 
دارند ک��ه در ای��ن مطالعات 
تنگناه��ای بنگاه های تولیدی 
شناس��ایی ش��ود و در مرحله 
بعد این تنگناها دس��ته بندی 
و اولویت بندی ش��وند، سپس 
ش��ورای برنامه ریزی استان با 
توجه به ب��رآورد انجام ش��ده 
نح��وه تامین مال��ی و حمایت 
دول��ت را نس��بت ب��ه ویژگی 
هر بن��گاه طراحی کن��د. اگر 
این اتف��اق بیفتد بس��یاری از 
مش��کالت برط��رف خواه��د 
ش��د. اما وقتی در سطح کالن 
سیاس��ت گذاری می شود، در 
عم��ل در یک بنگاه سیاس��ت 
دولت اثرگ��ذاری مثبت دارد 
و در یک بن��گاه دیگر کامال اثر 

منفی می گذارد.«
برای س��ومین م��اه متوالی 
گزارش بان��ک مرکزی افزایش 
ت��ورم تولید را نش��ان می دهد 
که ب��ا توجه به سیاس��ت های 
اقتصادی دولت و نیاز کش��ور 
به رونق بخش تولید، آمارهایی 
این چنین نگران کننده به نظر 
می رسد. بنابراین ش��اید واقعا 
زمان آن رسیده باشد که دولت 
نگاه جزئی تری ب��ه این بخش 

داشته باشد. 

بررسی آمار بانک مرکزی درباره رشد تورم نهاده های تولید

سایه تورم بر سر تولید مستدام است

نمایشگاه پوشاک ایران در حالی 
در بهمن ماه برگزار می ش��ود که با 
تعویق یک ماهه، زمان برگزاری آن 
همزمان با نمایشگاه پوشاک ترکیه 

در تهران خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دومی��ن 
نمایش��گاه بین الملل��ی تخصصی 
پوش��اک ایران که در ابتدا قرار بود 
در آذر ماه امس��ال برگزار ش��ود، با 
تعویق یک ماهه از 12 تا 15 بهمن 
در س��الن خلیج فارس نمایش��گاه 
بین الملل��ی تهران برگ��زار خواهد 
ش��د که به نوعی مهم ترین رویداد 
صنعت پوش��اک کش��ور به شمار 

می رود. 
در همی��ن راس��تا نمایش��گاه 
پوش��اک ترکی��ه در ته��ران قرار 
اس��ت از اول تا چهارم فوریه سال 
جاری یعنی 12 تا 15 بهمن ماه در 

نمایشگاه بین المللی برگزار شود. 
آیس��ون یلماز، مدی��ر برگزاری 
نمایشگاه پوش��اک ترکیه با اشاره 
به برگزاری این نمایشگاه در محل 
دائمی برگ��زاری نمایش��گاه های 
بین المللی تهران گفته که غرفه ها 
در زمین��ی به وس��عت 2375 متر 

مربع برگزار خواهد شد که نزدیک 
به نیمی از وسعت نمایشگاه تهران 

است. 
البته این موضوع اعتراض برخی 
از تولیدکنندگان نس��اجی ایران را 
نیز در پی داشته، تا جایی که برخی 
از آنها ک��ه از برندهای خوب ایرانی 
به ش��مار می روند، از حضور در این 

نمایشگاه انصراف داده اند. 
سعید حسین زاده، رییس اتحادیه 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
صنایع نساجی ایران در گفت وگو با 
ایسنا با انتقاد از مسئوالن به دلیل 
عمل نکردن به قول هایی که برای 

امکانات، تبلیغات و تسهیالت داده 
بودند، گفت: چند روزی اس��ت که 
تبلیغات گسترده ای روی نمایشگاه 
ترکیه آغاز ش��ده، در صورتی که ما 

هیچ گونه فعالیتی نداشته ایم. 
وی با بیان اینکه این امر موجب 
کوچ��ک ش��دن صنعت پوش��اک 
ما می ش��ود، اظه��ار ک��رد: آنها در 
برگزاری نمایش��گاه هدفمند عمل 
می کنند، ام��ا باوج��ود اینکه قرار 
بود به واسطه جابجایی نمایشگاه، 
مس��ئوالن تس��هیالت و امکاناتی 
را در اختیار ما بگذارن��د و برای ما 
تبلیغات کنن��د، فعالی��ت خاصی 

صورت نگرفته است. رییس اتحادیه 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
صنایع نساجی ایران افزود: با تغییر 
زمان برگزاری نمایش��گاه برخی از 
برندهای خوب ایران از ش��رکت در 
نمایشگاه انصراف دادند، زیرا بهمن 
م��اه اصال فرص��ت مناس��بی برای 
برگزاری نمایشگاه پوشاک نیست 
و تولیدکنن��دگان عمدت��ا درگیر 
برنامه های شب عید خود هستند. 

حسین زاده ادامه داد: برندهایی 
هم که ب��رای برگزاری نمایش��گاه 
ایس��تادند، با حجم عظیم تبلیغات 
ترکیه مواجه شده اند و این موضوع 

به پوش��اک ما ضربه می زند. ما روز 
گذش��ته در این زمینه جلس��ه ای 
داشتیم و نامه اعتراضی نیز نوشتیم 
که مسئوالن دست کم به قول های 
خود عمل کنند.  برگزاری همزمان 
نمایش��گاه پوش��اک ایران و ترکیه 
از ی��ک س��و و ق��رارداد ترجیحی 
تجارت ای��ران و ترکی��ه در زمینه 
نس��اجی و پوشاک از س��وی دیگر 
این روزها حساس��یت فعاالن این 
صنعت را بیش ازپی��ش برانگیخته 
اس��ت.  ای��ران براس��اس تجارت 
ترجیح��ی خود ب��ا کش��ور ترکیه 
تعرفه واردات پوشاک از این کشور 
را 40 درصد کاه��ش داد و به 160 
درصد رساند که این امر هم انتقاد 
تولیدکنندگان نس��اجی ایران را به 
همراه داش��ت.  به هر حال به نظر 
می رسد، برگزاری همزمان این دو 
نمایش��گاه با این س��طح تبلیغات، 
توجه م��ردم را بیش��تر به س��مت 
نمایش��گاه  ترک ه��ا ب��رده و ای��ن 
موض��وع تضعیف صنعت نس��اجی 
کشور را که یکی از مهم ترین صنایع 
 ایران محسوب می ش��ود، به همراه 

خواهد داشت. 

سایه ترک ها بر سر نمایشگاه پوشاک ایران

انصراف برخی برندهای ایرانی
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الگوهای طالیی

تولید سیمان از مرز
51 میلیون و 600 هزار تن گذشت

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران 
گفت: تولید س��یمان طی 9 ماهه امسال به 51میلیون 

و645 هزار و 666 تن رسید. 
به گزارش ش��اتا، »عبدالرضا ش��یخان« با اعالم این 
خبر افزود: تولید سیمان در آذر امسال به میزان چهار 

میلیون و745هزار و738تن بوده است. 
 وی گف��ت: ط��ی 9 ماه��ه امس��ال تولی��د کلینکر 

به56میلیون و850 هزار و 55 تن رسید. 
 به گفته ش��یخان، تولید کلینکر در آذرماه گذشته 

بالغ بر شش میلیون و 77 هزار و 389 تن بوده است. 
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران 
در پایان گفت: طی 9ماهه گذشته بالغ بر41میلیون و 
428 هزار و 458تن در کشور توزیع شده است و میزان 
توزی��ع در آذرماه بالغ ب��ر چهار میلی��ون و646 هزارو 

تن اعالم شده است.   583

ورود تعاون به بازارهای منطقه ای

س��یدحمید کالنتری، معاون وزیر کار با اعالم اینکه 
ش��رایط تحقق نقش تعاونی ها در برنامه های چهارم و 
پنجم فراهم نشد، گفت: بخش تعاون آرام آرام به جایگاه 

خود نزدیک می شود. 
به گ��زارش مه��ر، کالنتری ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
زمینه تحقق نق��ش محوری تعاونی ه��ا در اقتصاد 
باید فراهم ش��ود، گف��ت: باید ت��الش کنیم موانع 
پیش روی بخش تعاون را برطرف و زمینه را برای 
تحقق نقش مح��وری تعاونی ها در اقتصاد کش��ور 

فراهم کنیم. 
معاون امور تع��اون وزارت کار اظهار ک��رد: در طول 
برنامه چهارم و پنجم، ش��رایطی که برای تحقق نقش 
تعاونی ها موردنظر بود، فراهم نشد و این بخش نتوانست 

به جایگاه خود برسد. 

جزییات عیدی امسال کارگران
عیدی امس��ال کارگران بین ی��ک میلیون و 216 
هزار تومان تا یک میلیون و 824 هزار تومان خواهد 
بود و این درخواس��ت از کارفرمایان وج��ود دارد تا 
عیدی کارگران را در بهمن م��اه پرداخت کنند و به 
س��ال آینده موکول نکنند. به گزارش ایس��نا، همه 
س��اله پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران 
بر مبنای مصوبه سال 1370 مجلس شورای اسالمی 
محاسبه می شود و بر مبنای آن کارفرمایان موظفند، 
دس��ت کم دو ماه حداقل حقوق و حداکثر س��ه ماه 
حقوق و دس��تمزد را به عن��وان عیدی ب��ه کارگران 
پرداخ��ت کنند. ب��ا این اوص��اف حداقل دس��تمزد 
س��ال 1393 کارگران 608 هزار تومان اس��ت که با 
احتس��اب زمان دو م��اه، رقم عیدی ی��ک میلیون و 
216 هزار تومان و با احتس��اب زمان س��ه ماه، رقم 
عیدی یک میلیون و 824 هزار تومان خواهد بود. به 
عبارت دیگر، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون 
کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک 
سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی 
و پاداش بپردازن��د و مبلغ پرداخت��ی از این بابت به 
هریک از کارکنان نباید از معادل 90 روز حداقل مزد 

روزانه قانونی تجاوز کند. 

نرخ بیکاری در سه ماهه دوم 
امسال 9.5 درصد است

بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص های 
عمده اقتصادی در س��ه ماهه دوم س��ال ج��اری، نرخ 

بیکاری در این برهه زمانی را 9.5 درصد اعالم کرد. 
به گزارش ایرنا، براس��اس گ��زارش بانک مرکزی در 
حال حاضر جمعی��ت ایران 77.8 میلیون نفر ش��امل 
56.4 میلیون جمعیت شهری و 21.4 میلیون جمعیت 
روستایی است.  براس��اس این گزارش، نرخ بیکاری در 
س��ه ماهه دوم س��ال جاری 9.5 درصد اس��ت که این 
نرخ در ش��هرها 10.5 درصد و در روس��تاهای کشور 
هفت درصد اس��ت.  همچنی��ن نرخ بی��کاری زنان 18 
درصد، مردان 7.9 درصد، جوانان 15 تا 29 ساله 20.2 

درصد و جوانان 15 تا 24 ساله 22.9 درصد است. 
نرخ رشد جمعیت در سال جاری 1. 2 درصد، تراکم 
جمعیت 47.2 نفر در هر کیلومتر مربع و جمعیت فعال 
کشور در سه ماهه دوم سال جاری نیز 23.8 میلیون نفر 
اعالم شده که با اس��تناد به این آمار حدود 54 میلیون 

نفر از جمعیت کشور غیرفعال است.

انعقاد قرارداد واگذاری زمین برای 
اجرای طرح پترولیوم کک 

با انعقاد قرارداد بین ایمیدرو و س��ازمان منطقه آزاد 
اروند، زمین مورد نیاز برای اجرای طرح تولید پترولیوم 

کک در این منطقه اختصاص داده شد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدن��ی ای��ران، ق��رارداد واگذاری 
زمین برای اجرای ط��رح پترولی��وم کک از طرح های 
سرمایه گذاری ایمیدرو دیروز در منطقه آزاد اروند بین 
دکتر کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو و اسماعیل 

زمانی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند امضا شد.
براساس این قرارداد، زمینی به مساحت 50 هکتار در 
منطقه آزاد اروند برای اجرای طرح تولید پترولیوم کک 
تخصیص یافت و به زودی عملیات اجرای این طرح طی 

مراسمی آغاز می شود.

ویترین کردن مواد معدنی عامل 
جذب سرمایه گذاران

محمد فاطمیان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ضمن تش��ریح راه های جذب 
س��رمایه گذار در بخش معدن و صنای��ع معدنی گفت: 
باتوجه به س��رعت گرفتن دامنه اکتش��افات باید مواد 
معدنی و پتانسیل های آنها معرفی شوند، زیرا ویترین 
کردن مواد معدنی موجب جذب سریع سرمایه گذاران 

می شود.
او در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به جای��گاه معدن 
و صنایع معدنی اظهار کرد: رش��د و ارتق��ای معدن و 
صنایع معدنی، این زنجیره تولید ارزشمند که متکی بر 
پایه های مواد معدنی بومی و داخلی است با سه محور 

کالن در حوزه فعالیت باید سرعت گیرد.
وی با بیان اینکه در حوزه اکتشافات، دامنه اکتشافات 
باید س��رعت بیش��تری پیدا کند، گفت: نسبت انجام 
فعالیت های اکتشافی باید آن قدر زیاد باشد که با توجه 
به مطالعات اکتشافی صورت گرفته تنوع مواد معدنی 

شناسایی و معرفی شوند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: زمانی که مواد معدنی شناسایی شدند 
ذخایر آنها نیز باید قطع��ی و به صورت 100درصدی و 
علمی با مشخصات نقشه ای معرفی شوند، زیرا ویترین 
کردن مواد معدنی موجب جذب سریع سرمایه گذاران 
می شود، یعنی هر چه گزینه های معرفی پتانسیل های 
معدنی با سرعت بیشتری زیاد شود به طبع سرمایه گذار 
در ش��رایط بهتری ب��رای انتخاب س��رمایه گذاری در 

رشته های مختلف قرار می گیرد.

پیشرفت صنایع فوالد با رویکرد 
مناسب مالی و پولی 

محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات و 
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
در خصوص »سیاست های پولی و مالی« دولت درباره 
صنعت کشور گفت: سیاست های اقتصادی یک کشور، 
دربرگیرن��ده سیاس��ت گذاری های مختلفی همچون 
سیاس��ت پولی، سیاس��ت مالی، سیاس��ت درآمدی، 
سیاس��ت بازرگانی و سیاست ارزی اس��ت. هرکدام از 
این سیاس��ت ها، اهداف خاص خود را دنبال می کنند 
تا کش��ور بتواند به اهداف کالن اقتصادی دس��ت یابد. 
به گزارش استیل ایران، برخوردار مهم ترین وظیفه  نظام 
بانکی را تجهیز مناب��ع مالی و تخصی��ص و توزیع آن در 
بخش های مختلف اقتصاد و بین فعاالن اقتصادی دانست 
و گفت: هرچه نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع مالی و 
تخصیص آن به صورت کاراتری عمل کند می توان شاهد 
رونق بیشتر امر تولید و اش��تغال بود، اما در صورت عدم 
کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع مالی، قطعا 
منابع اتالف شده و موجبات تورم و رکود اقتصادی می شود. 
به گفته برخوردار، باید رویکرده��ای مالی و پولی را جزء 
مهم ترین الزامات پیش��رفت صنایع فوالد کشور بدانیم؛ 
صنعتی که در اقتصاد امروز، یکی از ش��اخص های اصلی 
توسعه یافتگی کشورها و جوامع به شمار می آید. صنعتی که 
توسعه آن می تواند بر فرآیند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، 
اش��تغالزایی، پژوهش، آموزش و تجارت آن کشور تاثیر 
بسزایی داشته باشد. برخوردار سیاست پولی را مجموعه 
تدابیری دانست که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و 
نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می کند 
و در ادامه تاکید کرد: در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی 
می تواند مستقیم از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده 
کرده یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار 

پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت استفاده کند.

صنعت سیمان

تعاون 

اشتغال

عسل داداشلو

ادغام خودروسازان در ۴ سال
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه 
ادغام خودروس��ازان کوچک طی س��ه یا چهار 
سال آینده صورت می گیرد، گفت: وقتی ایران 
در تحریم غرب اس��ت، فعال ناچار به همکاری با 

خودروسازان چینی هستیم.
محمدرضا نعم��ت زاده، در گفت وگ��و با مهر 
در خصوص آخرین وضعیت ادغام خودروسازان 
گفت: س��اماندهی و ادغام خودروس��ازان جزء 
سیاس��ت های اعالمی وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت است که باید مقدمات آن فراهم شود، اما به س��رانجام رساندن این ادغام، یک کار 
زمان بر است اما معتقدیم موفق می شویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به این س��وال که آیا این طرح مورد اس��تقبال 
خودروسازان کوچک قرار گرفته است، افزود: ادغام خودروس��ازان یک برنامه و سیاست 
جدید است و البته، زمان بر است تا به سرانجام برسد. وی تصریح کرد: تصور من بر این است 
که طی سه تا چهار سال آینده بتوان ادغام خودروسازان کوچک را عملیاتی کرد. نعمت زاده 
ادامه داد: وقتی ایران در تحریم غرب به سر می برد، خودروسازان ایرانی ناچار هستند که به 
سمت مشارکت با چینی ها بروند اما ما خودروسازان را مجبور نمی کنیم بلکه سیاست های 

کلی را وضع کرده و آنها باید در چارچوب آن حرکت کنند.

مشوق هایی برای مصرف کنندگان خودرو برقی 
رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت 
کش��ور با بیان اینکه دولت در ح��ال حاضر با 
حذف س��ود بازرگانی گمرک��ی گام جدی در 
راستای تسهیل واردات خودرو برقی در کشور 
برداشته است، گفت: س��ازمان محیط زیست 
مش��وق هایی را برای مصرف کنندگان خودرو 

برقی در نظر می گیرد. 
معصومه ابتکار، در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود: 
س��ازمان محیط زیس��ت در ت��الش اس��ت با 

همکاری دولت و صندوق های مرتبط مش��وق هایی را ب��رای مصرف کنندگان خودروها و 
موتورسیکلت های برقی غیر آالینده در نظر گیرد. 

وی یکی از الزامات مهم را برای تش��ویق مردم به منظور اس��تفاده از وسائل نقلیه برقی 
به خصوص در کالنشهرها ارائه تسهیالت خرید عنوان کرد. 

ریی��س س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت ب��ا اش��اره ب��ه ط��رح جدید ش��هرداری 
ته��ران مبن��ی ب��ر ممنوعی��ت ت��ردد موتورس��یکلت های بنزین��ی در مح��دوده 
ش��هر تهران ک��ه البت��ه هن��وز اجرایی نش��ده اس��ت، گف��ت: به ط��ور حتم مب��ارزه با 
 آلودگ��ی ه��وا به خص��وص در ش��هرهای ب��زرگ نیازمن��د اعم��ال اس��تانداردهای 

سختگیرانه تری است. 

معدن 

فوالد 



پس از نوسان شدید قیمت 
ارز همزمان با تمدید مذاکرات 
هسته ای، در روزهای گذشته 
قیم��ت ارز با رون��دی نزولی 
هم��راه بوده اس��ت. به عقیده 
کارشناس��ان،  از  بس��یاری 
قیم��ت دالر در ایران تابعی از 
قیمت نفت، مسائل سیاسی و 
جنبه های روانی بازار است. به 
اعتق��اد کارشناس��ان، کاهش 
دالر  قیم��ت  روزه��ای  ای��ن 
می توان��د تحت تاثی��ر فضای 

مثبت اخبار هسته ای باشد.

عوامل تاثیر گذار بر 
نرخ ارز

محم��ود امینی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرصت ام��روز« گفت: جهش 
پیشین قیمت دالر تحت تاثیر 
دو موضوع بوده اس��ت؛ کاهش 
قیمت نفت و تمدید مذاکرات 
هس��ته ای. به دلیل وابس��تگی 
اقتصاد کش��وربه نفت، کاهش 
قیمت نفت ب��ه معنی کاهش 
توان اقتصادی کشور و تضعیف 
پول ملی اس��ت. طبیعی است 
که در چنین م��واردی قیمت 
عم��ده ارزها به خص��وص دالر 
افزایش یابد. اما از س��وی دیگر 
همه تحوالت اقتصادی کش��ور 
با موضوع مذاکرات هس��ته ای 
پیوند خورده است و بازار ارز هم 
مانند سایر بخش ها حساسیت 
زیادی نس��بت به نشست های 
هس��ته ای دارد. البت��ه واکنش 
بازار ارز و بورس نسبت به سایر 
بخش های اقتصاد کشور، بیشتر 
است که بیشتر به ماهیت این 

بازارها بازمی گردد.
افزود: چیزی  این کارشناس 
که در چند روز گذشته رخ داده 
این اس��ت که قیمت نفت پس 
از رس��یدن به قیمت 42 دالر، 
اندکی مس��یر خ��ود را عوض 
ک��رده و تا 52 دالر هم افزایش 
یافته است.این افزایش قیمت را 
نمی توان به معنی تغییر مسیر 
اصل��ی قیمت نف��ت تلقی کرد 
ام��ا به نظر می رس��د از این جا 
ب��ه بعد کاهش قیم��ت نفت با 

شیب مالیم تری همراه خواهد 
بود. بنابراین انتظار بازار ارز برای 
کاه��ش توان اقتصاد کش��ور و 
تضعیف پول ملی اندکی کاهش 
یافته اس��ت و همی��ن موضوع 
انگیزه کافی به بازار داده اس��ت 
ت��ا در قیم��ت ارز تجدید نظر 

کرده و آن را کاهش دهد.
این کارشناس افزود: موضوع 
بعدی بحث مذاکرات هسته ای 
اس��ت. پس از تحلیل پیش��ین 
ب��ازار درباره تمدی��د مذاکرات، 
اکنون ش��اهد هستیم که اوباما 
به طور جدی در مقابل کنگره 
آمریکا ایستاده اس��ت و اجازه 
وضع تحریم ه��ای جدید علیه 
ایران را نمی دهد و حتی تهدید 
کرده است که در صورت اقدام 

کنگ��ره، تصمی��م آنه��ا را وتو 
خواهد کرد. در نشس��ت اخیر 
ای��ران و 1+5 ه��م که ش��اهد 
هستیم خبرها حاکی از فضای 
جدی مذاکرات و اراده طرفین 
ب��رای حص��ول توافق اس��ت.

بنابرای��ن برآیند این ش��رایط 
فضای سیاسی مثبتی را به بازار 
ارز القا می کند که زمینه س��از 
کاهش قیم��ت ارز در چند روز 

اخیر است.
ای��ن کارش��ناس در م��ورد 
چشم انداز قیمت ارز گفت: من 
کاهش این روزهای قیمت ارز را 
موقتی می بینم و افزایش قیمت 
ارز را در ماه ه��ای آت��ی انتظار 
دارم. احتم��اال با کاهش قیمت 
دوباره نفت، ما ش��اهد افزایش 

ارز خواهیم بود و با آغاز س��ال 
94، این موضوع جدی خواهد 
بود. مگر اینکه کشور بتواند در 
موضوع هسته ای به یک توافق 
جامع دس��ت یابد ک��ه در این 
صورت انتظار کاهش قیمت ارز 
تا مرز سه هزار تومان و اندکی 

کمتر از آن نیز وجود دارد.

نفت و دالر
کارشناس  پژویان،  جمشید 
اقتص��ادی در ای��ن زمینه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
به ط��ور مش��خص ارزش دالر 
به قیمت نفت بس��تگی دارد. 
در ح��ال حاض��ر قیمت نفت 
شرایط با ثباتی ندارد و چنین 
ش��رایط بی ثباتی، زمینه س��از 

حرکت قیمتی ارز است.
به اعتق��اد پژویان، بازار نفت 
ب��رای دوره ای نس��بتا طوالنی 
دچار مشکل شده است و این 
موض��وع روی قیم��ت ارز هم 
تاثی��ر خواهد داش��ت. وی در 
این باره گفت: با افزایش تولید 
نفت توسط ش��ل اویل انتظار 
می رف��ت که ب��ازار نفت دچار 
تحول و کاهش قیمتی ش��ود. 
این درحالی اس��ت که س��ایه 
افزایش تولید نفت عربس��تان 
ه��م بر س��ر اوپک س��نگینی 
می کند. از سوی دیگر توانایی 
آمری��کا در تولی��د نف��ت خام 
س��بک محبوس درسنگ های 
رس��تی هم احتم��ال افزایش 
تولید را باال برده است.روس��یه 
ه��م این پتانس��یل را دارد که 
دس��ت به افزایش تولید نفت 
چش��م اندازی  بنا براین  بزن��د. 
که در برابر ب��ازار ارز قرار دارد 
حاک��ی از تضعیف قیمت نفت 
اس��ت. وی اف��زود: خبر مثبت 
از مذاک��رات قطعا ب��ازار دالر و 
همه بازارها اعم از طال و س��که 
را تح��ت تاثیر ق��رار می دهد . 
متاسفانه در طول مدت گذشته 
ما نتوانستیم نفت را به مشتریان 
خود عرضه کنیم و کشور های 
دیگر مثل عربستان و کویت و 
دیگر کشورها مشتریان نفتی ما 
را گرفتند. ما می توانیم باردیگر 
مشتریان خود را بر گردانیم و با 
تخفیف قیمت نفت و کارهای 
دیگ��ر، اعتماد آن کش��ور ها را 
جل��ب کنی��م و دوباره ب��ا آنها 
ارتباط برقرار کنیم. به هر حال 
با سیاست های خاص  می توان 
راه حل��ی ب��رای این مش��کل 
پی��دا کرد و مق��دار درآمدهای 
نفتی ک��ه از دس��ت داده ایم را 

برگردانیم.
پژویان در مورد تاثیر قیمت 
دالر ب��ر داخل کش��ور گفت: 
تاثیر قیمت دالر بس��تگی به 
این دارد که عرضه دالر توسط 
بانک مرکزی ب��ه چه اندازه و 
چگون��ه ص��ورت می گی��رد و 
چ��ه مق��دار آن را دول��ت که 
آن  عرضه کننده  بزرگ تری��ن 

است، به بازار تزریق می کند.

 عضو س��تاد مبارزه با مفاسد 
اقتص��ادی ب��ا تاکی��د براینک��ه 
انحالل ی��ک موسس��ه اعتباری 
متخلف در این ستاد به تصویب 
رسیده است، گفت: بانک مرکزی 
تصمیم می گیرد که این موسسه 
ادغام ش��ده یا مدی��ران آن عزل 

شوند. 
در  یوس��فیان مال  ع��زت اهلل 
گفت وگ��و با تس��نیم در ارتباط 
با س��رانجام پرون��ده تخلف یک 
موسسه اعتباری در ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: 
لغو مجوز و انحالل این موسس��ه 
اعتباری یک بحث است و اینکه 
بعد از انحالل تکلیف سپرده های 
م��ردم چ��ه خواهد ش��د، بحث 

دیگری است. 
وی اف��زود: برهمی��ن اس��اس، 
بانک مرکزی طوری عمل خواهد 
ک��رد که لغو مجوز یا تغییر هیات 
عامل این موسسه اعتباری و سایر 
موسس��ات و بانک ه��ای متخلف 
تاثیری در امور سپرده گذاران  آنها 

نداشته باشد. 
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی ضمن اش��اره به اینکه 
سیاس��ت مذکور برای جلوگیری 
از هج��وم م��ردم ب��ه بانک ها و 
متخل��ف  اعتب��اری  موسس��ات 
اجرای��ی خواه��د ش��د، تصریح 
کرد: هم��ان موقع که بنده برای 
نخس��تین بار در ای��ن خصوص 

صحبت ک��ردم و از انحالل یک 
بانک )موسس��ه اعتباری( سخن 
گفتم، ستاد مبارزه با مفاسد رای 
به انحالل آن موسسه داده بود. 

یوس��فیان م��ال با بی��ان اینکه 
پرون��ده تخل��ف ی��ک موسس��ه 
اعتباری و بیمه در ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی قرار دارد، گفت: 
با تمهیدات بان��ک مرکزی دیگر 
هیچ خطری برای پول های مردم 
وجود نخواهد داش��ت چرا که در 
صورت هرگون��ه تصمیمی اعم از 
ادغام یا تغییر هیات عامل تاثیری 
در وضعیت س��پرده گذاری مردم 

نخواهیم داشت. 
وی ب��ا تاکی��د براینک��ه بانک 
مرکزی درباره ادغام این موسسه 
اعتب��اری متخلف یا تغییر هیات 
عامل آن تصمیم خواهد گرفت، 
ادامه داد: عالوه بر این موسسه، 
س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
ب��ر تخلف��ات دیگ��ر بانک ه��ا و 
رس��یدگی  اعتباری  موسس��ات 
می کن��د و قصد س��ر و س��امان 
دادن ب��ه وضعی��ت هف��ت هزار 
صن��دوق و موسس��ه مال��ی در 

کشور را دارد. 
نماینده مردم آمل در مجلس 
شورای اسالمی همچنین تصریح 
ک��رد: پی��ش از این موسس��ات 
اعتب��اری و صندوق ه��ای قرض 
الحس��نه با این تفک��ر که چون 
پ��ول مردم دست ش��ان هس��ت 

می توانن��د ب��ه راحتی کارش��ان 
را انج��ام دهن��د و هرگز منحل 
نخواهن��د ش��د، ب��ه راحت��ی و 
قارچ گون��ه تش��کیل می ش��دند 
ول��ی از این پس بان��ک مرکزی 
ب��ه راحتی مان��ع از تخلفات این 

موسسات خواهد شد. 
این عضو کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجلس اضافه کرد: عالوه بر 
این طی هفته های اخیر طرح دو 
فوریتی تقدیم مجلس شد که به 
بانک مرکزی اجازه می داد عالوه 
بر رسیدگی به تخلفات بانک ها به 
تخلفات موسس��ات اعتباری نیز 

رسیدگی کند. 
پی��ش از این حمی��د تهرانفر، 
معاون نظارت��ی بانک مرکزی از 
برکن��اری مدیرعام��ل و اعضای 
هیات مدیره تع��دادی از بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری مجاز به 
دلی��ل انجام تخلفات و تخطی از 
وظایف خبر داده و گفته بود: این 
مدیران برای همیش��ه از صحنه 
بانک��ی خ��ارج ش��ده اند و دیگر 

نمی توانند به بانک ها برگردند. 
تهرانف��ر با بیان اینکه هش��ت 
مدیر بانک��ی در جریان تخلفات 
در  گف��ت:  ش��ده اند،  اخ��راج 
خصوص نرخ سود، دیگر مدیران 
بانک ها قرار نیست برکنار شوند 
چراکه االن تم��ام مدیران با هم 
هماهنگ شده اند. قرار شد حتی 
م��واردی ک��ه موجب می ش��ود 

سرخودشان یا سر بانک مرکزی 
را کاله بگذارند در نرخ سود کنار 

بگذارند. 
معاون نظارت��ی بانک مرکزی 
همچنی��ن در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرس��ش خبرنگار تس��نیم مبنی 
براینک��ه س��رانجام پرونده بانک 
یا همان موسس��ه ای که قرار بود 
منحل شود به کجا رسید؟ اظهار 
داشت: اصال اش��تباه بانک اعالم 
شده بود، بلکه مورد مطرح شده 
موسس��ه اعتباری بوده است، اما 
اگ��ر اجازه دهی��د در زمان مقرر 
درب��اره وضعی��ت پرون��ده ای��ن 

موسسه صحبت خواهم کرد. 

فعال دستوری برای انحالل 
هیچ بانکی نداریم

عضو ناظر مجلس در ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار ه��م در این باره 
گفت: انح��الل بانک ها در نهایت 
بر عهده ش��ورای پ��ول و اعتبار 

است. 
در  پورابراهیم��ی  محمدرض��ا 
گفت وگ��و با ایس��نا، با اش��اره به 
برخ��ی اخب��ار در م��ورد انحالل 
اعتب��اری  موسس��ات  از  یک��ی 
گف��ت: در مورد انح��الل بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری دو روش 
وجود دارد، یک��ی اینکه تخلفات 
توس��ط بانک مرکزی و در قالب 
جلس��ات ش��ورای پول و اعتبار 
کش��ف می ش��ود و مورد بررسی 

قرار می گی��رد و در صورت لزوم، 
تصمیم در مورد انحالل آن اتخاذ 
می شود و یکی اینکه مراجع دیگر 
پس از بررس��ی ب��ه مرجع صدور 
مجوز یعنی بان��ک مرکزی برای 
بانک ها رج��وع می کنند  انحالل 
اما در ه��ر صورت ش��ورای پول 
و اعتبار اس��ت که مسئولیت لغو 

مجوز بانک ها را دارد. 
به گفته وی، این امکان وجود 
دارد که توس��ط س��تاد مبارزه با 
فساد اقتصادی گزارشات به طور 
مس��تقیم در اختیار قوه قضاییه 
ق��رار گیرد و پس از بررس��ی در 
این بخ��ش برای اج��رای حکم 
نهای��ی یعنی انحالل موسس��ات 
مجوز  مرج��ع صادرکننده  مالی 

باید اقدام کند. 
وی اف��زود: ش��ورای پ��ول و 
اعتب��ار از طری��ق بانک مرکزی 
تدابی��ر ویژه ای را ب��رای اتخاذ 
در  بانک ها  بر عملک��رد  نظارت 
سطح مدیریت کالن و عملکرد 
اجرایی دارد ک��ه بانک مرکزی 
ملزم به اجرای آن اس��ت و در 
صورت لزوم نیز موضوع انحالل 
مورد بررس��ی قرار می گیرد اما 
این  همان ط��ور که گفته ش��د 
ش��ورا فع��ال در جلس��ات خود 
انح��الل  م��ورد  در  دس��توری 
بانک ه��ا ن��دارد و پرونده ای از 
دس��تگاه های دیگر به این شورا 

ارجاع نشده است. 

انحالل یک موسسه اعتباری نهایی شد
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رشد 36 درصدی بدهی 
دولت به بانک ها

در نیم��ه اول امس��ال حج��م بدهی دول��ت به بانک 
مرکزی ح��دود 7 هزار میلیارد تومان کمتر و به بدهی 
دول��ت به بانک ه��ا نزدیک به 16 ه��زار میلیارد تومان 

اضافه شد. 
به گزارش ایسنا، در حالی که برگرداندن طلب شبکه 
بانک��ی از دولت یکی از درخواس��ت های م��ورد توجه 
شبکه بانکی خاصه رییس کل بانک مرکزی است و وی 
چندی پیش در حضور رییس جمهور بار دیگر خواستار 
تس��ویه این بدهی شد، آمارهای بانک مرکزی حاکی از 
آن اس��ت که از فروردین تا ش��هریور ماه امسال میزان 
بده��ی دولت به بانک مرکزی از حدود 22 هزار و 345 
میلیارد تومان به 15 هزار و 399میلیارد تومان کاهش 
یافته اس��ت.  بر این اس��اس حجم طلب بانک مرکزی 
از دولت در پایان ش��هریورماه نس��بت به ماه سال قبل 
2.7 درصد رش��د داشته و در مقایسه با اسفندماه سال 

گذشته 2.7 درصد کمتر شده است. 
بنابراین گزارش می��زان طلب بانک ها از دولت از 
74هزار و 219 میلی��ارد تومان در فروردین به 90 
ه��زار و 278 میلی��ارد تومان در پایان ش��هریورماه 
رس��یده اس��ت که این بدهی نس��بت به ماه مشابه 
س��ال قب��ل 36 درصد و در مقایس��ه با اس��فندماه 
1392 ح��دود 24 درصد افزای��ش دارد.  نگاهی به 
آمارهای مربوط به حس��اب ش��رکت ها و موسسات 
دولت��ی نیز نش��ان می دهد که بده��ی این بخش به 
بانک مرکزی در پایان شهریور با رشد 6.4 درصدی 
نسبت به همین ماه در سال قبل به حدود 20 هزار 
میلیارد تومان رس��یده که 1000 میلیارد نسبت به 
فروردین سال جاری افزایش یافته است.  شرکت ها 
و موسس��ات دولت��ی در نیم��ه اول امس��ال حدود 
چهار هزار میلیارد از بدهی خود با بانک ها را تس��ویه 
کرده ان��د به طوری که این رق��م از حدود 30 هزار 
میلیارد ماه اول به 26 هزار میلیارد در ش��هریور ماه 

کاهش یافته اس��ت. 
ام��ا مجم��وع طل��ب بانک ه��ا از بخ��ش دولتی و 
غیر دولت��ی در انتهای ش��ش ماهه اول س��ال حدود 
670 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به فروردین 
نزدیک به پن��ج هزار میلیارد تومان افزایش نش��ان 
می ده��د. این بدهی در مقایس��ه با ش��هریور س��ال 
گذشته حدود 22 درصد و نسبت به اسفند ماه قبل 

3.3 درصد رشد دارد. 

بخشش وجه التزام تاخیر تأدیه 
دین متقاضیان بانک توسعه تعاون

ب��ه منظ��ور حمای��ت از متقاضیانی ک��ه موفق به 
پرداخت دیون خود نشده اند بخشش شش درصدی 
وجه التزام تاخیر تأدیه دین در بانک توس��عه تعاون 

تمدید شد.
براس��اس مصوبه هیات مدیره بانک توس��عه تعاون 
درخصوص تمدید طرح مجد، آن دسته از متقاضیانی 
که از تاریخ نهم دی ماه تا پایان دهه مبارک فجر امسال 
اقدام به تسویه بدهی خود به طور کامل کنند مشمول 
بخش��ش ش��ش درصدی وجه التزام تاخیر تأدیه دین 
قرار خواهند گرفت. یادآور می شود، بانک توسعه تعاون 
نس��بت به سایر بانک های کشور دارای کمترین بدهی 

معوق است.

بانک مرکزی به وضعیت موسسات 
غیرمجاز رسیدگی کند

ی��ک اقتصاددان معتقد اس��ت: عملکرد موسس��اتی 
که زیر نظر بانک مرکزی نیس��تند، غیرقانونی اس��ت، 
بنابراین امیدواریم بانک مرکزی قبل از هرگونه خسران 

به این مسائل رسیدگی کند. 
حس��ین باهر در گفت وگو با ایسنا، درباره موسسات 
غیرمجاز بانکی، گف��ت: از اول انقالب قرار بود عملیات 
بانک��ی زیر نظ��ر بانک مرکزی انجام ش��ود یا توس��ط 
بانک های دولتی یا بانک هایی که مجوز فعالیت از سوی 
بان��ک مرکزی دارند. همه این موارد در اصل 44 قانون 
اساس��ی هم آمده اس��ت. اما در ابتدا برخی موسسات 
قرض الحس��نه ایجاد ش��دند و بعد به صورت س��ازمان 
اقتصاد اسالمی و ش��کل های دیگر، موسساتی به وجود 
آمدند و این اواخر اسم بانک هم روی آنها گذاشته شد. 
او ادام��ه داد: ای��ن در حالی اس��ت ک��ه طبق قانون 
اساس��ی حتما عملیات پولی باید ب��ا نظارت و تضمین 
بان��ک مرکزی باش��د که در صورت کاس��تی احتمالی، 
مردم متضرر نش��وند. اما با ایجاد این موسسات، قاعدتا 
تعارضی بین این کار و مصوبات مجلس و قانون اساسی 
درب��اره بانک های غیر ربوی ایجاد ش��ده ک��ه امیدوارم 
بانک مرکزی قبل از هرگونه خس��ران به این مس��ائل 
رس��یدگی کند؛ چون ن��ه این موسس��ات می توانند از 
زیر بار مسئولیت ش��انه خالی کنند و نه بانک مرکزی 
می تواند از خودش این مس��ئولیت را س��لب کند که بر 

این بانک ها نظارت نکرده است. 
ای��ن اقتص��اددان درب��اره راه های حل برخ��ورد با این 
موسسات گفت: به این مشکل می  توان زیر نظر سران سه 
قوه یا زیر نظر ش��ورای عالی بانک ها سر و سامانی داد، به 
هر حال آس��یب پذیری در این بخش باالس��ت و احتمال 
مش��کالتی چون اختالس وجود دارد. زی��را برخی از این 
بانک ه��ا با اندوخته کمی که زیر نظر بانک مرکزی دارند، 
زیر عنوان خود می نویسند: »زیر نظر بانک مرکزی«. این 
درحالی است که باید کامال زیر نظر بانک مرکزی باشند و 
نزد بانک مرکزی سپرده داشته باشند تا در صورت لزوم، 

بانک مرکزی ضامن پرداخت آنها باشد. 
او همچنین درباره بانک مرکزی هم گفت: بانک مرکزی 
باید استقالل زیادی داشته و بتواند برای فعالیت های پولی 
مملکت تصمیم بگیرد، اما بانک مرکزی ما خودش زیر نظر 
دولت است و باید مانند قوه ای که استقالل خاص خودش 
را دارد، در امور مالی کش��ور نظارت کافی داش��ته باشد.  
باهر همچنین درباره فعالیت های اقتصادی بانک مرکزی 
ه��م عنوان کرد: وقتی نظارت کافی روی عملکرد بانک ها 
نباشد، به سوی کسب سود سفته بازی یا خریدوفروش های 

کاذب می روند. 

سکه 1,026هزار تومان
بازار س��که و ارز دیروز هم  روند افزایشی را تجربه 
ک��رد و با نوس��انات آرامی همراه بود. روز گذش��ته 
دالر 3.463 توم��ان و پون��د 5.305توم��ان و یورو 
4.048تومان را دید. این در حالی اس��ت که قیمت 
طالی 18 عیار 104.131 تومان و سکه طرح جدید 
1.026.000 تومان و سکه نیم هم 512.000 تومان 
قیمت خورد. ه��ر اونس طالی جهانی هم به قیمت 

12.813 دالر عرضه شد.

دیدار مدیران و کارکنان بانک دی 
با آیت اهلل علوی گرگانی در قم

جمعی از مدیران و کارکنان بانک دی همزمان با سالروز 
ورود حضرت معصومه )س( به ش��هر ق��م، ضمن زیارت 

بارگاه آن حضرت با آیت اهلل علوی گرگانی دیدار کردند.
آیت اهلل العظمی عل��وی گرگانی در دیدار با کارکنان 
بانک دی با اش��اره به موضوع بانکداری اسالمی اظهار 
کرد: اینکه بر بانکداری اس��المی اینقدر تاکید می شود 
فقط برای مطرح کردن آن نیست بلکه باید عمل ما هم 

در این حوزه اسالمی باشد.
این مرج��ع عالی قدر ادامه داد: م��ا انتظار داریم که 
بانک ها پایبند فرمایش��ات مقام معظم رهبری و مراجع 
باش��ند و تا آنج��ا که قدرت و ت��وان دارند این موضوع 
را پیاده س��ازی کنند . ش��ما تا می توانید به مردم کمک 
کنید مخصوصا به کسانی که بدهکاری دارند . شرایطی 

بگذارید که افراد ناتوان از کمک شما بهره مند شوند.

برگزاری قرعه کشی جوایز 
جشنواره آوای نوین 

با برگزاری قرعه کش��ی جوایز جشنواره آوای نوین 
»آوای نوی��ن« به گوش پذیرن��دگان پرداخت نوین 
رسید. با برگزاری قرعه کشی »جشنواره آوای نوین« 

برندگان نیک اندیش این دوره معرفی شدند . 
در جش��نواره آوای نوی��ن ک��ه به همت باش��گاه 
وفاداری نوین ش��رکت پرداخت نوین از شهریور ماه 
س��ال جاری آغاز شد و تا عید غدیرخم ادامه داشت 
پذیرندگان پایانه های فروش این شرکت به قید قرعه 

جوایز ارزنده ای دریافت کردند.
احم��د میردامادی، مدیرعام��ل پرداخت نوین در 
مراس��م قرعه کش��ی این جشنواره در س��خنانی به 
اهمیت موضوع وفاداری در روند گسترش بانکداری 
الکترونیک اش��اره کرد و یادآور شد: مشتریان وفادار 
یکی از پایه های اصلی این صنعت به شمار می روند.

گام های بلند بانک صادرات ایران در 
راستای کاهش آلودگی هوای کشور

بانک صادرات ایران با امضای تفاهم نامه با س��تاد 
مدیری��ت حمل و نقل و س��وخت کش��ور ب��ا اعطای 
تس��هیالت بانک��ی به منظ��ور جایگزین��ی 60 هزار 

دستگاه تاکسی فرسوده موافقت کرد.
این بانک با درک حساس��یت های ویژه دولت تدبیر 
و امید نس��بت به موضوع محیط زیس��ت با هماهنگی 
با مراکز اس��قاط خودروی پلیس راه��ور ناجا با انعقاد 
تفاهم نامه با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 
در گام نخست اعطای تسهیالت بانکی جایگزینی تعداد 
60 هزار دس��تگاه تاکسی فرس��وده را تقبل کرده و از 
آبان م��اه 1393 عملیات اجرایی خود را از طریق واحد 
پروژه اعطای تس��هیالت به ستاد سوخت و با همکاری 
و همدلی مدیران و کارکنان شعب این بانک در سراسر 

کشور رسما آغاز کرده است .

بانکــنامه

قیمتنوع ارز 

3.463دالر آمریکا

4.048یورو

5.305پوند انگلیس

2.938دالر کانادا

946درهم امارت

4.000فرانک سوئیس

1.515لیر ترکیه

930ریال عربستان

1.020رینگت مالزی

11.750دینار کویت

565یوآن چین

57روپیه هند

294.000ین ژاپن

2.084دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12.813اونس طال

451.500مثقال طال

104.131طالی 18 عیار

1.020.000سکه طرح قدیم

1.026.000سکه طرح جدید

512.000سکه نیم

270.000سکه ربع

173.000سکه گرمی

بانک مرک��زی تا پایان ش��هریور ماه 
امس��ال بیش از 41 هزار میلیارد تومان 

اسکناس و مسکوک منتشر کرد. 
گ��زارش بانک مرک��زی از نمادگرهای 
اقتصادی در ش��هریورماه امس��ال بیانگر 
آن است که میزان انتش��ار پول در قالب 
اس��کناس و سکه نس��بت به دوره مشابه 
سال گذش��ته 10.1 درصد افزایش یافته 
اس��ت. این درحالی اس��ت که این متغیر 
نسبت به اسفندماه گذش��ته یک درصد 

نشان می دهد. 
اما میزان اس��کناس و س��که های نزد 

بانک ها در س��ه ماهه دوم س��ال با رشد 
52 درص��دی نس��بت ب��ه پایان س��ال 
گذشته به هش��ت هزار و 639 میلیارد 
تومان رس��یده و در مقایس��ه ب��ا دوره 
مشابه س��ال قبل هم 16.4 درصد رشد 

دارد.
همچنین مجموع سپرده های بانک ها 
ن��زد بان��ک مرک��زی اع��م از قانونی و 
دی��داری در نیم��ه اول س��ال بی��ش از 
95 هزار میلی��ارد تومان گزارش ش��ده 
که در این بین سهم سپرده های قانونی 

حدود 70 هزار میلیارد تومان است. 

انتشار 41 هزار میلیارد تومان  اسکناس و مسکوک

خال��ص دارایی ه��ای خارج��ی بانک 
مرکزی در شهریورماه امسال 14 درصد 
نس��بت به همین ماه در س��ال گذشته 

افزایش یافت. 
بانک  ایس��نا، آماره��ای  به گ��زارش 
مرکزی در پایان نیمه اول س��ال جاری 
نش��ان می دهد که خال��ص دارایی های 
خارج��ی ای��ن بانک ب��ه 173 ه��زار و 
482 میلیارد تومان رس��یده که نس��بت 
ب��ه 167 ه��زار و 130 میلی��ارد تومان 
فروردین ماه حدود ش��ش هزار میلیارد 

تومان رشد دارد.

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه خال��ص 
دارایی ه��ای خارج��ی بانک ه��ا هم در 
پایان ش��هریورماه با رشد حدود دو هزار 
میلی��اردی از 38 ه��زار و 800 میلیارد 

دالر عبور کرده است. 
بنابرای��ن گ��زارش، مجم��وع خالص 
دارایی ه��ای خارج��ی ش��بکه بانک��ی 
در پای��ان ش��ش ماهه نخس��ت س��ال 
توم��ان  میلی��ارد   292 و  212 ه��زار 
گ��زارش ش��ده که نس��بت ب��ه مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته 18.6 درص��د 

افزایش یافته اس��ت. 

 رشد 14 درصدی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

کاهش قیمت 
ارز موقتی است

 سقوط بهای نفت
مانع کاهش قیمت ارز می شود

نسیم نجفی
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دروازه مشترک گمرکی در نقطه صفر 
مرزی ترکمنستان ایجاد می شود

مس��عود عاطفی ناظر گمرکات خراس��ان رضوی از 
ایجاد دروازه مش��ترک گمرکی در نقط��ه صفر مرزی 
ترکمنستان )لطف آباد( با این استان خبر داده و گفت: 
ایجاد دروازه مشترک در نقطه صفر مرزی ترکمنستان 
با توجه به ظرفیت های محدود این کشور این امکان را 
می دهد تا در قلمرو کشورمان با دعوت از گمرک مقابل، 

تردد را تسهیل کنیم.
وی اف��زود: از آنجا که تردد کامیون ه��ای تزانزیتی، 
واردات��ی و صادراتی در م��رز بین خراس��ان رضوی و 
ترکمنس��تان با توجه به محدودیت های گمرک کشور 
مقابل به سختی انجام می گیرد، ایجاد دروازه مشترک 

می تواند این رویه را تا حدی تسهیل کند.
عاطف��ی اظهار ک��رد: ایج��اد صف ه��ای طوالنی از 
کامیون های حامل کاال در گمرکات سرخس و لطف آباد 
و معطلی آنها تا چند روز ناشی از محدودیت هایی است 
که کشور ترکمنستان در تردد کامیون ها اعمال کرده 

است.

جذب سرمایه  در گردشگری 
بامعافیت مالیاتی

ابوذر ندیمی، سخنگوی فراکسیون میراث فرهنگی 
و گردش��گری در مجل��س تاکی��د کرد: برای توس��عه 
گردش��گری و ورود بخش خصوصی به این حوزه باید 
روش های تش��ویقی از جمله معافیت مالیات بر درآمد 

در نظر گرفته شود.
او درگفت وگ��و ب��ا خانه ملت، ب��ا تاکید ب��ر حضور 
سرمایه گذار در گردش��گری گفت: موانعی بر سر ورود 
بخش خصوصی به سرمایه گذاری در عرصه گردشگری 
و هتلداری وجود دارد. این موان��ع گاهی تدابیر قانونی 
است که دیده ش��ده و گاهی دردس��رهایی غیر قانونی 

است.

مناطق آزاد کشور به دنبال 
فعالیت های آزادانه 

محمد معزالدین، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی 
گفت: مجموع دستگاه ها و نهادها در کشور باید کاری 
کنند تا فعالیت ها وفق قانون مناطق آزاد در این مناطق 
نهادینه ش��ود زیرا روح و ش��کل قانون در مناطق آزاد 

هم اکنون رعایت نمی شود.
او تاکید کرد: مناط��ق آزاد ایران ب��ر خالف مناطق 
آزاد دیگر کش��ورها از تکمیل نبودن زیرساخت ها در 
بخش های مختل��ف رنج می برد و دول��ت تدبیر و امید 
در تالش اس��ت تا نیازهای اولیه این مناطق که همان 
تکمیل زیرس��اخت های حمل و نقل و س��رمایه گذاری 
را برطرف ک��رده تا بس��ترها ب��رای جلب مش��ارکت 

سرمایه گذاران در این مناطق فراهم شود. 
مع��اون اقتص��ادی و س��رمایه گذاری دبیرخان��ه 
ش��ورای عالی مناطق آزاد و وی��ژه، ایج��اد بانک های 
خارجی به ص��ورت آزادانه را در مناطق آزاد خواس��تار 
شد و گفت: به دلیل مشکالت سرزمین اصلی در حوزه 
بانکی، فعالیت های بانکداری در این مناطق براس��اس 
قوانین سرزمین اصلی اس��ت که باید اصالح شود، زیرا 
اگر قوانین و مقررات یکسان باشد دیگر مفهوم منطقه 

آزاد بی معنا خواهد بود.

رویکرد دولت در حوزه صادرات  
صعود رتبه جهانی ایران در تجارت 

را رقم زد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه وضعیت تجارت کاال در ایران بهبود یافته و 
رتبه جهانی ایران صعود هفت پله ای را تجربه می کند، 
افزود: رویکرد دولت یازدهم در حوزه صادرات به ویژه در 
مناطق مرزی، رتبه جهانی تجارت در ایران را با صعود 
همراه کرد. ابراهیم نک��و، درگفت وگو با ایرنا با اش��اره 
به اینکه ب��ه زودی پیش نویس قانون تجاری س��ازی در 
مجلس نهایی می ش��ود، افزود: تجاری سازی در بیشتر 
کش��ورها به قانون تبدیل ش��ده و در ایران نیز دولت و 
مجلس مصمم هس��تند که این قانون به سرعت نهایی 
شود تا بتواند زمینه بروز استعدادهای تجاری را فراهم 
کند.  وی با بیان اینکه دولت یازدهم با تجدیدنظرهایی 
در رویکرد گمرک، موفق شد تا حدود زیادی موانع سر 
راه تجارت کش��ور را بردارد، اف��زود: الکترونیکی کردن 
گم��رکات اصلی با عنوان س��امانه یکپارچ��ه گمرکی، 
استفاده از فناوری های نوین و حمایت دولت از تسهیل 
فرآیند گمرکی در کش��ور م��واردی بود که ب��ا تاکید 
رییس جمهوری اجرایی شد و به کاهش رتبه ایران کمک 
کرد. این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش از این، اخذ 
مجوز برای صادرات و واردات با معطلی بیشتری همراه 
بود، افزود: درح��ال حاضر، بخش زی��ادی از این موانع 
با الکترونیکی ش��دن گمرک برطرف ش��ده است.  وی 
تصریح کرد: در حال حاضر، گمرک فضای کسب و کار را 
در حوزه تجارت خارجی بهبود بخشیده و زمان و هزینه 
تجارت را کاه��ش داده، به طوری ک��ه واردکنندگان و 
صادرکنندگان در شرایط مناسب تری کار خود را انجام 
می دهند.  عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس افزود: 
تحریم ها عالوه بر اثراث منفی، تبعات مثبت بس��یاری 
داشت و باعث شد ما در شرایط سخت آزموده تر شده و 
کاال و محصوالت ایران��ی کیفی تری را صادر کنیم.  وی 
با بیان اینکه صعود رتبه جهانی ایران در حوزه تجارت 
بیانگر وجود استعدادهای بالقوه در کشور است، بر لزوم 
نهادینه کردن امید و خودباوری در مردم با ارائه تصویری 
روشن از آینده، تقویت توانایی های تجاری و تجدیدنظر 

اساسی در قوانین گذشته تاکید کرد. 

اصالح قانون بیمه شخص ثالث توسط 
مجلس ماهیت آن را تغییر داد

یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است: هرچند طرح 
اصالح قانون بیمه شخص ثالث توس��ط بیمه مرکزی 
برای بررسی به مجلس ارائه شد اما مجلس با تغییر این 
طرح به قانون بیمه اجباری خس��ارت وارده به شخص 
ثالث در اثر حوادث رانندگ��ی، ماهیت آن را به گونه ای 
تغییر داد که دیگر اط��الق این طرح به اصالحیه قانون 

بیمه شخص ثالث ناممکن است.
به گزارش ایرنا، محس��ن مصفا درباره اصالحیه قانون 
بیمه ش��خص ثالث گف��ت: الیحه اص��الح قانون اصالح 
قانون بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی دارندگان وسایل 
نقلیه موت��وری زمینی در مقابل اش��خاص ثالث مصوب 
1387 با توجه ب��ه تجربیات حاصل از دوره آزمایش��ی 
قانون مذکور و با بررسی تجربیات بین المللی و برگزاری 
جلسه های کارشناسی با صاحب نظران مختلف از جمله 
سندیکای بیمه گران ایران و پیرو جلسه هایی که متعاقب 
ارجاع الیحه ارس��الی قبل��ی به معاون��ت حقوقی و امور 
مجلس ریاس��ت جمهوری با معاونت مذکور برگزار شد، 
تهیه و به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است .  وی 
ادامه داد: همزمان با تهیه الیح��ه اولیه در بیمه مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران در س��ال 1391، طرح اصالح 
قانون موصوف نیز با مضمون الیحه اصالحی با پیگیری 
فعاالن صنعت بیمه از سوی نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی ایران تهیه و تقدیم مجلس شده که با توجه به 
تاخیر در ارسال الیحه اصالح به مجلس، طرح اصالح از 
ابتدای سال جاری در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار 
گرفت .  وی تاکید کرد: به منظور بررسی کارشناسی طرح، 
کمیسیون مذکور یک کمیته فرعی متشکل از نمایندگان 
دس��تگاه های ذی ربط و برخی از نماین��دگان مجلس را 
مامور بررسی اولیه مواد طرح و اعالم نتیجه به کمیسیون 
کرد. باوجود آنکه تکلیف کمیته، بررسی همان طرح بود و 
چندین جلسه کارشناسی برای آن برگزار شد، اما به جای 
ارائه نتیجه طرح و اصالحات آن به کمیسیون، پیش نویس 
دیگری با عنوان »قانون بیمه اجباری خس��ارت وارده به 
ش��خص ثالث در اثر حوادث رانندگی« مش��تمل بر 73 
ماده و 27 تبصره که از سوی ریاست کمیته و با همکاری 
یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده 
بود، به عنوان جایگزین طرح در دس��تور کار قرار گرفت .  
این کارش��ناس تصریح ک��رد: پیش نوی��س مذکور که 
اطالق عنوان طرح اصالح قانون به آن غیرممکن است، 
دارای مشکالت و ایرادهای فاحش بسیاری است و مبنا 
قراردادن آن پیامدهای سویی را به دنبال خواهد داشت .  
این کارشناس در پایان اظهار کرد: به عنوان نتیجه گیری 
باید گفت که با توجه به تغییرات بنیادین صورت گرفته 
در طرح نمایندگان، دیگر نمی توان به آن عنوان طرح داد 
و طبق اصول قانون اساس��ی صرفا طرح های نمایندگان 
و لوایح دول��ت قابل تصویب در مجلس هس��تند و مرکز 
پژوهش های مجلس حق ارائه طرح ی��ا الیحه را ندارد و 
صرفا به عنوان مش��اور نمایندگان می توانند نظریه های 
کارشناسی خود را ارائه کنند. بنابراین پیش نویس ارائه 
شده با توجه به ایرادهای مذکور قابلیت بررسی و تصویب 

در مجلس شورای اسالمی را ندارد .

دو کشور دوس��ت و همسایه 
در حال��ی نهمی��ن اج��الس 
مش��ترک تجاری – اقتصادی 
خ��ود را برگ��زار می کنن��د که 
همچنان برای حل چالش های 
ارتباط��ات اقتص��ادی خود به 
دنبال راهکار هس��تند. اگرچه 
مس��ئوالن و دولتمردان کشور 
دوس��ت در اغلب همایش های 
قبل از تمایل شدید این کشور 
برای سرمایه گذاری ایرانی ها در 
عراق گفتند اما سرمایه گذاران 
ایرانی و فعاالن بخش خصوصی 
آنچنان ک��ه عراقی ه��ا انتظار 
دارن��د، نتوانس��تند بازارهای 
این کش��ور را از آن خود کنند. 
عراقی ه��ا در حال��ی  خواه��ان 
حض��ور فع��ال ای��ران در این 
کش��ور هس��تند که ب��ه گفته 
خودش��ان ترکیه، یونان، ایتالیا 
و بسیاری از کشورهای اروپایی 
که حضور در ع��راق را دیرتر از 
ایران کلید زدند اما برای اشغال 
این ب��ازار اقتص��ادی در حال 
برنامه ریزی های جدی هستند.

ریی��س اتحادی��ه اتاق های 
بازرگان��ی، یکی از س��خنرانان 
کش��ور میهم��ان با اش��اره به 
کاه��ش قیمت نف��ت و حضور 
داعش در این کشور، موقعیت 
کنونی عراق را بس��یار پیچیده 
دانست و نقش ایران را در تغییر 
این وضعیت بس��یار پراهمیت 
عن��وان کرد. جعف��ر الحمدانی 
کاهش قیمت نفت را توطئه ای 
برای هدف قرار دادن دو کشور 
عنوان کرد و گف��ت: ما توانایی 
پشت سرگذاش��تن این بحران 

را داریم.
ای��ن مق��ام عراق��ی تقویت 
تجاری – اقتص��ادی با ایران را 
یکی از عوام��ل بهبود وضعیت 
اخی��ر کش��ورش دانس��ت و 
افزود: ش��رکت های بسیاری از 
کش��ورهای مختل��ف در عراق 
حضور دارن��د اما م��ا خواهان 
حض��ور ق��وی ایران هس��تیم. 
متاس��فانه روابط تج��اری ما با 
ایران در سطح مطلوبی نیست. 
ما می خواهیم در سال اخیر گام 
بلن��دی در تقویت ای��ن روابط 

برداشته شود.
گذرگاه ه��ای  الحمدان��ی 
مرزی و حمل و نق��ل را از موانع 
ارتباطی دانس��ت و افزود: البته 
ای��ران در گذرگاه ه��ای مرزی 

خوب کار کرده است، ما انتظار 
داری��م حمای��ت بیش��تری از 
ای��ران ببینیم تا مش��کالت در 
گذرگاه ه��ای م��رزی برطرف 

شود.
ریی��س اتحادی��ه اتاق های 
بازرگان��ی ع��راق فرصت های 
سرمایه گذاری را برای ایرانی ها 
در کش��ورش زیاد و اس��تقبال 
ایرانی ها را خارج از انتظار عنوان 
کرد و گفت: ما فک��ر می کنیم 
سرمایه گذاران ایرانی از کار در 
عراق ترس دارند و نمی توانند به 
طور کامل وارد بازار عراق شوند.
جعف��ر الحمدان��ی، ریی��س 
اتحادی��ه اتاق ه��ای بازرگانی 
عراق ، از حضور کمرنگ فعاالن 
اقتصادی ایران در عراق گالیه 
کرد و اف��زود: آن ط��ور که باید 
م��ا حمای��ت الزم را از بخ��ش 
خصوصی ب��رای تقوی��ت بازار 

عراق نمی بینیم.
مس��ئله دیگری که این مقام 
بازرگانی به آن اش��اره داش��ت 
عدم فعالیت بانک  های مشترک 
در سطح بانک های بین المللی 
اس��ت. وی گفت: ب��رای صدور 
وکالتنام��ه تج��اری در ع��راق 
مشکالتی وجود دارد به همین 
دلیل با مش��کل ص��دور کاالی 
ایران��ی مواجهی��م و بس��یاری 
از کااله��ای ایران��ی خ��ارج از 
ای��ن رون��د ص��ورت می گیرد 
ک��ه ب��رای بخ��ش خصوصی 
آسیب رس��ان  ص��ادرات  و 
اس��ت. الحمدان��ی ح��ل این 
مش��کل را منوط ب��ه حمایت، 
فعالی��ت و نظ��ارت بیش��تر 
 اتاق ه��ای بازرگانی مش��ترک 

عنوان کرد.

سفر آینده دولت و حل 
موانع تجاری 

 رییس ات��اق مش��ترک ایران 
و عراق دیگر س��خنران نشست، 
توس��عه تجاری بین دو کش��ور 
را ع��الوه بربهب��ود زمینه ه��ای 
اقتص��ادی، توس��عه امنی��ت در 
منطق��ه دانس��ت و با اش��اره به 
مزیت های تاریخ��ی و فرهنگی 
میان دو کش��ور و منابع طبیعی 
آنها افزود: ما در یکی از مهم ترین 
مناطق اقتصادی جهان هستیم، 
عراق و ای��ران حرف های زیادی 
برای گفتن در جهان دارند. یحیی 
آل اس��حاق، وجود مشکالت در 
روابط تج��اری- اقتصادی میان 
دو کش��ور را تایید کرد و س��فر 
مع��اون اول ریاس��ت جمهوری 
ایران به ع��راق را در م��اه آینده 
در حل آنه��ا تعیین کننده عنوان 
کرد. آل اسحاق مشکل در صدور 
ضمانت نامه های بانک��ی، روابط 
بانکی، قرارداده��ا و...از موانع بر 
سر راه تجار دانست و ادامه داد: به 
اعتقاد من تجاری س��ازی مسئله 
خیلی مهمی است که هم اکنون 
باید به آن اقدام کنی��م. به گفته 
وی اتاق مش��ترک دو کشور در 
این زمینه اقداماتی انجام داده و 
در تالش است که با این حرکت 
حقوق کاالها و محصوالت ایرانی 
محترم شمرده ش��ود. این مقام 
ارشد اتاق بازرگانی ایران و عراق 
سهم بخش خصوصی در عراق را 

بیش از 90 درصد عنوان کرد.
دیگ��ر س��خنران همای��ش، 
نماینده اتاق بازرگانی سلیمانیه 
از حض��ور فع��االن اقتص��ادی 
ایرانی ک��ه ب��دون معرفی نامه از 
اتاق بازرگانی اق��دام به صادرات 

می کنن��د، انتق��اد و تاکید کرد 
که فقط به تج��اری اجازه حضور 
در بازار س��لیمانیه را خواهد داد 
که ب��ا هماهنگی ات��اق بازرگانی 
ایرانی در صادرات به س��لیمانیه 
اقدام کرده باش��ند. دالورصوفی 
کریم گفت: یونان، ایتالیا و ترکیه 
هم اکنون به س��لیمانیه صادرات 
دارند اما ما ترجیح می دهیم سهم 
بیشتر واردات به اقلیم کردستان 

عراق از ایران باشد.
رییس س��تاد ویژه ع��راق در 
وزارت امور خارجه در این نشست 
با اعالم مواضع این وزارتخانه به 
مس��ئوالن و تج��ار عراقی گفت: 
ایران تمامی موانع را برای صدور 
روادید برای عراقی ها برداش��ته 
و امیدوار اس��ت که عراقی ها هم 
راه را ب��رای فع��االن اقتص��ادی 
ایران هموار کنند. ناصر کنعانی، 
موانع گمرکی را یکی از مشکالت 
بازرگان��ان عنوان ک��رد و گفت: 
شرایط در مبادی مرزی شایسته 
روابط تج��اری و اقتص��ادی دو 
کشور نیست و نتوانسته نیازهای 
آنها را پاس��خگو باش��د.خطوط 
حمل و نق��ل هوای��ی و زمینی از 
دیگر مس��ائلی بود که این مقام 
در بهبود روابط تجاری میان دو 

کشور به آن اشاره داشت.

قوانین صادرات برای 
بخش خصوصی ضعیف است 
آنچه که عراقی ها پیش از این 
در اغل��ب نشس��ت های تجاری 
ب��ه آن اش��اره داش��تند، حضور 
اندک ایرانی ه��ا، کیفیت پایین 
و انتقادهایی به بس��ته بندی در 
محصوالت و کاالهای ایرانی بود. 
دبیرکل مش��ترک ات��اق ایران و 

ع��راق در خالل این نشس��ت با 
اش��اره به پتانس��یل های باال در 
بازار عراق در خصوص مشکالت 
مطرح ش��ده به »فرصت امروز« 
گفت: پتانس��یل های بازار عراق 
بالق��وه و اغوا کننده اس��ت و در 
نگاه اول آس��ان به نظر می رسد 
اما درآغاز اجرا سختی های خود 
را نشان می دهد. سنجابی معتقد 
اس��ت کار کردن با عراق س��هل 
ممتنع اس��ت. او ادامه می دهد: 
موانع زی��ادی در اجرا ب��رای ما 
وج��ود دارد، مش��کالت بانکی و 
ضمانت ها که همه به آن اش��اره 
داش��تند از عم��ده مش��کالت 
کار است که به ش��رایط تحریم 
برمی گردد و ما در شرایط نرمال 
این مش��کل را نداش��تیم. دبیر 
علمی کنفران��س، موانع دیگر را 
نبود قوانین صادراتی برای بخش 
خصوصی عنوان کرده و توضیح 
می ده��د: از آنجا که کش��ور ما 
عمدتا وارد کننده ب��ود، باوجود 
تجربه های زیادی که در صادرات 
و تکرار آنه��ا داش��تیم هنوز در 
مجموع��ه قوانی��ن صادراتی که 
حمایت کنن��ده بخش خصوصی 
باش��د، ضعیف و فقیر هستیم.به 
گفته دبیر کل ات��اق ایران، خود 
تحریمی ها، ایستگاه های کاری 
متع��دد، بروکراس��ی پیچیده و 
مداخله گری های دولتی به موانع 
تج��اری – اقتصادی دو کش��ور 
دامن زده است. رستم سلیمانی، 
دبی��ر س��تاد توس��عه اقتصادی 
ایران و عراق و مشاور معاون اول 
رییس جمهور آغازکننده نشست 
بود که به واسطه حضور چندین 
س��اله اش در عراق و اش��راف بر 
شرایط سیاس��ی و اقتصادی این 
کش��ور، فعاالن اقتص��ادی را به 
حضور جدی در عرصه اقتصادی 
عراق دعوت کرد.30 ش��خصیت 
اقتصادی و 10شخصیت سیاسی 
از ع��راق همزم��ان ب��ا برگزاری 
این کنفران��س در تهران حضور 
دارند شاید با طرف ایرانی  برای 
حل مش��کالت تجاری به نتیجه 
برسند. کنفرانس از روز یکشنبه 
27 دی با محورها و نشست  های 
تخصصی بازاریابی، فرصت های 
پیمانکاری، نظام حقوقی و حل 
اخت��الف تج��اری بین ای��ران و 
ع��راق، تعرفه ها و ش��یوه نامه ها، 
بازرسی و کنترل کیفیت در محل 
همایش های بین المللی دانشگاه 
شهید بهشتی آغاز و تا بعدازظهر 

امروز ادامه خواهد داشت.

عراقی ها درکنفرانس فرصت های ویژه اقتصادی و تجاری ایران و عراق مطرح کردند 

عراق میدان می دهد، ایرانی ها حضور قوی ندارند
خبــر

گردشگری 

مناطق آزاد 

تجــارت 

بیمــه 

مینوگله

ارس سرپل تجارت و صادرات 
با ارمنستان

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد کش��ور گفت: منطقه آزاد ارس 
می تواند از طریق ایجاد س��ایت های صنایع 
س��نگین، ترانزیت و صنعت گردشگری در 
ارمنستان به سرپل تجارت و صادرات ایران 

و ارمنستان تبدیل شود.
اکبر ترکان، در نشس��ت شورای معاونان 
دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد کشور 
با مدیران س��ازمان منطقه آزاد ارس گفت: 
اعتقاد دارم ارس صنعتی ترین منطقه آزاد 
کش��ور اس��ت و توصیه می کنم این منطقه 
در صنایع فوالد و آلومینیوم دس��ت بخش 
خصوصی را ب��رای س��رمایه گذاری در این 

بخش باز گذارد.
ترکان ادامه داد: توس��عه صنعتی در مرز 
ارمنس��تان در محدوده نوردوز از مهم ترین 
تصمیم های این نشست بود، زیرا این کشور 
ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری و 

راه انداختن سایت های صنعتی دارد.
وی در خصوص فعالیت های 9 ماهه این 
منطقه در سال 93 گفت: ارس ظرفیت های 
صنعتی بس��یار برجس��ته ای دارد و یکی از 
بهترین مدیران صنعت کشور در این منطقه 
فعالیت دارد. صنایع سلولزی، صنایع نفتی، 
صنایع شیمیایی و صنایع غذایی و به تازگی 

صنایع ذوب فل��زات در ای��ن منطقه فعال 
هستند و س��رمایه گذاری های جدیدی در 

حال رخ دادن است.
دبی��ر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی تاکید کرد: در حوزه گردش��گری 
رودخانه ارس یک��ی از زیباترین س��واحل 
ایران اس��ت و مردم حق دارند از امکانات و 
جاذبه های گردش��گری ای��ن منطقه بهره 
بیش��تری ببرند که امیدواریم ظرفیت های 
گردش��گری در این منطقه بی��ش از پیش 
افزایش یاب��د. مش��اور رییس جمه��ور در 
خصوص الحاق بخش��ی از استان اردبیل به 
منطقه آزاد ارس گفت: این منطقه به صورت 
استثنایی با آذربایجان، ارمنستان و نخجوان 
در ارتباط است و ش��ورای عالی مناطق آزاد 
باید در مورد الحاق بخشی از استان اردبیل 

به منطقه آزاد ارس تصمیم گیری کند.
ترکان گفت: ایران با داشتن 15 همسایه 
خشکی و دریایی در منطقه سرآمد است و 
کشور روسیه با آن وسعت 14 همسایه دارد. 
باید استفاده از ظرفیت های همسایگان را در 
کشور یک اولویت بدانیم و در این راه مناطق 
آزاد کش��ور می توانند بیشترین همکاری را 
در بخش های اقتصادی، تجاری و بازرگانی 

با همسایگان داشته باشند.



اوای��ل ده��ه 80، زمانی که 
بازار مس��کن کش��ورمان هنوز 
جهش یک شبه قیمت را تجربه 
نکرده و باعث تورم 40 درصدی 
نش��ده بود و ب��ا ارزش افزوده 
معق��ول و منطق��ی در جریان 
بود، دوره مهاج��رت برندهای 
خارج��ی پیمان��کار و مش��اور 
ساخت به ایران برای نخستین 
بار رقم خورد . شرکت هایی که 
تکنولوژی های جدید را با خود 
آوردند و قرار بود صنعتی سازی 
در همان س��ال ها ش��روع شود 
اما حضور شرکت های خارجی 
در صنع��ت س��اختمان عم��ر 
کوتاهی داش��ت و آغ��از پروژه 
مس��کن مهر و تمرک��ز دولت 
تنه��ا روی این ط��رح و نادیده 
گرفت��ه ش��دن مبحث های��ی 
مانند رواج صنعتی س��ازی در 
صنعت ساختمان عرصه را برای 
برندهای خارج��ی تنگ کرد و 
البته با هدایت تمام سرمایه ها 
و تسهیالت به س��مت طرح ها 
و پروژه های مس��کن مهر عمال 
ساخت و س��از ب��ه ای��ن حوزه 
معطوف شد و س��رمایه گذاری 
در حوزه مسکن در ایران برای 
خارجی ها رنگ باخت. حال نام 
چند ش��رکت خارجی به عنوان 
پیمانکار و مش��اور س��اخت در 
بخش ه��ای مختلف ش��نیده 
می ش��ود که عده ای معتقدند 
ورود این برندها نتوانست پای 
صنعتی س��ازی را به ای��ران باز 
کند و برندهای برت��ر و مطرح 
ساختمانی در همان سال ها از 
کشورمان رخت بربستند. این 
در حالی اس��ت که ای��ن روزها 
دول��ت با معض��ل کمبود بیش 
از یک میلیون واحد مس��کونی 
در ش��هرهای مختل��ف به ویژه 
کالنشهرها مواجه است و حاال 
ک��ه س��رمایه گذاران داخل��ی 
تمایل یا توان س��رمایه گذاری 
در این حوزه ندارند، پیمانکاران 
خارج��ی می توانس��تند باعث 
ایجاد فض��ای رقابتی و افزایش 
ساخت و ساز و در نهایت خروج 

رکود از این صنعت شوند . 

ترکیه پول گاز را با کوزو 
تهاتر کرد 

نمونه ب��ارز فعالیت یک برند 
خارجی به عن��وان پیمانکار در 
حوزه مسکن، پروژه های کوزو 
در مسکن مهر است . واحدهایی 
که در ابتدای کار گفته می شد، 
از بهتری��ن واحده��ای پرن��د 
هستند و نما و معماری بهتری 
نسبت به سایر فازها دارد . کوزو 
هم با ش��عار صنعتی س��ازی به 
ایران آم��د اما ورود ای��ن برند 
ت��رک ب��ه ای��ران در حالی که 
برنده��ای خارجی ای��ران را به 
دلیل تمرکز دولت بر مس��کن 
مهر ترک کرده بودند، پش��ت 
پرده هایی داشت و بعد از ساخت 
هم البته خبری از پیاده سازی 
روش ه����ا و تکنیک ه����ای 
صنعتی سازی به معنای واقعی 
نب��ود .  علی اصغر کاردوس��ت، 
رییس انجمن کنترل و بازرسی 
ساختمان ایران در گفت و گو با 
»فرصت امروز« ب��ا بیان اینکه 
ورود برن��د ک��وزو ب��ه صنعت 
س��اختمان کش��ورمان هی��چ 
دستاوردی را به دنبال نداشت، 
گفت: در واقع کوزو به جای پول 
گاز به ایران آمد و ترکیه کوزو را 

با بهای گاز تهاتر کرد . 

وی ادامه داد: در حال حاضر 
هی��چ ش��رکت س��رمایه گذار 
خارجی برای س��رمایه گذاری 
در حوزه مسکن در ایران فعال 
نیست و اگر ش��رکتی هم فعال 
اس��ت، تنها به عنوان پیمانکار 
مش��غول ب��ه کار اس��ت و ن��ه 

سرمایه گذار . 
کاردوس��ت با تاکید بر اینکه 
در ح��ال حاضر کش��ورمان به 
پیمانکار نیازی ن��دارد، گفت: 
خوشبختانه در ایران چیزی که 
زیاد است، س��ازنده ساختمانی 
است که البته تبعات منفی هم 
به دنبال دارد اما در این شرایط 
قطعا ما به س��ازنده ساختمان 

نیازی نداریم . 
ریی��س انجم��ن کنت��رل و 
بازرسی س��اختمان ادامه داد: 
با ای��ن حجم از س��ازندگان در 
ای��ران، پیمان��کار خارجی باید 
با تکنول��وژی جدید ب��رای به 
دس��ت گرفتن پروژه ه��ا حاضر 
ش��ود وگرنه س��رمایه گذاران 
داخلی تنه��ا به دلیل ش��فاف 
نبودن سیاس��ت های دولت در 
این حوزه عقب نشینی کرده اند . 

جای شرکت های مشاور 
خارجی خالی است 

در حال��ی که تجرب��ه حضور 
چند پیمانکار خارجی در حوزه 

ساختمان به دانش و تکنولوژی 
و البت��ه کیفیت ساخت و س��از 
کمک قاب��ل توجهی نک��رد اما 
در نقش مشاور نمی توان حضور 
شرکت مش��اور »مکس میکر« 
را نادی��ده گرفت، ش��رکتی که 
در م��دت کوتاه��ی پروژه های 
خوب��ی از خود به جا گذاش��ت 
که البته با ورود دولت در هشت 
سال گذش��ته به حوزه مسکن، 
س��ازندگان نتوانس��تند ای��ن 

پروژه ها را به ثمر برسانند . 
انجم��ن کنت��رل  ریی��س 
و بازرس��ی درب��اره حض��ور 
شرکت های مشاور ساختمانی 
در کش��ورمان گفت: کشورمان 
در ای��ن حوزه مش��کل کمبود 
مس��کن ندارد البت��ه در حال 
حاضر بیش از یک میلیون خانه 
برای عرضه به ب��ازار کم داریم 
اما بخش خصوص��ی می تواند 
ای��ن حج��م را تولی��د کن��د و 
زمانی همین سازندگان بخش 
خصوصی بیش از 110 درصد از 
ظرفیت مسکن کشور را پوشش 
دادن��د اما معتقدم مش��کل در 
نبود شرکت های مشاور در این 

حوزه است . 
وی ادامه داد: ش��رکت های 
پیمان��کار آن ه��م از نوع ترک 
ب��ه درد صنع��ت س��اختمان 
نمی خورند و کوزو در این مدت 

همان ط��رح ش��هرک اکباتان 
قب��ل از انق��الب را آن ه��م با 
کیفیت پایین تحوی��ل داد اما 
ش��رکت های مش��اور هر چند 
عمر کوتاهی در ایران داش��تند 
اما دستاوردهای خوبی در این 

حوزه خلق کردند . 
کاردوست با اشاره به حضور 
  max maker شرکت مشاور
در کش��ور گف��ت: صنع��ت 
س��اختمان تجربه اس��تفاده از 
تجربیات و دانش ش��رکت های 
خارجی با برند معتبر را در ایران 
داش��ت و آن هم کار با شرکت 
max maker  ب��ود که طراح 
دیزنی لن��د معروف اس��ت اما 
متاس��فانه ورود این ش��رکت 
همزمان شد با ش��روع مسکن 
مهر ک��ه در نهایت ب��ا توجه به 
سیاس��ت هایی ک��ه دولت در 
پی��ش گرفته ب��ود، رفت��ن را 

ترجیح داد . 
هر چن��د که امروزه با رش��د 
چشمگیر ش��رکت های مشاور 
مواجه هستیم اما این شرکت ها 
خدم��ات و ای��ده متفاوت��ی از 
ه��م ارائه نمی دهند و س��اخت 
س��اختمان های ش��بیه به هم 
و س��اخت چهاردیواری های��ی 
تنها برای داش��تن یک س��قف 
نش��ان دهنده عملک��رد ای��ن 
ش��رکت های مش��اور اس��ت و 
تاکن��ون هی��چ پ��روژه ای در 
کالنش��هر ته��ران نتوانس��ته 
چیزی شبیه به شهرک اکباتان 
باش��د. این در حالی اس��ت که 
مسئوالن بارها عنوان کرده اند 
شهرک سازی می تواند راهکار 
نج��ات تراک��م فروش��ی ها و 
افزایش جمعیت ش��هر تهران 
باش��د. ح��ال ورود برنده��ای 
خارجی ب��ا دانش ه��ای نوین 
می تواند عالوه بر ارتقای سطح 
کیفی��ت و در نهای��ت ارتقای 
س��طح کیفیت زندگ��ی اهالی 
کالنش��هرها، فضای رقابتی در 
صنعت س��اختمان کشورمان 
ایج��اد کند و این صنع��ت را از 
ساخت و س��ازهای غیر حرفه ای 
به سمت تخصص گرایی هدایت 

کند . 

مسکن مهر، برندهای خارجی خانه ساز را فراری داد

»کوزو« به جای پول گاز به ایران آمد

 ش��ش مورد مربوط به موضوع 
ماده 123 آیین نامه  اجرایی قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
مص��وب 1375 توس��ط وزیر راه 
و شهرسازی اعالم ش��د و معاون 
مسکن و س��اختمان آنها را برای 
اجرا به س��ازمان نظام مهندسی 

ساختمان ابالغ کرد.
به گزارش مرکز اطالع رس��انی 
وزارت راه و شهرس��ازی، نظری��ه 
وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده 
123 آیین نامه  اجرایی قانون نظام 
مهندس��ی و کنترل س��اختمان 
مصوب 1375 در ش��ش موضوع 
ابالغ ش��ده که متن کامل آنها به 

ترتیب در زیر آمده است: 

نظریه اول 
درخص��وص س��کوت موجود 
در آیین نامه اجرای��ی قانون نظام 
مهندس��ی و کنترل س��اختمان 
مصوب س��ال 1375 در موضوع 
تص��دی اعض��ای هیأت رییس��ه 
س��ازمان اس��تان در زمان خروج 
یک ی��ا چند نف��ر از ای��ن هیأت، 
با توج��ه به م��اده 71 آیین نامه و 
تبصره ه��ای الحاقی بع��دی آن، 
چون م��دت تص��دی ف��وق یک 
سال اس��ت که از ابتدای تصدی 
هیأت رییسه محاس��به می شود، 
لذا عضویت ش��خص یا اشخاص 
جایگزین اع��م از عضویت اولیه یا 
ثانوی )به علت فوت، هجر یا تعلیق 
یا لغو عضویت( تا سقف یک سال 
مذکور و به صورت ترمیمی خواهد 
بود و در پایان یک س��ال مذکور، 
هیات مدیره تم��ام اعضای هیات 
رییسه س��ازمان استان را با لحاظ 
ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه 

اجرایی انتخاب خواهد کرد.

 نظریه دوم 
درخص��وص س��کوت موجود 
در آیین نامه اجرای��ی قانون نظام 
مهندس��ی و کنترل س��اختمان 
مصوب س��ال 1375 در موضوع 

اش��تغال اعض��ای هیات مدی��ره، 
بازرسان و اعضای شورای انتظامی 
نظام مهندس��ی  س��ازمان های 
ساختمان استان ها در سمت ها و 
پست های مختلف سازمان استان 
از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، 
اداری، مالی )غیر از خزانه داری(، 
تصدی ریاس��ت دفتر نمایندگی، 
سمت مشاور و موارد مشابه در این 
سازمان ها با توجه به اینکه اصوال 
انجام وظیفه اش��خاص مذکور در 
س��مت های عض��و هیات مدیره، 
بازرس و عضو شورای انتظامی با 
تصدی سمت و پست های سازمان 
و اشتغال در آن، در تعارض منافع 
ق��رار داش��ته و با اص��ول اخالق 
حرفه ای مغای��رت دارد و موجب 
ب��روز اخت��الل در امور س��ازمان 
می شود، بنابراین تصدی سمت ها 
و پس��ت های س��ازمان تحت هر 
عنوان توسط اعضای هیات مدیره، 
بازرسان و اعضای شورای انتظامی 
سازمان استان غیرمجاز و ممنوع 
بوده و دریافت هرگونه وجه از این 

بابت مجاز نیست.
اش��خاصی که قبل از این تاریخ 
در سمت ها و پست های یاد شده 
اش��تغال یافته ان��د نیز مش��مول 
الزام مذک��ور هس��تند. بنابراین 
باید موضوع در نخس��تین جلسه 
هیات مدی��ره ط��رح و به ش��رح 

فوق اتخاذ تصمی��م کند. حضور 
موظف و تمام وقت رییس سازمان 
استان در س��مت خود از این امر 

مستثناست.
 

نظریه سوم 
درخص��وص ابهام پی��ش آمده 
نس��بت به عب��ارت »موافقت نظام 
مهندس��ی اس��تان« موضوع ماده 
47 آیین نامه اجرای��ی قانون نظام 
مهندس��ی و کنت��رل س��اختمان 
مص��وب س��ال 1375 در فرآین��د 
تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان 
نظام مهندسی س��اختمان استان 
به اس��تان دیگر، منظور از عبارت 
مذکور صرفا حص��ول اطمینان از 
رعای��ت تبصره های م��اده 6 قانون 
نظام مهندسی وکنترل ساختمان 
اس��ت و با توجه به حق��وق مصرح 
اشخاص در قانون اساسی و شمول 
اصل عدم اختیار درخصوص وظایف 
و اختیارات هیات مدی��ره مجاز به 
وضع ش��رایط و ضواب��ط اضافه بر 
قانون یا اعمال تش��خیص و سالیق 
خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از 

حقیقی یا حقوقی نیست.

 نظریه چهارم 
عضویت تمام پرس��نل ش��اغل 
وزارت راه و شهرس��ازی اع��م از 
مدی��ران کل، معاون��ان، مدیران 

مس��کن، رؤس��ای ادارات نظ��ام 
مل��ی  مق��ررات  مهندس��ی، 
س��اختمان و فناوری ه��ای نوین 
در هیات مدی��ره س��ازمان های 
ن��ی  کاردا و  نظام مهندس��ی 
س��اختمان اس��تان ها و تص��دی 
س��مت های بازرس��ی و عضویت 
در شورای انتظامی این سازمان ها 
با توج��ه ب��ه نق��ش حاکمیتی و 
نظارتی این وزارتخانه جایز نیست 
و در همین راس��تا ضرورت دارد 
چنانچه اشخاص یاد شده در نظر 
داش��ته باش��ند برای سمت های 
فوق داوطلب ش��وند، باید حداقل 
س��ه ماه قبل از تاری��خ داوطلبی 
از س��مت خود در این وزارتخانه 

استعفا دهند.

 نظریه پنجم 
داش��تن پروانه اش��تغال به کار 
معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار 
تجربی، همچنی��ن پروانه مهارت 
فنی معتب��ر برای پذی��رش تمام 
امور فنی ساختمان و شهرسازی 
موض��وع م��اده 4 قان��ون نظ��ام 
مهندس��ی و کنترل س��اختمان 
مصوب 1374 و س��ایر خدماتی 
که داشتن پروانه های مذکور برای 
آنها ضرورت دارد، الزامی اس��ت. 
همچنی��ن تص��دی س��مت های 
عضویت در هیات مدیره، بازرسی 

و عضوی��ت در ش��ورای انتظامی 
اعم از زمان داوطلبی و طول دوره 
تصدی سمت های فوق در سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان و 
سمت های مشابه در سازمان نظام 
کاردانی ساختمانی استان مستلزم 
داش��تن اعتبار پروانه اشتغال به 
کار و تمدید به موقع آن است و با 
نبود تمدید پروانه اشتغال به کار 
سمت های فوق از شخص ذی ربط 

ساقط می شود.
 

نظریه ششم 
نظر به حق��وق اساس��ی آحاد 
ملت ایران که در قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی ایران تصریح 
شده است و با نگرش به آزادی های 
مقرر در قان��ون و الزامات مندرج 
در قان��ون نظ��ام مهندس��ی و 
کنترل س��اختمان مصوب س��ال 
1374، انتخاب مهندس��ان طراح 
و س��ازنده )مج��ری- پیمانکار( و 
خدمات آزمایشگاهی و واگذاری 
خدمات مذکور ب��ه آنان از حقوق 
مسلم ش��هروندان بوده و انتخاب 
پروژه برای پذیرش ارائه خدمات 
مذکور از حقوق اساسی مهندسان 
اس��ت و ب��رای ای��ن س��ازمان ها 
درخصوص ارج��اع کارهای فوق 
به اعضا و اصطالح��ا توزیع کار یا 
ارجاع کارهای مذکور و همچنین 
دریافت بهای این خدمات وظیفه 
و اختیاری در قانون در آیین نامه 
اجرای��ی احص��اء و مقرر نش��ده 
است. بدیهی اس��ت سازمان های 
نظ���ام مهندس��ی س���اختمان 
اس��تان ها صرفا موظفند بر حسن 
انجام خدمت مهندس��ی اعضای 
خ��ود نظ��ارت کنن��د. همچنین 
اعالم فهرس��ت قیم��ت خدمات 
مهندس��ی بای��د طب��ق تبص��ره 
2 م��اده 117 آیین نام��ه اجرایی 
قان��ون نظام مهندس��ی و کنترل 
ساختمان مصوب 1375 صورت 
گی��رد و روش غیر  از آن، توس��ط 

سایر مراجع مجاز نیست.

ابالغ 6 نظریه وزیر راه و شهرسازی درخصوص سکوت یا ابهام قانون نظام مهندسی
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80 درصد پروژه های عمرانی در 
دست نهادهای حاکمیتی است

وزیر راه و ترابری دوره اصالحات با بیان اینکه 70 الی 
80 درصد پروژه های بزرگ کشور در دست دستگاه های 
حاکمیتی است، گفت: قرار نبود دستگاه های حاکمیتی 
و دولتی بر پروژه هایی که بخش خصوصی توان ساخت 
آن را دارد، مسلط ش��وند.  به گزارش ایلنا، احمد خرم 
ادامه داد: قدرت دستگاه های حاکمیتی از دستگاه های 
دولتی بیش��تر اس��ت و پروژه اگر س��ودده هم نباشد، 
این دستگاه ها پروژه را س��ودده می کند.  وی با تاکید 
بر اینکه واگذاری پروژه ها به دس��تگاه نظامی کشور و 
به دنبال آن نظامی کردن ف��رودگاه، بنادر و راه آهن و 
مسلط کردن این نهادها بر امور وزارتخانه ها مسئله ساز 
خواهد ش��د، گفت: همین حضور یک نه��اد نظامی در 
بندر شهید رجایی باعث شد این بندر مشمول تحریم 
شود و سال ها نتوانیم از فرصت ها و درآمدهای این بندر 

استفاده کنیم. 
خرم با اش��اره ب��ه حض��ور نهاده��ای حاکمیتی در 
پروژه های عمرانی در قانون خاطر نشان کرد: در  بندی 
از اصل قانون اساسی آمده که نیروهای مسلح در زمان 
صلح به سازندگی کمک کنند اما این بند از قانون،  امروز 
به این تبدیل شده که نیروهای مس��لح در زمان صلح 
به ش��رکت خاورمیانه تبدیل شده اند و این دقیقا نغض 

غرض قانون است. 
وزیر سابق وزارت راه و ترابری افزود: این بند از قانون 
به این دلیل بود که دس��تگاه های نظامی؛ ماشین آالت 
و نیروی انس��انی وظیف��ه در اختی��ار دارد و می تواند 
پروژه های عمرانی را با هزینه کمت��ر انجام دهد. البته 
پروژه هایی که بخش خصوصی توان ساخت آن را ندارد. 
وی تاکید کرد: نباید پروژه هایی که بخش خصوصی 
توان و سرمایه انجام آن را دارد، دولت و بخش حاکمیت 
در دس��ت بگیرد. قطعا بخش خصوصی توان رقابت با 
شرکت های دولتی را ندارد مس��لم است که نمی تواند 

در یک فضای رقابتی با نیروهای نظامی رقابت کند. 

انتقال پروازهای داخلی به فرودگاه 
امام به صرفه نیست

رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه 
انتقال برخی پروازهای داخلی از ف��رودگاه مهرآباد به 
فرودگاه امام خمین��ی مقرون به صرفه نیس��ت، گفت: 
زیرساخت های فرودگاه امام خمینی )ره( برای افزایش 

تعداد پرواز فراهم نیست. 
به گ��زارش س��ازمان هواپیمایی کش��وری، علیرضا 
جهانگیریان با اشاره به تردد 13 میلیون مسافر به این 
فرودگاه طی س��ال 93 اظهار کرد: این منطقه به دلیل 
رفت و آمدهای مستمر و کارخانه های موجود در آن یکی 
از آلوده ترین مناطق تهران است و استفاده از مترو برای 
کمک به محیط زیس��ت منطقه حیاتی است و موجب 

رفاه حال مسافران خواهد بود. 
وی یادآور ش��د: مترو ف��رودگاه مهرآباد دو ایس��تگاه 
دارد که این ایس��تگا ه ها در تقاطع ورودی فرودگاه مقابل 
ترمینال های ی��ک و در مقابل ترمین��ال 4 و 6 راه اندازی 
خواهد ش��د.  وی ادامه داد: در م��ورد جابه جایی فرودگاه 
مهرآباد طرح خاصی مطرح نش��ده اما انتقال بخش��ی از 
ترافیک این ف��رودگاه به فرودگاه های مجاور در دس��تور 
کار قرار دارد. در بحث انتقال باید به ظرفیت های فرودگاه 
امام هم توجه ش��ود.  معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه امسال پروازهای حجاج به فرودگاه امام منتقل شد 
که در برخی ساعت ها با مشکل تراکم در ترمینال مواجه 
هستیم، گفت: زیرس��اخت های فرودگاه امام خمینی)ره( 
برای افزای��ش تعداد پرواز فراهم نیس��ت و با اجرای طرح 
فاز دوم فرودگاه امام ظرفی��ت این فرودگاه به 25میلیون 
مسافر می رسد و باید قبل از انتقال ترافیک این فاز افتتاح 
شود.  وی با بیان اینکه انتقال پروازهای داخلی برای برخی 
پروازها مقرون به صرفه نیس��ت، افزود: ب��رای پروازهای 
کوتاه مدت داخلی اس��تفاده از فرودگاه امام خمینی)ره( 
اصال مقرون به صرفه نیست زیرا یک شهروند تهرانی برای 
دسترسی به فرودگاه امام خمینی باید 35 کیلومتر حتی 
از برخی نقاط تهران 50کیلومتر حرک��ت کند تا پروازی 
زیر یک س��اعت داش��ته باش��د که در هیچ جای دنیا این 
عمل انجام نمی ش��ود.  وی با بیان اینکه کارکرد فرودگاه 
مهرآباد برای پوشش پروازهای داخلی باقی می ماند، گفت: 
ممکن است برخی پروازهای طوالنی که بیش از دو ساعت 
پرواز دارند به ف��رودگاه امام خمینی )ره( منتقل ش��ود.  
جهانگیریان با بیان اینکه انجام پروازهای بامدادی بسیار 
کم اس��ت، افزود: پروازهای نیمه شب در فرودگاه مهرآباد 
فقط پروازهای دارای تاخیر و اضطراری و بسیار کم است. 
در هیچ جای دنیا به علت احتمال وقوع حوادث، فرودگاه 
بزرگی مانند مهرآباد را به یک ب��اره جابه جا نمی کنند. به 
محض فراهم ش��دن امکانات الزم برای انجام س��فرهای 
داخلی در ف��رودگاه امام خمینی )ره( ای��ن فرودگاه وارد 

چرخه جابه جایی مسافران داخلی می شود. 

مخالفت کمیته مبارزه با زمین خواری 
با احداث جاده جنگل ابر 

رییس کمیته مبارزه ب��ا زمین خواری مجلس از نظر 
منفی این کمیته نس��بت به احداث ج��اده در جنگل 
ابر خب��ر داد. به گزارش تس��نیم، سیدمحمدحس��ین 
میرمحمدی نماینده مردم گلپای��گان و رییس کمیته 
مبارزه با زمین خواری مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به بازدید اعضای این کمیته و فراکسیون محیط زیست 
مجلس از جاده اب��ر اظهار کرد: بررس��ی احداث جاده 
شاهرود به استان گلستان در جنگل ابر، در دستورکار 
کمیته مبارزه با زمین خواری بود ک��ه پس از بازدید از 
این پروژه، نظر منفی خ��ود را در مورد احداث جاده در 
این جنگل اعالم کردیم. وی با بیان اینکه نظر سازمان 
محیط زیس��ت نس��بت به احداث جاده در جنگل ابر 
منفی است، گفت: مسافت 8 کیلومتر در عرض 20 متر 
از جاده موردنظر از جنگل ابر عبور می کند. در حالی که 
این جنگل جزو محدوده حفاظت ش��ده است و باید از 
گونه های آن مراقبت کرد، در عین حال چندین جاده 
دیگر برای تردد مردم از ش��اهرود به اس��تان گلستان 

وجود دارد و نیازی به احداث این جاده نیست. 

 ایرانی ها ۴ میلیون مسکن 
در عراق ساختند

دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق با اعالم اینکه 
سرمایه گذاران ایرانی در عراق چهار میلیون مسکن در 
عراق ساختند، گفت: عالوه بر صادرات مواد غذایی باید 
صادرات خود را به کش��ور عراق در حوزه لوازم خانگی، 

پوشاک، صنعت و دارو افزایش دهیم. 
به گزارش تسنیم، رس��تم قاسمی دبیر ستاد توسعه 
اقتص��ادی ای��ران و ع��راق روز گذش��ته در همای��ش 
فرصت های وی��ژه اقتصادی و تجاری ای��ران و عراق با 
اشاره به اینکه افزایش حجم مبادالت اقتصادی ایران با 
کشور عراق بسیار مهم بوده و در دستور کار مسئوالن 
دو کشور قرار دارد، اظهار کرد: افزایش تجارت و توسعه 
روابط دو کشور ایران و عراق نه تنها بر بازار منطقه بلکه 

بر توسعه بخش اقتصادی دو کشور موثر خواهد بود. 
وی درب��اره س��رمایه گذاری ای��ران و ع��راق گف��ت: 
س��رمایه گذاران ایران��ی در عراق چهار میلیون مس��کن 
ساخته اند اما این تعداد برای ایران و نیازمندی عراق کافی 
نبوده و باید افزایش پیدا کند. تولید چهار میلیون مسکن 
فقط به اندازه جمعیت برخی از کشورهای همسایه است. 

قاسمی با اعالم اینکه تاکنون ایران پنج میلیارد دالر 
خدمات فنی و مهندسی به عراق ارائه داده است، تصریح 
کرد: اخیرا برخی از ش��رکت ها که اس��امی آنها بعدها 
اعالم خواهد شد، در مناقصات عراق برنده شده و سطح 

همکاری خود را در این کشور افزایش داده اند. 

 معاون بنیاد مسکن: دولت
  1700 میلیارد تومان یارانه سود 

به بانک ها بدهکاراست
 معاون بازس��ازی بنیاد مس��کن انقالب اس��المی با 
بیان اینکه دول��ت حدود 1700 میلی��ارد تومان بابت 
مابه التفاوت یارانه تس��هیالت بانکی به بانک ها بدهکار 
اس��ت، گفت: مردم تنها پنج درصد س��ود تس��هیالت 

مسکن روستایی را پرداخت می کنند. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد مس��کن، 
عزیزاهلل مهدی��ان افزود: به جز س��ال 91 ک��ه مقداری 
به مشکل برخوردیم، بقیه س��ال ها سهمیه 200 هزار 

تسهیالت مسکن روستایی پرداخت شده است. 
وی اظهار کرد: پنج درصد س��ود تس��هیالت مسکن 
روس��تایی را مردم و مابقی یعنی 5 تا 21 درصد را دولت 
پرداخت می کند و این نشان می دهد که به طور میانگین 
دولت باید ساالنه 17 درصد یارانه سود تسهیالت را طی 15 

سال )مدت بازپرداخت تسهیالت( پرداخت کند. 
وی با بی��ان اینک��ه دولت بای��د چهار تا پن��ج هزار 
میلیارد تومان یارانه سود تسهیالت پرداخت کند، ادامه 
داد: دولت در سال 93 حدود 1700 میلیارد تومان بابت 
مابه التفاوت سود تسهیالت مسکن روستایی به بانک ها 
بدهکار است، با وجود اینکه تاکنون حدود 800میلیارد 

تومان یارانه سود به بانک ها پرداخت شده است. 
معاون بازسازی بنیاد مس��کن انقالب با بیان اینکه 
تالش ما این اس��ت که بخش عمده ای از این مبلغ در 
بودجه س��ال 94 دیده ش��ود، گفت: درخواست تامین 
تمام بدهی دولت )1700 میلیارد تومان( به بانک ها را 

داده ایم و امیدواریم با آن موافقت شود. 

 در پی نوسانات قیمت ارز
سرمایه از بازار مسکن خارج می شود

با توجه به روند افزایشی نوسانات قیمت ارز بخشی از 
سرمایه ها از بازار مسکن خارج می شود و به سمت این 
بازار س��وق پیدا می کند.  به گزارش ایسنا، ابوالحسن 
میرعمادی، کارشناس مس��کن، درباره تاثیر نوسانات 
قیم��ت ارز در بازار مس��کن اظهار ک��رد: وقتی قیمت 
دالر رو به افزایش می رود، برخی از س��رمایه های بازار 
مسکن جذب این بازار می شود.  وی با بیان اینکه طبق 
اعالم دولت ح��دود 20 میلی��ارد دالر ارزهای خانگی 
وجود دارد، تصریح کرد: اگر مردم احس��اس کنند که 
قیمت دالر افزایش می یابد، سرمایه هایش��ان را از بازار 
مسکن خارج و به سمت بازار سکه و ارز می آورند.  این 
کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مسئله دیگر آن است 
که نوس��انات قیمت ارز روی قیمت مصالح و تجهیزات 
س��اختمانی هم می تواند تاثیرگذار باش��د، گفت:  این 
تاثیر تا ح��دودی روی قیمت مصالح دیده می ش��ود.  
میرعم��ادی تاکید ک��رد: اگر دولت ب��ه تثبیت قیمت 
ارز اقدام کند می تواند از میزان س��ردرگمی های مردم 
بکاهد. وی با بی��ان اینکه بازار مس��کن در حال حاضر 
در رکود به س��ر می برد و این وضعی��ت می تواند تداوم 
داشته باشد، تصریح کرد: در این صورت مردم ترجیح 
می دهند سرمایه هایش��ان را در بازاره��ای دیگر مانند 

سکه و ارز قرار دهند. 

واحدهای مسکن مهر پرند گران نشد
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید پرند گفت: 
افزایش قیمت در مس��کن مهر پرند ص��ورت نگرفته، 
فقط قیمت نهایی واحد ها محاسبه و اعالم شده است. 

به گزارش ایسنا، باران هاش��م زهی درباره وضعیت 
پرداخت اقساط واحدها در این شهرجدید اظهار کرد: 
قیمت ها براس��اس مف��اد قرارداده��ای پیش فروش و 
س��اخت که در دس��ت مردم وجود دارد، نهایی شده تا 

به این ترتیب از میزان نگرانی های مردم کاسته شود. 
وی افزود: تنه��ا کاری که در ح��ال حاضر صورت 
گرفته آن اس��ت که قیمت نهایی را ت��ا زمان تکمیل 
و تحویل واحدها مش��خص کرده ایم.  هاشم زهی با 
اش��اره به اینکه براس��اس زمان بندی که وجود دارد 
اعالم کردیم پرداخت مبالغ در س��ه قس��ط صورت 
گیرد، گف��ت: یک قس��ط در حال حاض��ر و دیگری 
تا پایان س��ال و قس��ط آخر هم زم��ان تحویل واحد 
پرداخت شود.  مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پرند خاطرنشان کرد: اقدام اخیر دولت برای افزایش 
وام مس��کن مهر تاثی��ر مثبتی ب��ر آورده متقاضیان 
خواهد داش��ت. وی با بیان اینکه افزایش قیمتی در 
واحدهای مس��کن مهر پرند به وجود نیامده تصریح 

کرد: فقط قیمت ها نهایی و اعالم شده است. 

نازیال مهدیانی 



گوش��ت، یکی از مواد غذایی 
اس��ت که تقریب��ا پ��ای ثابت 
س��فره های ایرانی را تش��کیل 
می ده��د و بخ��ش مهم��ی از 
پروتئین مورد  نیاز کشور از این 
خ��وراک تامین می ش��ود. این 
موضوع درباره گوش��ت مرغ از 
اهمیت بیشتری برخوردار است 
و ذائقه ایرانی ها نس��بت به آن، 
تمایل بیشتری نسبت به سایر 
منابع پروتئینی دارد. بنابراین 
بازار این گوش��ت و تنظیم آن 

بسیار مهم و ضروری است.
در حال حاض��ر، ب��ا توج��ه 
ب��ه س��رانه مص��رف ح��دود 
در  کش��ور  26 کیلوگرم��ی 
گوشت مرغ تولیدکنندگان این 
عرصه، با مش��کالت عدیده ای 
دس��ت و پنجه ن��رم می کنند. 
انباش��تگی تولید در بس��یاری 
از واحدها برخ��ی از مرغداران 
را تا م��رز ورشکس��تگی پیش 
برده و عن قریب زندگی شان را 
آسیب پذیر می کند. در این بین 
اما مس��ئوالن بیکار ننشس��ته 
و تدابیری ب��رای جلوگیری از 
دغدغه ه��ای تولیدکنن��دگان 
اندیشیده اند؛ تولیدکنندگانی 
که به دلیل به دوش کش��یدن 
مصائب بس��یار، مص��داق بارز 

اقتصاد مقاومتی هستند.

آمارهایامیدوارکننده
اکن��ون تولید مرغ گوش��تی 
کشور در سال حدود دو میلیون 
تن برآورد می ش��ود. این مقدار 
در دنیا 100 میلیون تن است. 
با یک حس��اب سرانگشتی این 
نکته آشکار است که دو درصد 
تولید جه��ان در ای��ران انجام 
می گی��رد. 85 درص��د تولی��د 
دنیا در مرغداری های صنعتی 
و مابقی در بخش س��نتی قرار 
دارد، اما مهم تری��ن بخش این 
آمار به 10میلیون تنی مربوط 
است که در دنیا تجارت می شود 
و از این مقدار، س��ه  میلیون تن 
به اط��راف مرب��وط اس��ت. به 
عبارتی ص��ادرات و وارداتی که 
در زمینه گوش��ت م��رغ انجام 
می گیرد، در منطقه خاورمیانه، 

سه میلیون تن است.
بنابراین اس��تفاده از ظرفیت 
صادراتی گوش��ت م��رغ، یکی 
از فرصت های��ی اس��ت ک��ه 
مس��ئوالن کش��اورزی ب��ر آن 
تاکی��د دارند، اما چ��را از طرف 

دیگ��ر، مرغداری ه��ای م��ا با 
انباش��تگی تولی��د مواجهند؟ 
چ��را از این ظرفی��ت در جهت 
ارزآوری اس��تفاده نمی ش��ود؟ 
به خص��وص اتفاقات سیاس��ی 
که در ارتباط با روس��یه افتاد و 
این کشور را تحریم کرد فرصت 
بالقوه ای را برای ایران رقم زده 
که بای��د بالفعل ش��ود. حال از 
عراق گرفته تا افغانس��تان و از 
آن طرف، روس��یه تا عربستان، 
می توانن��د بازاره��ای هدف ما 
باش��ند. ولی این اتفاق آن طور 
که بای��د نیفتاده و هن��وز برای 
صادرات، مشکالت فراوانی سر 

راه تجار ایرانی وجود دارد.

استانداردها
همخوانیندارند

یک��ی از ای��ن مش��کالت، 
عدم ثب��ات قوانی��ن در 
بخ��ش گمرکی اس��ت. 
ب��ه عبارتی کش��ورهای 
همسایه نمی توانند برای 
خرید محصوالت مختلف 
به خص��وص م��رغ روی 
ایران حساب کنند. بهانه 
آنها این است که تجارت 
ب��ا ای��ران در بلندمدت 
به دلی��ل تغیی��ر م��داوم 
قوانین گمرکی نمی تواند 

قابل اعتماد باش��د، اما مشکل 
دیگری که در این بخش وجود 
دارد و بسیار مهم تر و جدی تر از 
مورد اول است، عدم همخوانی 
استانداردهای موجود در کشور 

با استانداردهای جهانی است.
فرهن��گ مص��رف در ایران 

به گون��ه ای در می��ان م��ردم 
نهادینه شده که بیشتر ایرانی ها 
به خرید مرغ های ب��االی 2/5 
کیلوگرم تمایل نشان می دهند، 
ام��ا اس��تانداردهای جهانی به 
ف��روش مرغ��ی تمای��ل دارند 
ک��ه حداکث��ر بی��ن 1200 تا 
1300گرم باش��د. این اختالف 
سلیقه و تمایل بازار داخلی برای 
مص��رف مرغ های س��نگین تر، 
ناخ��ودآگاه تولیدکنن��دگان و 
عوام��ل دس��ت اندرکار را ب��ه 
سمت و س��ویی س��وق داده که 
برای پ��رورش مرغ ب��ا وزن باال 

برنامه ریزی کنند.
اما بن��ا به گفته مع��اون وزیر 
ام��ور  در  جهادکش��اورزی 
تولی��دات دام��ی، برنامه های 
جدید در جهت��ی پیش خواهد 
رفت که مصرف مرغ س��ایز، در 

میان مردم افزایش یابد و کم کم 
این موضوع نهادینه شود؛ کما 
اینکه اکنون قیم��ت مرغ های 
کوچک تر ح��دود 200 تومان 
گران تر از مرغ هایی اس��ت که 

با وزن باالتر عرضه می شوند.
حس��ن رکنی معتقد اس��ت 

ک��ه تمایل م��ردم ب��ه مصرف 
مرغ های مثال س��ه کیلوگرمی 
از چند جهت موجبات هدررفت 
منابع ملی و ضررهای بسیار در 
سطح کالن می شود. اول اینکه 
وقتی کشتار در 42روزگی انجام 
می گیرد، قسمت اعظم خوراک 
مصرف ش��ده توس��ط مرغ، در 
ام��ر نگه��داری و همچنی��ن 
ذخیره چربی صرف می ش��ود 
ک��ه مصرف کنن��ده آن را دور 

می ریزد. 
بنابرای��ن هزین��ه اضافی به 
گردن مرغ��دار اس��ت. این در 
حالی است که کش��تار در 42 
روزگی در دنیا منس��وخ شده و 
کارشناسان این حوزه معتقدند 
که مرغ در 33روزگ��ی باید به 

کشتارگاه فرستاده شود.
از طرف دیگر اکنون بیش از 
هشت میلیون تن میزان 
واردات خ��وراک طی��ور 
است )900هزار تن برای 
تولید تخم م��رغ و حدود 
شش میلیون تن خوراک 
برای تولید گوش��ت( که 
در صورت تغییر فرهنگ 
مصرف ب��ازار می توانیم 
به می��زان یک میلیون و 
200هزارت��ن در واردات 
ای��ن اق��الم صرفه جویی 

کنیم.

صدورمجوزجدیدممنوع
رکن��ی ک��ه در نخس��تین 
دوره آموزش��ی مباحث کالن 
کش��اورزی و مناب��ع طبیعی 
حض��ور یاف��ت، در ارتب��اط 

سیاس��ت های  تش��ریح  ب��ا 
دامپروری کشور گفت: برنامه 
وزارت جه��اد و به خص��وص، 
معاونت امور دام ب��ر این اصل 
استوار است که پروانه جدیدی 
برای احداث مرغ��داری صادر 
نش��ود. زی��را در حال حاض��ر، 
عالوه ب��ر اینکه تولی��د داخل 
در بس��یاری از اس��تان ها ب��ه 
انباشتگی منجر شده، ظرفیت 
تولید نیز حدود س��ه میلیون 
تن قلمداد می ش��ود. بنابراین 
فعال سیاست وزارتخانه بر عدم 
 تاسیس واحدهای جدید است، 
اما در  عین  ح��ال، برنامه های 
مدونی برای افزایش بهره وری 
و راندم��ان واحدها وجود دارد 
ک��ه باید ب��ه مرور زم��ان اجرا 

شود.
وی درب��اره ای��ن برنامه ه��ا 
توضی��ح داد: اصالح س��اختار 
و عملیات��ی ک��ردن زنجی��ره 
تولی��د از مهم ترین برنامه هایی 
اس��ت ک��ه رعای��ت آن در 
 ط��ول ی��ک برنامه پنج س��اله

 امکان پذیر است. 
در ای��ن زمینه تس��هیالتی 
برای مرغ��داران در نظر گرفته 
شده که 25درصد آن را دولت و 
75درصد را تولیدکننده متقبل 

می شود.
به گفته مع��اون وزیر جهاد 
کش��اورزی، اکن��ون ضری��ب 
تبدیل غذایی مرغ در کش��ور، 
ح��دود  نگی��ن  میا به ط��ور 
2/09درص��د اس��ت ک��ه این 
میزان با مق��دار 1/4درصدی 
کش��ورهای پیش��رفته بسیار 
فاصله دارد. البته طبق برنامه 
قرار اس��ت ضریب تبدیل این 
کشورها تا سال 2025 به یک 

برسد.
رکن��ی در پایان س��خنانش 
ب��ه نق��ش مه��م رس��انه ها در 
تغیی��ر فرهنگ مص��رف مردم 
تاکی��د و بی��ان ک��رد: ای��ران 
ج��زو 10 کش��ور برت��ر تولید 
مرغ در جه��ان اس��ت و بعد از 
 هندوس��تان در جای��گاه هفتم

 قرار دارد.
 از س��وی دیگر عربس��تان، 
ع��راق و روس��یه فرصت های 
طالیی هس��تند که می توانند 
بازار خوب��ی ب��رای مرغ های 
ایرانی باش��ند، اما به ش��رطی 
ک��ه رس��انه ها در ای��ن زمینه 
برای نهادینه ک��ردن مصرف 
مرغ سایز در بین مردم تالش 

کنند. 

معاونوزیردرامورتولیداتدامی:

مرغ های چاق و پیر قابلیت صادراتی ندارند
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عدمکشتار۲۰میلیونمرغ
چربیداربهدلیلخمیرمرغ

رییس هیات مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران از عدم کشتار20 میلیون مرغ چربی دار خبر داد 
و افزود: در حال حاضر کش��تار حدود 20 میلیون مرغ 
چربی دار متوقف و باعث از بین رفتن سرمایه شده است . 
ناصر نبی پور، با انتقاد از توق��ف تولید خمیرمرغ در 
کشور گفت: نباید به دلیل عدم نظارت و تخلف عده ای 
در خصوص آسیاب کردن استخوان مرغ و استفاده آن 

در خمیر مرغ این صنعت را جمع کرد . 
وی همچنین در خصوص می��زان صادرات تخم مرغ 
گفت: روزانه بی��ن 270 تا 280 هزار ت��ن تخم مرغ به 
کشورهای افغانس��تان، عراق، عمان، تاجیکستان و.. . 
صادر می ش��ود اما همچنان مازاد تخم مرغ در کش��ور 
وجود دارد که آن هم به دلیل برنامه ریزی های نادرست 

وزارت جهاد کشاورزی در گذشته و حال است.
به گزارش ایلنا، نبی پور، با بیان اینکه سرانه مصرف 
تخم مرغ حدود 10 تا 11 کیلوگرم است افزود: با توجه 
به اینکه قدرت خرید پایین آمده از 980 هزار تن تولید 
بین 170 تا 180 هزار تن م��ازاد تولید تخم مرغ وجود 

دارد.
وی قیمت تخم مرغ در بازار را غیر عادالنه عنوان کرد 
و گفت: در حالی ک��ه بهای هر کیلوگ��رم تخم مرغ در 
مرغداری ها بین 3300 تا 3700 تومان اس��ت با دالل 
بازی ه��ا و برنامه ریزی نادرس��ت قیم��ت تخم مرغ در 
بازار بین 9 تا 10 هزار تومان شده که سود آن به جیب 

واسطه ها می رود.

صنعتمرغداریروبهنابودیاست
رییس هیات مدیره انجمن مرغداران گوشتی کشور 
گفت: متاس��فانه تصمیم گیری  برای صادرات در زمان 
مناسب انجام نشده و به همین دلیل صنعت مرغداری 

به نابودی کشیده شده است.
محمد یوسفی، با اش��اره به سخنان محمود حجتی، 
وزیر جهاد کش��اورزی که از بحران م��ازاد عرضه مرغ 
در کش��ور خبر داده، اظهار کرد: برای ص��ادرات مرغ 
مشوق هایی الزم اس��ت که وجود ندارد؛ ضروری است 
که کشورهای صادرکننده مرغ به کشورهای همسایه 
ایران را مورد بررسی قرار دهیم تا متوجه ضعف کشور 

در صادرات شویم.
وی درباره اظهارات محمود حجتی در خصوص اینکه 
با وجود دو برابر شدن صادرات مرغ امروز با وجود بیش 
از یک میلیون ت��ن مازاد تولید دچار بحران هس��تیم، 
گفت: کشورهای صادرکننده مرغ به کشورهای هدف 
مرغ را به قیمت ارزان ت��ری عرضه می کنند و به همین 
دلیل مرغ ایرانی توان رقابت با مرغ کشوری مثل برزیل 

را ندارد.
به گزارش ایلنا، رییس هیات مدیره انجمن مرغداران 
گوش��تی کش��ور درباره قیمت مرغ داخلی بیان کرد: 
در هفته ه��ای اخیر قیمت م��رغ روند نزولی داش��ته 
اس��ت، به طوری که قیمت هر کیلوگرم م��رغ زنده از 
4200 تومان به 3700 تومان در بازار رس��یده اس��ت؛ 
بنابراین باید ای��ن نکته را مدنظر قرار داد که ش��رایط 
تولیدکنندگان مرغ در داخل کش��ور مناس��ب نیست 
و این صنعت با مش��کالت بسیاری دس��ت و پنجه نرم 
می کند و صادرات بخش��ی از این م��ازاد مرغ می تواند 

قسمتی از این مشکالت را جبران کند. 
به گزارش ایس��نا، برگ س��بز چای جزو محصوالت 
کشاورزی اس��ت که مش��مول قانون خرید تضمینی 
بوده و هرساله دولت براس��اس نرخ تورم رسمی کشور 
موظف اس��ت نرخ خرید آن را مانن��د همه محصوالت 
کشاورزی مشمول این قانون افزایش دهد که البته نرخ 
خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی گذشته 
)93-92( 35 درصد افزایش یافت و بر این اساس نرخ 
خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 92-93 
برای محصول درجه یک کیلوگرم��ی 1800 تومان و 
نرخ خرید تضمینی محصول درجه دو کیلوگرمی هزار 

تومان تعیین شد.

ارتباطبارسانههاوافزایش
سرمایهگذاریدرکشاورزی

دی��روز اتف��اق جال��ب و خجس��ته ای در وزارتخان��ه 
جهادکشاورزی افتاد که نور امیدی را در دل خبرنگاران 
این بخش روش��ن ک��رد. دکت��ر رکن��ی، مع��اون وزیر 
جهادکش��اورزی در امور تولیدات دام، در نخستین دوره 
آموزشی مباحث کالن کش��اورزی و منابع طبیعی برای 

فعاالن رسانه ای این بخش سخن گفت. 
گویا قرار اس��ت که این دوره ها در زمان های مختلف با 
بخش های گوناگون کش��اورزی مانند دامپروری، منابع 
طبیعی، ش��یالت و غیره برگ��زار و سیاس��ت های کلی 
هر بخش برای خبرنگاران تش��ریح ش��ود. این می تواند 
نقطه عطفی در برقراری ارتباط بین رسانه ها و مسئوالنی 
که قرار اس��ت به نوعی متولی تامین امنیت غذایی مردم 
باشند، قلمداد شود. هدف این دوره ها بازگویی انتظارات 
مدیران، برای تبیین، تشریح و انتقال مباحث کشاورزی 

است. 
این دوره ها س��وای هدف آموزشی که دارند، می توانند 
یک ارتباط دوسویه و صمیمی بین خبرنگاران و مسئوالن 
باش��ند. زیرا پیش از این، سیاست بس��یاری از مسئوالن 
وزارتخانه بر فرار از رسانه ها و پنهان شدن از آنها بود. اما 
برقراری ارتباط صمیمانه می تواند چنین تابویی را بشکند 
و به جرات می توان از مهندس رمضان نژاد، رییس روابط 
عمومی وزارتخانه به عنوان پرچمدار این حرکت نام برد. 

گفت وش��نودی که بین ی��ک مقام اجرای��ی در بخش 
کشاورزی و خبرنگاران مربوط برقرار می شود، به اصطالح 
یخ فاصله ها را ذوب می کند و رابطه ای ایجاد می شود که 
در بلندمدت رسانه ها را در انتقال اخبار بخش، باانگیزه تر 
و موفق تر می کند. وقتی هراس مس��ئوالن از رسانه ها از 
بین رفت و ارتباط موثری بین آنها برقرار شد، کم کم شاهد 
فزونی اخبار و اطالعات کشاورزی در رسانه ها خواهیم بود 
و این موضوع گامی بلند در جهت تغییر چهره کشاورزی 

در اذهان مردم محسوب می شود. 
در حال حاضر، وقتی مردم معمولی در ش��هرها کلمه 
کش��اورزی را می ش��نوند، ناخودآگاه تصوی��ر پیرمردی 
فرتوت و رنج کش��یده در ذهنش��ان نق��ش می بندد که 
فقر از س��ر و رویش می بارد. اگرچه کش��اورزی کشور با 
مشکالت زیادی دست به گریبان است اما موضوع به این 
وخامت که مردم تصور می کنند، نیست. اتفاقا ظرفیت ها 
و پتانس��یل های فراوانی در این بخش وجود دارد که نیاز 
به سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی در آن احساس 

می شود. 
ارتباط مستمر و صمیمانه با اصحاب رسانه، در فراهم 
کردن تصویری جدی��د و مدرن از کش��اورزی در اذهان 
مردم نقشی بسیار موثر و مثبت دارد و این آغازی می شود 
برای تمایل بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای ورود 

به این بخش. 
البته حرکت در این مسیر، به برنامه ریزی و کار مستمر 
نیاز دارد که امید اس��ت با مدیریت مهندس رمضان نژاد، 
این هدف به س��ر منزل مقصود برس��د. به ه��ر ترتیب، 
شناس��ایی ظرفیت های این بخش و معرفی آن به مردم، 
موجی از س��رمایه گذاران را برای سرمایه گذاری متمایل 
و ترغیب می کند. در این حالت اس��ت که می توان با دلی 
مطمئن از امنیت غذایی س��خن گف��ت و حتی در جهت 
تولید محصوالت ص��ادرات محور گام برداش��ت؛ چیزی 
که هم مس��ئوالن دولتی و هم بخش خصوصی به دنبال 

آن هستند. 

تحققتوسعهپایداردرگروکاهش
ضایعاتمحصوالتکشاورزی

قائم مقام خانه کشاورز گفت: تنها راهکار کاهش ضایعات 
محصوالت بخش کشاورزی، سرمایه گذاری در مکانیزاسیون 
و صنایع تبدیلی تکمیلی اس��ت که به افزای��ش بهره وری و 

توسعه پایدار در کشور منجر می شود.
عنایت اهلل بیابانی، می��زان ضایعات باغ��ی و زراعی بخش 
کش��اورزی را متفاوت دانست و افزود: در س��ال های اخیر با 
افزایش صنایع تبدیل��ی و تکمیلی محص��والت باغی حجم 
ضایعات محصوالت باغی به 10 تا 12 درصد رسیده است. این 
در حالی است که طی س��ال های گذشته میزان ضایعات این 

بخش بیش از 30 درصد بوده است.
وی تاکی��د ک��رد: هم اکن��ون نیازمن��د زنجی��ره ای برای 
جمع آوری محص��والت بی کیفیت و تبدیل ب��ه محصوالت 
مصرفی باکیفیت هس��تیم. درهمین راستا باید برای زنجیره 
تولید تا مصرف م��واردی همچون نحوه برداش��ت محصول، 
انبارداری، نگه��داری، حمل و نقل و بازار رس��انی محصوالت 

کشاورزی تا سفره مردم مدنظر قرار گیرد.
بیابانی گفت: معتقدیم صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور باید 
دارای تکنولوژی روز باشد تا پوست، گوشت و تفاله محصوالت 

باغی به چیپس قابل استفاده خوراک دام تبدیل شود. 
وی با بیان اینکه هم اکنون به شکل محدود چنین صنایعی 
در کشور وجود دارد، افزود: اما متاس��فانه این صنایع دارای 
مدیریت کارآمد و درست نیس��ت، بنابراین در این راستا باید 
با مدیریت مناسب محصوالت باغی به محصوالت مصرفی با 

کیفیت تبدیل شود.
وی یک��ی از راهکاره��ای کاه��ش ضایع��ات محصوالت 
کش��اورزی را ایجاد هماهنگی و مدیریت انتقال محصوالت 

کم به کارخانه های صنایع تبدیلی عنوان کرد.
قائم مقام خانه کش��اورز، به ایرنا، گف��ت: در حال حاضر، با 
توجه به محدودیت منابع آبی و شرایط فعلی کشور، تولیدات 
کش��اورزی ما اقتصادی نیس��ت و باید برنامه ای برای تغییر 
س��اختار بخش کش��اورزی و ایجاد زنجی��ره تکمیلی تولید 

باکیفیت تا مصرف داشته باشیم.

یادداشت دام

خبر

شکوفهمیرزایی

کشت

وحیدزندیفخر

بازار بی سروس��امان مرغ و روند کاهش قیمت آن به ویژه در ماه های اخیر باعث ش��ده تا 
مسئوالن مربوط بیش از پیش به اجرای سیستم زنجیره مرغ اهتمام ورزند. بر همین اساس، 
تالش می کنند با پایین آوردن وزن م��رغ، از هزینه های اضافی بکاهند تا تولید مرغ توجیه 
اقتصادی داشته باشد. تغییر ذائقه مصرف کنندگان داخلی نسبت به مصرف مرغ ریزتر، یکی 

دیگر از دغدغه های فعاالن این بخش است. 
بیبرنامگیدرتولید

مصطفی سیدمصطفوی، دبیر انجمن جهانی علوم طیور )wpsa( شاخه ایران، در گفت وگو 
با »فرصت امروز«، در خصوص تالش دولت برای تغییر ذائقه مردم نسبت به مصرف مرغ ریز، 
می گوید: اینکه مردم مجبور هستند مرغ باالی سه کیلوگرمی بخورند، هیچ ربطی به ذائقه 

آنها ندارد بلکه به بی برنامگی تولیدکننده و ناهماهنگی در حلقه های تولید مربوط است. 
وی می افزاید: وقتی مرغ روی دست مرغدار می ماند و کسی نیست که محصولش را بخرد، 
مجبور می شود آن را نگه دارد تا باالخره به فروش برسد و در نتیجه وزن مرغ باال می رود و به 

سه کیلوگرم یا بیشتر هم می رسد. این موضوع اصال به ذائقه مردم ربطی ندارد. 
مرغهایالغربرزیلیبیشترفروشدارند

این کارشناس خبره و با تجربه صنعت مرغداری، تصریح می کند: اگر برخی معتقدند که 
ذائقه مردم، مرغ سنگین وزن را پذیراست، پس چرا وقتی مرغ های یک کیلوگرمی فرانسوی 
و برزیلی وارد بازار می شود، مردم روی هوا می خرند و می برند اما مرغ تولید داخل را با وزن 
کمتر نمی خرند؟ مرغ هایی که در سال 93 در کشور تولید می شود، دیگر مرغ نیستند و در رده 

بوقلمون قرار می گیرند. خارجی ها به این نوع مرغ ها روستر می گویند. 
سیدمصطفوی ادامه می دهد: در س��ال 93 بی برنامگی هایی در بازار مرغ به وجود آمد و 
مرغداران مجبور ش��دند مرغ را نگه دارند. بنابراین باید گفت که وزن مرغ از سر استیصال و 
ناچاری مرغداران به اینجا رسیده و افزایش داشته است و ذائقه مردم هیچ نقشی در آن ندارد. 
این موضوع نه به فرهنگ ربطی دارد و نه به ذائقه بلکه اجبار بوده است. این گونه تولید ارزش 

اقتصادی هم ندارد و برای کشور زیانبار است. 
مرغ11۰۰گرمیبهترینسایز

دبیر انجمن جهانی علوم طیور شاخه ایران، در توضیح وزن مناسب و مطلوب مرغ، می گوید: 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعت مرغ می دانند که بهترین وزن مرغ گرم، دو کیلوگرم زنده و یک 
و نیم کیلوگرم کشتار بدون پر و امعا و احشای آن است. همچنین بهترین وزن برای مرغ یخ زده، 
یک ونیم کیلوگرم وزن زنده و 1100 گرم وزن یخ زده آن است. این وزن بهترین سایز برای 

صادرات و مصارف صنعتی به شمار می رود و طول دوره پرورش اصال مهم نیست. 
وی می افزاید: مرغ وقتی به وزن یک و نیم کیلوگرم می رسد، پوست آن بسیار نازک است و 
چربی زیر پوست جمع نمی شود. به همین دلیل، طعم و مزه خوبی دارد و از کیفیت باالتری 

برخوردار است. 
سیدمصطفوی به کاهش قیمت مرغ در بازار اشاره و اظهار می کند: بازار مرغ به اندازه ای 
نابسامان شده که قیمت یک کیلوگرم خیار و کدو هم از یک کیلوگرم مرغ گران تر است. در 
چنین شرایطی، تنها مرغداران باید به فکر خودشان باشند و تشکل ها و اتحادیه های مربوط با 

همگرایی و همکاری بتوانند از این وضعیت رکود خارج شوند. 

مرغهاییبهاندازهبوقلمون
مولودغالمی

 ایران جزو 10 کشور برتر تولید مرغ 
در جهان است و بعد از هندوستان در 
جایگاه هفتم قرار دارد. از سوی دیگر 
عربستان، عراق و روسیه فرصت های 
طالیی هستند که می توانند بازار خوبی 

برای مرغ های ایرانی باشند، اما به 
شرطی که رسانه ها در این زمینه برای 

نهادینه کردن مصرف مرغ سایز در 
بین مردم تالش کنند

پیشنهادچایکارانبراینرخ
تضمینیسال94

رییس اتحادیه چایکاران شمال از پیشنهاد نرخ خرید 
تضمینی 2000 و 3000 تومانی برای برگ سبز چای 

در سال آینده به سازمان چای خبر داد.
ایرج هوس��می اظهار کرد: در دهه ه��ای اخیر همه 
محصوالت کشاورزی با توجه به نرخ تورم افزایش قیمت 
داشته اند و زمانی چای و برنج در ایران هم قیمت بودند . 
این درحالی اس��ت که هم اکنون قیمت یک کیلوگرم 

برنج چند برابر چای شده است.
وی افزود: برای تعیین نرخ خرید تضمینی برگ سبز 
چای در سال زراعی پیش رو پیشنهاد نرخ 3000 تومانی 
برای خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه 
یک و ن��رخ 2000 تومانی ب��رای خری��د تضمینی هر 
کیلوگرم برگ س��بز چای درجه دو را به سازمان چای 
ارائه دادیم اما هنوز هیچ جوابی به این پیش��نهاد داده 

نشده است.
رییس اتحادیه چایکاران ش��مال اع��الم کرد: با 
در نظ��ر گرفت��ن اعتب��ارات الزم برای تس��هیالت 
زراع��ی تاکن��ون یک ریال تس��هیالت و مس��اعده 
به کش��اورزان داده نش��ده و این درحالی است که 
چایکاران که وضعیت معیش��تی نامناس��بی دارند 
ب��رای ورود به ب��اغ و آغاز فصل کش��ت ب��ه کمک 

دولت نیازمند هس��تند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت درباره بنادر 
صید و صیادی و وضعیت خصوصی سازی آنها گفت: 70 بندر 
صید و صیادی در کش��ور وجود دارد ک��ه برنامه ریزی برای 

واگذاری 37 بندر به بخش خصوصی انجام شده است.
علی اصغر مجاهدی  افزود: خصوصی سازی بنادر دارای صرفه 
اقتصادی بوده، به گونه ای که دست دولت را برای انجام سایر 

فعالیت ها و برنامه ریزی در زمینه های مختلف باز می گذارد.

وی تاکید کرد: تاکنون بی��ش از 50 درصد بن��ادر صید و 
صیادی کشور به بخش خصوصی واگذار شده و در برنامه داریم 
که تمامی آنها را به غیر  از بنادری که موقعیت استراتژیک دارند، 
واگذار کنیم. همچنین پنج بندر دیگر را تا پایان سال جاری به 
بخش خصوصی واگذار می کنیم که دولت نیز بر کار آنها نظارت 

خواهد داشت.
به گزارش ایانا، مجاهدی ادامه داد: 15 مدل صید در کشور 

وجود دارد که دارای قوانین و آیین نامه های متفاوتی است و 
اصالحات آنها ساالنه انجام می شود؛ بنابراین نمی توان گفت 
که آمار بخش ش��یالت از فرس��ودگی و قدم��ت رنج می برد. 
وی با اش��اره به رونق بخش صید و صیادی در فصل زمستان  
گفت: در حال حاضر صید ماهیان خاویاری، کیلکا، تن ماهیان 
جنوب، ماهی��ان تجاری، ماهیان خاوی��اری و میکتوفیده در 

دریاها فعال است.
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وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی با حضور در مراس��م 
رونمای��ی از س��امانه دسترس��ی ب��ه مناب��ع تصوی��ری 
سی وس��ومین جش��نواره فیل��م فج��ر از تجهی��ز 330 
س��الن سینمای کش��ور به سیس��تم دیجیتال خبر داد. 
علی جنتی، در آیین رونمایی از س��امانه دسترس��ی به 
منابع تصویری س��ی و سومین جش��نواره فیلم فجر که 
شنبه ش��ب 27 دی ماه برگزار ش��د، گف��ت: »زمانی که 
به این وزارتخانه آمدم جلس��اتی با س��ینماگران برگزار 
کردم که بس��یاری عنوان می کردند چهار یا هشت سال 
اس��ت پا به وزارت ارش��اد نگذاش��ته اند یا برخی از ارائه 

فیلم خود به جشنواره فیلم فجر امتناع می کردند. فیلم 
»رس��تاخیز« در سال 91 آماده ش��ده بود، اما سینماگر 
حاض��ر به ارائه فیلم به جش��نواره نبود، این رخدادها به 
دلیل س��رخوردگی ایجاد ش��ده در اهالی سینما بود اما 
اکنون اهالی سینما نش��اط پیدا کردند.« او همچنین با 
اشاره به بازگشایی خانه سینما در این دوره گفت: »خانه 
س��ینما که مدت ها بسته شده بود در این دوره باز شد، 
سینماهای جدیدی به مجموعه سینماها اضافه شد و در 
حالی که یکی از معضات س��ینما، یأس سینماداران و 
تغییر کاربری سینماها بود اما با طرح هایی مانند سینما 

س��ام، مردم با س��ینما آش��تی کردند. فیلم های دارای 
ممنوعیت اکران از گذش��ته به ارث رسیده اند و در دوره 
جدید تاش ش��د که مجوز ساخت با دقت بسیاری ارائه 
شود و پس از آن پای مجوز می ایستیم که همه مجوزها 
اکران ش��ود.« وزیر ارشاد با بیان اینکه یکی از نکاتی که 
از ابت��دا به دنبال آن بودیم کاه��ش تصدی گری دولت 
در اجرا اس��ت، گفت: »م��واردی مثل جش��نواره فیلم، 
تئاتر، موس��یقی، نمایشگاه کتاب و نمایشگاه رسانه های 
دیجیت��ال از موضوعاتی اس��ت ک��ه وزارت فرهنگ باید 

سیاست گذار، برنامه ریز و ناظر آن باشد.« 

س��ردار اس��کندر مومنی، رییس پلیس راه��ور ناجا در 
همایش روز ملی هوای پاک با بیان اینکه منش��أ آلودگی 
هوا در حوزه حمل و نقل، س��وخت و خودرو اس��ت، اظهار 
ک��رد: در درجه اول بای��د به دنبال از بین بردن بس��ترها 
و علل آلودگی هوا باش��یم که امروز بحث اصلی وس��ایل 
نقلیه موتوری است؛ زیرا این وسایل در آلودگی هوا بسیار 
موثرن��د. وی با اش��اره به آمار خودروه��ای در حال تردد 
کش��ور، گفت: از ابتدای تولید تا سال 80 کل خودروهای 
ش��ماره گذاری ش��ده چهارمیلیون خودرو در کش��ور بود 
که در س��ال 85 به هفت میلیون رس��ید و اکنون ش��مار 

خودروه��ای در چرخه حمل و نق��ل 17.5 میلیون خودرو 
اس��ت. سردار مومنی با بیان اینکه تا پایان دهه 90 تعداد 
خودروه��ای در حال تردد ب��ه 30 میلیون خودرو خواهد 
رس��ید، اظهار کرد: ما هرچقدر دیرتر اق��دام کنیم دیرتر 
جل��وی آلودگی ه��وا را خواهیم گرفت و خس��ارت هایی 
جبران ناپذیر را ش��اهد خواهیم ب��ود. بنابراین باید فکری 
اساس��ی اندیشیده ش��ود. رییس پلیس راهور با تاکید بر 
اینکه خودروهای با آالیندگی پایین یا فاقد آالیندگی باید 
تولید ش��ود، گفت: عاوه بر مصرف کننده که باید مراقب 
خودروی��ش باش��د، معاینه فنی نی��ز در خصوص خودرو 

باید به صورت هماهنگ صورت گیرد. مومنی با اش��اره به 
مشکات موجود در زمینه معاینه فنی خودروها، گفت: ما 
ش��اهد مشکات فراوانی بودیم زیرا خودرویی که از مرکز 
معاینه فنی اش احراز نمی شد از شهرستان ها معاینه فنی 
می گرفتن��د. در واقع باید یکپارچه س��ازی در معاینه فنی 
ص��ورت گیرد و جای خالی آن حس می ش��ود. مومنی با 
اشاره به اینکه نمی ش��ود خودروی آالینده تولید کنیم و 
بع��د بگوییم معاینه فنی صورت گیرد، گفت: تنها راه حل، 
پلیس نیس��ت که پاس��خ دهد بلکه تمام دس��تگاه ها باید 
موارد را رعایت کنند و طبق قوانین و مقررات جلو بروند. 

رییس پلیس راهور ناجا: 
نمی شود خودروی آالینده تولید کنیم، بعد بگوییم معاینه فنی صورت گیرد

سخنگوی ش��ورای شهر تهران با تاکید 
بر اینکه تخریب طبقه هفتم پاس��اژ عا ء 
الدین قانونی و براس��اس آرای کمیسیون 
ماده 100 بوده است، اظهار کرد: رأی این 
کمیسیون نیز توسط دیوان عدالت اداری 
تایید شده بود و تخریب طبقه هفتم این 

پاساژ روال قانونی خود را طی کرده است. 
وی در ادام��ه با رد هرگون��ه رایزنی از 
س��وی مال��کان مغازه های تخریب ش��ده 
طبقه هفتم پاساژ عاءالدین در خصوص 

دریاف��ت پروانه و پایان کار گفت: تخریب 
این پاس��اژ کار بس��یار پس��ندیده ای بود 
که توس��ط مدیریت ش��هری انجام ش��د 
ش��هرداری  ک��ه  و خوش��حال هس��تیم 

گایه های ش��ورا را به بی پاس��خ نگذاشت 
و در نهای��ت ب��ه این موض��وع ورود پیدا 
ک��رد. س��خنگوی ش��ورای ش��هر تهران 
اظهار امی��دواری کرد: ش��هرداری تهران 
 در سایر تخلفات همانند پاساژ عاءالدین 

ورود پیدا کند. 

پرونده پاساژ عالءالدین بسته شد

آدم برفی ساختن ممنوع شد
خبرآناین- با بارش کم س��ابقه برف در عربس��تان سعودی، ساکنان این شبه 
جزیره به جش��ن پرداختند و مطابق با ش��یوه معمول در دیگ��ر نقاط دنیا، آدم 
برفی س��اختند اما این ش��ادی دیری نپایید و با صدور فتوا توس��ط یک مفتی 
س��عودی، س��اخت »آدم برفی« و »حیوان برفی« ممنوع اعام شد؛ با این حال 
اعراب با مفتی ش��ان همراهی نکردند و نه تنها آدم برفی ها س��اخته شد، بلکه به 
یک جریان در خاک عربستان و فضای مجازی بدل شد. مردم عربستان سعودی 
-دومین کشور گرم جهان- به تازگی یک فرصت برای سرگرمی یافتند و آن هم، 
س��اخت آدم برفی زیر بارش محدود برفی بود که باعث شد بخشی از این کشور 
سفیدپوش شوند، با این حال این شوق و شعف توسط محمدصالح المنجد مفتی 
عربس��تانی گناه خوانده ش��د و پیش از آنکه لذت برف بازی و س��اخت آدم برفی 

برای همه عرب ها ثبت شود، ساختن آدم برفی در این کشور ممنوع شد. 

هیاتی از دموکرات های کنگره آمریکا س��فر سه روزه 
خود را ب��ه کوبا آغاز کرده اند تا درب��اره انتظارات خود 
از عادی س��ازی روابط با دولت هاوان��ا بحث و تبادل نظر 

کنند.
 به گزارش آسوش��یتدپرس، هیاتی به رهبری سناتور 
»پاتریک لهی« از ایالت ورمونت روز ش��نبه در بیانیه ای 
اع��ام کرد که قانونگذاران آمریکایی می خواهند فرصت 
همکاری بیش��تر با هاوانا را شناس��ایی کرده و مقام های 
کوب��ا را ترغیب کنن��د تا به نگرانی ه��ای آمریکایی ها و 

نماین��دگان آنه��ا در کنگره رس��یدگی کنن��د. جزییات 
زیادی از برنامه س��فر این سناتورهای آمریکایی منتشر 

نشده است. 
ب��اراک اوبام��ا، رییس جمه��وری آمری��کا ماه گذش��ته 
از تجدی��د رواب��ط حس��نه با کوب��ا و ازس��رگیری روابط 
اقتصادی و ش��روع ابتکارات جدید تح��ت حمایت دولت 
آمری��کا برای احیای مناس��بات با کوبا خب��ر داد؛ اقدامی 
 ک��ه ب��ا نارضایت��ی برخ��ی از جمهوری خواه��ان کنگره 

همراه شد. 

سفر شماری از قانونگذاران دموکرات کنگره آمریکا به کوبا

  حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت 
کش�ور به ایرنا اعالم کرده است وزیر 
کش�ور در حکم�ی »محمدحس�ین 
مقیمی«، استاندار استان مرکزی را به 
س�مت معاونت سیاسی وزارت کشور 

منصوب کرده است. 
 عصرایران نوشت: دستگیری ۸۴ نفر 

در پارتی شبانه توسط اطالعات سپاه 
ناحیه سلمان مشهد صورت گرفت. 

  ریی�س مجلس ش�ورای اس�المی 

سه شنبه هفته جاری در رأس هیاتی 
پارلمانی به ترکیه سفر می کند. 

مقام های ارش�د س�ابق آمریکا با مذاکره کننده ارشد هسته ای کره شمالی 
در س�نگاپور روز یکش�نبه و در بحبوحه بن بست در روند مذاکرات دیدار 

کردند

تیتر اخبار

رییس کمیته محیط زیس��ت ش��ورای ش��هر تهران با 
تاکی��د بر اینکه س��ازمان بهداش��ت جهان��ی، به تازگی 
ته��ران را از می��ان 31 ش��هر ب��زرگ جه��ان به عنوان 
آلوده ترین کا نش��هر دنیا از نظ��ر ذرات معلق کوچک تر 
از 2/5 میک��رون اعام کرده، خاطرنش��ان کرد: واقعیت 
این است که اگر بخواهیم اس��تاندارد سازمان بهداشت 
جهان��ی را مبنا قرار دهیم، در عمل حتی   همان 13 روز 
ک��ه در س��ال 93 هوای پایتخ��ت در وضعیت پاک قرار 
داش��ت، نیز جزو روزهای آلوده محس��وب خواهد شد. 

حقان��ی با بیان اینکه افزای��ش ذرات معلق کوچک تر از 
2/5 میکرون، آثار مخربی روی س��امت افراد و افزایش 
بیماری های تنفس��ی، قلبی و عروقی بر جای می گذارد، 
تصری��ح کرد: آمار س��کته های قلبی و مغ��زی منجر به 
مرگ که هر سال توسط س��ازمان بهشت زهرای تهران 
منتش��ر می شود، نش��ان می دهد مرگ و میر شهروندان 
تهران��ی ب��ه دلیل س��کته در نیمه دوم س��ال که هوای 
تهران آلوده تر اس��ت تا چهار برابر بیشتر از نیمه نخست 

سال است. 

تهران آلوده ترین کالنشهر دنیا

 سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری تهران از نجات 25 نفر از 
حریق س�اختمان اداری در بلوار کش�اورز 

خبر داد. 
  ریی�س پلی�س راه�ور ته�ران بزرگ 
معتقد اس�ت، در تم�ام طرح های جدید 
حق حمل و نق�ل عمومی ش�هروندان در 
نظ�ر گرفته می ش�ود تا میزان اس�تفاده 
از خودروی ش�خصی و البت�ه پارکینگ 

کاهش یابد.
رییس کمیس�یون سالمت شورای شهر تهران ضمن هشدار درباره میزان باالی 
سرب در گوشت مرغ گفت: میزان سرب موجود در گوشت مرغ ۴7 درصد بیشتر 

از استاندارد است

تیتر اخبار

انتق��اد از حض��ور کمرنگ زن��ان و رنگین پوس��تان در 
نامزدهای اس��کار رییس آکادمی را به واکنش واداش��ت. 
به گزارش بی بی س��ی، در پی انتقادها از نبود تنوع نژادی 
و جنس��یتی در معرفی نامزدهای اس��کار امس��ال، رییس 
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا گفت که ترجیح 
او هم این است که شاهد تنوع بیشتری در نامزدها باشد، 
ام��ا افزود: این موضوع باید در س��طح وس��یع تری در کل 
صنعت س��ینما مورد توجه قرار گیرد. با وجود این، شریل 
بون آیزاکس از معرفی نامزدهای امسال دفاع کرد و گفت 

که آکادمی پیشرفت خوبی در این زمینه داشته است. 
بازیگ��ری  نام��زد معرفی ش��ده در چه��ار رش��ته    20
امس��ال همگی سفیدپوست هس��تند و هیچ کارگردان و 
فیلمنامه نویس زنی هم در میان نامزدها دیده نمی ش��ود. 

بون آیزاکس، رییس آکادمی که خود آمریکایِی- آفریقایی  
تبار اس��ت به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که آکادمی 
به دنبال تنوع در دیدگاه و عقاید است. او گفت: ما در دو 
س��ال گذشته در مقایسه با قبل پیش��رفت های خوبی در 
فراگیر بودن و رعایت گوناگونی در پذیرش اعضای جدید 
داش��ته ایم. ریی��س آکادمی گفت که به ش��دت عاقه مند 

است که شاهد تنوع بیشتری در میان نامزدها باشد. 
بع��د از اع��ام نامزدهای اس��کار، کاربران ش��بکه های 
اجتماعی به ش��کلی گس��ترده به اینک��ه نامزدهای اصلی 
اغلب سفیدپوس��ت و مرد هستند، اعتراض کردند. به ویژه 
نامزد نش��دن فیلم »س��لما« در رش��ته های کارگردانی و 
بازیگری در مرکز انتقادها بود. این فیلم بخش��ی از زندگی 

مارتین لوترکینگ را روایت می کند. 

واکنش رییس آکادمی اسکار به انتقادها 

و  تهیه کنن�ده  حس�ین پور،  محم�د    

کارگردان سینما و تلویزیون در اثر سرطان 
معده درگذشت. 

 اس�امی کتاب های راه یافته به مرحله 
کت�اب  دوره  س�ی ودومین  داوری  دوم 

س�ال با موضوع ادبیات اعالم ش�د.
محمدجلیل عندلیبی، آهنگساز و نوازنده پیشکسوت سنتور، در بیمارستان 

بستری شده است

تیتر اخبار

رضا حس��نی خو، مش��اور وزیر و مدیرکل دفتر مرکزی 
حراست وزارت ورزش و جوانان در تشریح ابعاد دستگیری 
و بازداش��ت تعدادی از متخلفان مرتب��ط با ورزش گفت:  
حس��ب دس��تور وزیر محترم، جناب آقای دکتر گودرزی، 
موض��وع سالم س��ازی و مقابله با ناهنجاری ه��ا در وزارت 
ورزش و جوانان به صورت جدی در دس��تور کار مجموعه 
حراست و سایر دستگاه های نظارتی قرار گرفت. در همین 
رابط��ه تحقیق��ات جامعی در بخش ه��ای مختلف صورت 
پذیرفت که هفته گذش��ته یکی از موارد، به نتیجه رسید 
و در نهایت با همکاری نهادهای نظارتی و همراهی بسیار 
خوب مقام محترم قضایی، سه نفر از متخلفان که یک نفر 

آنها در وزارت ورزش و جوانان دارای مسئولیت ستادی و 
دو نفر دیگر خارج از مجموعه مدیریتی ورزش ولی مرتبط 
با آن هستند، بازداشت شدند. با عنایت به اینکه پرونده در 
مرحله تحقیقات اس��ت، بنابراین ارائه اطاعات بیشتر در 
حوزه اختیارات دستگاه قضایی است. در حال حاضر، صرفا 
برخی اتهامات نس��بت به این افراد مطرح است؛ از این رو 
رعایت حرمت و آبروی افراد امری ضروری و واجب است؛ 
چه بس��ا در خص��وص برخی یا تمام��ی اتهامات قرار منع 
تعقیب صادر ش��ود. بنابراین از هم��ه عزیزان انتظار داریم 
ت��ا صدور رأی قطعی از هرگون��ه گمانه زنی و پیش داوری 

پرهیز کنند. 

بازداشت 3مدیر ورزشی

  ایس�نا: مدی�رکل ورزش و جوان�ان 

ورزش�کاران  بی�کاری  از  لرس�تان 
تحصیل کرده در استان اعالم نارضایتی 

کرد. 
 الس�اندرو دل پی�رو س�تاره فوتبال 
تماش�ای  ب�رای  هفت�ه  ای�ن  ایتالی�ا 
رقابت ه�ای ج�ام ملت ه�ای آس�یا به 

استرالیا خواهد رفت. 
 ی�ک س�ایت معتب�ر اس�ترالیایی به 
بررسی دو تیم ایران و امارات پرداخت و 
دژاگه، شجاعی و حاج صفی را ستاره های 

تیم ملی ایران خواند. 

پ�س از دیدار دبیر کل فدراس�یون فوتب�ال با رییس کنفدراس�یون فوتبال 
آس�یا جریمه نقدی ایران پابرجا ماند اما این تیم مش�کلی برای اس�تفاده از 

پیراهن هایش تا پایان جام ندارد

تیتر اخبار
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درصد افزایش ازدواج مردان و زنان ایرانی با اتباع غیرایرانیوزارت ارشاد درصدد توافق با ناجا برای امنیت کنسرت ها
حس��ین نوش آبادی، س��خنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در گفت وگو با ایلنا 
درباره تاخیر چندین س��اعته در برگزاری کنسرت عالیم قاسم اف خواننده آذربایجانی 
گف��ت: ای��ن ناهماهنگی ها گاه��ی اتفاق می افتد ک��ه نیازمند هماهنگ��ی با نهادهای 
مختلف است. ممکن اس��ت در برگزاری کنسرت های موسیقی مداخاتی پیش بیاید. 
م��ا برای کاهش این اتفاقات و برگزاری کنس��رت های مجوزدار، درصدد هس��تیم که 
تفاهم نامه ای بین وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی و نیروی انتظامی هرچه سریع تر به 
امضا برس��د. با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و سردار احمدی، فرمانده نیروی 
انتظام��ی، امضای این تعهدنامه به معنای مش��خص ش��دن وظیفه هر نهادی اس��ت. 
نیروی انتظامی در حفظ امنیت و نظم و انتظام امور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
را ی��اری می کند و از رفتارهایی که در گذش��ته پیش آمده جلوگیری به عمل خواهد 
آمد. وقت��ی تعهدنامه و توافق نام��ه ای نداریم، این گونه اتفاق��ات می افتد. به مدیرکل 
ارش��اد اس��تان ها اختیار دادیم که هماهنگی های الزم را برای برگزاری کنسرت هایی 
ک��ه مج��وز دارند انجام دهند و آنها هم موظف هس��تند با نی��روی انتظامی هماهنگ 
باش��ند تا از این اتفاقات جلوگیری ش��ود. وقتی مجوزی برای برگزاری کنس��رت در 
شهرس��تان ها داده می ش��ود، مدیران موظفند، با مقامات قضای��ی و اطاعاتی و دیگر 
نهادها هماهنگ باش��ند تا یک برنامه خوب و بی حاش��یه را داش��ته باشیم. همه این 
نقش ها تعریف ش��ده است. اما در استان هایی که این هماهنگی ها کامل نبوده، نهادی 

مداخله می کند و موجب تاخیر یا حتی لغو کنسرتی می شود. 
نوش آبادی با بیان اینکه با امضای این تفاهم نامه دیگر ش��اهد لغو کنسرت ها نخواهیم 
بود؛ گفت: این اخبار برای ما بس��یار ناگوار اس��ت. تفاهم با نیروی انتظامی، بخش بزرگی 
از این مش��کات را حل می کند. بررس��ی می کنیم برای جلوگیری هرچه بیش��تر از این 
اتفاق��ات، با نهاده��ای ذی ربط هم یک تفاهم نام��ه امضا کنیم. او اف��زود: آنچه در بحث 
موس��یقی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ موضوعی چالش  برانگیز اس��ت، موضوعات 
فقهی و شرعی است که وجود دارد. در بحث موسیقی هم نظر مراجع تقلید و هم نظرات 
فقهی و حکومتی مقام معظم رهبری مطرح اس��ت. آنچه مس��لم اس��ت عمل به نظرات 
فقهی و حکومتی اس��ت. قصد داریم از نظرات حوزه های علمیه بیشتر استفاده کنیم که 
بدانند ما چارچوب هایی را در نظر می گیریم و اینطور نیس��ت که هرکس��ی درخواس��ت 
داد مجوز س��ریعا برای او صادر ش��ود. او گفت: ما پاسخگوی مجوزی که صادر می کنیم؛ 
هس��تیم مگر اینکه برگزارکننده، چارچوب ها را به هم بریزد و به تعهد خود عمل نکند. 
اینجاس��ت که ما وارد می ش��ویم و ممکن است کنس��رت از طرف خود وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی لغو شود. 

مدیرکل دفتر آمار و اطاعات جمعیتی س��ازمان ثبت احوال کش��ور گفت: در 9 ماهه 
امسال 615 مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع غیرایرانی در پایگاه اطاعات جمعیتی 
س��ازمان ثبت احوال ثبت شده اس��ت، این در حالی  است که تعداد این نوع ازدواج ها در 
مدت مش��ابه در سال گذش��ته 487 مورد بود و با رش��د 26.3 درصدی این آمار مواجه 
هس��تیم. علی اکبر محزون، در گفت وگو با ایس��نا ادامه داد: در 9 ماهه سال جاری 538 
هزار و 776 ازدواج ثبت ش��ده که هم زن و ه��م مرد ایرانی بودند. همچنین آمار ازدواج 
مردان اتباع غیرایرانی با زنان ایرانی یک در هزار در مقابل کل آمار ثبت ش��ده از ازدواج 
در س��ال جاری است. در زمان ازدواج میانگین س��نی مردان اتباع غیر ایرانی 38.2 سال 
و میانگین س��نی زنان ایرانی 33.6 س��ال بوده است. بیشتر زنان ایرانی که با مردان اتباع 
غیر ایرانی ازدواج کرده اند بیش��تر بین 25 تا 29 س��ال بوده اس��ت که شامل 138 مورد 
می شود. 116مورد نیز در فاصله سنی 30 تا 34 سال قرار دارد. 145 مورد از زنان ایرانی 

در گروه سنی 30 تا 34 سال و 136 مورد در فاصله سنی 25 تا 29 سال قرار دارند. 
محزون درباره اس��تان هایی که بیش��ترین ازدواج زنان ایرانی با مردان اتباع غیر ایرانی 
در آن ثب��ت ش��ده اس��ت، گف��ت: 90 ازدواج زنان ایرانی ب��ا مردان اتب��اع غیر ایرانی در 
اس��تان تهران، 48 مورد در استان خوزس��تان، 44مورد در استان قم، 42مورد در استان 
آذربایجان غربی و 36 مورد در استان خراسان رضوی ثبت شده است. وی با اشاره به آمار 
ازدواج مردان ایرانی با زنان اتباع غیرایرانی افزود: در 9 ماهه اول سال جاری 560 مورد 
از این ازدواج ها به ثبت رس��یده است، اما در س��ال گذشته این آمار 453 مورد بود. این 
آمار نشان دهنده رشد 23.6 درصدی ازدواج مردان ایرانی با زنان اتباع غیر ایرانی است. 

مدیرکل دفتر آمار و اطاعات جمعیتی س��ازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: میانگین 
س��نی مردان ایرانی 33.5 و میانگین س��نی زنان اتباع غیر ایرانی 27.7 بوده است. بیشتر 
مردان ایرانی که با زنان اتباع غیر ایرانی ازدواج کرده اند در گروه 25 تا 29 سال قرار دارند 
که تعداد آنها 163 نفر اس��ت. 141 نفر نیز در گروه سنی 20 تا 24 سال هستند. بیشتر 
زنان اتباع غیر ایرانی که با مردان ایرانی ازدواج کرده اند، در گروه سنی 20 تا 24 سال قرار 
دارند که تعداد آنها 154 نفر است. 139 نفر هم در فاصله سنی 15 تا 19 سال هستند. 
بیش��ترین اس��تان هایی که ازدواج مردان ایرانی با زنان اتباع غیر ایرانی ثبت ش��ده است، 
خوزستان با 64 مورد، خراسان رضوی با 62 مورد، تهران با 41 مورد، گلستان 32 مورد 
و آذربایجان غربی 30 مورد اس��ت. چهار استان خراس��ان رضوی، خوزستان، آذربایجان 
غربی و تهران در ازدواج ایرانیان با اتباع غیرایرانی با یکدیگر مش��ترک هس��تند. اس��تان 
تهران جمعیت زیادی دارد. بنابراین ازدواج با اتباع غیرایرانی هم بیشتر است. استان های 

مرزی نیز فرهنگ نزدیکی با اتباع کشورهای همجوار خود دارند. 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

علی جنتی: 

پای فیلم های 
مجوزدار می ایستیم



 تغییر ذائقه مخاطبان
از طریق آگهی های تلویزیونی

با تغییر روند زندگ��ی روزمره افراد در جامعه های 
ماش��ینی، ذائقه غذایی آنها نیز تغییر کرده اس��ت؛ 
موضوعی ک��ه منجر ب��ه رواج بیماری های مختلفی 
در جوامع ش��ده  است. براین اس��اس معموال وزارت 
بهداشت و درمان اکثر کش��ورها سعی  می کنند که 
ب��ا به کارگیری ابزارهای مختل��ف، تغییری در روند 
غذای��ی شهروندان ش��ان ایج��اد کنند ت��ا بتوانند از 
بیماری ه��ای مختلفی که افراد بر اثر این تغذیه های 
نامناسب به آن مبتال ش��ده اند، جلوگیری کنند. در 
این راس��تا اکثر کشورها س��عی می کنند تیزرهایی 
آموزش��ی را در حوزه بهداش��ت و درمان آماده و از 
طری��ق رس��انه های عمومی مانن��د تلویزیون پخش 
کنند. البته هستند کشورهایی که از رسانه های دیگر 
مانند رسانه های محیطی نیز برای فرهنگ سازی در 

حوزه تغذیه مناسب استفاده می کنند.

درکش��ور ما نی��ز مدتی اس��ت وزارت بهداش��ت 
و درم��ان به همراه س��ازمان صداوس��یما در جهت 
فرهنگ س��ازی و تغییر رون��د غذایی اف��راد جامعه 
تیزرهای��ی را آماده و پخش می کن��د. تیزرهایی که 
در این راستا س��اخته می شوند معموال با دو مشکل 
روبه رو هس��تند؛ برخی از آنها آنقدر هنری هس��تند 
که فهم پیام آنها توس��ط مخاطبان با سختی مواجه 
می ش��ود، مانند آگهی هایی که ب��ه تازگی به منظور 
صرفه جوی��ی در مص��رف آب در حال پخش اس��ت. 
در اکثر آنها بیابانی بی آب نش��ان داده می ش��ود که 
کودکی با کوزه ای ب��ردوش بی رمق در حال حرکت 
است. سازندگان آگهی می خواهند از عمق فاجعه به 
مخاطب��ان بگویند ولی آنقدر آگهی را با ش��یوه های 
هنری و تکنیک های پیچیده می س��ازند که مخاطب 
باید صبور باش��د تا متوجه شود که جریان چیست. 
البته بعضا با صبوری نیز کار از پیش نمی رود و برای 

درک بهتر باید حتما پیامی با تصویر همراه شود. 

دس��ته دیگر از آگهی های س��اخته ش��ده در این 
راستا موزیکال و انیمیشنی هستند که پیام آنها نیز 
معموال جدی گرفته نمی ش��ود. در نتیجه رسیدن به 
ی��ک فرم ای��ده آل که بتواند هم پیام خوبی داش��ته 
باشد و هم خوب ساخته شده باشد، برای سازندگان 
چنین تیزرهایی سخت و دشوار است. البته هستند 
آگهی های��ی که پی��ام را س��اده و روان و بدون هیچ 
پیچیدگی به مخاطبان می رس��انند و تاثیری عمیق 
روی آنه��ا می گذارن��د. در این راس��تا به تازگی یک 
آگه��ی تلویزیونی ب��ا هدف فرهنگ س��ازی و حذف 
نمک از وعده های غذایی از رسانه تلویزیون در حال 
پخش اس��ت که پی��ام را س��اده و روان به مخاطب 
رس��انده است. برای این آگهی، ش��عار تبلیغاتی »با 
حذف نمک چراغ زندگی خود را روشن نگه دارید« 

در نظر گرفته شده است. 
ش��عاری که مس��تقیما ب��ه مضرات این چاش��نی 
غذای��ی اش��اره دارد. ای��ن آگهی بازیگری را نش��ان 
می ده��د که در حال غ��ذا خوردن اس��ت. بازیگر با 
خ��وردن نخس��تین لقمه غذایی ب��ا میمیک صورت 
خود ب��ه مخاطب نش��ان می دهد که غ��ذا بی نمک 
اس��ت. در نتیجه به سراغ استفاده از نمکدان می رود 
و ب��ا هربار ریختن نمک روی غذا کمی از نور صحنه 
کم می ش��ود. با هر بار کم شدن نور بازیگر به اطراف 
خ��ود نگاه��ی می ان��دازد و بی تفاوت ب��ه کار قبلی 
خ��ود ادامه می دهد. بازیگر آنقدر ب��ه این کار ادامه 
می دهد که صحنه کامال تاریک و دوباره شعار آگهی 
نمایش داده می شود. این آگهی از پیچیدگی خاصی 
برخوردار نیس��ت و صحنه های به کار رفته در آن نیز 
آنچنان شلوغ و عجیب به نظر نمی رسد که بیننده را 
دچار س��ردرگمی کند. اگر اکثر ساختار آگهی ها در 
حوزه فرهنگ سازی به این سمت و سو برود، مطمئنا 

تاثیرات بیشتری روی مخاطبان خواهد گذاشت. 

ع��الوه ب��ر ن��وع س��اخت، زم��ان پخ��ش چنین 
آگهی های��ی نی��ز روی تاثیرگذاری پیام ش��ان موثر 
خواهد بود. اگر این آگهی ها دقیقا زمانی پخش شود 
که شهروندان مش��غول غذاخوردن هستند، تاثیرات 
بیشتری خواهند داشت. چون اگر زمانی که مخاطب 
مشغول اس��تفاده از نمکدان است با چنین صحنه و 
پیامی روبه رو شود، بیشتر در ذهنش ماندگار خواهد 
ش��د. در این راس��تا س��ازمان های مربوط��ه باید در 
ساخت آگهی هایی با رویکرد فرهنگ سازی، به ابعاد 
مختلف آن توجه نشان بدهند تا بتوانند تغییری در 

رفتار شهروندان ایجاد کنند. 

تی شرت های پرنده در نخستین 
آگهی ایکیا در سال جدید

لیست موفقیت های ایکیا در دنیای تبلیغات در سال 
 ،RGB 2014 بی پایان اس��ت: بیلبورد شگفت انگیز
آگهی تبلیغاتی آشپزخانه ای که می چرخد، بیلبوردی 
ک��ه در آن افراد از دیوار ب��اال می روند و کاتالوگ های 
مدرن. به این ترتیب س��ال 2014 برای هیچ بازاریابی 

به اندازه Ikea موفقیت آمیز نبوده است. 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز، حاال آژان��س تبلیغاتی 
Mother لن��دن آگه��ی تبلیغاتی قاب��ل توجهی را 
برای این برند س��اخته اس��ت. در این آگهی یکسری 
تی ش��رت های یقه گرد به دنبال یافت��ن خانه ای برای 

خود در سرتاسر جهان به پرواز در می آیند. 
کارگ��ردان این آگه��ی تبلیغاتی، دوگال ویلس��ون، 
متعلق به ش��رکت فیلم س��ازی Blink  اس��ت که از 
دی��دگاه Adweek  دو م��ورد از بهترین آگهی های 
تبلیغاتی س��ال 2014 را س��اخته اس��ت. این آگهی 
تبلیغاتی همچنین برخی کار های اجرایی کارگردانان 

شرکت فیلم سازی Blinkink را در برمی گیرد. 

تبلیغات خالق

آگهی: هواپیمایی United- شعار: در بخش اقتصادی پرواز )Economy( جای پای خیلی راحتی برای شما در نظر گرفته شده است!
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ایستگاه تبلیغات

نرگس فرجی

بازار داغ تبلیغات تخریبی زیر ذره بین »فرصت امروز«

 جنگ تبلیغاتی  با 
سالح تهمت و تخریب

مش�تریان معموال نس�بت ب�ه تبلیغات 
تخریبی چه نگاهی خواهند داشت؟ 

مطالعاتی که در سال های اخیر انجام شده 
نش��ان می دهد که نگ��رش مصرف کنندگان 
نس��بت به انواع تبلیغات به خصوص تبلیغات 
تلویزیونی به ش��دت در حال نامساعد شدن 
اس��ت، درحالی که اعتم��اد مصرف کنندگان 
ب��ه تبلیغات ده��ان ب��ه ده��ان در فرآیند 
تصمیم گیری چه از طرف افرادی که آنها را 
می شناسند و چه از طرف مصرف کنندگانی 
که ش��ناختی از آنها ندارند، بس��یار افزایش 
پیدا کرده است. توصیه هایی مثبت راجع به 
کاال ی��ا خدمت خاصی که ریس��ک خرید را 
به پایین ترین حد ممکن می رساند به همان 
ان��دازه که مفید و تاثیرگذار اس��ت، با تغییر 
ماهیت ه��دف، می تواند اثرات تخریبی قوی 
به همراه داشته باش��د. اثراتی که مستقیما 
ش��هرت برند را نش��انه خواه��د گرفت و در 
قال��ب تجربه ای واقع��ی، ارزش ویژه برند را 
به چالش می کش��د. عملکرد مش��تریان در 
مواجه��ه با این نوع از تبلیغات به متغیرهای 
زی��ادی بس��تگی دارد. از جمل��ه مهم ترین 
آنه��ا می توان به میزان ش��هرت برند، درجه 
حساسیت محصول و در نهایت فضای غالب 
جامعه و وجود بس��تر همگرا، با آن موضوع 
نام برد. بدون شک اگر تصویر برند یا جایگاه 
شرکت ش��کننده و ضعیف باشد، تاثیر روی 
عملک��رد مش��تریان بیش��تر خواه��د بود و 
میزان وفاداری مش��تری نی��ز تعیین کننده 
می شود. درجه حساسیت محصول نیز بسیار 
پراهمیت اس��ت. وقتی محص��ول به گونه ای 
اس��ت که پای سالمتی وس��ط می آید، این 
تاثیرات تش��دید خواهد ش��د. مواد غذایی و 
خ��ودرو در دو صنع��ت مختل��ف مثال های 
خوبی در این راس��تا هس��تند. بدون ش��ک 
مصرف کنن��دگان این گ��روه از محصوالت، 
حساس��یت باالیی در انتخاب خود خواهند 
داشت و توجه بیشتری به این گونه شایعات 
ک��رده و محتاط ت��ر عم��ل می کنند. بس��تر 
همگ��را در جامعه نیز می تواند از دیگر موارد 
تعیین کننده در میزان تاثیرگذاری تبلیغات 
تخریبی باشد. زمانی که یک دغدغه و نگرانی 
اجتماعی در خصوص موضوعی فعال شده و 
موجی ایجاد ش��ده است، همگرا بودن آن با 
ش��ایعه می تواند سرعت انتشار، عمق نفوذ و 
میزان باورپذیری آن را افزایش بخشد. البته 
در بیشتر موارد شایعه س��ازان یا کسانی که 

به صورت هدفمند تبلیغات تخریبی را علیه 
یک رقیب راه اندازی می کنند، از موضوعات 
نگران کننده جاری در جامعه که در مرحله 
حساس��یت زا است بهره برده و این پتانسیل 
و انرژی را در راس��تای گس��ترش و پیشبرد 
ش��ایعه هدایت کرده و به رقیب ضربه وارد 

می کنند. 
برنده�ا چگون�ه بای�د مج�ددا اعتم�اد 

مشتریان خود را به دست بیاورند؟ 
پاسخ این سوال را در قالب استراتژی های 
نگه��داری از تصوی��ر برن��د و محافظ��ت از 
ش��هرت نیز می توان بررس��ی ک��رد؛ اینکه 
ایجاد و باالبردن وفاداری نس��بت به برند را 
ب��ر مکتب اهرنبرگ و به ص��ورت تک بعدی 
منطبق دید و صرفا به دیدگاه رفتاری اعتقاد 
داشت که تکرار خرید منجر به وفاداری شده 
و ش��رکت هایی که در بازار رهبر هس��تند و 
خ��ود را بی رقیب می بینن��د، در این زمینه 
مص��ون خواهند ماند. احتماال این دس��ته از 
شرکت های داخلی هیچ عکس العملی نشان 
نداده و تالش��ی ب��رای رفع اث��رات این گونه 
تبلیغ��ات نخواهند ک��رد اما اگ��ر معتقد به 
مکت��ب دو بعدی جاکوبی مبتن��ی بر تکرار 
خرید و نگ��رش مطلوب باش��یم، آنگاه نیاز 

ب��ه ایج��اد برنامه ه��ای پش��تیبان برای 
رفع اثرات س��وءتخریب نگرش مطلوب، 
به شدت احساس می ش��ود. نقش روابط 
عمومی در قامت محافظ و کنترل کننده 
افکار عمومی بسیار حائز اهمیت خواهد 
بود تا از گس��ترش هر گونه بحثی که به 
اعتبار ش��رکت لطمه می زند جلوگیری 
ک��رده و ب��ه موقع و ب��ه درس��تی، آن 
را مدیری��ت کنن��د. زمانی ک��ه نکته ای 
منفی در م��ورد ش��رکت در اینترنت یا 
رس��انه های اجتماعی منتشر شده، بهتر 
است که مس��تقیما در مورد آن صحبت 
ش��ود و روابط عمومی ها صادقانه به امر 
اطالع رس��انی اهتم��ام بورزن��د. در این 
صورت هم مخاطبان آگاه می شوند و هم 
ش��رکت ها اعتبار خود را دوباره به دست 

می آورند. 
این تبلیغات توس�ط چه کسانی تهیه و 

منتشر می شود؟ 
در خص��وص علل انتش��ار چنین تبلیغات 
منف��ی نمی توان قضاوت قطع��ی کرد و این 
قض��اوت را به هرنوع محتوای��ی تعمیم داد. 
معموال بس��ته به موضوعات مختلف، دالیل 
مختلفی ممکن اس��ت قابل بررس��ی باشد. 
احتم��ال اصلی ک��ه موضوع ای��ن بحث نیز 

هس��ت، فعالیت رقبا با محوریت اثبات خود 
و نفی دیگران اس��ت. در تبلیغات تخریبی، 
اخ��الق هیچ جایگاه��ی ندارد و متاس��فانه 
قوانی��ن ب��ازی زی��ر پا گذاش��ته می ش��ود. 
دلی��ل دیگری که می ت��وان برای آن متصور 
ش��د، عدم دلجویی یا جل��ب رضایت از یک 
مشتری یا گروهی از مشتریان ناراضی است 
که بس��ته به جایگاه اجتماعی و تاثیرگذاری 
آنان، ش��دت و حدت گس��ترش و اثربخشی 
این ش��ایعات متف��اوت می ش��ود. در برخی 
م��وارد هم جریاناتی ک��ه منفعت خود را در 

خط��ر می بینند، ب��ا ایجاد چنین ش��ایعاتی 
س��عی در تغییر روند یک اتف��اق یا رویکرد 
در حوزه سیاس��ت، فرهنگ یا اقتصاد به نفع 

خود دارند. 
ای�ن ش�یوه در خارج کش�ور نی�ز میان 
برنده�ا رایج اس�ت، در ص�ورت امکان 
مقایس�ه ای می�ان تبلیغ�ات تخریب�ی 
داخل و خارج از کش�ور داشته باشید و 

مثال هایی را در این حوزه ذکر کنید. 

یکی از نمونه های قدیمی که با تاثیرگذاری 
باالی��ی در ایران به راه انداخته ش��د، مربوط 
به یک ش��رکت بزرگ و معتب��ر داخلی بود 
که ش��ایعه ای درخصوص غیربهداشتی بودن 
محصوالت سوس��یس و کالباس این شرکت 
ش��کل گرفت. این ش��ایعه به اندازه ای قوی 
عمل کرد که ش��رکت مجبور به جمع آوری 
محصوالتش در این بخش ش��د و تا مدت ها 
ای��ن ش��اخه از محص��والت ش��رکت امکان 
فعالی��ت دوباره پیدا نکرد و ضرر زیادی را به 
آن وارد کرد. ش��ایعه به س��رعت پخش شد 
و در ه��ر جمع��ی در م��ورد آن صحبت 
می شد. انفعال ش��رکت در برخورد با آن 
و واکنش دیرهنگام ه��م موضوع را برای 
مش��تریان قابل ب��اور کرده ب��ود. همین 
شرکت در س��ال های گذشته با برگزاری 
توره��ای بازدی��د از خ��ط تولی��د خود و 
تکیه بر بهداش��تی بودن محصوالتش به 
هم��راه فعالیت گس��ترده روابط عمومی، 
ب��ا تولید محت��وا و خبره��ای مرتبط در 
فضای مجازی، تصویر ش��فاف و مطمئنی 
در بین مخاطبان و مش��تریانش رقم زده 
بود. متاس��فانه در ایران هنوز نگاه ویژه ای 
به نق��ش مس��ائل اجتماع��ی و تبلیغات 
ده��ان به دهان وجود ندارد و ش��رکت ها 
در نوع��ی خودب��اوری کاذب نس��بت به 
میزان تاثی��ر این گون��ه موج های مخرب 
تبلیغاتی به س��ر می برند ام��ا موضوع جدید 
دیگری مانند روغن پالم نش��ان داد که حتی 
بزرگ تری��ن و قدیمی ترین ش��رکت ها هم از 
اث��رات نگرانی های اجتماع��ی به خصوص در 
حوزه هایی که با س��المتی مصرف کنندگان 
در ارتب��اط اس��ت، در ام��ان نیس��تند. عدم 
خری��د چن��د روزه ش��یر از طرف م��ردم به 
دلی��ل نگرانی، بیش از پیش بر اهمیت نقش 
روابط عمومی ها و داش��تن زیرس��اخت های 

مدیری��ت بح��ران صحه گذاش��ت. در خارج 
از کش��ور نمونه های زی��ادی از تخریب های 
تبلیغاتی به چش��م می خورد. به خصوص در 
بین ش��رکت هایی که جنگ تبلیغاتی علنی 
در برابر هم دارن��د. به طور مثال جدیدترین 
نمون��ه آن همزمان ب��ا ورود آیف��ون 6 اپل 
صورت پذیرفت. در کمتر از 12 س��اعت پس 
از فروش نخستین گوشی، ده ها ویدئو از خم 
شدن آن در جیب هنگام نشستن منتشر شد. 
صد ها وبالگ و وب سایت به صورت هدفمند، 
مطالبی به نقل از خریداران به همراه عکس 
از گوشی منتشر کردند و ضعیف بودن آن را 
به تصویر کش��یدند. در واق��ع رقیب، ظرافت 
گوش��ی را که یک��ی از مزایای م��دل جدید 
عن��وان ش��ده بود، ب��ه نقطه ضع��ف تبدیل 
ک��رد. در ن��گاه اول خیلی ها ای��ن چالش را 
پایان تلخی برای ای��ن محصول می دیدند و 
امکانی برای موفقیت آن متصور نمی ش��دند 
اما در کمتر از 24 س��اعت اپل ب��ا بیانیه ای 
اطمینان داد که مقاومت این گوش��ی مانند 
دیگ��ر گوش��ی ها در این رده اس��ت و جایی 
برای نگرانی نیست و اگر کسی با این مشکل 
برخورد کرد می تواند بدون هیچ مشکلی آن 
را پس ده��د. به صورت همزم��ان اپل تعداد 
زیادی ویدئو از آزمایش��اتی که نشان می داد 
گوش��ی از مقاومت باالیی برخوردار اس��ت، 
منتش��ر کرد. از سوزاندن و ضربه زدن گرفته 
تا تحت انواع و اقس��ام فشارهای جانبی قرار 
گرفتن. در برهه فعل��ی نیز دغدغه و نگرانی 
جاری در جامعه با نام سونامی سرطان، بستر 
مناس��بی برای سوء اس��تفاده از احساسات و 
هیجانات مش��تریان خواهد بود. رصد کردن 
دائمی افکار عمومی، مدیریت بحران، واکنش 
س��ریع و مناس��ب، همچنین شفاف س��ازی 
از جانب ش��رکت ها از مهم تری��ن عوامل در 
کاهش و مهار اثرات تبلیغات تخریبی است. 

حسین محمدیان

در بیشتر موارد شایعه سازان یا کسانی که 
به صورت هدفمند تبلیغات تخریبی را علیه 
یک رقیب راه اندازی می کنند، از موضوعات 
نگران کننده جاری در جامعه که در مرحله 

حساسیت زا است بهره برده و این پتانسیل 
و انرژی را 
در راستای 
گسترش و 

پیشبرد شایعه 
هدایت کرده و 
به رقیب ضربه 

وارد می کنند

در روزهای اخیر، موجی در کشور به راه افتاده و تبلیغات تخریبی علیه برندهای 
مطرح داخلی در رس�انه های مختلف به خصوص شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای 
پیام رسانی مانند الین و وایبر پخش شده است. برخی برندهای داخلی که علیه شان 
تبلیغاتی منتش�ر شده عکس العمل هایی نش�ان داده اند و برخی دیگر بی تفاوت به 
فعالی�ت خ�ود در بازار ادامه می دهند. س�بک تبلیغ�ات تخریبی که ب�ه تازگی در 
رس�انه ها منتش�ر شده عجیب است، در آنها مس�تقیم از برندها نام برده می شود و 
نقل قولی مس�تقیم از فرد مس�ئول یا س�ازمان مربوطه که با گفته هایش برند مورد 
نظر را تخریب می کند، آورده ش�ده اس�ت. با کمی تحقیق مشخص می شود که نام 
فرد یا بیمارس�تانی که از آن در آگهی نام برده ش�ده، جعلی اس�ت و هویت واقعی 
ندارد. این تبلیغات فقط برندها را تخریب نمی کنند و مش�تریان را نیز دچار تناقض 
و سردرگمی خواهند کرد. با هومن  یگانی، کارشناس تبلیغات و برندینگ به بررسی 

دقیق تر این سبک تبلیغات در داخل کشور پرداخته ایم. 



چگونه می توان در اینترنت 
کسب و کارهای بزرگ را به زانو 

درآورد؟ 

درس��ت اس��ت که اینترنت، رسانه بس��یار خوبی 
ب��رای ایج��اد و احداث یک کس��ب و کار به حس��اب 
می آید  ام��ا باید در نظر داش��ت راه ان��دازی تجارت 
الکترونیکی مانند راه اندازی یک کس��ب و کار سنتی 
است. کسب و کارهای سنتی و اینترنتی برای رسیدن 
به موفقیت نیازمند برنامه ریزی و استراتژی منسجم 
هس��تند که بر خدمت رس��انی به مش��تریان تاکید 
فراوانی دارد. اهداف تج��ارت الکترونیکی متفاوت از 
اهداف کس��ب و کارهای سنتی نیست و برای افزایش 
فروش، بهبود کارایی و س��ود، نیازمند خدمت رسانی 

بهتر به مشتریان است. 
امروزه مردم بیش از ه��ر زمان دیگری وقت خود 
را در اینترنت س��پری می کنند. با این وجود، تبدیل 
ای��ن کاوش��گران اینترنتی ب��ه مش��تریان اینترنتی 
مس��تلزم این اس��ت که موسس��ات بازرگانی چیزی 
بیش از راه اندازی یک وب سایت انجام داده و منتظر 
مراجعه کاربران باش��ند. ممکن اس��ت ش��ما آماده 
فروش محصول باشید ولی هیچ کس نمی داند اینجا 
هس��تید، ایجاد فضای کافی برای یک سایت نیازمند 
ان��رژی، زمان، پول، خالقیت و ش��اید از همه مهم تر  
یک اس��تراتژی دقیق بازاریابی و پیش��برد، ترویج و 
فروش اس��ت. یکی از بزرگان تج��ارت، موفقیت در 
دنیای تجارت الکترونیکی را این گونه شرح می دهد: 
»موفقیت امری مرموز نیست. تفاوت بین موفقیت و 
شکس��ت اینترنتی غالبا در این است که افراد تا چه 
حد توانس��ته اند جزییات مرب��وط  را به دقت تنظیم 
کرده و طرح ه��ای دقیقی را به اجرا بگذارند. مالکان 
کس��ب و کارهای الکترونیک��ی که عمال ب��ه موفقیت 
دس��ت می یابند می دانن��د چگونه بای��د از اینترنت 
برای ایجاد ابزار و مدل های جدید بازرگانی اس��تفاده 

کنند.« 
به جای رقابت رو در رو با ابر شرکت های مسلط در 
عرصه اینترنت که از منابع و ش��هرت الزم برای نابود 
کردن رقبای کوچ��ک برخوردارند، باید تمرکز خود 
را بر خدمت رس��انی بر یک حوزه تخصصی بازار قرار 
دهید. اس��تفاده بهینه از منابع محدود ش��رکت های 
کوچک زمانی محقق خواهد ش��د که به جای تالش 
برای ارائه همه چیز به هم��ه افراد، تنها بر بازارهای 
تخصصی تمرکز کنند زیرا با تمرکز بر خدمت رسانی 
بر بخش کوچکی از بازار اس��ت که غول های صنعت 
آنها را نادیده گرفته اند، حوزه های تخصصی در تمام 
صنایع وجود دارد و مش��روط به انتخاب اس��تراتژی 
مناس��ب، می تواند بسیار سودآور باش��د. یک حوزه 
تخصص��ی را می توان به ش��یوه های مختلفی تعریف 
کرد که شامل نواحی جغرافیایی، وضعیت مشتریان، 

نوع محصول، کاربرد محصول و سایر موارد است. 

ش��رکت های کوچک اثبات کرده ان��د، اینترنت به 
واس��طه قابلیت دسترس��ی گس��ترده خود مکانیسم 
ایده آل��ی برای اج��رای یک اس��تراتژی متمرکز به 
حساب می آید زیرا شرکت های کوچک می توانند به 
تعداد زیادی از مش��تریان با عالیق مش��ترك دست 
یابن��د. در اینترن��ت، رقبا فقط به ان��دازه یک کلیک 
ماوس از ش��ما فاصله دارند. برای جذب مش��تریان 
و بازگرداندن آنها، ش��رکت های الکترونیکی نیازمند 
چیزی بی��ش از محصوالت باکیفیت و خدمات عالی 
به مش��تریان هستند. بسیاری از آنها به دنبال ایجاد 
جامعه ای از مش��تریان با عالیق مشترك هستند که 
وبسایت هس��ته اصلی آن اس��ت. آنها از طریق ارائه 
فرصت تعامل مش��تریان با افراد مش��ابه یا تعامل با 
کارشناس��ان برای بحث و کس��ب اطالعات بیش��تر 
درب��اره موضوعات م��ورد عالقه، به دنب��ال افزایش 
وفاداری مشتریان هستند. هوارد رین گلد، نویسنده 
کتاب جامعه مجازی، می گوید: »این فرآیند را نباید 
به عن��وان یک منبع مس��تقیم درآمدزایی تلقی کرد. 
ای��ن نگ��رش می توان��د دیدگاه هایی را ب��رای ایجاد 
محصوالت جدید در اختیار ش��ما قرار داده و به شما 
کمک کند تا روابط بهتری با مشتریان برقرار کرده و 

مشتریان وفادارتری داشته باشید.« 
واژه »مجانی« یکی از مهم ترین واژه ها در اینترنت 
اس��ت. بس��یاری از ش��رکت های موفق اینترنتی به 
توانایی اشانتیون در جذب بازدیدکنندگان به سایت 
پی برده و چیزهای دیگری هم به آنها می فروش��ند . 
اش��انتیون باید چیزی باش��د که مش��تریان برایش 
ارزش قائ��ل ش��وند ولی نباید بس��یار گران باش��د 
همچنین نباید به ش��کل محصول باشد. در حقیقت 
یکی از رایج ترین اشانتیون های ارائه شده در اینترنت 

»اطالعات« است. 
اطالعات دقیقا همان چیزی اس��ت که بسیاری از 
م��ردم در اینترنت به دنبال آن هس��تند! ایجاد یک 
روزنام��ه رای��گان ی��ا روزنامه ای که از طریق پس��ت 
الکترونیک��ی برای افراد ارس��ال می ش��ود به همراه 
لینک هایی به سایت شرکت و سایر موضوعات مورد 
عالقه یکی از موثرترین روش های هدایت مش��تریان 
بالقوه به س��وی یک سایت است. کارشناسان توصیه 
می کنند روزنامه ه��ای اینترنتی را به صورت مختصر 
و مفی��د تهیه کنید به گون��ه ای که بیش از 600 واژه 
نباش��د. ش��رکت انتش��اراتی  پور ریچاردز که توسط 
کری��س پیریل��و اداره می ش��ود، اغل��ب توصیه های 
مفی��دی را در زمینه نحوه ایج��اد روزنامه اینترنتی 
ارائ��ه می کند. می توانید با مراجعه به محصوالت این 
انتشارات، دانش خود را در این زمینه ارتقا بدهید. 

 برنامه بازاریابی تاثیرگذار 
با هزینه کم 

راز ایجاد یک برنامه بازاریابی تاثیرگذار، بهینه سازی 
بودجه محدودتان اس��ت. یک آگهی رادیویی، بروشور 
یا تبلیغ در وب س��ایت های پربازدید می تواند هزینه بر 
باش��د و برنامه های بازاریابی تان را از مسیر خارج کند. 
با استفاده از برنامه های بازاریابی کم هزینه، پیامتان را 
ساده تر و بر مبنای منظم به مشتری بفرستید و شاهد 

رشد درآمد هایتان باشید. 
چندین دلی��ل وجود دارد که چ��را برنامه بازاریابی 
مجانی یکی از اصول اساس��ی کسب و کارهای کوچک 

است: 
* ارائه تبلیغ��ات پرهزینه ضرورتا به فروش فزاینده 
منجر نمی شود. بسیاری از شرکت های بزرگ با وجود 
تبلیغات گسترده به ورشکستگی رسیدند. پس تبلیغات 
تنها عنصر دخیل در افزایش فروش و سود نیست. هر 
ریالی که خرج تولید می ش��ود، باید بازگشت سرمایه 
داش��ته باش��د. پول تان را صرف روش ه��ای تبلیغاتی 

پرهزینه که جواب نمی دهد نکنید. 
* نیاز است که مشتریان هدف شما حداقل هفت بار 
پیام تبلیغاتی شما را بشنوند تا تصمیم به خرید بگیرند. 
اس��تفاده از اس��تراتژی های فروش و بازاریابی فراتر از 
بودجه ت��ان، قطعا به معنای تاثیرگذاری پیام تبلیغاتی 

نیست. 
* تاثیر بازاریابی می تواند به طور عمده با اس��تفاده 
از کانال های چندگانه بازاریابی بهبود بخش��یده شود. 
مش��تریان هنگامی تبدیل به خریدار می شوند که نام 
شرکت ش��ما را در روزنامه دیده باش��ند، در سمینار 
مرب��وط ش��رکت کرده باش��ند، ی��ک بروش��ور به در 
خانه ش��ان ارسال شده باشد یا از وب سایت شما دیدن 
کرده باشند. هرچه برنامه های بازاریابی تان را وسیع تر 
کنید، تاثیرگذاری پیام تبلیغاتی تان بیش��تر می شود. 

پس به یک روش بسنده نکنید. 

روش های برنامه بازاریابی تاثیرگذار با بودجه کم 
کمک گرفتن: کمک گرفتن از دیگر شرکت ها برای 
بازاریابی می تواند در زمان و سرمایه و کسب و کارهای 
کوچک ش��ما صرفه جویی کند. با مبادل��ه می توان با 
هزینه کم، مش��تریان ش��رکت های دیگر را نیز هدف 
قرار  داد؛ اگر توافق همکاری مناسبی میان دو شرکت 
منعقد شود. با این روش که هزینه هم برای شرکت ها 
در بر ندارد آنها می توانند به طیف بیشتری از مشتریان 

هدف معرفی شوند. 
پیدا کردن هدف درس�ت: بخش مهمی از برنامه 
بازاریابی ش��ما باید هدف قرار دادن مشتریان مناسب 
باش��د. برای اینکه طرح برنامه بازاریابی مجانی به کار 
بیاید، مش��تریانی پیدا کنید که شناسایی و دستیابی 
به آنها آسان باش��د. بازاریابی انبوه را فراموش کرده و 

به نقاط دنج بازار رس��وخ کنید. برای مثال نیاز نیست 
به همه مصرف کنندگان لوازم آرایش��ی – بهداش��تی 
دسترسی داشته باشید، بلکه تنها کافی است با مراکز 
فروش این محصوالت آشنا باشید تا بتوانید محصول تان 
را در آنجا بازاریابی کنید. تالش برای دستیابی به همه 
مصرف کنندگان بی ثمر است زیرا هزینه های زیادی در 
پی دارد که ممکن است با وجود این تالش ها، هزینه ای 

که کردید به شما بازنگردد. 
افزای�ش پیش�نهادها: یک��ی از تاثیرگذارتری��ن 
روش های دس��تیابی به مش��تریان جدید، شنیدن نام 
محصول یا ش��رکت ش��ما از مش��تریان راضی است. 
یک مش��تری راضی درباره کسب و کار شما به دیگران 
می گوید. این روش بسیار موثر تر از هر کمپین تبلیغاتی 
پرهزینه اس��ت. بر کیفیت کاالی ت��ان تمرکز کنید تا 
مشتری خشنود باشد و آن را به دیگران معرفی کند و 
به این وسیله بدون هیچ هزینه ای طیف مشتریان تان 

چند برابر می شود. 

 تفاهم نامه مایکروسافت و علی بابا 
برای بهره مندی از حقوق مالکیت معنوی

گ��روه فروش��گاه های اینترنتی علی باب��ا تفاهم نامه 
جدی��دی ب��ا مایکروس��افت منعقد کرده اس��ت تا به 
موجب از حقوق مالکیت معنوی مایکروس��افت در دو 
 پلتفرم تج��ارت الکترونیک خود یعن��ی Taobao و

 Tmall.com بهره ببرد. به گزارش رایورز، براس��اس 
بخشی از این تفاهم نامه علی بابا اقدامات خود را برای 
جلوگی��ری از عرضه کااله��ای تقلبی در دو س��ایت 
اینترنتی مذکور گس��ترش می دهد، لیست اقالمی را 
که احتمال جعلی بودن کاالهای آن وجود دارد حذف 
می کند و جلوی انتشار محصوالت مایکروسافت را که 
شامل مجوزهای این شرکت نمی شوند می گیرد . گروه 
فروشگاه های اینترنتی علی بابا همچنین در نظر دارد به 
کمک مایکروسافت اطالعات الزم را در اختیار کاربران 
قرار ده��د تا آنها ب��دون آگاه��ی نرم افزارهای جعلی 
یا بدون مج��وز را خریداری نکنن��د و جلوی فعالیت 
فروش��ندگان این نرم افزارها گرفته ش��ود. دو شرکت 
علی بابا و مایکروس��افت اعالم کردند که با گس��ترش 
همکاری های خ��ود، آگاهی مش��تریان را برای خرید 
محص��والت نرم افزاری بدون مجوز افزایش می دهند و 
این مس��ئله را به خوبی نمایان می کنند که خرید این 
نرم افزارها تا چه اندازه می تواند امنیت، حریم خصوصی 

و اطالعات شخصی آنها را به خطر بیندازد.

ساخت برند لباس، رویای هر 
طراح مد و کارآفرینی است که به 
مسئله مد عالقه مند است. حتی 
اگر فعال این حوزه هم نباش��ید، 
صنعت لب��اس صنعتی دلفریب 
است و س��رمایه داران را ترغیب 
می کند که در آن سرمایه گذاری 
کنند. با وجود جاذبه های فراوان 
این صنعت، تولیدکنندگان ایرانی 
هنوز نتوانس��ته اند برند محبوبی 
را ب��رای مش��تریان پروپا قرص 
طرح های روز حوزه پوشاك خلق 
کنند و بخ��ش اعظم آنها جایی 
در دل مش��تریان وطنی ندارند. 
وضعی��ت آن قدر بحرانی اس��ت 
که برخی تولیدکنندگان ترجیح 
می دهند پوش��اك ایرانی خود را 
با عنوان پوشاك ترك – و حتی 
ای��ن اواخر چینی- به مش��تری 
معرفی کنند تا میل به خرید را 

در میان آنها باال ببرند. 
س��اخت برند حوزه پوش��اك 
در ابت��دا مس��تلزم ایج��اد خط 
تولید لباس های مورد پس��ند و 
مدیریت تقاضا برای محصوالت 
اس��ت. خواه در ابتدای راه اندازی 
یک کس��ب و کار هستید و خواه 
می خواهید کس��ب و کار کوچک 
خود را به عنوان یک برند مطرح 
کنید، باید گام ه��ای زیر را برای 
طراح��ی یک برند لب��اس مورد 

توجه قرار دهید. 
گام اول: ب��ازار هدف خود را 
تعیین کنی��د. اگر قصد طراحی 
لباس برای بخش خاصی از مردم 
مانند کودکان یا نوزادان را دارید، 
پس نیاز به این بررسی دارید که 
چگونه والدین را به خرید لباس 

ترغیب کنید. 
گام دوم: ط��رح کس��ب و کار 
خ��ود را بنویس��ید. ه��م اهداف 
مال��ی و ه��م ط��رح بازاریابی را 
به تفصی��ل و با جزیی��ات ذکر 
کنید. این طرح می تواند ش��امل 
آمار و ارقام هدف ش��ما و درآمد 
مورد انتظار، هزینه های سربار و 
هزینه های کلی و طرح های شما 
برای عمومی کردن برند ش��ما و 

معرفی به مردم باشد. 
گام سوم: لباس تان را طراحی 
کنید یا ش��خصی را پیدا کنید 
که طراح اصلی ش��ما باشد. مهم 
است که در هنگام طراحی لباس 
ب��ه نکاتی توجه کنید که نه تنها 
مع��رف برند ش��ما باش��د، بلکه 
راحتی پوش��یدن آن نیز یکی از 
اصول اساس��ی در طراحی باشد. 
ب��رای این منظور ش��اید مجبور 
باشید که مبالغ زیادی در ایجاد 

یک برند هزینه کنید. 
گام چه�ارم: قب��ل از تولید 
انبوه از یک شرکت تولید کننده 
یا حتی ی��ک پرینتر برای دیدن 
آنچه طراحی کرده اید اس��تفاده 

کنید ت��ا در صورت وجود عیبی 
در طراحی بتوانید قبل از تولید 

آن را بر طرف کنید. 
گام پنجم: می توانید با سرمایه 
شخصی خود یا وامی که از بانک 
خواهید گرفت، تعداد بیش��تری 
لباس برای ب��ازار به صورت انبوه 

تولید کنید. 
گام ششم: ش��عار بازاریابی و 
لوگویتان را طراحی کنید. توجه 
کنی��د ک��ه اطالع��ات تکمیلی 
تا ج��ای ممکن جذاب باش��د. 
ب��ر پیامی ک��ه به ط��ور عمومی 
می فرستید و ساخت لباسی که 
هم راحت و هم ش��یک باش��د 
تمرکز کنی��د. یک وب س��ایت 
تعاملی جاذب نیز طراحی کنید 

که مش��تریان بتوانند از 
طریق آن محصول مورد 
نظ��ر خ��ود را س��فارش 
دهند و خری��د کنند. از 
رسانه های اجتماعی برای 
گس��ترش روند بازاریابی 
محص��ول و خدمت ت��ان 
استفاده کنید. به دوستان 
و بستگان تان یک لباس 

با برن��د خود هدی��ه دهید. آنها 
می توانند با پوشیدن لباس به طور 
غیرمستقیم به تبلیغ آن بپردازند. 
مغ��ازه  ی��ک  هفت�م:  گام 
خرده فروش��ی یا کیوسکی برای 
عرضه محصول خ��ود باز کنید. 
با فروش��گاه های کوچ��ک آغاز 
کنید و س��پس با جذب سرمایه 
کاف��ی ب��رای توزیع گس��ترده 

تالش کنید. از وب س��ایت خود 
و ش��بکه های اجتماع��ی برای 
اس��تفاده  محصول تان  ف��روش 
کنید. بعضی از مردم تنها خرید 
آنالین را دوست دارند. اگر روی 
برچس��ب لباس، آدرس س��ایت 
خود را نیز بنویس��ید، مشتریان 
روش تم��اس دوب��اره با ش��ما و 
بازدی��د از محصوالت دیگرتان را 
به خاطر می سپارند. در این میان 
از برندهای مشهور پوشاك دنیا 
نیز می توانید درس هایی بیاموزید. 
اینکه آنها چه اهدافی دارند و 

چگونه موفق شده اند. 
بیش��تر ش��رکت های مطرح 
پوش��اك ک��ه برند محس��وب 
برنامه ه��ای  دارای  می ش��وند 

چندس��اله و اهداف بلند مدت 
بوده اند. اگر به وب س��ایت آنها 
س��ری بزنید می بینید که آنها 
در ماموریت ها و اهداف حداقل 
یکی از موارد زیر را ذکر کرده اند. 
پس توجه ب��ه موارد زیر جهت 
برندهای��ی  از  گرفت��ن  درس 
مانند آدیداس، زارا و... پیشنهاد 

می شود. 

1- صرفه جویی در انرژی از 
طریق فروشگاه های سازگار 

با  محیط زیست 
بس��یاری از برندهای مش��هور 
پوش��اك ی��ک م��دل مدیریتی 
در  محیط زیس��ت  ب��ا  س��ازگار 
فروشگاه هایشان دارند تا مصرف 
انرژی را با معیارهای کارا و پایدار 
حداقل 20 درصد کاهش دهند. 
این مدل ه��ای مدیریتی در همه 
مراح��ل تولید پوش��اك ش��امل 
طراحی خود فروشگاه، نورپردازی، 
و  سرمایش��ی  سیس��تم های 
گرمایشی و استفاده از دکوراسیون 
و مبلم��ان قاب��ل برگش��ت ب��ه 
طبیعت اس��تفاده می ش��ود که 
خ��ود نوآوری عظیم��ی در خلق 
اس��ت. همچنین  محصول 
در برخ��ی لباس های کتان 
برنده��ای  پالس��تیکی  و 
مش��هور از پارچه های قابل 
بازیافت اس��تفاده می شود. 
این پارچه ها عالوه بر قابلیت 
گرم یا سردکنندگی، سبک 
ب��وده و قاب��ل برگش��ت به 

محیط هستند. 

2- مشتری محوری 
هدف اصلی شرکت های بزرگ 
حوزه پوش��اك توجه به مشتری 
است. آنها یک لباس را در چندین 
سایز و رنگ متفاوت و باب سلیقه 
او طراح��ی و تولی��د می کنن��د. 
مثال در تولید لب��اس کودکان از 
رنگ های شاد و برای لباس های 

رس��می محل کار از رنگ خنثی 
و پارچه های مناسب آن استفاده 
می کنند. همچنین شرکت هایی 
مانند آدیداس و پوما که برندهای 
مطرح ورزش��ی پوشاك هستند 
در تولی��د گرمک��ن و لباس های 
ورزشی به نظرات مشتریان بابت 
ضد تعریق بودن پوشاك ورزشی 
توجه نشان می دهند و همچنین 
در تولی��د لباس ب��رای تیم های 
ورزش��ی نیز سیاس��ت باشگاه را 
مدنظر قرار می دهند. آنها ممکن 
است از یک فوتبالیست مشهور 
نیز برای تبلیغات پوش��اك خود 

استفاده کنند. 

3- توجه به کارمندان 
در این ش��رکت ها ع��الوه بر 
مش��تری به مس��ائل داخلی نیز 
توج��ه می ش��ود و کار تیمی و 
تعامالت در اولوی��ت باالیی قرار 
دارد. ای��ن برندها ب��رای رضایت 
کارمندانش��ان ممکن اس��ت به 
مناس��بت های مختلف پوشاك 
تولیدی خود را در بس��ته بندی 

جذاب به آنها هدیه دهند. 

4- استخدام طراحان خبره
بی شک پوشاك صنعتی است 
که به مد و طراحی وابسته بوده 
و استخدام یک متخصص در امر 
طراحی لب��اس یکی از ملزومات 
اساس��ی ای��ن شرکت هاس��ت. 
لباس یک فرد نش��انه شخصیت 
اوس��ت و بنابراین طراحی یکی 
از عناصر اساسی است. طراحان 
این شرکت ها باید قادر به طراحی 
لباسی باشند که مشتریان اکنون 
و در آینده می پسندند و همچنین 
لباس های��ی طراح��ی کنند که 
مشتریان تصور نمی کردند که از 
آن خوش شان بیاید. مثال در سال 
2012 برن��د زارا 36 ه��زار طرح 
لباس در یک سال طراحی کرد 
و این رقم نش��ان دهنده اهمیت 
کلیدی وجود طراحان خبره در 

صنعت برند پوشاك است. 

4- ویترین متغیر
با توج��ه به محیط متغیر این 
صنعت و وجود طرح های فراوان، 
عالوه ب��ر مناس��بت ها و فصول 
مختلف، ویترین فروش��گاه های 
این محص��والت هر هفته باید با 
آیتم های فش��ن جدید برندش 
جایگزین ش��ود. محصوالتی که 
مش��تری تفاوتش را ب��ا ویترین 
قبل��ی به خوب��ی درك کند باید 
در مدت های کوتاه به مش��تری 
رونمایی ش��ود. این یکی از نقاط 
ق��وت ای��ن برندهاس��ت که به 
مشتری این حس را القا می کند 
که آنها همیش��ه چیز جدیدی 
برای ارائه کردن دارند و می توانند 
مشتری را چشم انتظار محصول 

جدید خود بگذارند. 
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از میان خبرها
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آرین طاهری

گام های خلق یک برند حوزه پوشاک

برندهای بزرگ چگونه محبوب می شوند؟ 
هدی رضایی 

مسلم نوری

بسیاری از برندهای مشهور 
پوشاک یک مدل مدیریتی 
سازگار با محیط زیست در 

فروشگاه های شان دارند تا مصرف 
انرژی را با معیارهای کارا و پایدار 

حداقل 20درصد کاهش دهند

مک دونال��د در روزهای نخس��ت 
 س��ال به احی��ای پلتف��رم دیرینه
و  پرداخ��ت   »I’m lovin’ it«
با س��اخت یک آگه��ی تلویزیونی 
60ثانی��ه ای روی عالمت ه��ا خارج 
از رس��توران های مک دونالد تمرکز 
ک��رد. در حالی که تیم تبلیغات این 
ش��رکت اغلب یک محصول جدید 
را تبلیغ می کنند، آگهی اخیر روی 
عالمت هایی تمرکز خواهد کرد که 
نش��ان می دهد همه اعضای جامعه 
پ��س از حمالت 11 س��پتامبر در 
س��ال 2001 حس میهن پرس��تی 
خود را به رخ جهانیان می کش��ند. 
مک دونالد به طور معمول این امتیاز 
را به کس��ب و کار های محلی داد تا 
پیام هایی را راج��ع به عالمت های 
خود بفرس��تند که فکر می کنند به 
بهترین ش��کل در گوش مشتریان 
طنین انداز می شود. بخشی از دالیل 
برجس��ته کردن عالمت ه��ا تداوم 
روند شرح داستان مک دونالد است 
که این برند چگونه نقش��ی اساسی 
در جوام��ع مختلف ایف��ا می کند. 
آگهی تبلیغاتی جدی��د به توضیح 
این نکت��ه کمک خواه��د کرد که 
 »lovin« مک دونالد تقریبا همیشه
را ش��عار خ��ود قرار می ده��د. این 

آگهی تبلیغاتی همچنی��ن از ترانه  
»Carry On« به��ره می ب��رد که 
 »Fun« در اصل توس��ط گروه پاپ
اجرا شده اس��ت. با توجه به قدرت 
آهنگسازی آن، مدیران مک دونالد 
احساس می کنند این ترانه فرصتی 
عالی ب��رای نمای��ش دادن مهارت 
آهنگس��ازی یا توانایی ش��ان برای 
تفس��یر مجدد آن در مسیری تازه، 
جدید و عاطفی را ب��ه وجود آورده 
اس��ت. این ترانه توس��ط گروه کر 
کوچکی متش��کل از چند بچه اجرا 
ش��د. مک دونال��د روز س��وم ژانویه 
تصمیم به احیای برند خود گرفت 
که تاکید مج��ددی روی تعهد این 
برند به »I’m lovin’ it« با اتخاذ 
نگاهی کلی ب��ه »lovin« از طریق 

نمایش ش��خصیت هایی با دشمنی 
دیرینه در گذشته و در پایان آشتی 

دادن آنها با هم بود. 
مک دونال��د همچنی��ن در بازی 
فین��ال فوتبال آمریکایی موس��وم 
ب��ه  Super Bowl، ی��ک آگه��ی 
تبلیغات��ی را پخش خواه��د کرد. 
بینندگان بازی ه��ای حذفی لیگ 
فوتب��ال آمریکای��ی )NFL( هفته 
پیش شاهد چندین آگهی تبلیغاتی 
مک دونالد بودند. »Signs« در طول 
بازی های حذفی NFL و همچنین

Golden Globes پخ��ش ش��د. 
آگهی تبلیغاتی دیگر مک دونالد که 
در ط��ول بازی ه��ای حذفی پخش 
 ،»Arch Enemies« می ش��ود، 
 یکس��ری آگه��ی تبلیغات��ی برای

 »Egg McMuffin«،»Big Mac«
و یک آگه��ی تبلیغاتی جدید برای 
 »Quarter Pounder« همبرگر
گرف��ت. خواهن��د  ب��ر  در   را 

»Arch Enemies« نی��ز ط��ی 
مراس��م »Golden Globes« به 

روی آنتن خواهد رفت. 
 Leo Burnett آژانس تبلیغاتی
در آگوس��ت س��ال 2014 میالدی 
ی��ک جای��زه ب��رای احی��ای برند 
را دریاف��ت ک��رد. کنار گذاش��تن 
 »I’m lovin’ it«  معن��ی ش��عار
مدنظ��ر نبود. این ش��عار ش��رکای 
 مک دونال��د را برای ن��گاه کردن به 
»I’m lovin it« و انجام یکس��ری 
واکنش ها به چالش کشید. مدیران 
مک دونالد معتقدن��د این بازگویی 

برای رسیدن به هدف شان در جامعه 
درست و در زمان خود عاقالنه بود. 

احی��ای برن��د بخش��ی از ی��ک 
اس��تراتژی بس��یار بزرگ تر اس��ت 
ک��ه با ه��دف ارتقای کس��ب و کار، 
ش��امل حذف م��وارد اضافی از منو 
و بهبود میزان به��ره وری عملیات 
می ش��ود. میزان فروش مک دونالد 
در ماه نوامب��ر با 4/6درصد کاهش، 
به پایین ترین رقم در ایاالت متحده 
آمریکا در بیش از یک دهه گذشته 
رس��ید. در س��طح جهانی، فروش 
محصوالت این رستوران زنجیره ای 
در همی��ن م��دت ش��اهد کاهش 
2/2 درص��دی بود. برای س��ه ماهه 
سوم س��ال، میزان فروش در ایاالت 
متحده آمریکا و همچنین سرتاسر 
جه��ان 3/3درصد کاه��ش یافت. 
عالوه بر آگهی تلویزیونی، این برند 
در رسانه های اجتماعی به خصوص
Tumblr ب��ه اقدام��ی گس��ترده 
دس��ت زد که داس��تان پشت پرده 
عالمت های نشان داده شده در این 

آگهی را بیان می کرد. 
اگرچ��ه Leo Burnett امروزه 
همه ای��ن آگهی ه��ای تبلیغاتی را 
 DDB می سازد  اما آژانس تبلیغاتی
نیز امسال کار جدیدی را برای این 

برند انتشار خواهد داد. 
www.adage.com

مرضیه فروتن

گام جدید مک دونالد برای تازه کردن یک برند کهنه کار

ایستگاه بازاریابی



غالب��ا  کاری  ش��راکت های 
در کس��ب وکارهای جدی��د و 
کس��ب وکارهای کوچک اتفاق 
می افت��د و دانس��تن عل��ت آن 
کار خیلی س��ختی نیست. یک 
ش��راکت کاری مناس��ب مثل 
ی��ک ازدواج خ��وب می ماند، نه 
تنها کسی را دارید که دیدگاه ها 
و نظرات ت��ان را ب��ا آن در میان 
می گذارید، بلک��ه در جنبه های 
مالی و عملی کس��ب وکارتان از 
وی کمک می گیری��د، اما گفته 
می ش��ود ک��ه ش��راکت معایب 
خ��اص خ��ودش را نی��ز دارد. 
به عنوان مثال، در یک ش��راکت 
کاری هر یک از ش��رکا ش��خصا 
نس��بت ب��ه تم��ام قراردادها و 
بدهی ها و همچنین تصمیماتی 
که توسط ش��رکای دیگر گرفته 
شده مسئولند، بنابراین همیشه 
برای ب��روز اخت��اف و درگیری 
پتانس��یل وجود دارد. ش��رکای 
کاری غالب��ا کسب وکارش��ان را 
با برنامه ری��زی و قوانین پایه ای 
اندک ش��روع می کنند و دیر یا 
زود در خواهند یاف��ت که آنچه 
بدون برنامه ریزی و ناگفته باقی 
مانده به انتظارات برآورده نشده، 
عصبانیت ها  و ناامیدی ها منجر 

می  شود. 
ش��رکا ممک��ن اس��ت روی 
مسائل بسیار زیادی اختاف نظر 
داشته باش��ند، از جمله اختاف 
بر س��ر اخ��اق کاری و اهداف 
مادی، نقش ها و سبک روابط، اما 
با یک آینده نگری و برنامه ریزی 
درس��ت، می توان از این ضررها 
جلوگی��ری ک��رد و صاحب یک 
شراکت کاری موفق و پایدار شد. 
برای اینکه بتوانید حتی االمکان 
جل��وی ضرره��ای احتمال��ی 
را گرفت��ه و یک ش��راکت کاری 
درس��ت را ایج��اد و حفظ کنید 
نکات زی��ر را که مختص��ری از 
ماحظ��ات مهم در ای��ن زمینه 

است در نظر بگیرید. 

آیا برای شراکت آماده اید؟ 
ابتدا، از خود بپرسید  آیا واقعا 
به یک شریک کاری برای ایجاد 
یک ش��رکت موفق نیاز دارید؟ 
ش��راکت را بای��د ب��رای زمانی 
بگذارید که این امر برای موفقیت 
کس��ب وکارتان مه��م و حیاتی 
اس��ت، یعنی زمانی که ش��ریک 
احتمالی شما منابع مالی، روابط 
یا مهارت های مهم و حساس��ی 
دارد و ش��ما از آن برخ��وردار 

نیس��تید. در غی��ر  ای��ن صورت 
می توانید فرد م��ورد نظر را بعدا 
به عنوان کارمند یا یک پیمانکار 

مستقل به کار گیرید. 
داش��تن ارتباط با هم در تمام 
مراح��ل ش��راکت و به خصوص 
در ابت��دای آن موضوع بس��یار 
مهمی اس��ت. یکی از اشتباهات 
معمول که ش��رکای کاری غالبا 
مرتکب می ش��وند این است که 
پیش از اینکه واقع��ا همدیگر را 
بشناس��ند وارد کار می ش��وند. 
ش��ما باید بتوانید با ه��م ارتباط 
برقرار کنید تا در بی��ان نظرات، 
ایده ها و انتظارات تان احس��اس 
راحتی کنید.  اگر قبا با هم کار 
نکرده ای��د پیش از ش��روع کار، 
ش��راکت با یکدیگر را ب��ا انجام 
یک پ��روژه امتح��ان کنید،این 
کار به ش��ما کم��ک می کند تا 
مهارت های یکدیگ��ر و نیازهای 
بشناس��ید.  را  ش��راکت تان 
همچنی��ن راه��ی خواه��د بود 
برای پ��ی بردن به ش��خصیت و 

ارزش های اساسی همدیگر. 
به ط��ور ای��ده آل بهتر 
اس����ت مهارت ه����ای 
ش��خصی ش��رکا مکمل 
در  و  باش��ند  یکدیگ��ر 
عین ح��ال خیل��ی با هم 
نداش��ته  همپوش����انی 
باشند. مثا ممکن است 
ش��ما فردی جزء نگر و در 
عوض ش��ریک تان فردی 
کل نگر باش��د ی��ا ممکن 
است ش��ما در بازاریابی و 

فروش مهارت داش��ته باشید و 
ش��ریک تان ترجیح دهد که به 

مسائل مالی رسیدگی کند. 
برای اینک��ه این موض��وع را 
بس��نجید که تا چه حد ممکن 
اس��ت بتوانید با همدیگ��ر کار 
کنید، ه��ر ک��دام به س��واالت 
کلی��دی زی��ر پاس��خ دهی��د، 
می توانی��د در ای��ن زمین��ه ب��ا 
همکاران یا اعض��ای خانواده تان 

مشورت کنید: 
- آی��ا ش��ریک تان ب��ا ش��ما 
اه��داف  و  ایده ه��ا  ارزش ه��ا، 

مشترک دارد؟ 
- آیا به انگیزه ها و ش��خصیت 

شریک تان اعتماد   می کنید؟ 
- در چه حوزه هایی از زندگی 

و کار روزانه با هم توافق دارید؟ 
همچنین ن��کات دیگری که 
باید در این ب��اره در نظر بگیرید 

عبارتند از: 
- اگ��ر همس��ر ی��ا فرزندتان 
بخواهد در آینده وارد کسب وکار 

شما شود چه خواهد شد؟ 
- اگر یکی از شرکا غیراخاقی 

عمل کند چگونه این موضوع را 
کنترل و مدیریت خواهید کرد؟ 

- اگر یکی از شرکا بخواهد به 
خارج از کش��ور مهاج��رت کند 

چه؟ 
بهتر اس��ت کس��انی ک��ه در 
آین��ده قص��د ش��راکت دارند با 
هم یک خل��وت دو یا س��ه روزه 
داشته باشند تا انتظارات شان را 
از کسب وکار و ش��راکت، یک به 
یک مرور کنن��د و نکات مهمی 
را ک��ه هر ی��ک در نظ��ر دارند با 
هم مقایس��ه کنن��د. ای��ن کار 
کمک می کند ت��ا این مکالمات 
و گفت وگوها موجب ش��وند که 
شرکا انتظارات یکدیگر را پیش 
از بیان آن توسط دیگری حدس 

بزنند. 

شراکت با نزدیکان
وقتی که با دوس��تان نزدیک 
و اعض��ای خانواده تان ش��راکت 
می کنید مراقب باش��ید. مانند 
خیلی از ازدواج ها، شراکت های 
کاری می تواند به ی��ک جدایی 

تلخ منجر ش��ود. با خودتان فکر 
کنید که آیا حاضری��د چنانچه 
کار ش��راکت تان ب��ه جدای��ی 
رسید ریسک آسیب رساندن به 

رابطه تان را بپذیرید. 
در مورد ش��راکت با دوستان 
نزدی��ک یا خان��واده نی��ز مانند 
ش��راکت با افراد غریبه برخورد 
کنید: برنامه ریزی بافکر داش��ته 
باش��ید و برای هرجنبه ای از آن 
خ��ود را پیش ت��ر آم��اده کنید 
طوری که ت��ا حد ام��کان هیچ 
س��وال و ابهامی درب��اره کنترل 

شرایط وجود نداشته باشد. 
یک نکته درباره ش�راکت 
با همس�ر: کار کردن همسران 
با ه��م ممکن اس��ت یک تنش 
اضافی بر رابطه ش��ان ایجاد کند 
و زوج ه��ا ممکن اس��ت خیلی 
زود متوج��ه ش��وند ک��ه زمان 
خیلی کمی را برای ه��م و برای 
خانواده دارند. آنهایی که در این 
زمینه موفقند غالبا یاد گرفته اند 
مرزهای��ی را ایج��اد کنن��د که 
مانع از مسلط شدن کار بر تمام 

جنبه های زندگی شان می شود. 
به عنوان مثال، ممکن اس��ت با 
هم قرار گذاشته باشند که محل 
کارشان را در ساعت چهار عصر 
ترک کنند و تمام گفت وگوهای 
مربوط به کار را نگ��ه دارند برای 
بعد از زمانی که بچه ها خوابیدند. 

قرارداد شراکت ببندید
زمانی که تصمیم تان درمورد 
راه ان��دازی کس��ب وکار ب��ا هم 
نهایی ش��د، باید به کمک وکیل 
یک ق��رارداد ش��راکت ببندید. 
ای��ن مرحل��ه را بدون توج��ه به 
اینک��ه ش��ریک تان چه کس��ی 
اس��ت انجام دهید. ممکن است 
افرادی که ارتباطات ش��خصی 
قوی دارند از این مطمئن باشند 
ک��ه اس��تخوان بندی به ظاه��ر 
محکم شان به آنها کمک خواهد 
کرد که بر تمام موانعی که بر سر 
راه ش��ان پیش خواهد آمد غلبه 
کنند. این تفکر، اش��تباه خیلی 
بزرگی اس��ت. بنابرای��ن حتما 
یک قرارداد کتبی بنویسید. هر 
قراردادی باید س��ه حوزه 
خیل��ی مه��م و اساس��ی 
باش��د:  دربر داش��ته  را 
پرداخت ه��ا، گزاره ه��ای 
مربوط به ترک کسب وکار، 
نقش ه��ا و مس��ئولیت ها. 
شامل اینکه چه کسی چه 
درصدی از کس��ب وکار را 
مالک است، چه کسی چه 
س��رمایه گذاری  چی��زی 
می کند، درآمد کسب وکار 
از کجا حاصل می ش��ود و شرکا 
کی و چگونه دستمزد می گیرند. 

معم��وال ش��رکا ب��ا مالکیت 
براب��ر وارد کار ش��ده و هر ی��ک 
50 درص��د از س��رمایه  اولیه را 
سهیم می شوند. به عنوان نمونه، 
ممکن اس��ت یکی از شرکا پول 
بیش��تری درگیر کند و دیگری 
تخصص ی��ا ارتباط��ات کاری با 
خود به همراه بی��اورد. همچنان 
که کس��ب وکارتان رشد و تغییر 
می کند پرداخت ها را متناس��ب 
با آن تغییر دهید. به عنوان مثال، 
ممکن است ش��رکا با هم توافق 
کنند که ابتدا تا زمانی که میزان 
درآمد مش��خصی که مورد نظر 
طرفین است حاصل نشود بدون 
دستمزد کار کنند. به عاوه، اگر 
بعدا افراد بیشتری وارد کار شوند 
یا اگر یکی از شرکا زمان بیشتر یا 
کمتری را به کار اختصاص دهد، 
ایجاد کمی انعط��اف در قرارداد 
می تواند به ش��ما اجازه دهد که 
در پرداخت های تان تغییر ایجاد 

کنید . 

همچنی��ن قراردادت��ان باید 
برنام��ه ای را ک��ه ش��ما ب��رای 
چگونگی خروج از کس��ب وکار 
داری��د پوش��ش ده��د. از قبیل 
گزاره هایی که ب��ه دقت مواردی 
را ش��رح می دهد که در آن یکی 
از شرکا ملزم اس��ت تمام سهم 
دیگ��ری را زمانی ک��ه یک��ی از 
آنه��ا بخواه��د کارش را قط��ع 
کند،بخرد. اگر هیچ کدام از شرکا 
نخواهند به کارشان ادامه دهند، 
می توانند تسویه حساب کنند و 
تمام دارایی ها را تقس��یم کنند. 
در این گون��ه موارد بهتر اس��ت 
قب��ا بپذیرن��د ک��ه در صورت 
ارزش  کل  ش��رکت  انح��ال 
کس��ب وکار را چگونه ب��رآورد 
کنند. قرارداد باید مشخص کند 
که چه کس��ی ارزش کسب وکار 
و روش اس��تفاده از آن را برآورد 

می کند. 
انتظارات خود را از چگونگی 
اج��رای کس��ب وکار به صورت 
خاصه بیان کنی��د. نقش ها و 
مسئولیت های شرکا را براساس 
مهارت ها و خواسته های ش��ان 
به طور واضح ش��رح دهید. این 
کار باعث ح��ذف درگیری های 
آتی خواهد ش��د و به طور واضح 
برای کارمندان مشخص خواهد 
کرد که به چه کس��ی قرار است 

گزارش کار بدهند. 

برای گفت وگو با هم برنامه 
داشته باشید

ب��رای مکالم��ات و ارتباطات 
روزانه برنامه بریزی��د. به عنوان 
مثال، توافق کنی��د که دوبار در 
روز در زمان ه��ای معین ش��ده 
با یکدیگ��ر گفت وگ��و کنید و 
اهداف ت��ان را بر ی��ک مبن��ای 
منظم مج��ددا ارزیاب��ی کنید. 
حداقل هر سه ماه یک بار با هم 
بنش��ینید و درباره اینکه آینده 
کسب وکار را چگونه پیش  بینی 
می کنید و چه گام هایی را برای 
رس��یدن به آنجا باید بردارید به 

بحث و گفت وگو بپردازید. 
توج��ه به موضوع��ات مطرح 
شده به شما کمک خواهد کرد 
تا بعدا بتوانید بر کسب وکارتان 
تمرکز بهتری داش��ته باش��ید. 
اینک��ه چگون��ه روی جزییات 
ایج��اد ش��راکت کار می کنید 
نش��انه ای خواهد ب��ود از اینکه 
چقدر کس��ب وکار آینده ش��ما 
خوب ی��ا ضعیف عم��ل خواهد 
کرد. بی گمان، برخی از شرکای 
کاری در طول مس��یر ب��ه این 
موضوع پی خواهن��د برد که به 

درد همدیگر نمی خورده اند. 

زارا، برندی که صنعت مد را 
دموکراتیک کرد

آمانس��یو اورت��گا گائونا، متول��د 28 مارس س��ال 
1936در ایال��ت لیون اس��پانیا به همراه همس��ر اول 
خ��ود روزالیا م��را، کمپان��ی ایندیتکس را ک��ه مالک 
فروش��گاه های زنجی��ره ای زارا س��ت، تاس��یس کرد؛ 
ش��رکتی که به یکی از موفق تری��ن تولیدکننده های 

پوشاک تبدیل شد. 
در س��ال 1960 اورتگا، مدیر یک فروش��گاه محلی 
لباس ش��د که فق��ط اف��راد ثروتمند از عه��ده خرید 
لباس های گران آن فروش��گاه بر می آمدند. او تصمیم 
گرف��ت ب��ا خری��د پارچه ه��ای ارزان  در بارس��لونا و 
برش دستی آنها با اس��تفاده از الگوهای مقوایی شروع 
به تولی��د لباس هایی ب��ا قیمت پایین تر کن��د و بعد از 
مدت��ی به عل��ت قیمت مناس��ب لباس ها به ش��هرت 
دس��ت یافت و در سال 1975 از س��ود کار خود موفق 
ش��د کارخانه تولید پوش��اک راه اندازی کند که بعد ها 
به عنوان بزرگ ترین فروش��گاه های زنجی��ره ای به نام 

زارا تبدیل شود. 
روزالیا مرا کس��ی است که در س��ال 2010 با ثروت 
3/5 میلی��ارد دالری از س��وی مجله فورب��ز به عنوان 
دویس��ت و پنجاه و هش��تمین ثروتمند جهان معرفی 
شد. او و آمانسیو اورتگا در سال 2009 از یکدیگر جدا 

شدند. 
روزالیامرا همچنان مالک هفت درصد از س��هام  این 
کس��ب و کار با فروش 14/5 میلیون دالر است. اورتگا 
نیز به عنوان ثروتمندترین فرد اس��پانیا و سومین فرد 
ثروتمند جهان به عنوان بزرگ ترین س��هامدار شرکت 
محسوب می ش��ود. مدیرعامل ایندیتکس، ایگناسیو 
فرنان��دز و رییس هیات مدیره پابل��و هم اکنون بیش از 
5500 ش��عبه با نام تجاری »زارا« را در سراسر جهان 

در اختیار دارند. 
بنیانگذار کمپانی ایندیتکس که یکی از بزرگ ترین 
کمپانی ه��ا در صنع��ت م��د اس��ت، فعالیت ه��ای 
چشمگیری در زمینه طراحی، تولید و توزیع کاالهای 
صنعت نس��اجی دارد و توانس��ته اس��ت 100 شرکت 
نس��اجی تاس��یس کند. نخس��تین گزارش س��االنه 
ش��رکت، هدف اورتگا را به این ص��ورت بیان می کند: 
»ه��دف زارا دموکراتی��ک ک��ردن صنعت م��د بود.« 
ایندیتکس در حال حاضر چندین شرکت مد و پوشاک 
را زیرمجموعه خود دارد که زارا پرچم دار آنهاس��ت و 
صاحب برندهایی چون زارا، ماس��یمو دوتی، برش��کا، 
اویش��و و پول اندبر اس��ت. این گروه با بیش از 14هزار 
کارمند، حدود 4600 فروشگاه در 74 کشور جهان را 
اداره می کند. این گروه تقریبا تمام محصوالت را خود 

طراحی و تولید می کند. 
زارا و دیگ��ر زنجیره ه��ای ایندیتک��س در ایتالی��ا، 
بریتانی��ا، ایاالت متح��ده، آمریکای التی��ن، ژاپ��ن و 
کویت فعالیت می کنند. این کمپان��ی کارمندانی را به 
س��الن های نمایش های مد می فرس��تد تا از ایده های 
موفق کپی برداری کنند. پایه ساخت و س��از و ش��بکه 
توزیع ش��رکت قادر اس��ت لباس های جدید را ظرف 
چند هفته یعن��ی 12 بار س��ریع تر از رقب��ای خود به 
فروش��گاه ها بفرس��تد. ایندیتکس محص��والت خود 
را با تعداد کم، ام��ا تنوع زیاد حمل و ارس��ال می کند 
و اغلب از هزینه های س��نگین انبارداری و هزینه های 
حراج برای فروش محصوالتی که فصل آنها گذش��ته 
است و بین اغلب فروشنده ها در صنعت مد رایج است، 

اجتناب می کند. 
یکی از ویژگی های مهم برند زارا  که آن را از بسیاری 
از تولیدکنن��دگان پوش��اک جهان متمای��ز می کند، 
وفاداری این شرکت به ریشه های اسپانیایی خود بوده 
اس��ت. زارا برخاف بس��یاری از برندهای دیگر، تولید 
پوش��اک خود را به چینی ها نس��پرد و بی��ش از نیمی 
از تولید خ��ود را در پایگاه تولید خود در ش��هر بندری 
الکرونیا انج��ام می دهد. ب��ه این ترتیب زارا توانس��ته 
است به راحتی با تولیدکنندگان و پیمان کاران چینی 

رقابت کند. 
رم��ز موفقی��ت زارا، تن��وع فوق الع��اده در طراحی 
محصوالت اس��ت. زارا هر هفته دوبار فروش��گاه های 
خود را با محصوالت جدید پ��ر می کند و به این ترتیب 
مش��تری ها را به س��مت خود می کش��د. این شرکت 
همیش��ه محصوالت جدیدی برای ارائ��ه دارد و در هر 
سال 12هزار مدل ارائه می کند. 80 درصد محصوالت 
زارا در ق��اره اروپ��ا عرض��ه می ش��وند، در حالی ک��ه 
50 درصد آن مختص خود اسپانیا است. به این  ترتیب 
این ش��رکت با صرف هزین��ه کمتر و کنترل بیش��تر 
روی بازت��اب تولیدات خ��ود، آنها را عرض��ه می کند؛ 
در حالی که رقیبان زارا بخش اعظ��م محصوالت  را به 

کشورهای آسیایی می فرستند. 
یک تی��م 200 نفره از طراحان خاق و هوش��مند و 
همچنین تجهیزات پیش��رفته برش، رنگرزی، تکمیل 
و تهیه بهتری��ن پارچه ه��ا و اعمال نظ��ارت دقیق بر 
فرآیند تهیه به تولید محصوالت��ی با کیفیت باال منجر 
می ش��وند. سیاس��ت زارا برای تبلی��غ، انتخاب کردن 
محل های پررفت و آمدی اس��ت که بیشتر مورد توجه 
هس��تند. این ش��رکت به ص��رف هزینه ب��رای تبلیغ 
اعتقادی ندارد و این هزینه را صرف انجام امور اجرایی 
می کن��د. زارا تنها 0/3 درصد از ف��روش خود را صرف 
تبلیغ می کند در حالی که این می��زان برای رقیبانش 

3/5 درصد است. 

اصول شراکت کاری

برایشراکتآمادهاید؟
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مسلم نوری

نستوه نوچیان
کارشناس ارشد کارآفرینی

پاسخ کارشناس؛ دکتر فرزاد مقدم 
تاس��یس رس��توران های ارگانی��ک در 
کش��ور ما ب��ه تازگی رایج ش��ده اس��ت. 
به نظ��رم گرایش اف��راد به س��مت چنین 
کس��ب وکارهایی خ��وب اس��ت، چ��ون 
مش��خص می ش��ود ک��ه م��ردم ب��ه این 
موضوع فکر می کنند. برای ش��روع از این 
کسب وکار باید س��وال ش��ود که آیا برند 
تشکیل داده اس��ت یا خیر؟ چون یکی از 
مواردی ک��ه در آسیب شناس��ی تبلیغات 
همیش��ه مطرح می ش��ود، این اس��ت که 
ما تبلیغ کرده ایم ول��ی نتیجه نگرفته ایم. 
وقتی به ریش��ه یابی موضوع ن��گاه کنید، 
مشخص می ش��ود که آن کس��ب وکار ها 
برندی را تش��کیل نداده و شروع به تبلیغ 
کرده اند. در واقع برندی را شکل نداده اند 
که در یاد مخاطب بمان��د. در حال حاضر 

این داس��تان در بس��یاری از آژانس های 
مسافرتی مشاهده می شود. این آژانس ها 
تبلیغ زیادی انج��ام می دهند؛ برای مثال 
برخ��ی می گوین��د در عرض یک س��ال، 
یک ونیم میلیارد توم��ان هزینه تبلیغات 
کرده اند ولی بعد از این هم��ه تبلیغ هیچ 
مش��تری ای آژان��س آنها را نمی شناس��د 
و مس��افران به ص��ورت تصادفی ب��ه آنها 
مراجعه می کنند. بعد از بررس��ی متوجه 
می ش��وید ک��ه روی برن��د کاری را انجام 
نداده ان��د و م��ردم در واق��ع آژان��س را 
نمی شناس��د و آگهی آنها را به اسم دوبی 
و آنتالیا می شناسند و در واقع مشتریان با 

برند ارتباطی برقرار نکرده اند. 
اکثر کس��ب وکارهای خدمات��ی با این 
مش��کل مواجه هس��تند؛ یعن��ی چنین 
کس��ب وکارهایی در تبلیغات محصول را 

معرفی می کنن��د نه برن��د را. بنابراین در 
این راس��تا وقت��ی تبلیغ رس��توران هایی 
را می ببین��م ک��ه برن��دی ندارند ب��ه یاد 
این می افتیم که بروی��م و کباب بخوریم. 
در واق��ع تبلیغ��ات، مش��تریان را ترغیب 
می کن��د که به س��راغ محص��ول بروند تا 
خود رس��توران. به نظر می رس��د که یکی 
از ایرادهای این کس��ب وکار همین است 
چون برندس��ازی نکرده، ه��ر عملکردی 
 در جهت تبلیغ محصول اس��ت نه معرفی 

کسب وکارش. 
در مجم��وع ب��ه این کس��ب وکار س��ه 
پیش��نهاد می کنم. 1- برندسازی. 2- این 
کسب وکار مشتریان رستوران خود را که 
معموال افراد خاصی هس��تند، شناس��ایی 
کند. ش��اید یک��ی از عل��ل عدم موفقیت 
تبلیغ��ات این کس��ب وکار این باش��د که 
از رس��انه هایی که این اف��راد خاص به آن 
دسترس��ی دارن��د، اس��تفاده نمی کن��د. 
براین اساس این کس��ب وکار باید از ابزار 

و مکان هایی ب��رای تبلیغ اس��تفاده کند 
که محل حضور ای��ن افراد باش��د. 3- در 
صنعت غ��ذا و رس��توران از هم��ه مهم تر 
 این اس��ت که حلقه ای از مشتریان وفادار 
تش��کیل ش��ود. در تم��ام دنی��ا صاحبان 
این کس��ب وکار ب��ه دنبال این هس��تند 
ک��ه یک حلق��ه مش��تری وفادار داش��ته 
باشند و کسب وکارش��ان را با این موضوع 
حفظ کنند و بعد از آن گس��ترش دهند. 
متاس��فانه به این نکت��ه در ای��ران کمتر 
توج��ه می ش��ود. کس��ب وکارها در ایران 
فقط به دنبال این هس��تند که مش��تری 
داشته باشند. مش��تری یکبار مصرف در 
صنعت غذا هیچ کسب وکاری را به جایی 

نمی رساند.
 ای��ن کس��ب وکار ب��رای ای��ن کار باید 
یک بان��ک اطاعاتی از مش��تریان دائمی 
خود ایجاد کن��د. این رم��ز موفقیت اکثر 
رستوران های معروف دنیاست و اکثر آنها 

با این شیوه توانسته اند، گسترش یابد. 

بازاریابی برای رستوران ارگانیک
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سازمان های مختلف از جمله س��ازمان های آموزشی 
در داخل کشور تحت سیطره دیوانساالری و قانونمندی 
افراطی قرار دارند  ولی این مسئله در مکان های مختلف 
به ش��کل متمای��زی در آمده اس��ت. در س��ازمان های 
بروکراتیک قوانین زیادی حاکم است اما بحث اصلی این 
است که قوانین توس��ط افراد مافوق برای افراد زیردست 
تدوین شده  است. همه افراد به یک میزان ملزم به رعایت 
قوانین نیس��تند. اگر افراد درون سازمان در یک سیستم 
خویشاوندی قرار داشته باشند، نیازی به رعایت قوانین و 
مقررات ندارند  اما اگر فردی در خارج از این حلقه باش��د، 
به واقع در سطح پایین تری قرار دارد، لذا دقیقا باید قوانین 
را رعایت کند و س��یر طوالنی و دس��ت و پاگیر قوانین را 

طی کند. 
در سازمان ها قوانین و مقررات زیادی تدوین می شود 
اما از آنها چندان پیروی نمی ش��ود، اگر هم پیروی شود 
بعضا نه ب��ه دلیل قانون م��داری، بلکه به خاط��ر ترس از 
مجازات است. اغلب به مس��تند کردن تجارب سازمانی 
اهمی��ت چندان��ی داده نمی ش��ود و اس��نادی مبنی بر 
عملکرد شغلی افراد نگه داشته نمی شود. مدیریت دانش 
در بسیاری از مواقع امری صوری است و مباحث مرتبط 
با مدیریت دانش در حد گزارش ه��ای کتابخانه ای باقی 
می مانند. شرح شغل های مناسبی برای کارکنان تدوین 
نشده است و اگر هم ش��رحی در اختیار افراد قرار گیرد، 
بسیار قدیمی است و چندان هم از آن پیروی نمی شود که 
البته پیروی از چنین شرح ش��غل های قدیمی که به روز 
نشده اند و اکثرا با ماهیت وظایف کنونی کارکنان تناسب 
ندارند، نمی تواند مشکل  گشا باشد. میزان پیروی از قوانین 
و مق��ررات در افرادی که تحصیات یا س��ابقه مدیریتی 
پایینی دارند، بیش از کسانی است که تحصیات و سابقه 
مدیریتی باالیی دارند. این در حالی است که گروه دوم باید 

الگویی برای گروه اول باشند.
وض��ع قوانین و مقررات بی��ش از حد در س��ازمان ها و 
رعایت آن توس��ط افراد، تبدیل به مقوله ای ش��ده است 
که تحقیق و پژوهش بسیاری را در این زمینه می طلبد. 
عدم رعایت قوانین و به س��خره گرفت��ن رعایت قانون تا 
حدی بین افراد نهادینه شده است. در سطوح آموزشی، 
افرادی که در مراتب باالت��ری قرار دارند خ��ود را مبرا از 
هرگونه رعایت قوانین می دانند و دیگرانی را که در سطوح 
پایین تر ق��رار دارند، موظف به رعای��ت قوانین می دانند. 
همین امر در س��طح مشاغل س��ازمانی نیز وجود دارد و 
به صورت دور ناتمام ادامه می یاب��د. مجموعه این عوامل 
سبب می ش��ود افراد یا قوانین را رعایت نکنند یا صوری 
آنها را انجام دهند ام��ا به ماهیت و مفید ب��ودن قوانین، 
توجهی ندارند.برخاف تصور عامیانه که بروکراس��ی را 
مترادف کاغذبازی، مقررات خش��ک و به تاخیر انداختن 
کارها می داند، بروکراس��ی می تواند در فرآیند گسترش 
عقانیت و به عنوان نمونه مشخص اقتدار قانونی- عقایی 
به کار گرفته ش��ود. ب��ه منظور کارآمدی هرچه بیش��تر 
ساختار بروکراسی ایران، باید به سازگاری میان ساختار 
با ارزش های ایرانی- اس��امی و ویژگی های فرهنگی ای 
که از عقانیت بیشتری برخوردارند توجه شود که چنین 
ساختاری در بلندمدت متقابا می تواند گامی در جهت 

ایجاد تغییرات الزم در سایر ویژگی های فرهنگی باشد.
الزم به ذکر اس��ت که هرگونه اصاحات س��اختاری و 
فرهنگی بدون توجه به توانمندسازی مدیران و کارکنان 
و از میان برداشتن شکاف میان مراکز علمی و دانشگاهی 
و اف��راد اجرایی، بی نتیجه خواهد مان��د. طراحی حرکت 
از وضع موجود به وضع مطلوب وظیفه نهادهایی اس��ت 
که متخصصان آنها را هدای��ت می کنند. فراموش نکنیم 
پیشرفت هر مجموعه ای تابع انس��جام انرژی اعضای آن 
است و تا هنگامی که عناصر مختلف سازمانی از انسجام و 
منطق درونی برخوردار نباشند، نمی توان آن مجموعه را 

به سوی پیشرفت یا توسعه یافتگی سوق داد. 

 برگرکینگ 
مشتریان مک دونالد را می دزدد

برگرکین��گ در ت��اش اس��ت ب��ا کاه��ش قیم��ت 
محصوالتش، مش��تریان مک دونالد را به چنگ آورد . به 
گزارش مارکتینگ نیوز و به نقل از بیزینس اینس��ایدر، 
برگرکینگ اخیرا قیمت ناگت های خ��ود را کاهش داده 
است . هدف برگرکینگ از اجرای این استراتژی دراختیار 
گرفتن س��هم ب��ازار از رقیب قدرتمند خ��ود مک  دونالد 
است . برگرکینگ همچنین به تازگی دو س��اندویچ را با 
قیمت پنج دالر ارائه می دهد . اس��تراتژی های تبلیغاتی 
برگرکینگ تاثیر زیادی در افزایش فروش این شرکت در 
طول رکود صنعتی داشته است . این شرکت برای جبران 
تخفیفاتی که برای برخی از محصوالت خ��ود ارائه داده، 
قیمت برخی اقام دیگر را افزایش داده است . درست است 
که مک دونالد به مشتریان قهوه رایگان ارائه می دهد، اما 
قیمت ب��االی همبرگر باعث می ش��ود مصرف کنندگان 
از خری��د آن منصرف ش��وند و به همبرگره��ای ارزان تر 

برگرکینگ روی بیاورند.
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مدیریت امروز

از میان خبرها

شراکت را باید برای زمانی 
بگذارید که این امر برای موفقیت 

کسب وکارتان مهم و حیاتی 
است، یعنی زمانی که شریک 

احتمالی شما منابع مالی، روابط یا 
مهارت های مهم و حساسی دارد 

و شما از آن برخوردار نیستید
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 66,319,20شاخص کل
45,93میزان تغییر
B 2,987,257,814ارزش بازار

B 918,973ارزش معامالت
M 321,971حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
10,648146,36پتروشیمی خلیج فارس

2,36775,32پتروشیمی تامین
7,01145,28نفت و گاز پارسیان
15,37334,49پتروشیمی پردیس

)28,77(3,104سرمایه گذاری غدیر

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1,2956,365بانک سینا

B 1,5784,238سامان گستر
B 6,6603,263نوسازی ساختمان

B 1,5001,950توسعه صنایع سیمان
B 1,6341,773تولیدی شهید قندی

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 1,13292,940کمباین سازی
B 3,00019,778سیمان تهران

B 1,78816,659ملی صنایع مس
B 35,5729,635سیمان قائن

B 11,8476,019فوالد امیرکبیر

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,5884پارس سرام
5,4843,98روز دارو

2,4713,74سایپا آذین
4,9213,64لبنیات پاک

15,3733,49پتروشیمی پردیس

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4(5,810ایران دارو

)4(7,375شیمیایی سینا
)3,99(4,191قطعات فوالدی
)3,98(3,109صنعتی بوتان

)3,97(1,402توسعه ساختمان

ارزشحجمنام کامل شرکت
B 34297,433بانک پاسارگاد

B 1,57737,040پتروشیمی تامین
B 8979,812پارس خودرو

B 1,52288,230نفت و گاز پارسیان
B 7988,265بانک صادرات

ارزشحجمنام کامل شرکت
M124,087 B 4,155ارتباطات سیار
M97,433 B 60,694بانک پاسارگاد

M88,230 B 12,585نفت و گاز پارسیان
M60,431 B 5,630پتروشیمی خلیج فارس

M37,040 B 15,650پتروشیمی تامین

تعدادقیمتنام کامل شرکت
23671577پتروشیمی تامین
70111522نفت و گاز پارسیان

25461034ایران خودرو
2770917صنایع آذرآب
733897پارس خودرو
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16,2321,51پتروشیمی زاگرس
2,3111,12پتروشیمی ایرانیان

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

 ***
ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار ته��ران در دومین روز 
هفته با افزایش 45 واحدی به 
66 هزار و 319 واحد رس��ید . 
ام��ا در بازار نق��دی فرابورس 
با  آیفک��س  ای��ران ش��اخص 
کاه��ش ش��ش واح��دی ب��ه 
رس��ید .  واح��د   747 رق��م 
روز گذش��ته ن��گاه ب��ه نتایج 
مذاکرات هس��ته ای باعث شد 
از فعالی��ت حقیقی ها کاس��ته 
ش��ود و بیش��تر حقوقی ها به 
خریدوفروش س��هام بپردازند . 
در ب��ازار دی��روز نی��ز صنعت 
پتروش��یمی به دلی��ل مصوبه 
نگهب��ان  ش��ورای  اخی��ر 
درخصوص ن��رخ خوراک آنها 
اقب��ال س��هامداران مواجه  با 
شد و سهام ش��رکت های این 
گ��روه، مانع از افت ش��اخص 
کل ش��دند . در عی��ن ح��ال 
روز گذش��ته از می��زان حجم 

معامالت کاسته شد . 

با گروه های بورسی
اکث��ر  معام��الت  ای��ن  در 
و  خ��ودرو  گ��روه  نماده��ای 
ساخت قطعات منفی بودند و 
تنها سایپا آذین، رینگ سازی 
ایرکا پ��ارت صنعت  مش��هد، 

و پارس خ��ودرو در مح��دوده 
مثبت معامله شدند . در گروه 
بان��ک و موسس��ات اعتباری، 
نمادهای گروه  تمام  معامالت 
به جز بانک پاس��ارگاد در بازه 
منفی انج��ام گرفت . با معامله 
بلوک��ی حقوق��ی در دقای��ق 
پایان��ی نماد بانک پاس��ارگاد 
با معامله 60.6 میلیون س��هم 
گروه  معامالت  پرحجم تری��ن 
را داش��ت . در گروه س��یمانی 
ب��ا توجه به تصوی��ب افزایش 
سرمایه 200 درصدی سیمان 
کرم��ان و با در نظ��ر گرفتن 
اینک��ه نم��اد س��رمایه گذاری 
توس��عه صنایع س��یمان 59 
درصد از س��هام این ش��رکت 
را در پرتف��وی خ��ود دارد و 
نی��ز در قیم��ت عرض��ه اولیه 
بنیادی  تحلیل��ی  ب��ا  اس��ت، 
پتانس��یل صع��ود قیم��ت در 
نماد س��رمایه گذاری توس��عه 
صنایع س��یمان وج��ود دارد . 
س��رمایه گذاری  گ��روه  در 
س��رمایه گذاری  نماده��ای 
س��رمایه گذاری  توسعه   سپه، 
مل��ی، س��رمایه گذاری بهمن 
تدبیرگران  س��رمایه گذاری  و 
فارس و خوزس��تان، نمادهای 
مثبت گروه در پایان معامالت 
بودن��د . در گروه بیمه بیش��تر 

با صف فروش  نمادهای گروه 
همراه بودن��د . در گروه قند و 
شکر، قند ثابت خراسان و قند 
اصفهان نمادهای مثبت گروه 
بودن��د . گروه پتروش��یمی نیز 
به عنوان یکی از لیدرهای بازار 
دوب��اره در مس��یر بهبود نرخ 

سهم قرار گرفته است.

کاهش روزهای مثبت 
بورسی

طبق آمار منتشر شده بازار 
سهام از ابتدای امسال تا پایان 
آذرم��اه 180 روز معامالت��ی 
داش��ته که ش��اخص کل 87 
روز را ب��ا روند مثبت س��پری 
کرده اس��ت . به عالوه اینکه در 
این مدت 148 ه��زار و 756 
میلیارد ریال سهم و حق تقدم 
توس��ط خریداران حقیقی در 
ب��ازار س��رمایه معامله ش��ده 
این می��زان خریدوفروش  که 
 140 تنه��ا  حقوقی ها  ب��رای 
ه��زار و 957 میلی��ارد ری��ال 
بوده است . شاخص کل نیز از 
ابتدای امسال تا پایان آذرماه، 
9478 واحد کاهش را به ثبت 
رس��انده اس��ت که حکایت از 
اف��ت 12 درص��دی دارد . در 
آذرماه امسال نیز بازار سرمایه 
20 روز معامالتی داش��ته که 

از این تعداد، ش��اخص بورس 
تنها هفت روز مثبت داش��ته، 
در حالی ک��ه در آذر ماه 92 از 
21 روز معامالت��ی ش��اخص 
بورس 17 روز مثبت را سپری 
کرده اس��ت . ارزش ب��ازار در 
امسال  آذرماه  روز  س��ی امین 
3191 ه��زار و 986 میلیارد 
ری��ال ب��وده که ای��ن رقم در 
مدت مش��ابه سال 92 بالغ بر 
4258 ه��زار و 686 میلی��ارد 
ب��وده اس��ت . همچنین  ریال 
در 30 آذر امس��ال متوس��ط 
P/E ب��ازار و درص��د گردش 
معام��الت ب��ه ترتی��ب 5,36 
مرتب��ه و 12,03 درصد بوده 
که این اعداد در مدت مش��ابه 
سال گذشته به ترتیب 8,04 
مرتبه و 24,92 درصد به ثبت 

رسیده است.

نامه سرگشاده 
سهامداران سنگ آهن

خبره��ای  مهم تری��ن  از 
پیرامون بورس نامه جمعی از 
سهامداران صنعت سنگ آهن 
به رییس جمه��وری برای لغو 
بهره مالکان��ه 30 درصدی از 
ف��روش بود . مجل��س چندی 
پیش درخالل بررس��ی الیحه 
تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دول��ت، در مصوب��ه ای قیمت 
پتروش��یمی ها  گاز  خ��وراک 
را متناس��ب ب��ا مع��دل وزنی 
درآم��د حاص��ل از فروش گاز 
یا مای��ع تحویلی برای س��ایر 
مص��ارف داخل��ی، صادراتی و 
واردات��ی مش��خص ک��رد که 
حاکی از پایان دوران خوراک 
13 سنتی اس��ت ، اما صنعت 
س��نگ آهن چند س��الی است 
که با حق انتفاع یا حق مالکانه 

معادن روبه رو شده است . 
ش���رای�ط  ه�م�ی���ن  در 
س��هامداران خرد شرکت های 
معدن��ی که از زم��ان تصویب 
به��ره مالکانه 30 درصدی در 
تاکنون ش��اهد  بهمن 1392 
درص��دی   60 ح��دود  اف��ت 
قیمت س��هام خ��ود بوده اند، 
در نامه ای به حس��ن روحانی 
خواس��تار  رییس جمه��وری 
توج��ه دولت ب��ه اصل حقوق 
اینک��ه  و  س��هامداری ش��ده 
روحانی باید خود ش��خصا به 
مهم ترین ریس��ک این صنعت 
مهم و اس��تراتژیک کشور که 
هم توس��عه صنع��ت را هدف 
ق��رار داده و ه��م جفای عیان 
و ذی نفعان  به سرمایه گذاران 
آن است، رسیدگی کرده و در 

واقع تدبیری بیندیشد.

افزایش امیدواری به لغو بهره مالکانه صنعت سنگ آهن
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آزادسازی سهام عدالت به اوایل 
1395 موکول شد 

میرعلی اش��رف عبداهلل پ��وری حس��ینی، رییس 
س��ازمان خصوصی س��ازی در م��ورد درص��د آزادی 
س��هام عدالت گفت: هنوز وقت آزادس��ازی طبیعی 
س��هام عدالت نرسیده است، زیرا تا پایان سال 94 و 
اوایل سال 95 قرار نیست سهام آزاد شود و باید 10 
س��ال از زمان واگذاری س��هام عدالت بگذرد . رییس 
س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: اگر الیحه ای که به 
دولت فرستاده شده برای آزادسازی سهام عدالت در 
دولت تصویب ش��ود و از طرف دولت به مجلس ارائه 
شود، ممکن است زودتر از موعد سال 95 هم سهام 
آزاد ش��ود . وی افزود: هر وقت سهم دولت در سهام 
عدالت پرداخت شود، در آن صورت با الیحه دولت یا 
بدون الیحه به اندازه ای که از طرف مشموالن سهام 
عدالت پول این س��هام به دولت پرداخت شده است، 
یا مشمول تخفیف قرار گرفته یا از محل سود ساالنه 
آن پرداخت ش��د، قانونا مجاز است که سهام عدالت 

در وجه مشمول آزاد شود . 
آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال منتفی است

محمدرض��ا پورابراهیمی، نایب رییس کمیس��یون 
وی��ژه اقتصادی مجل��س گفت: نماین��دگان منتظر 
هس��تند تا الیحه آزادس��ازی س��هام عدالت توسط 
دولت به مجلس ارائه ش��ود تا کار بررسی آزادسازی 
و خریدوفروش این سهام را به سرانجام برسانند . وی 
در خصوص آزادس��ازی سهام عدالت گفت: در چند 
ماه گذشته این موضوع برای بررسی در صحن علنی 
مطرح ش��د که نمایندگان به قید فوریت بررسی آن 
رأی ندادند و قرار ش��د به صورت عادی آزادس��ازی 
سهام عدالت توس��ط نمایندگان مردم بررسی شود . 
این نماینده مجلس درخصوص ارزش پرتفوی سهام 
عدال��ت با توجه ب��ه ریزش قیمت ها و ش��اخص در 
ب��ورس اوراق بهادار نیز تصریح کرد: برآوردی که در 
تابستان امس��ال از پرتفوی سهام عدالت شد ارزش 
آن بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان عنوان ش��د . عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در تابلوی 
بورس اوراق بهادار قیمت س��هام شرکت ها براساس 
ارزش تک برگ مش��خص و دادوس��تد می شود که با 
توجه به اینکه سهام شرکت ها سهام عدالت به صورت 
بلوکی اس��ت و معموال س��هام بلوکی ارزشی بیشتر 
نسبت به تک س��هم و تک برگه ها دارند بنابراین افت 
ب��ازار س��هام اثر کمتری ب��ر پرتفوی س��هام عدالت 

گذاشته است.

عرضه برنج وارداتی تایلند و 
هندوستان در بورس کاال

ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی 
ایران شاهد عرضه 14 تن اکسیدمس شرکت صنایع 
مل��ی مس ای��ران بود . عالوه بر ای��ن، 270 تن مس 
مفتول ش��رکت صنایع تولیدی دنیای مس کاش��ان 
عرضه را با قیمت پایه 204 هزار و 160 ریال تجربه 
کرد . ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی همچنین 
ش��اهد عرضه 800 تن ش��مش هزارپون��دی 99.7 
ش��رکت آلومینی��وم ایران با قیمت پای��ه 71 هزار و 
36 ریال بود . در تاالر کشاورزی، شش هزار تن برنج 
وارداتی تایلند و 5700 تن برنج وارداتی هندوستان 
عرضه ش��د . ت��االر صادرات��ی نیز ش��اهد عرضه 30 
هزار تن گوگرد گرانوله مجتمع پتروش��یمی خارک 
با قیم��ت پای��ه 173 دالر در هر تن ب��ود . در تاالر 
فرآورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی، 30 هزار و 300 
تن انوع قیر، 1900 تن انواع ماده پتروش��یمیایی و 

1800 تن انواع گوگرد روی تابلوی عرضه رفت.

قیمت مس در بورس لندن رشد کرد
خری�د نقدی مس در ب�ورس لندن با افزایش همراه شد 
و با نرخ پنج هزار و 655 دالر بر تن معامله شد . سفارش 
خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ پنج هزار و 650 
دالر معامله شد . خریدوفروش نقدی آلومینیوم با قیمت 
ی��ک هزار و 798 دالر و یک هزار و 798.50 دالر معامله 
ش��د . قلع هم با نرخ 19 هزار و 275 دالر خریداری شد و 
به هر نرخ 19 هزار و 325 دالر در هر تن فروخته ش��د . 
خریدوفروش روی با نرخ دو هزار و 56 و دو هزار و 56.50 
دالر انجام ش��د . سرب هم در رینگ معامالتی با نرخ یک 
ه��زار و 766 دالر خریداری و با قیمت هر تن یک هزار و 

766.50 دالر به فروش رسید.

انتشار عملکرد 9 ماهه 
سرمایه گذاری صنعت نفت

ش��رکت س��رمایه گذاری صنعت نفت جدیدترین 
پیش بینی س��ال مالی 93 را در دی ماه امس��ال و با 
س��رمایه یک ه��زار و 223 میلی��ارد و 600 میلیون 
ریال مبلغ 138 ری��ال اعالم کرد و طی 9 ماه مبلغ 
14 ریال زیان به هر سهم اختصاص داد . هیات مدیره 
این ش��رکت درنظر دارد به ازای هر سهم مبلغ 122 
ریال جهت تقس��یم بین صاحبان س��هام به مجمع 

عمومی عادی ساالنه سال مالی 93 پیشنهاد کند.

تحقق 76 درصدی 
پیش بینی های سیمان بهبهان

ش��رکت س��یمان بهبه��ان در دوره 9 ماه��ه امس��ال 
با اختصاص ش��ش ه��زار و  479 ریال س��ود به ازای هر 
سهم معادل 76 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد . 
هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد معادل 70 درصد از 
سود خالص سال مالی 93 را جهت تقسیم بین سهامداران 
به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند . گفتنی است 
در جدیدترین پیش بینی این رقم معادل 75 درصد اعالم 

شد.

رشد 45 واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز یکش��نبه ب��ا 45 واحد رش��د در نهای��ت در ارتفاع 
66هزار و 319 واحدی ایستاد و برهمین اساس سومین 
روز مثب��ت پیاپی برای بورس رقم خورد . ش��اخص 30 
ش��رکت بزرگ سه واحد، شاخص بازار دوم هزار و 208 
واحد و ش��اخص صنعت 104 واحد رشد کرد، شاخص 
آزاد ش��ناور 219 واحد و ش��اخص بازار اول 136 واحد 

افت کرد . 

نماگر بازار سهام

دریچه

از نگاه کارشناسان

کالهبرداران در کمین سهام کارگران و کارمندان
محمدصادق دبیری
مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )سمات(
ایرن�ا – معامله گ��ران وکالتی اوراق به��ادار با آگاهی از مش��کالت و عواقب فراوان 
آن، این گون��ه معامالت پرریس��ک را انجام دهند . در بند )ب( م��اده 99 قانون برنامه 
پنجم توس��عه به صراحت اعالم ش��ده اس��ت که تمام معامالت اوراق به��ادار باید از 
طریق بورس و فرابورس انجام ش��ود . مکانیزم معامالت اوراق بهادار در بازار س��رمایه 
مش��خص اس��ت اما برخی افراد به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، معامالت خود را خارج 
از قیمت های مرس��وم در ای��ن بازار انجام می دهند . در ای��ن روش، افراد برای فرار از 
پرداخت مالیات و کارمزد در قالب عقد وکالت نامه، معامالت خود را خارج از مکانیزم 
بازار س��رمایه انجام می دهند که این امر عالوه بر پیگیری مس��ائل حقوقی، مشکالتی 
را برای تس��ویه و پایاپ��ای چنین معامالتی به وجود م��ی آورد . برخی افراد نیز به طور 
ناآگاهانه، س��هام باارزش خود را به افراد س��ودجو واگذار می کنند . در این روش، افراد 
بدون اطالع از ارزش واقعی سهام خود، به صورت وکالتی سهام شان را با قیمت بسیار 
نازل به فروش می رس��انند . اکثر افرادی که در دام این گونه افراد س��ودجو می افتند، 
کارمندان و کارگران زحمتکش ش��رکت هایی هستند که سهام آنها وارد بازار سرمایه 
شده است اما این افراد به دلیل نداشتن آگاهی الزم، سهام شان را با قیمت های پایین 
می فروش��ند و در نهایت متضرر می شوند . برخی افراد نیز در قالب عقد صلح در دفاتر 
ثبت و اس��ناد، سهام خود را واگذار می کنند که این موضوع مغایر با بند )ب(ماده 99 
قانون برنامه پنجم توس��عه است . مشکالت در این گونه معامالت، زمانی بیشتر نمایان 
می ش��ود که مصالح )شخص صلح کننده( فوت می کند . صلح نامه با وجود اینکه مطابق 
با اصول حقوقی بوده اما از نظر قوانین بازار س��رمایه مغایر با بند )ب(ماده 99 قانون 
برنامه پنجم توس��عه اس��ت . وکالت نامه ها برای حفظ غبطه، صرف و صالح موکل باید 
براس��اس دستورالعمل معامالت وکالتی تنظیم شود تا حق وکیل در اخذ ثمن حاصل 
از فروش، درصد دریافت س��هام، افزایش س��رمایه و.. . به صورت شفاف مشخص شود . 
معام��الت وکالتی باید در مواردی خاص )مانند برای اف��راد از کار افتاده، تعدد وراث 
یا ایرانیان مقیم خارج از کش��ور(جهت تسریع در انجام امور و با هدف توکیل صورت 
گیرد و س��ایر معامالت اوراق بهادار ثبت ش��ده نزد س��ازمان بورس از مکانیزم شفاف 

بورس یا فرابورس انجام ش��ود تا مش��کلی برای معامله گران به وجود نیاید.

تس�نیم- موضوع��ات روانی 
هس��ته ای  مذاک��رات  مانن��د 
صنای��ع  در  ابه��ام  به ع��الوه 
مختل��ف و از هم��ه مهم تر عدم 
اعتقاد دول��ت در مقطع کنونی 
پایین  بازار س��رمایه موجب  به 
آمدن حج��م و ارزش معامالت 
در ب��ورس و نی��ز از بین رفتن 
به وی��ژه  س��هامداران  اعتم��اد 
حقوقی ها برای فعالیت در بازار 
س��رمایه ش��ده که در مجموع 
موج��ب ری��زش بی��ش از حد 

ش��اخص ب��ورس و نی��ز قیمت 
سهام شرکت ها شده است . 

با تصمیماتی که در حوزه های 
پتروش��یمی و پاالیش��ی گرفته 
می شود، به عالوه بهبود صادرات 
و تولی��د در گروه های��ی چ��ون 
س��یمان و معدنی ها و نیز رونق 
در بخش خودرو می توان به رشد 
دوباره قیمت ها و شاخص بورس 

امیدوار بود . 
واگ��ذاری  مصوب��ه  تایی��د 
گازی  خ��وراک  نرخ گ��ذاری 
از سوی  پتروشیمی ها به دولت 
ش��ورای نگهبان که اواخر هفته 

گذش��ته اع��الم ش��د می تواند 
روزنه ه��ای امی��د را پیش روی 
صنعت پتروش��یمی در مس��یر 
رف��ع نگران��ی باز کن��د . عملی 
ش��ده زمزمه های منتش��ر شده 
درخص��وص به تعوی��ق افتادن 
کیفی س��ازی پاالیش��ی ها و در 
پ��ی آن بازگش��ایی نم��اد این 
گروه در ب��ورس نیز می تواند تا 
به شفاف شدن فضای  حدودی 
ابهام آل��ود بازار س��رمایه کمک 

کند . 
شرکت های معدنی از سال 92 
ملزم به پرداخت 30 درصد بهره 

مالکان��ه به دولت ش��ده اند و در 
صورت اجرایی شدن رای دیوان 
ب��ر توقف  اداری مبنی  عدال��ت 
موق��ت در پرداخت بهره مالکانه 
در دو ش��رکت ب��زرگ معدن��ی 
بورس��ی هم می توان ب��ه ایجاد 
جو روانی مثبت در بازار سرمایه 

امیدوار بود . 
ب��ا  س��یمانی ها  گاز  قط��ع 
هماهنگ��ی خ��ود آنه��ا صورت 
گرفت��ه ک��ه ب��ه دلیل انباش��ت 
کلینک��ر در انب��ار ش��رکت های 
س��یمانی بوده اس��ت . با افزایش 
درآمدهای نفتی و رونق اقتصاد، 

پروژه های عمرانی دولت افزایش 
می یابد که این موضوع در صورت 
تحقق می تواند خبر خوبی برای 

این گروه در بورس باشد . 
در  رفت��ن تنش ه��ا  بی��ن  از 
منطق��ه نیز می تواند به افزایش 
دوباره صادرات سیمان به عراق 
و س��وریه منجر ش��ود و انتشار 
س��اخت  بر  مبن��ی  خبرهای��ی 
بزرگراه ه��ا و راه های کش��ور با 
اس��تفاده از بستر بتنی به جای 
قیر و آس��فالت ه��م در صورت 
تحق��ق خب��ر خوبی ب��رای این 

گروه خواهد بود.

 صندوق تثبیت، نوسانات غیرمنطقی را 
مدیریت می کند

محمد هنرمند قالیباف
سرپرست بخش تحلیل شرکت مشاوره سرمایه گذاری معیار

سنا- صندوق تثبیت بازار سرمایه با هدف حمایت از بازار و ثروت سرمایه گذاران 
در ش��رایط خاص تصویب شده اس��ت و نباید این انتظار به اشتباه در فعاالن بازار و 
س��هامداران ایجاد ش��ود که هدف مدیریت این صندوق، سبز  پوش کردن شاخص ها 

و قیمت ها در هر ش��رایطی و به هر قیمتی اس��ت . 
همان طور که نوس��ان جزو ذات بازار سرمایه اس��ت، این روزها رفتارهای هیجانی 
نیز به یک رفتار عادی در بازار تبدیل ش��ده اس��ت . رفت��ار هیجانی در بازار خالصه 
می ش��ود به اینکه یا یک روز همه س��هم ها به طور دس��ته جمعی صف خرید هستند 
یا به طور دس��ته جمعی صف فروش هس��تند، با این اقدامات، نق��ش تحلیل در بازار 
کمرنگ می ش��ود . توسعه بلند مدت اقتصاد کش��ور به ثبات بازار سرمایه نیاز دارد و 
با ایجاد صندوق تثبیت بازار س��رمایه این نوس��انات کاهش پیدا می کند و بیشتر به 
سمت ثبات بازار س��رمایه می رویم . اعتماد سازی مهم ترین و اصلی ترین عاملی است 
که باید به سمت آن حرکت شود که این اعتماد سازی با کاهش ریسک و چشم انداز 

مثبتی که در صنایع اتفاق می افتد در دید س��رمایه گذاران ایجاد می ش��ود .
با تش��کیل صندوق تثبیت، س��رمایه ها به سمت بازار س��رمایه جذب می شوند، با 
راه ان��دازی صندوق، نوس��انات در بازار کمتر می ش��ود و در ش��رایطی که مانند این 
روزها قیمت س��هام به صورت هیجانی نوس��ان می کند، س��ازو کاری ایجاد می شود تا 
اگر قیمت س��هام بی منطق دچار ریزش ش��د مانع این نوس��انات شده و به بازگشت 
اعتم��اد به ب��ازار و نقدینگی و ج��ذب مجدد س��رمایه س��رمایه گذاران کمک کند . 
مدیریت صندوق تثبیت بازار س��رمایه باید اهداف معینی را برای خودش مش��خص 
کن��د، زیرا ه��دف این صندوق کاهش نوس��انات غیر منطقی اس��ت و معنی آن، این 

نیس��ت که همیش��ه بازار س��رمایه باید روند مثبت را طی کند و س��بز  پوش باش��د . 
بعضی مواقع خبرهای اقتصادی و عوامل بنیادی موجب می ش��ود که قیمت س��هم 
بریزد اما اگر به اش��تباه این انتظار در س��هامداران ایجاد ش��ود که بازار با راه اندازی 
صندوق تثبیت بازار س��رمایه همواره صعودی اس��ت یک تفکر غلط باب می ش��ود، 

بنابراین مدیریت صندوق باید ش��کل دهی درس��تی به رفتار س��هامداران بدهد . 

سیدمحمد صدرالغروی

موضوعات روانی مهم ترین متغیر تاثیر گذار بر بازار سهام

بورس بین الملل

جهانپور کریمی
کارشناس بازار سرمایه



علی اکبر خلیلی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

کارشناس و تحلیلگر گروه هفت ثانیه از بازار

کاهش قیمت جهانی فوالد و سنگ آهن

تهدید یا فرصت

در هفته گذش��ته تصمیم کش��ور س��وییس برای تغییر نرخ بهره 
فران��ک موجب تقویت ارزش فرانک نس��بت به اکث��ر ارزهای دیگر 
و به تبع آن رش��د نس��بی قیمت طال در بازارهای جهانی ش��د. در 
نمودار روبه رو می توانید نمودار قیمت جهانی طال را مشاهده کنید. 
همان طور ک��ه مالحظه می کنید قیمت طال در س��ه ماهه اخیر از 
1130 تا 1275 دالر رش��د داشته اس��ت، ضمن اینکه روی نمودار 
می توانید یک الگوی سروش��انه معکوس را به وضوح مشاهده کنید 
که خ��ط گردن این الگو تقریبا در حوالی 1240 دالر قرار داش��ته 
اس��ت. طبق قواعد تحلیل تکنیکال، در الگوهای سروشانه معکوس 
شکس��ته ش��دن خط گردن می تواند موجب رش��د قیمت به اندازه 
فاصل��ه عمومی س��ر تا خ��ط گردن بش��ود و بنابراین ب��رای هفته 
 آتی می توانی��م انتظار ادامه روند صعودی قیم��ت طال را تا حوالی 
1130-1350 دالر داش��ته باشیم. ضمن اینکه رشد قیمت طال در 
بازارهای جهانی احتماال می توان��د تاثیر مثبتی را بر قیمت داخلی 

طال در بازار ایران بگذارد.

احتمال رشد قیمت طال در بازارهای جهانی

دوشنبه
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الگوهای طالیی

در اهمیت حمایت 65883
 
 

در جلسه معامالتی گذشته، شاخص کل برخالف 
روند معامالتی بازار و به لطف غول های پتروش��یمی 
س��بز ماند. در پایان روز یکشنبه، شاخص کل با 46 
واحد رش��د ب��ه ارتفاع 2.66,139 واحدی رس��ید و 
توانست روند مثبت خود را حفظ کند. روند صعودی 
بازار در آغاز روز یکشنبه تنها یک ساعت دوام آورد و 
پس از آن تقریبا تمام سهم ها یکی پس از دیگری به 
رنگ قرمز گرویدند. در این میان نمادهای  » فارس «، 
 » تاپیکو «،  » پارس��ان « و  » ش��پدیس « توانس��تند در 
مثبت معامالتی باقی بمانن��د و نام خود را به عنوان 
تاثیرگذار ترین س��هم ها بر ش��اخص در روز یکشنبه 
ثب��ت کنن��د. ارزش معامالت بازار در روز گذش��ته 
در ح��دود 92 میلی��ارد تومان بود که دو س��وم آن 
به س��ه گروه  » محص��والت ش��یمیایی «،  » بانک ها و 
موسس��ات اعتباری « و  » مخابرات « اختصاص یافت. 

بیشترین رقم نسبت عرضه به تقاضا متعلق به  » گروه 
ماش��ین آالت و تجهیزات « بود که همین امر موجب 
تش��کیل صفوف فروش در تمام نمادهای این گروه 
شد. در جلس��ه معامالتی گذشته، تنها در سه گروه 
 » انبوه س��ازی «، پیمانکاری صنعت��ی « و  » بانک ها و 
موسس��ات اعتباری « تقاض��ا به عرض��ه می چربید. 
آخری��ن نکت��ه حائ��ز اهمی��ت روز گذش��ته ورود 
حقوقی ها به اکثر گروه هاست. اما نگاهی عمیق تر به 
معامالت روز گذشته می تواند در تشخیص روند روز 

جاری کمک بسزایی کند. 
کاهش چش��مگیر نرخ تقاضا به عرض��ه از دقایق 
ابتدایی جلس��ه معامالتی گذشته زنگ خطری برای 
تغییر روند معامالت محس��وب می ش��د. این روند تا 
جایی ادامه پیدا کرد که مس��یر شاخص را نیز تغییر 
داد. ش��اخص کل که در یک س��اعت نخس��ت بازار 
رش��دی در حدود 200 واحد را تجربه کرده بود، با 
افزایش عرضه ها بی��ش از 150 واحد از ارتفاع خود 
را از دس��ت داد و اکثریت س��هم ها نیز به رنگ قرمز 
در آمدند. قیمت پایانی بیش از 80 درصد شرکت ها 
در صف��ر تابل��و و پایین تر از آن ثبت ش��د و این در 
حال��ی بود که تقریبا 50 درص��د از نمادها معامالت 
خ��ود را با صف ف��روش به پایان بردن��د. با مفروض 
داشتن این اطالعات می توان معامالت روز جاری را 

شفاف تر دنبال کرد. 
وحشت به وجود آمده روز شنبه و یکشنبه نیز در 
ب��ازار قابل رویت بود و همین امر باعث ش��د انتظار 
چندانی از جلس��ه معامالتی حاضر نداش��ته باشیم. 
در جلس��ه معامالتی امروز، شاخص کل می تواند به 
راحتی کاهش بین 150 تا 400 واحد را تجربه کند. 
از سوی دیگر، مقاومت های 66830 و 67000 واحد 
برای ش��اخص کل مطرح هستند که انتظار نمی رود 
امروز، ش��اخص کل حتی ب��ه نزدیکی های این ارقام 
برسد. مهم ترین حمایت شاخص کل 65883 واحد 
اس��ت که شکست این حمایت به پایین می تواند آب 
س��ردی را بر س��ر معامله گران بازار بریزد و بار دیگر 
ب��ازار را در روند نزولی خود ق��رار دهد. دور از ذهن 
نخواهد بود اگر متصور ش��ویم که نیمه نخست روز 
جاری با عرضه های اساس��ی رو به رو خواهد شد، اما 
برای نیمه دوم جلسه معامالتی جاری انتظار می رود 
رفته رفته از ش��دت عرضه ها کاس��ته شود و هیجان 

فروش به طرز چشمگیری کاهش یابد. 

وتوسم در آستانه مجمع

وتوس��م به آرامی به مجمع نزدیک می ش��ود. این 
ش��رکت در گ��زارش 9 ماه��ه خ��ود 1075 ریال را 
پوش��ش داده اس��ت و انتظار می رود در گزارش 12 
ماهه خود مبلغ قابل توجهی را پوشش دهد وقیمت 
فعلی سهم که 3057 ریال است جذابیت های خوبی 

را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است.
این ش��رکت در سال گذش��ته در تاریخ 10 اسفند 
مجم��ع خ��ود را برگزار ک��رده و در تاریخ 17اس��فند 
س��ود خ��ود را تقس��یم کرده اس��ت. در ضم��ن باید 
توجه داشت س��ودآوری س��ال جاری شرکت جهش 
خیره کننده ای نسبت به سال گذشته دارد و همچنین 
تعدادحقوقی های سهامدار زیر یک درصد در این نماد 
بسیار قابل توجه است که کامال مشخص است با هدف 

شرکت در مجمع وارد این سهم شده اند.
اس��تراتژی ش��رکت در مجام��ع در زمان هایی که 
بورس مس��یر مشخصی ندارد می تواند بسیار کارساز 
باش��د زی��را مبلغ قابل توجهی به نس��بت س��رمایه 
به صورت نقدی ذخیره می ش��ود و از آنجا که س��ود 
در فاصل��ه کم��ی در این نماد تقس��یم می ش��ود و 
درصد تقسیم نیز کال در شرکت های سرمایه گذاری 
تقریبا باالی 80 درصد اس��ت، بنابراین ش��رکت در 
مجمع وتوس��م ریسکی ندارد و انتظار می رود هنگام 

بازگشایی نیز با قیمت مناسبی باز شود.
توج��ه به آخرین گزارش وتوس��م ک��ه مربوط به 
پورتف��وی یک ماهه ش��رکت منتهی ب��ه 30 آذرماه 
اس��ت می تواند بسیار قابل توجه باش��د برای نمونه 
به تع��داد چند س��هم از ش��رکت های بورس��ی در 
پورتفوی وتوس��م اشاره می ش��ود: 66 میلیون سهام 
ش��خارک،386 میلیون سهام ثمسکن، 256 میلیون 
س��هام وبانک،250 میلیون س��هام ف��والد مبارکه، 
82 میلی��ون س��هام گل گهر و... و همچنین س��هام 

شرکت های غیر بورسی نیز بسیار قابل توجه است.

 بازار سرمایه همچنان 
در مسیری متزلزل

روز گذش��ته شاخص با افزایش حدود 46 واحدی 
به عدد 66319 واحد رس��ید. این در حالی است که 
روند قیمتی س��هام در ب��ازار، فعاالن را دچار نگرانی 
کرده اس��ت. رکود عمیق بیش از یک س��ال گذشته 
در بازار می طلبد که مس��ئوالن با اتخاذ راهکارهای 
پیش��نهادی کارشناس��ان بازار س��رمایه، باعث روند 

تعادلی در بازار شوند. 
در ب��ازار روز گذش��ته ب��ا توج��ه به گفت��ه دبیر 
انجمن صنفی پتروش��یمی در رابطه با نرخ خوراک، 
خوش بین��ی فع��االن ب��ازار از افزای��ش س��ودآوری 
شرکت های پتروشیمی دوام زیادی نداشت. احمدی 
مه��دوی به این نکته اش��اره کرده بود که تغییر نرخ 
خوراک جزئی اس��ت و دلیل افت سهام شرکت های 
پتروش��یمی در بورس، مشکالت بازار نفت و کاهش 
قیمت نفت اس��ت که باعث ش��ده قیمت محصوالت 

پتروشیمی هم کاهش یابد. 
روز گذش��ته س��هامداران صنعت س��نگ آهن در 
نام��ه ای سرگش��اده ب��ه رییس جمهوری خواس��تار 
لغ��و به��ره مالکانه 30 درص��دی از فروش ش��دند. 
س��هامداران خرد این صنعت که از بهمن ماه س��ال 
گذش��ته و تصویب بهره مالکانه 30 درصدی ش��اهد 
اف��ت ب��االی 50 درص��دی قیمت س��هام بودند، در 
نامه ای به حس��ن روحانی، رییس جمهوری اسالمی 
ایران خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداری 
ش��ده و اینکه روحانی باید خود شخصا به مهم ترین 
ریس��ک این صنعت مهم و استراتژیک کشور که هم 
توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفای عیان به 
سرمایه گذاران و ذی نفعان آن است، رسیدگی کرده 

و در واقع تدبیر کند. 
در صنعت خودرو، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه ادغام خودروس��ازان کوچک ظرف سه، 
چهار سال آینده صورت می گیرد، گفت: وقتی ایران 
در تحری��م غرب اس��ت، فعال ناچار ب��ه همکاری با 

خودروسازان چینی هستیم. 
در ح��ال حاض��ر فعاالن ب��ازار با ابهام��ات زیادی 
رو به رو هس��تند، موردی که اثر خ��ود را روی حجم 
و ارزش معامالت بازار س��هام نش��ان داده است. اما 
از مس��ئوالن ذیرب��ط انتظار م��ی رود در کوتاه مدت 
اقدام��ات موثری که بتواند رون��د متعادل و معقولی 

را به بازار برگرداند، صورت گیرد. 

مالباختگان بورس در انتظار معجزه
درآغ��از معام��الت هفته جاری به رغ��م تمهیدات 
دول��ت و انتش��ار خبره��ای مثب��ت در خص��وص 
پتروشیمی ها و سیمانی ها که به نظر می رسد اثرات 
خود را بر بازار گذاش��ته، همچنان س��هامداران این 

بازار نسبت به آینده نگران هستند.
تاالر شیشه ای با سبزپوش شدن نماد پتروشیمی ها 
در س��اعات اولی��ه روز گذش��ته بازار مج��ددا کانال 
66 هزار واحد را پس گرفت. اگرچه ش��اخص بورس 
روز پایانی هفته گذشته را نیز با افزایش 10 واحدی 

با رشد کم عمق مواجه شده بود.
مش��اهدات خبرن��گار »اقتص��اد نی��وز« از ت��االر 
حاف��ظ نش��ان می دهد به رغ��م تمهی��دات دولت و 
انتش��ار خبرهای مثبت در خصوص پتروشیمی ها و 
سیمانی ها که اثرات خود را بر بازار گذاشته و پس از 
ماه ها رکود در معامالت پتروشیمی ها دوباره رونق به 
این گروه بازگشته است اما همچنان سهامداران این 

بازار نسبت به آینده نگران هستند.
برخی سهامداران این بازار معتقدند، وضعیت بازار 
به دلیل اش��تباهات دولت گذش��ته در اقتصاد باعث 
ش��ده تا بورس با نوسانات ش��دید مواجه شود و در 
یک سال گذشته شاهد تخلیه حباب در بازار باشیم.

ت��االر شیش��ه ای در حال��ی که س��ال گذش��ته با 
هیاه��وی بس��یاری مواجه بود و انبوه��ی از مردم را 
به سمت خود جذب کرده بود اما حاال رخوت رکود 
آن را در برگرفته و باوجود امیدواری های مس��ئوالن 
نس��بت به بازگشت رونق به بازار س��هام با توجه به 
اینکه قیمت ها به کف رس��یده، نس��بت به گذش��ته 

خلوت و سوت و کور شده است.
این روزها عده ای بیشتر به تاالر حافظ می آیند که بر 
اثر ریزش های بازار یک سال گذشته ضررهای هنگفت 
کرده ان��د، اما همچنان امیدوارند تا بازار دوباره به رونق 

برگردد و روند رو به رشد خود را آغاز کند.
یکی از سهامداران می گوید: ما همچنان امیدواریم 
تا ش��اخص بورس آنقدر باال برود که حداقل بخشی 
از ضررهایمان را جبران کنیم. باید صبور باش��یم، به 

هرحال تا اینجای کار بازنده بودیم.
به ه��ر حال به دلی��ل مصوبات جدی��د مجلس و 
دولت برای پتروشیمی ها و بازگشت قیمت به کانال 
50 دالر دوباره شاخص بورس سبزپوش شد، اگرچه 
برخ��ی دیگر از س��هامداران در تاالر حافظ معتقدند 
ای��ن نوع مثبت کردن با مصوب��ه بر گروه هایی چون 
پتروش��یمی ها اثرات موقتی دارد و نمی توان به آنها 

دلخوش کرد.
 برخی سهامداران نیز دست رو دست گذاشته اند و 
تنها نظاره گر تابلوهای معامالتی هس��تند تا شاید با 
بازگشت رونق به بازار براثر انجام توافق در مذاکرات 
هس��ته ای بتوانند ضررهای خ��ود را جبران کرده و 

برای همیشه از این بازار خداحافظی کنند.
یکی از این س��هامداران می گوید: س��ال گذش��ته 
برای کسب سود به بورس آمدم اما حاال تنها متضرر 
ش��ده ام و س��هامداران راهی ندارند، بای��د بمانند تا 
شاید همان طور که دولت و مسئوالن می گویند ورق 

برگردد و حداقل ضررهایشان را جبران کنند.
با این حال عده ای که پس از مدتی وقفه دوباره وارد 
بازار شده اند در بازار دیروز در حال خرید بودند، چرا که 
می گویند قیمت ها به کف رس��یده است و باید از این 
فرصت استفاده کرد اما مالباختگان این بازار همچنان 
چشم انتظارند تا شاید معجزه ای رخ دهد و دوباره رشد 

طالیی شاخص بورس از سر گرفته شود.

سرنخ دریچه ای به بازار 

نمودار شماره 1

نمودار شماره 2

نمودار شماره 3

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه

 

با توجه به منابع سهم قابل 
توجه صنعت س��نگ آهن در 
بازار س��رمایه ایران، بررسی و 
رصد بازار جهانی این محصول 
اهمیت بسزایی برای ما دارد. 
از آن جای��ی که این محصول 
ماده اولیه تولید فوالد اس��ت، 
تدقی��ق در بازار جهانی فوالد، 
میزان تولید و تقاضای جهانی 
آن و قیم��ت این محصول، ما 
را در رص��د مناس��ب تر ب��ازار 

سنگ آهن یاری می رساند. 
نم��ودار ش��ماره 1 وضعیت 
تولید فوالد در جهان از س��ال 
نش��ان  را   2013 ت��ا   1970
می دهد. همان طور که در این 
نمودار مش��هود اس��ت، تولید 
فوالد در بیش��تر این س��ال ها 
با افزایش س��االنه روبه رو بوده 
است. در سال 2009 به خاطر 
بروز رک��ود جهانی تولید، این 
محصول نس��بت به سال قبل 
از آن کاهش پیدا کرده است. 

توضیح نمودار شماره 1
از سویی قیمت جهانی این 
محصول نیز با توجه به عرضه 
و تقاض��ای جهان��ی تعیی��ن 
می ش��ود.نمودار شماره 2 نیز 
وضعیت قیم��ت این محصول 
را از ابت��دای س��ال 2009 تا 
به امروز نشان می دهد. قیمت 
جهان��ی این محص��ول نیز از 
باالترین قیمت خود در س��ال 
2011، تا اواسط سال 2013 
ریزش��ی بوده اس��ت و از آن 
س��ال به بعد رون��د صعودی 
به خ��ود گرفته اس��ت. اما از 
اواسط س��ال 2014 و با بروز 
رک��ود اقتص��ادی در کش��ور 
بزرگ ترین  به عن��وان  چی��ن، 
متقاض��ی این فلز، از س��رعت 
این روند افزایشی کاسته شده 
معتقدند  تحلیلگ��ران  اس��ت. 
که از اواس��ط س��ال 2015 با 
اقتصاد جهانی  اوض��اع  بهبود 
و احتم��ال خ��روج چی��ن از 
رکود، تقاضای این فلز مجددا 
افزایش پیدا ک��رده و افزایش 
قیمت آن محتمل خواهد بود. 

 
توضیح نمودار شماره 2

این  کاهش تقاضای جهانی 
فلز در س��ال 2014، س��بب 
کاه��ش تقاضای م��اده اولیه 
ب��رای تولید آن یعنی س��نگ 
آه��ن و در نتیج��ه کاه��ش 
قیم��ت آن در جه��ان ش��ده 
است. نمودار شماره 3 قیمت 
جهانی س��نگ آه��ن را طی 
چند سال اخیر نشان می دهد. 

 توضیح نمودار شماره 3
قیمت سنگ آهن از نزدیک 
س��ال  ابت��دای  در  دالر   140
2014 به قیمت 68 دالر نزول 
قیمت داشته است. کارشناسان 
معتقدند در صورت بهبود اوضاع 
اقتصاد جهانی از اواس��ط سال 
2015، تقاض��ای این محصول 
به خص��وص از جان��ب چی��ن 
افزایش پی��دا می کند و همین 

امر به افزایش قیمت جهانی این 
محصول منجر خواهد شد. 

اما آنچه تاکنون مطرح شد، 
مقدمه ای برای بیان هدف این 

نوشتار است. 
ش���رک�ت  دو  ای���ران  در 
صنعتی و معدن��ی چادرملو و 

گل گهر، به عن��وان بزرگ ترین 
تولیدکنن��دگان س��نگ آهن 
در ایران هس��تند. محصوالت 
تولی��دی این دو ش��رکت اما 
به واس��طه حمای��ت از صنایع 
مش��مول  کش��ور،  ف��والدی 
نرخ گذاری دولتی هستند، در 
حالی ک��ه یک��ی از مولفه های 
الزم ب��رای فعالی��ت اقتصادی 
نظی��ر  عوامل��ی  نب��ود  آزاد، 

بیرون  قیمت گ��ذاری  تحمیل 
از ب��ازار ب��ه ش��مار می آی��د. 
براس��اس ابالغیه معاونت امور 
معادن و صنایع معدنی وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت به 
ش��ماره 60/26959 مورخ��ه 
1393/12/14 قیم��ت فروش 

ت��ن کنس��انتره ش��رکت  هر 
صنعت��ی و معدن��ی گل گهر 
به ش��رکت فوالد خوزس��تان 
13 درصد و به ش��رکت فوالد 
مبارک��ه مع��ادل 13,6 درصد 
ف��روش هر  قیمت  میانگی��ن 
تن ش��مش فوالد خوزس��تان 
است. براساس همین ابالغیه، 
قیمت فروش هر تن کنسانتره 
ش��رکت صنعت��ی و معدن��ی 

چادرمل��و ب��ه ش��رکت فوالد 
خوزس��تان 14 درص��د و ب��ه 
ش��رکت فوالد مبارکه معادل 
16 درص��د میانگی��ن قیمت 
ف��روش هر تن ش��مش فوالد 
خوزس��تان تعیین می شود. به 
ع��الوه نرخ ف��روش گندله هر 

دو شرکت گل گهر و چادرملو 
با عنایت به ای��ن ابالغیه، 23 
فروش  قیمت  میانگین  درصد 
هر تن شمش فوالد خوزستان 

است. 
با توجه به آمار عرضه و فروش 
شرکت فوالد خوزستان در بورس 
کاال، میانگین قیمت فروش هر 
تن ش��مش فوالد این ش��رکت 
از ابتدای س��ال 1393 تاکنون، 
مع��ادل 15,156,000 ریال )با 
در نظر گرفتن میانگین دالر آزاد 
3200 تومانی – از ابتدای سال 
تاکنون- هر تن ش��مش معادل 
473,6 دالر معامله شده است(. 
بنابراین با در نظر گرفتن ابالغیه 
ف��وق، قیمت فروش کنس��انتره 
شرکت گل گهر به شرکت فوالد 
خوزستان 61,5 دالر و به شرکت 
فوالد مبارکه 64,4 دالر و قیمت 
فروش کنسانتره شرکت چادرملو 
ب��ه فوالد خوزس��تان 66,3 دالر 
و به ف��والد مبارک��ه 75,8 دالر 
قیمت گ��ذاری خواه��د ش��د. از 
آنجایی ک��ه چی��ن بزرگ ترین 
مصرف کنن��ده  و  تولیدکنن��ده 
س��نگ آهن در جهان به شمار 
می آید، قیمت CFR کنسانتره 
را  چی��ن  بن��ادر  در  تحویل��ی 
به عنوان مبنای قی��اس در نظر 
می گیری��م. قیم��ت CFR این 
محص��ول در چین مع��ادل 85 
دالر اس��ت، بنابرای��ن در ح��ال 
حاض��ر ش��رکت های گل گهر و 
چ��ادر ملو به طور متوس��ط 20 
درصد پایین تر از قیمت جهانی، 
محصوالت خ��ود را ب��ه فروش 

می رسانند. 
همان طور که در مقدمه این 
نوشتار بیان شد، پیش بینی های 
ای��ن حکایت  از  کارشناس��ان 
می کن��د که از اواس��ط س��ال 
2015 قیمت سنگ آهن و به 
تبع آن قیمت کنسانتره جهانی 
باال خواهد رفت. شاید در نگاه 
اول کاهش فعلی قیمت جهانی 
سنگ آهن به عنوان یک تهدید 
برای ش��رکت های سنگ آهن 
ایران به شمار  آید ولی از طرفی 
با توج��ه به اینکه در ش��رایط 
کنونی نرخ جهانی کنس��انتره 
با نرخ دولتی تعیین شده برای 
ن��دارد،  اختالفی  آن چن��دان 
ش��اید اکنون زمان مناس��بی 
برای رف��ع س��ایه نرخ گذاری 
دولتی از سر این صنعت باشد. 
با توجه به برنامه  همچنین 
ب��رای ح��ذف عوارض  دولت 
صادرات��ی از ای��ن محص��ول، 
زمینه ب��رای حضور خریداران 
خارج��ی بیش��تر و در نتیجه 
این  قیمت گ��ذاری ش��فاف تر 

محصول مهیا خواهد شد. 

 سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
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ب��ا  رابط��ه  در  پیش ت��ر 
استارت آپ ها در این صفحه به 
اجمال صحبت کردیم. مهم ترین 
ویژگی استارت آپ ها که آن را از 
دیگر زمینه های سرمایه گذاری 
و کسب و کاری متمایز می سازد 
این اس��ت ک��ه اس��تارت آپ ها 
کس��ب و کار  هایی هس��تند که 
قابلیت رش��د س��ریع را داشته 
باش��ند. به همین دلیل بیشتر 
اس��تارت آپ ها در حوزه تجارت 
ICT( ش��کل  الکترونی��ک )
گرفته اند. از ط��رف دیگر اغلب 
اس��تارت آپ ها با یک س��رمایه 
حداقل��ی و از یک ای��ده تجاری 
و کس��ب و کاری آغاز می شوند. 
بنابرای��ن از بنی��ه مالی و فن��ی 
کافی برای شکل دهی و توسعه 
کس��ب و کار خ��ود برخ��وردار 
نیس��تند، بنابراین زمینه برای 
ش��رکت های  ش��کل گیری 
ش��تاب دهنده در جه��ان ب��ه 
وج��ود آم��ده اس��ت. از س��ال 
2004 که نخستین شرکت های 
شتاب دهنده شکل گرفت تا به 
حال شرکت های زیادی در این 
قالب به وجود آمدند. در رابطه با 
حوزه کاری این ش��رکت ها هم 
تحوالتی شکل گرفت،بنابراین 
امروزه شتاب دهنده ها نه تنها در 
سرمایه گذاری در استارت آپ ها 
بلکه در کس��ب و کارهای دیگر 
هم فعالند. در ایران اما تولد این 
شرکت ها از س��ال جاری اتفاق 
افت��اد و برخی از ش��رکت ها که 
تعدادش��ان ب��ه انگش��تان یک 
دست هم نمی رسد با روش های 
مختل��ف به س��رمایه گذاری در 
ای��ن ح��وزه پرداخته ان��د ک��ه 
تقریب��ا تمامی آنه��ا در موضوع 
اس��تارت آپ ها تمرک��ز دارند. 
به ای��ن ترتی��ب ش��رکت های 
شتاب دهنده در یک دوره زمانی 
محدود استارت آپ ها را به لحاظ 
فن��ی و مالی حمای��ت می کنند 
تا کس��ب و کاری که در ابتدای 
راه قرار دارد بتواند روند رش��د 
و رس��یدن به نقطه موفقیت یا 

عدم موفقیت خود را س��ریع تر 
طی کند. 

نقش شتاب دهنده ها در 
توسعه استارت آپ ها 

از  یک��ی  فرن��ود،  ه��ادی 
فعاالن حوزه اس��تارت آپ ها با 
اش��اره به نقش مه��م و اثر گذار 
ش��رکت های ش��تاب دهنده در 
توسعه کس��ب و کار های نو پا در 
ای��ن رابطه ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: ش��تاب دهنده ها به 
کس��ب و کار ها یی که تازه شکل 
گرفته ان��د کم��ک می کن��د تا 
فرآیند رش��د یا عدم رشد خود 

را سریع تر طی کنند.
در  می گوی��د:  وی 

ش��تاب دهنده ها مربیان 
باتجرب��ه ای هس��تند که 
تیم ه��ای کس��ب و کاری 
اولیه را در ی��ک دوره کوتاه 
همراهی می کنن��د. ارائه 
خدم��ات مش��اوره ای، 
آموزش�����ی و ان���دک 
جمل��ه  از  س��رمایه ای 
کم��ک هایی اس��ت که 

این شرکت ها به کسب و کارهای 
مختلف که قابلیت رش��د دارند 

ارائه می دهند. 
ای��ن کارش��ناس مس��ائل 
کارآفری��ن����ی می افزای����د: 
شتاب دهنده ها بستر های الزم 
را برای توس��عه اس��تارت آپ ها 
فراهم می کنند. فرنود با اش��اره 
به رشد سریع ش��تاب دهنده ها 
در دنی��ا می گوی��د: ای��ن مدل 
حمایتی از کسب و کار های نوپا 
برای نخس��تین ب��ار در آمریکا 
شکل گرفت و در حال حاضر در 
اروپا و برخی دیگر از کش��ورها 
و به خص��وص در کش��ور های 
در حال توس��عه به س��رعت در 
حال رش��د اس��ت. وی با اشاره 
به زمین��ه کاری ش��رکت های 
ش��تاب دهنده ادام��ه می دهد: 
ش��تاب دهنده ها لزوما در حوزه  
ICTفعال نیستند، اما با توجه 
به قابلیت های رش��د سریع در 
حوزه تجارت الکترونیک تمرکز 
اصلی این ش��رکت ها معموال در 

این بخش اس��ت. این شرکت ها 
در دنیا در س��ایر حوزه ها مانند 
کشاورزی بهداش��ت و درمان و 
غیره نیز فعالی��ت می کنند. در 
ای��ران اما ب��ا توجه ب��ه اینکه از 
تولد این ش��ر کت ها در کش��ور 
حدود یک س��ال هم نمی گذرد 
تمایل بیش��تر به سمت تجارت 

الکترونیک است. 
وی در رابطه با منبع در آمدی 
ای��ن ش��رکت ها می افزای��د: 
در پای��ان دوره از ای��ن می��ان، 
اس��تارت آپ ها یی موفق شدند 
در صدی از سهام آن استارت آپ 
را به عنوان پاداش حمایت خود 
در این مدت برداشت می کنند. 

می گوی��د:  فرن��ود 

ش��تاب دهنده ها در حوزه های 
دیگر مانند صنعت و کشاورزی 
و... ه��م کارب��رد دارد و نق��ش 
مهمی در گس��ترش سیس��تم 
استارت آپی کشور ایفا می کنند. 
محس��ن مالیری، مدیر عامل 
شتاب دهنده آواتک در رابطه با 
حوزه فعالیت های شرکت های 
ش��تاب دهنده می گوی��د: ب��ه 
طور کل��ی ش��تاب دهنده ها کار 
خود را ب��ا هدف ش��کل گیری 
کس��ب و کار های نوپا و حمایت 
از تیم های کار آفرین آغاز کردند. 
به طور کلی هدف این اس��ت که 
بتوانند کار آفرینان را به نقطه ای 
برس��انند که کسب و کار ش��ان 

پذیرای سرمایه بیشتر باشد. 
وی در ادام��ه می گوی��د: 
در حال حاضر مراکز شتاب دهنده 
در کش��ور های در حال توسعه 
و اقتصاد ه��ای نو ظه��ور مانند 
برزی��ل، هن��د، چین و... رش��د 
قابل توجهی داش��ته اند، اما در 
کش��ور ما هم از اوایل امس��ال 

رون��د  ش��کل گیری  ش��اهد 
ش��تاب دهنده ها بودیم که خبر 

خوبی است. 

نخستین دوره برگزاری 
شتاب دهی استارت آپ ها 

در ایران 
مالیری در رابطه با حوزه های 
فعالیت شتاب دهنده ها می گوید: 
ش��تاب دهنده ها معم��وال ب��ه 
دنب��ال افراد باای��ده نمی گردند 
بلکه به دنب��ال تیم ه��ای اهل 
عملی هس��تند که کس��ب و کار 
خود را ش��روع کرده باشند، اما 
توان توس��عه کار خود را ندارند 
ی��ا امکان��ات الزم را در اختیار 
ندارند. این تیم ه��ای کارآفرین 
در قال��ب فرا خوان های��ی 
دع��وت می ش��وند و در 
فرآیند ثبت نام و مصاحبه 
تعدادی از تیم ها انتخاب 
می شوند و برنامه حمایتی 

آغاز می شود. 
وی در رابط��ه با فرآیند 
کار ش��ت���اب دهن��ده 
آوات��ک می گوی��د: م��ا 
یک فرآین��د ش��ش ماهه برای 
ش��تاب دهی کس��ب و کار ها در 
 نظر گرفتیم که ش��امل دو دوره 
پیش شتاب دهی و شتاب دهی 
اس��ت ک��ه دوره اول پی��ش 
ش��تاب دهی که دو ماهه اس��ت 
فرآین��د کار و آموزش ه��ای 
کس��ب و کاری و حرفه ای را در 
اختیار کارآفرینان قرار می دهد 
و ای��ن خدم��ات ب��ه 20 تی��م 

منتخب ارائه می شود. 
مالی��ری ادامه می ده��د: در 
پای��ان دوره از می��ان این تیم ها 
10 تیم کار آفرین برای ادامه کار 
در فرآیند ش��تاب دهی انتخاب 

می شوند.
 در این  دوره شتاب دهی به 10 
تیم برتر مبلغ 25 میلیون کمک 
مالی اختص��اص می یابد و دفتر 
کار و کمک های حقوقی و فنی و 
آموزش های تخصصی به کمک 
مربیان ب��ه آنها ارائه می ش��ود. 
عالوه ب��ر ای��ن در ط��ول دوره 
شتاب دهی امکان دسترسی به 

سرمایه گذاران برای این تیم های 
کسب و کاری فراهم است. 

آوات������ک  مدیر عام����ل 
در رابط��ه ب��ا درص��د موفقیت 
استارت آپ ها می گوید: در دنیا 
معموال اس��تارت آپ ها شکست 
می خورند، اما تم��ام کمکی که 
شتاب دهنده ها انجام می دهند 
این است که اوال در صد شکست 
را کم کنند. ثانیا سرعت شکست 
را باال ببرند، بنابراین شکس��ت 
در مس��یر کارآفرینی اس��ت و 
در شکل گیری اس��تارت آپ ها 
امری طبیعی به شمار می رود. 
نکت��ه مهم این اس��ت ک��ه در 
ش��تاب دهنده های خ��وب دنیا 
درصد شکس��ت به م��رور زمان 

کاهش می یابد. 
وی می افزای��د: در ای��ران چون 
نخس��تین دوره ش��تاب دهی ها 
در حال برگزاری اس��ت بنابراین 
در رابط��ه با درص��د موفقیت این 
اس��تارت آپ ها خیل��ی نمی توان 
اظهارنظر کرد. با توج��ه به اینکه 
در حال حاض��ر در س��ومین ماه 
از نخس��تین دوره برگ��زاری قرار 
داری��م و تیم ه��ای منتخ��ب در 
حال پیگی��ری فعالیت های خود 
هستند باید منتظر ماند و دید که 
چه بخش��ی و چه در صدی از این 
گروه ها در پایان موفق خواهند شد. 
وی در رابطه ب��ا منبع درآمد 
ب��رای  می افزای��د:  ش��رکت 
نخستین دوره برگزاری بیشتر از 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
استفاده شده، اما در مورد منبع 
اصلی درآمد خود شرکت آواتک 
در این مرحله ب��ه ازای ارائه این 
خدمات به تیم ه��ای کار آفرین، 
ح��دود 15 در صد از س��هام این 
استارت آپ ها به شرکت می رسد. 
وی در پای��ان می گوید: عالوه 
برتقویت تیم ه��ای کار آفرین و 
کس��ب و کاری بای��د روی جذب 
س��رمایه گذاران  تقوی��ت  و 
ه��م کار کرد تا بت��وان در بخش 
س��رمایه گذاری موفق ت��ر عمل 
کرد. بای��د بتوانی��م از الگوهای 
ب��ه روز س��رمایه گذاری روی 

استارت آپ ها استفاده کنیم. 

سرنخ گزارش »فرصت امروز« از فرآیند شتاب دهی به استارت آپ ها 

گیاهان دارویی را در مزارع گردشگری تولد شرکت های شتاب دهنده در ایران
کشت کنید

کالف اول: 
در صفح��ه آب و غ��ذا 
ب��ه ط��ور مفص��ل درباره 
گیاهان داروی��ی و مزایای 
آن صحب��ت کرده ایم. این 
موضوع یکی از فرصت های 
ناب س��رمایه گذاری است 
ک��ه اتفاقا برای مس��ئوالن نیز مهم و پراهمیت اس��ت، اما 
اینکه چه گیاهی و در چه مکانی کش��ت ش��ود، موضوعی 
اس��ت که می خواهیم به طور خالص��ه در این کالف آن را 

بررسی کنیم. 
عضو هیات علمی موسس��ه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
گفته اس��تان س��منان با وجود 130 گونه گیاهان دارویی 
قطب تولید گیاهان دارویی در کش��ور اس��ت. اکنون ایران 
خالی از مواد اولیه طبیعی اس��ت و در نتیجه به کشت این 

گیاهان رو آورده ایم. 
به گزارش ایرنا، وی با اش��اره به آلودگی اغلب زمین های 
کش��اورزی به مواد و کودهای ش��یمیایی عنوان کرده این 
موضوع قابلیت های کشت گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه 
در صنایع داروس��ازی، آرایشی و بهداشتی و صنایع غذایی 
را تحت تاثیر خود قرار می دهد، اما به گفته کارشناس��ان و 
متخصصان، از بسیاری گونه های گیاهی موجود می توان از 
800 تا هزار گونه آنها به عنوان گیاهان دارویی استفاده کرد 
و الزم نیس��ت همه این گیاهان را کشت کنیم، بلکه باید 
تعداد انگشت ش��ماری از این گونه ها را که بومی یا خاص 

کشور است، انتخاب کنیم. 
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش، کش��ت غیربومی 
گیاه��ان دارویی را فاجعه ای بزرگ اعالم کرده و گفته اگر 
روی گونه های گیاهی مانند رزماری یا اس��طوخودوس که 
در دیگر کشورها شناسایی شده و استفاده از آنها در تولید 
داروهای گیاهی مورد توجه قرار گرفته است، سرمایه گذاری 
کنیم، عرصه های گیاهی به ج��ای تولید گیاهان طبیعی 
بومی کشورمان، به کشت گیاهان غیربومی اختصاص پیدا 

می کند که می تواند فاجعه ای بزرگ باشد. 
بنابراین سرمایه گذاران باید با تحقیق و پژوهش درست، 
گونه ای را انتخاب کنند که اوال بومی بوده و ثانیا نیاز جامعه 

را برآورده کند. در ضمن، سمنان را فراموش نکنید. 

کالف دوم: 
گردش��گری ی��ا هم��ان 
ص��ادرات نامرئ��ی، یکی از 
بهترین منابع کسب درآمد 
ب��رای کش��ورهایی اس��ت 
که قص��د دارند ص��ادرات 
غیرنفتی را توس��عه دهند. 
ایران نیز با توجه به کاهش وابستگی به درآمد نفتی، باید به 
این موضوع نگاهی جدی داشته باشد. بر این اساس، رییس 
س��ازمان توس��عه تجارت با بیان اینکه سقوط قیمت نفت 
فرصتی اس��ت تا ش��اید با تکیه حداقلی بر زیرساخت های 
موجود به رشد صادرات غیرنفتی بپردازیم، تاکید کرد: یکی 
از ابزارهای افزایش صادرات غیرنفتی جذب گردشگر است 
که باید در این زمینه س��رمایه گذاری الزم انجام شود. زیرا 
توسعه گردش��گری یکی از بهترین ابزارها برای پیشرفت 
کش��ور و رس��یدن به برنامه های چش��م انداز 20 س��اله و 

برنامه  پنجم توسعه است. 
خبر خوب این است که در بخش گردشگری با کمترین 
س��رمایه گذاری بیشترین بازدهی را خواهیم داشت و بهتر 
اس��ت که در این راس��تا تصمیمات مناس��بی اتخاذ شود. 
بنابرای��ن خیال س��رمایه گذاران برای کس��ب وکار در این 
زمینه راحت باشد، زیرا گردشگری در هر بخشی که باشد 

پرسود و پربازده است. 

رییس مجمع نمایندگان مازندران: 
 بانک ها در ضرر سرمایه گذاران 

شریک شوند
رییس مجمع نمایندگان مازندران گفت: وقتی بانک ها 
در سرمایه گذاری با واحدهای تولیدی مشارکت می کنند 

باید در ضرر آنها هم شریک باشند. 
به گزارش ایس��نا، کمال علیپور در نشس��تی گفت: در 
مجموع میزان اس��تفاده از منابع نفت��ی در الیحه بودجه 
س��ال 94 کل کشور حدود 87 هزار میلیارد تومان برآورد 
شده که میزان استفاده از منابع نفتی در این الیحه بودجه 
نشان می دهد، وابستگی بودجه سال آینده به درآمد نفت 

36/3 درصد است. 
وی افزود: دیروز هر بش��که نفت 42 دالر فروش رفته و 

ما باید اتکا به نفت را کمتر کنیم. 
رییس مجم��ع نمایندگان مازندران با اش��اره به اینکه 
چگون��ه می ت��وان مش��کالت س��رمایه گذاران تولیدی و 
صنعت��ی مازن��دران را حل کرد، گفت: وقت��ی بانک ها در 
سرمایه گذاری با واحدهای تولیدی مشارکت می کنند باید 

در ضرر آنها هم شریک باشند. 
وی اف��زود: امروز کارشناس��ان ش��ما تضامی��ن بانکی 
واحده��ای تولیدی را به یک س��وم قیم��ت واقعی لحاظ 
می کنند و به محض احس��اس ورشکس��تگی بنگاه ها آن 
تضامی��ن بانکی را ب��ه کمترین قیمت ب��ه مالکیت خود 
درمی آورند. در ادامه س��یدرمضان ش��جاعی کیاس��ری، 
نماینده مردم س��اری گفت: مازندران دارای ش��رکت های 
س��رمایه گذاری خوبی اس��ت و ما برای توسعه و قوام آنها 

باید حمایت ها را ادامه دهیم. 
وی از مدیر عام��ل بانک ملی ایران خواس��ت: اختیاراتی 
ک��ه در حیط��ه بزرگ ترین بانک جهان اس��الم اس��ت به 
مدیر ش��عب بانک ملی استان مازندران واگذار کند تا این 
مسئول در زمینه اس��تمهال و بحث سرمایه در گردش و 
اجرایی نکردن معوقات و تسریع در عملیات بانکی و... در 

سریع ترین زمان اقدام کند. 
شجاعی با بیان اینکه مازندران نسبت به سایر استان ها 
در بخ��ش صنع��ت 20 س��ال عقب ماندگ��ی دارد، افزود: 
مدیر شعب بانک ملی استان مازندران با مطالعه و تحقیق، 
واحدهای تولیدی واجد ش��رایط تسهیالت را شناسایی و 
حمایت کنند تا آنان به ثبات برسند که در غیر  این صورت 

همگی متضرر خواهیم شد. 

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...

  صاحبان کس�ب و کارهای کوچک باید بدانند چگونه با دقت 
با مش�تریان ارتباط برقرار کنند و چگونه از آنها به عنوان یک 
دارایی اس�تفاده کنند برای سودآوری بیشتر. باید یاد بگیرند 
چگونه از ش�بکه های اجتماعی بیش�ترین اس�تفاده را ببرند.  
نهای�ت اس�تفاده را از منابع بی پای�ان اینترنت ببری�د،  برای 

ساختن پایه و اساس قوی یک کسب و کار مشتری مدار. 

جی وینبرگ

20

خبر

خبر

10 کلیدموفقیت 

ب��رای راه ان��دازی ی��ک کس��ب و کار موف��ق چه 
مراحلی را باید طی کنیم؟ مدل های بس��یاری برای 
پاس��خگویی به این س��وال طراحی و اجرا ش��ده اند 
که برخی موف��ق و برخی دیگر ن��اکام مانده اند، در 
این س��تون تالش بر این اس��ت تا ویژگی های الزم 
 در ی��ک فرد برای ش��روع ی��ک س��رمایه گذاری را 

معرفی کنیم. 
پس ش��ما هم اگر می خواهید کسب و کار تازه ای 
راه اندازی کنید یا اینکه کس��ب و کار کوچکی دارید 
که می خواهید موفق تر باش��ید، اصول ده گانه زیر را 

همیشه مدنظر قرار دهید. 
هرکدام از این اصول بخش��ی از موفقیت ش��ما را 

تضمین خواهد کرد...

1-  هدف داشته باشید
فرام��وش نکنید که »ش��ما همه چی��ز برای همه 
م��ردم نیس��تید.« در واق��ع بای��د روی مش��تریان 
مخصوص خودتان تمرکز و س��عی کنید فقط آنها را 
راضی کنید. بازار هدف شما معموال بخش خاصی از 

مردم هستند نه همه مردم.

2-  متفاوت باشید
اگ��ر رقبای ش��ما کاری را انجام می دهند، ش��ما 
ت��الش کنی��د آن کار را انجام ندهی��د. از بازارهای 
شلوغ پرهیز کنید که در این بازارها تمام محصوالت 
و تبلیغات آنها مش��ابه هم هستند، شما باید متمایز 

باشید.

3-  یک تیم داشته باشید
ب��رای پرکردن یک جای خالی در کس��ب و کارتان 
افراد را اس��تخدام نکنید. افراد را برای اینکه بخشی 
از تیم شما باش��ند به کار بگیرید تا کسب و کار شما 

را بسازند.

4-  سریع باشید
زمان گرانبهاترین کاالی شماست. وقتی قرار است 
کاری را روز جمع��ه انجام دهید، س��عی کنید آن را 
پنجشنبه عصر انجام دهید. همه تلفن ها و ایمیل ها 
را س��ریع پاس��خ دهید و زودتر از موعد کارها را به 
اتمام برس��انید، س��رعت یکی از المان های موفقیت 

است.

5-  تشکر کنید
به مش��تریان و کارمندان خ��ود بگویید که چقدر 
برای شما مهم هس��تند. حتی بهتر از این، اینکار را 
ب��ا روش های قدیمی انجام دهی��د، قلم را بردارید و 
این مطلب را برای آنها بنویس��ید، تشکر و قدردانی 
از اف��رادی که در کس��ب و کارتان مفید هس��تند را 

به صورت همیشگی به جا بیاورید.

6-  یکرو باشید
مطمئن باش��ید که کسب و کار ش��ما دارای ظاهر 
و درون یکسان باش��د. مشتری همیشه باید با تمام 
افراد در کس��ب و کار شما یک ارتباط مناسب داشته 
باشد، سعی کنید اعتماد افراد را با صداقت تان جلب 

کنید.

7-  لبخند بزنید
در بس��یاری از مواقع قیمت، محصوالت یا کیفیت 
ش��ما دلی��ل خرید یک مش��تری از ش��ما نیس��ت، 
همان کاال یا خدمات ممکن اس��ت در بس��یاری از 
فروش��گاه ها یا شرکت های دیگر یافت شود، مشتری 
چون ش��ما را دوس��ت دارد از ش��ما خرید می کند، 
 این برخورد شماس��ت که مشتری را به سمت خود

 می کشاند.

8-  خوش بین باشید
همیشه نیمه پر لیوان را ببینید. نگرش مثبت شما 
در انته��ا ب��ر همه چیز غلبه کرده و تمامی مس��ائل 
جانبی شما را دربرخواهد گرفت، وقتی یک مشتری 
به ش��ما مراجعه می کند مطمئن باش��ید که خرید 
صورت می گیرد، وقتی مش��کلی بر س��ر راه تان قرار 
می گیرد مطمئن باش��ید که ب��ه زودی و با کمترین 
هزینه حل می ش��ود، دید مثبت همه چیز را زیباتر 

و آسان تر می کند.

9-  فروشنده مهربان
تالش نکنید با فش��ار و زور خدم��ت یا محصولی 
را به مش��تری بفروش��ید. مش��کالت را ح��ل کرده 
و نیازه��ای مش��تری را برط��رف کنی��د. بهتری��ن 
کاری ک��ه می توانی��د برای مش��تری انج��ام دهید 
 ب��ا خل��وص نی��ت و از س��ر دلس��وزی ب��رای او 

انجام دهید.

10 -  به روز باشید
هیچ گاه اعتقاد نداش��ته باش��ید راهی که می روید 
همیش��ه باید بروید! هیچ گاه باور نکنید که ایده های 
جدید یا تکنولوژی جدید به درد ش��ما نمی خورد، با 
توجه به کس��ب و کارتان به روزترین تکنولوژی ها را 

برگزینید.
12ceo.ir :با برداشتی آزاد از سایت

شکوفه میرزایی

الگوهای طالیی

شرکت های شتاب دهنده در یک 
دوره زمانی محدود استارت آپ ها را 
به لحاظ فنی و مالی حمایت می کنند 
تا کسب و کاری که در ابتدای راه قرار 

دارد بتواند روند رشد و رسیدن به 
نقطه موفقیت یا عدم موفقیت خود را 

سریع تر طی کند

رییس س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان قزوین گفت: سرمایه گذاری 
مناس��ب در بخش دام و طیور استان 
بای��د براس��اس آمای��ش س��رزمین 
انجام ش��ود. به گزارش مهر، نیاز علی 
ابراهیمی پاک در جلس��ه مش��ترک 
با معاون و مدیران معاون��ت امور دام 
سازمان جهاد  کشاورزی استان اظهار 
کرد: زنجیره های تولید در بخش دام و 
طیور باید با مطالعه و براساس آمایش 

سرزمین و پراکنش انجام شود.
وی بر اهمیت زنجیره تولید تاکید 
کرد و افزود: اگر زنجیره تولید تکمیل 
ش��ود خود به خود برند س��ازی نیز در 
تولید محصوالت دامی صورت خواهد 

پذیرفت. ابراهیمی پاک استان قزوین 
را قطب مهم کش��اورزی و دامپروری 
برش��مرد و اظهار امی��دواری کرد: با 
برنامه ریزی مناس��ب  و به کارگیری 
نظرات کارشناسی و تحقیقاتی بتوان 
بستر مناس��بی را برای رشد و توسعه 
بیش��تر این بخش ایجاد کرد. معاون 
بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان قزوین نیز گزارشی از 
روند تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ، 

تخم مرغ و شیر در استان ارائه کرد.
یوس��ف جلوخانی می��زان تولید 
گوشت قرمز در استان را 46 هزار تن و 

شیر خام  را 572 هزار تن برآورد کرد.
این مسئول اظهارکرد: 70 هزار راس 

دام اصیل ش��یری و 86 ه��زار راس 
پرواربن��دی گوس��اله در اس��تان 
وج��ود دارد.به گفت��ه وی  50 درصد 
دامداری های اس��تان سنتی و مابقی 
صنعتی هس��تند.ابراهیمی پاک در 
ادامه در جلسه ای با رییس و معاونان 
مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان 
اظهار کرد: در بخش کشاورزی افراد 
زیادی فعالیت دارند که باید به آخرین 
یافته های تحقیقاتی و علمی تجهیز 
شوند و باید این موضوع را به کشاورزان 
و جامعه هدف نی��ز هدایت کنیم.وی 
ادامه داد: اغلب تولید کنندگان دام و 
طیور استان دارای سطح سواد خوبی 
هستند و تمایل دارند تا آموزش های 

نوین و بیشتری را برای ارتقای کمی 
و کیفی تولید و واح��د تولیدی خود 
ببینند، اما در زراع��ت و باغبانی این 
استقبال کمتر دیده می شود که باید 
زارعان و باغداران ب��ه این امر ترغیب 
شوند.ابراهیمی پاک از مدیریت ترویج 
کشاورزی سازمان خواست تا اطالعات 
روز و جدید را در اختیار بهره برداران و 
تولید کنندگان قرار دهد.وی خواستار 
هدفمند ش��دن آموزش کش��اورزان 
و همچنی��ن دس��ته بندی آن��ان در 
نحوه فراگیری آموزش ش��د.رییس 
سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین 
خاطرنش��ان کرد: آموزش کارکنان و 
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی 

استان می تواند زمینه انگیزه و ترغیب 
بیشتر آنان را برای فعالیت در مزرعه 
بیشتر کند.وی بر لزوم نظارت کامل 
بخش های خصوصی بر نحوه برگزاری 

دوره های آموزشی تاکید کرد.
ریی��س مرک��ز آم��وزش جه��اد 
کشاورزی اس��تان قزوین گفت: در 
حال حاضر 250 دانشجو در 9 رشته 
کاردانی و چهار رشته کارشناسی در 
این مرکز مشغول به تحصیل هستند.

محمودخسروی فرد افزود :  همچنین 
200 دانش آموز مناطق روس��تایی 
استان در رشته های مرتبط با بخش 
کش��اورزی در این مرک��ز تحصیل 

می کنند .

سرمایه گذاری در بخش دام و طیور براساس آمایش سرزمین
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صندوق ه��ای ثروت ملی ی��ا صندوق های ذخیره ثروت 
اغلب با هدف س��رمایه گذاری در جهت توس��عه پایدار در 
کش��ور های صادر کننده منابع طبیعی شکل گرفته اند که 
به لحاظ موفقیت یا عدم موفقیت و میزان دارایی ها و سال 
تاس��یس عملکرد متفاوتی دارند. این صندوق در ایران با 
عنوان صندوق توس��عه ملی و بنا به ماده 84 قانون برنامه 
پنجم توس��عه اقتصادی و اجتماعی کش��ور و در راستای 
تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 شکل گرفت. در این 
ماده آمده اس��ت: »صندوق توس��عه ملی با هدف تبدیل 
بخش��ی از عواید ناشی از فروش منابع نفتی به ثروت های 
ماندگار و سرمایه های مولد و حفظ سهم نسل های آینده 
از منابع نفت و گاز تش��کیل ش��ده اس��ت.«طی این ماده 
معین ش��ده که حداقل معادل 20درصد از منابع حاصل 
از صادرات نفت به این صندوق واریز ش��ود . طی سال های 
اجرای این برنامه مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی مطرح 
شد و به تصویب مجلس رسید . در ادامه ماجرا بنا شد که 
س��االنه سه درصد به این س��هم 20 درصدی افزوده شود . 
صندوق توس��عه ملی از س��ال 89 و در ابتدای راه برنامه 
پنجم توس��عه تش��کیل و طی این چند س��ال با نوسانات 
مختلف��ی رو به رو ش��ده اس��ت که مهم تری��ن آن کاهش 
ش��دید قیمت نفت درچند ماهه اخیر اس��ت که اگر این 
روند ادامه دار باشد یک چالش جدی در میزان درآمد های 
صندوق ایجاد می شود . از سوی دیگر برخی از کارشناسان 
اعتقاد دارند که صندوق توس��عه ملی طی این س��ال ها تا 
حد زیادی از دس��تیابی به اهداف برنامه ریزی ش��ده خود 
دور مانده اس��ت . یکی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور 
در پاس��خ به این س��وال که عملکرد صندوق توسعه ملی 
را در این چند س��ال چطور ارزیابی می کنید، گفت: »این 
صندوق که از ابتدا با اهداف مشخصی بنا نهاده شده و در 
قانون برنامه پنجم هم به آن اش��اره شده است این روز ها 
ب��ه قلکی تبدیل ش��ده که هر وقت دول��ت به آن احتیاج 

داشت، از آن برداشت می کند.«
بنابراین یکی از مسائل مهم در باب صندوق های ثروت 
ملی بحث ش��فافیت مالی این صندوق هاس��ت. این روز ها 
خبر ه��ای ضد و نقیضی در رابطه با برداش��ت های مکرر از 
صندوق ش��نیده می ش��ود که البته در دولت گذشته هم 
این روند تکرار شده بود و در رسانه ها بازتاب های متفاوتی 
داشت . موضوع شفافیت مالی و اقتصادی صندوق توسعه 
ملی مس��ئله ای اس��ت که در برخ��ی از رس��انه ها به آن 

پرداخته شده است.
در همی��ن رابطه چندی پیش رییس کل بانک مرکزی 
در س��مینار بین المللی صندوق توسعه ملی ایران با اشاره 
به این موض��وع که در خصوص اصالح رویه برداش��ت از 
صن��دوق توس��عه ملی باید به پایبندی دول��ت به قانون و 
انضباط مالی توجه ش��ود، اضافه کرد: برداشت های مکرر 
بودج��ه ای از حس��اب ذخی��ره ارزی در قال��ب اصالحات 
متع��دد ماده )60( قانون برنامه س��وم توس��عه، فلس��فه 
ایج��اد حس��اب مذکور را با س��وال جدی روب��ه رو کرد و 

منش��أ بس��یاری از بی انضباطی ه��ای مالی ش��د . بیم آن 
م��ی رود که تجربه تلخ ناکامی حس��اب مذک��ور در مورد 
صندوق توس��عه ملی نیز تکرار ش��ود . به گ��زارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، ولی اهلل س��یف در این جلس��ه یکی 
از دالیل نمونه های موفق ایجاد صندوق های ذخیره ای را 
ش��فافیت و اطالع رسانی به زبانی ساده و همه فهم خواند 
و اضاف��ه کرد: در این خصوص بای��د تمام نقل و انتقاالت 
در بودجه و حس��اب های خزانه منعک��س و گزارش هایی 
از عملک��رد صندوق به افکار عمومی ارائه ش��ود . عالوه بر 

آن، الزم اس��ت درخصوص درآمدها و هزینه های صندوق 
نیز شفاف س��ازی صورت پذیرد و بر ورود منابع، تخصیص 
مصارف، نحوه س��رمایه گذاری و مصرف، نظارت های الزم 
از س��وی نهادهای ناظر، مطابق قان��ون صورت گیرد . وی 
در ادام��ه افزود: مطابق مفاد اساس��نامه صندوق، اعطای 
تسهیالت فقط به صورت ارزی است و استفاده کنندگان از 
این تس��هیالت اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی 
ندارند . حال آنکه در قوانین بودجه س��نواتی، تغییراتی در 
ماده )84( قانون برنامه پنجم ایجاد ش��د و براس��اس آن 

اعطای تس��هیالت ریالی به بخش آب و کشاورزی، منابع 
طبیعی و محیط زیست و بخش غیردولتی صنعت و معدن 
به استثنای بخش ساخت مسکن تا سقف مشخصی مجاز 

اعالم شد.
ریی��س کل بانک مرک��زی با بیان این نکت��ه که هنوز 
اصل براعطای تس��هیالت به صورت ارزی است، افزود: اگر 
روند مذکور به صورت س��االنه در قانون بودجه تکرار شود، 
صندوق توس��عه ملی تنها ذخیره ای برای تامین هزینه ها 
خواه��د ب��ود و رویکرد حف��ظ و افزایش مناب��ع و ثروت 
ملی به عنوان س��رمایه بین نسلی عملی نخواهد شد . این 
صحبت های س��یف موضوعات زیادی را در باب شفافیت، 
اه��داف و نح��وه عملکرد ای��ن صندوق مط��رح می کند. 
بنابراین مس��ئله جدی در صندوق توس��عه ملی در دخل 

و خرج این روز های صندوق خالصه می شود.
موسس��ه صندوق ثروت مل��ی )SWF یا SWFI( یک 
سازمان جهانی است که به تجزیه و تحلیل صندوق هایی 
می پ��ردازد ک��ه دارایی ه��ای عموم��ی کش��ور ها در آن 
صندوق ها قرار داده می شود، مثل صندوق های ثروت ملی 
که در ایران به نام صندوق توسعه ملی شناخته می شود.

ش��اخص ش��فافیت لینبورگ- مدوئل که توسط کارل 
لینب��ورگ و مایکل مدوئل در موسس��ه ای به نام صندوق 
ثروت ملی در س��ال 2008 راه اندازی ش��ده روشی است 
برای س��نجش شفافیت صندوق های پولی ملی که امکان 

برداشت های غیرقانونی از آنها وجود دارد . 
این ش��اخص شفافیت از س��ال 2008 راه افتاد و از آن 
زمان در س��طح جهانی از س��وی صندوق های ثروت ملی 
در سراس��ر جهان به عنوان یک ش��اخص پایه اس��تاندارد 
در گزارش ه��ای س��االنه مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد.

این ش��اخص براس��اس 10 اصل مهم تعریف می شود که 
ش��فافیت صندوق های ث��روت ملی را برای عموم ش��رح 
می دهد . هر یک از اصول دهگانه آن یک امتیاز دارد . این 
ش��اخص یک طرح در حال پیشرفت در موسسه صندوق 
ث��روت ملی اس��ت . کمترین رتب��ه ای که ب��ه صندوق ها 
اختصاص می یابد یک اس��ت؛ اما از نظر موسسه صندوق 
ثروت ملی، صندوقی می تواند ادعای شفافیت داشته باشد 
که دست کم رتبه 8 را در این رتبه بندی کسب کند . رتبه 
ش��فافیت می تواند با اطالعات مازاد صندوق ها تغییر کند . 
س��طوح مختلفی برای هر اصل تعریف ش��ده که قضاوت 
درب��اره آنها به صالحدید موسس��ه صن��دوق ثروت ملی 

تعیین می شود.

»فرصتامروز«وضعیتصندوقثروتملیدرکشورهایمختلفرابررسیمیکند
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امتیازاصولشاخصشفافیتلینبورگ-مدوئل

اصولشاخصشفافیتلینبورگ-مدوئلامتیاز

آماده سازی تاریخچه از صندوق شامل دالیل شکل گیری، منشا درآمد و ساختار مالکیتی دولتی1+

تهیه گزارش های ساالنه حسابرسی به صورت مستقل و به روز1+

مشخص کردن درصد مالکیت شرکت های سرمایه دار و موقعیت جغرافیایی آنها1+

مدیریت جبران سرمایه، بازگرداندن و ارزش کلی پرتفوی بازار1+

تهیه راهبردهایی برای تعیین استانداردهای اخالقی، سیاست های سرمایه گذاری و ضمانت اجرایی برای این راهبردها1+

تعیین استراتژی ها و اهداف روشن1+

در صورت اجرایی بودن، صندوق موظف به مشخص کردن شرکت های تابعه و اطالعات تماس است1+

در صورت اجرایی بودن، صندوق مدیران خارج از سازمان را معرفی می کند1+

مدیریت وب سایت اختصاصی 1+

مشخص کردن محل دفتر اصلی و اطالعات تماس چون تلفن و نمابر1+

داراییناممستقلصندوقکشور
)میلیارددالر(

سال
تاسیس

منشادرآمدی
صندوق

شاخصشفافیت
لینبورگ-مدوئل

10نفت8931990صندوق جهانی بازنشستگی دولتنروژ
6نفت7731976سازمان سرمایه گذاری ابوظبیامارات )ابوظبی(
4نفتموجود نیستSAMA757.2 هلدینگ خارجی عربستان سعودی

8سایر منابع652.72007سازمان سرمایه گذاری چینچین
4سایر منابعSAFE567.91997  شرکت سرمایه گذاری چین
6نفت5481953سازمان سرمایه گذاری کویتکویت

8سایر منابع400.21993سازمان سرمایه گذاری مالی هنگ کنگچین )هنگ کنگ(
6سایر منابع3201981شرکت سرمایه گذاری دولتی سنگاپورسنگاپور

5نفت و گاز2562005سازمان سرمایه گذاری قطرقطر
5سایر منابع201.62000صندوق ملی تامین اجتماعیچین

10سایر منابع1771974هلدینگ تماسکسنگاپور
10سایر منابع952006صندوق سرمایه گذاری آینده استرالیااسترالیا

موجود نیستنفت902007شورای سرمایه گذاری ابوظبیامارات )ابوظبی(
5نفت88.92008صندوق ذخیرهروسیه
5نفت79.92008صندوق ملی رفاهروسیه

موجود نیستسایر منابع77.52008سامروک- کازینا جی اس سیقزاقستان
1نفت و گاز77.22000صندوق تنظیم درآمدالجزایر

2نفت772000صندوق ملی قزاقستانقزاقستان
9سایر منابع722005شرکت سرمایه گذاری کرهکره جنوبی

5نفت702006شرکت سرمایه گذاری دوبیامارات )دوبی(
9نفت68.41984شرکت بین المللی سرمایه گذاری نفتامارات )ابوظبی(

1نفت662006سازمان سرمایه گذاری لیبیلیبی
5نفت و گاز622011صندوق توسعه ملی ایرانایران

10نفت60.92002شرکت توسعه مبادلهامارات )ابوظبی(
10نفت51.71976صندوق دائمی آالسکاآمریکا )آالسکا(

5سایر منابع40.51993صندوق خزانه ملیمالزی
1نفت401983آژانس سرمایه گذاری برونئیبرونئی

9نفت و سایر منابع37.71854صندوق دائمی مدرسه تگزاسآمریکا )تگزاس(
10نفت37.31999صندوق نفتی دولتآذربایجان

10سایر منابع27.42001صندوق ملی ذخیره حقوقایرلند
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عباسنعیمامینی

بین الملل��ی  موسس��ه  ای��ن  رتبه بندی ه��ای  در 
آماره��ای مربوط ب��ه صندوق های ث��روت عمومی 
کش��ور های مختلف آمده که در باب ش��فافیت این 
صندوق ه��ا اطالعاتی را به مخاطب��ان ارائه می کند. 
در این جدول عالوه بر شاخص شفافیت لینبورگ و 
مدوئل، نام صندوق، منش���أ درآمدی صندوق، سال 
تاس��یس و دارایی آن آمده است. بنا به گزارش این 
موسسه بین المللی ش��اخص کشور هایی نظیر نروژ، 
استرالیا، شیلی، امارات، نیوزیلند، آذربایجان، ایرلند 
با بیشترین رقم شاخص شفافیت )10( شفاف ترین 
صندوق ه��ای ثروت ملی در کش��ورهای مختلف به 
ش��مار می آیند . براس��اس این رتبه بن��دی صندوق 
ثروت کش��ورهایی مانند لیبی، برونئی، موریتانی و 
ونزوئال ب��ا امتیاز یک کمترین ش��فافیت را در بین 
ای��ن صندوق ه��ا دارند . براس��اس آخری��ن گزارش 
این موسس��ه که در دس��امبر 2014 منتشر شده، 

شاخص ش��فافیت صندوق توس��عه ملی ایران پنج 
اس��ت که رقم نسبتا پایینی اس��ت. براساس اصول 
این موسسه بین المللی تنها صندوق هایی می توانند 
ادعای شفافیت داشته باشند که هشت امتیاز کسب 
کرده باش��ند. در این گزارش میزان دارایی صندوق 
توس��عه ملی ایران 62 میلیارد دالر ارزیابی شده که 
با توجه به س��ال تاس��یس این صندوق به نس��بت 
 صندوق کش��ور های دیگ��ر رقم خوبی به حس��اب 

می آید . 
بنابراین در رتبه بندی این موسسه صندوق توسعه 
ملی ایران ب��ه لحاظ میزان دارای��ی در جایگاه 23 
قرار دارد . کشور نروژ با 893 میلیارد دالر بیشترین 
ذخیره ثروت را در میان صندوق های ثروت عمومی 
ب��ه خ��ود اختص��اص داده و پ��س از آن صن��دوق 
س��رمایه گذاری ابوظبی با 773 و هلدینگ خارجی  
SAMA )که متعلق به کش��ور عربس��تان است( با 

757.2 میلی��ارد دالر در رده های دوم و س��وم قرار 
دارن��د و پس از آن صندوق های س��رمایه گذاری یا 
ث��روت چین، کوی��ت، هنگ کنگ و س��نگاپور قرار 
دارند . در این رده بندی منش���أ درآمدی صندوق ها 

نیز آمده است. 
در ی��ک ب��رآورد کل��ی ای��ن موسس��ه حج��م 
کل دارایی ه��ای صندوق ه��ای ث��روت جه��ان را 
7057.4میلی��ارد دالر ب��رآورد ک��رده اس��ت که از 
ای��ن رق��م 16.7واحد درصد متعلق به اروپا اس��ت. 
2.9درصد برای آمریکا و 39.1 درصد برای آسیا در 
نظر گرفته ش��ده است. از باقیمانده دارایی های کل 
صندوق ها 37.1 واحد درصد به خاورمیانه و 2.3 به 
آفریقا اختصاص دارد. همچنین در رابطه با منش���أ 
درآمدی صندوق ها تقریبا 60 درصد این صندوق ها 
به نفت وگاز وابس��ته اند و ح��دود 40 در صد هم از 

طریق درآمد های دیگر تامین می شوند.

سهم سایر

سایر

خاورمیانه

آفریقا

آمریکا

آسیا
سهم

نفتوگاز

اروپا



نگاه آخر

قــاب

مرسدس بنز در نمایشگاه خودروی دیترویت از محصول جدید خود یعنی GLE کوپه 2016 رونمایی کرد . این کراس آور کوپه رقابت مستقیم با بی ام دبلیو X6 را هدف قرار داده 
است . همچنین با معرفی مرسدس بنز GLE کوپه شاهد سیستم جدید نامگذاری این شرکت نیز هستیم.
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ما کماندوهای فروش)1(

تیپ شخصیتی و فیس بوک

نتیج�ه ی�ک سلس�له تحقیق�ات دانش�گاه 
کمبریج انگلیس در خصوص ش�بکه اجتماعی 
براس�اس  ک�ه  می ده�د  نش�ان  فیس ب�وک 
عالقه مندی ه�ای کارب�ران فیس ب�وک، تی�پ 
 ش�خصیتی آنه�ا در الگوریتم�ی ب�ا پنج تیپ 
ش�خصیتی کلی دسته بندی ش�ده و ابراز تنها 
300 عالقه مندی در این فضا توس�ط یک کاربر، 
این امکان را به فیس بوک می دهد تا شخصیت 
وی را از نزدیک ترین فرد به او بیشتر بشناسد.

همزمان با دوره دانشجویی، مدتی برای یک شرکت کوچک کار می کردم که لوازم تزیینی خودرو 
می فروخت. عمده این محصول ها، عطرهای داخل خودرو و واکس داشبورد بود و البته محصوالت 
پراکنده دیگری که مالک و مدیر شرکت، از ترکیه وارد می کرد. آن زمان سال هایی بود که خودروهای 
جدید، یعنی پراید و پژو ۴۰۵ به تازگی به ناوگان خودروهای فرسوده کشور افزوده شده بودند و نیاز به 
لوازم لوکس افزایش پیدا کرده بود. مدیر شرکت یک بازنشسته نظامی بود. خاطرات زیادی از دوران 
قدیم تعریف و با ما هم مانند سربازانش رفتار می کرد. همیشه در جمع خودمان به شوخی می گفتیم 
که او هنوز بازنشسته نشده است. ادبیاتش را می توانید حدس بزنید. ما هر روز به جنگ شرکت های 
دیگر می رفتیم. باید مغازه های چراغ برق، به قول او اطراف میدان توپخانه را -نام قدیم میدان امام 
خمینی- فتح می کردیم. گاهی اوقات محصوالت چینی- که  تازه  در حال رواج گسترده بودند -به 
سمت بازار ما پیشروی می کردند. فروشنده ها، یا آدم ما بودند یا جاسوس آنها. روزگار عجیبی بود. 
هر چند روز یک بار هم، من و دو فروشنده دیگر را جمع می کرد و مستقل از میزان فروش و خروجی 
کار، در مورد کم کاری های ما و بازار بالقوه بزرگی که وجود داشت، توضیح می داد و از تنبلی و ضعف 
ما گالیه می کرد. همیش��ه می گفت: حیف که من دائم در  سفر هستم و کارهای دیگری هم دارم. 
وگرنه مسئولیت عملیات فروش را به عهده می گرفتم و خودم پیشاپیش شما به مغازه ها می آمدم تا 
ببینید که فروش حرفه ای چگونه است. یکی از اصطالحات رایج او، کماندو بود. می گفت باید مثل 
یک کماندو زندگی کنید. بعد هم توضیح می داد که کماندوها در شرایط سخت زندگی می کنند و 
سختی را به خاطر راحتی بعدش تحمل نمی کنند  بلکه خود تجربه سختی و توانایی تحمل لحظات 
دشوار برای آنها لذت دارد. چند باری برای ما از موش و مار خوردن خودش تعریف کرد. اینکه یک 
وجب س��ر و ته مار را می زدند و بعد می خوردند. راستش ما که مار نخورده ایم و یک فرد مارخورده 
را هم تا آن زمان این قدر از فاصله نزدیک ندیده بودیم. اما هیکل درشتش نه به آن کماندوها که در 
فیلم ها دیده بودیم شباهت داشت و نه به یک فرد مار خورده! به هر حال. سرتان را درد نیاورم. چیزی 
که ما از کماندوهای فروش یاد گرفتیم این بود که باید سختی تحمل کنی و پس از هر سختی هم 
آسانی نیست  بلکه سختی دیگری است! و باید از این سختی لذت ببری. اینکه تمرین های دشوار و 
غیرممکن می تواند روحیه ات را محکم تر کند و تو را برای سختی های آینده آماده تر کند. او می گفت 
کماندو وقتی ماه ها گرسنگی را تجربه کرده باشد، هیچ وقت از یک شب گرسنه ماندن آزار نمی بیند 
و ما نمی فهمیدیم که آیا واقعا هزار شب گرسنه ماندن و تمرین گرسنگی برای اینکه تحمل یک شب 
گرسنگی ساده تر باشد، شیوه مناسبی است؟ چیزهای دیگری هم یاد گرفتیم. مثال اینکه کماندوی 
فروش، می تواند عملیات سخت  فروش یک اسپری سه هزار تومانی را به فروشنده ای که خودش 
همان اسپری را دارد و االن دارد دو هزار تومان می فروشد انجام دهد! یا اینکه کماندوی فروش می تواند 
محصولی را که ندارد به مغازه ای که آن را نیاز دارد بفروشد و خودش بعدا در بازار دنبال تامین آن 
محصول بگردد. یا اینکه کماندوی فروش می تواند طلب شرکت را از صاحب مغازه ای که معتقد است 
هیچ پولی در بساط ندارد وصول کند. از شما چه پنهان، گاهی فکر می کردیم که همان مار خوردن، 

ساده ترین کاری است که یک کماندو انجام می دهد! 

یارانه و واردات

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موس��وم به »دورنمای اقتصادی جهان« رشد 
اقتصادی ایران در س��ال ۲۰۱۵ را ۰.۹ درصد پیش بینی کرده اس��ت. بانک جهانی رشد 
اقتصاد جهان در س��ال ۲۰۱۴ را ۲.۶ درصد اعالم کرده اس��ت. پیش تر این نهاد رش��د 
۲.۸ درصدی را برای اقتصاد جهان در س��ال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده بود. براس��اس این 
گزارش، ایران در س��ال ۲۰۱۴ رشد ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است. این گزارش تراز 
حس��اب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ را نیز معادل ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی 
این کشور اعالم کرده و از کاهش این رقم به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ خبر داده است. 
رش��د اقتصادی ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۱۴ برابر با زمستان سال ۹۲ نیز ۱۳.۳ 
درصد عنوان شده است اما این رقم در سه ماه دوم سال ۲۰۱۴ برابر با بهار ۹۳ به منفی 
۰.۴ درصد کاهش یافته اس��ت. این درحالی اس��ت که بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران رشد اقتصادی ایران در بهار ۹۳ را ۴.۶ درصد اعالم کرد.

منطقه آزاد

بعد از دوران دفاع مق��دس بدون توجه به 
قان��ون اساس��ی جمهوری اس��المی و مبانی 
ارزش��ی آن در ب��اره اقتص��اد، سیاس��ت های 
اقتص��ادی صن��دوق بین المللی پ��ول را اجرا 
کردیم و بعد از پیش گرفتن این سیاس��ت ها 
اگر در س��ال ۱۳۶7 برای واردات ۱۲ میلیارد 
دالر نی��از داش��تیم این رقم در س��ال ۹۰ به 

ح��دود ۱۰۰ میلی��ارد دالر رس��ید. عالوه بر 
این از مهم ترین دس��تاوردهای سیاست های 
۲۵ س��ال اخی��ر واردات بی��ش از ح��د در 
بخش تولیدات صنعتی اس��ت و ماشین آالت 
و قطعات از خارج وارد کش��ور ش��دند و این 
امر آس��یب ج��دی ب��ه اقتصاد کش��ور وارد 
کرد. در این ۳۵ س��ال مس��ئوالن به واردات 
توجه ویژه داش��تند و فک��ر می کردند از این 
طریق مش��کالت اقتصادی کشور حل خواهد 
ش��د. اکنون به کس��ی که دالر ارزان بخواهد 

صددرصد یارانه می دهیم و عده ای این پول ها 
را به خارج از کشور می برند و وقتی کاال وارد 
می ش��ود تولید کننده داخلی ب��ه خاطر تورم 
۳۰-۲۰ درص��دی هزینه هایش ب��اال می رود 
اما تولید کننده خارجی به خاطر یارانه ای که 
به او می پردازی��م هزینه هایش باال نمی رود و 
به این ترتیب تولید کنن��دگان داخلی یا باید 
قطع��ات م��ورد نی��از را وارد کنند ی��ا اینکه 
خودش��ان دالل و وارد کننده شوند و این امر 

مشکالت زیادی به همراه خواهد داشت.

کیوسـک

مای اسپیس در مسیر پیشرفت دوباره
اس��تریت  وال  گ��زارش  ب��ه 
ژورنال مای اس��پیس که تا پیش 
از فیس بوک، بزرگ ترین ش��بکه 
اجتماع��ی محس��وب می ش��د، 
اگرچه محبوبیت س��ابق را ندارد 
اما همچنان پرمخاطب اس��ت و به رشد خود ادامه می دهد.

براس��اس مصاحبه ای که مدیرعامل این ش��بکه اجتماعی با 
وال استریت ژورنال داش��ته، مای اسپیس در حال حاضر ۵۰ 
میلیون بازدید کنن��ده ماهانه دارد . این می��زان بازدید کننده 
نسبت به سال گذش��ته ۵7۵ درصد رشد داشته است. نکته 
جالب توجه درباره مای اسپیس مربوط به افزایش ترافیک آن 
در روز های پنجش��نبه اس��ت . اما دلیل این موضوع چیست؟ 
به نظر می رس��د دلیل افزایش ترافیک در روز های پنجشنبه 
مربوط به مراسم رسانه ای خاصی است که این شبکه اجتماعی 
در این روز از هفته با عنوان TBT برگزار می کند . در این روز 
کاربران عکس های فراموش شده خود  را که اغلب مربوط به 
زمان درس یا اردوهای تابستانی است ، به اشتراک می گذارند. 
این تصاویر، نوستالژی خاصی را برای کاربران مای اسپیس به 

همراه دارد و به شدت مورد توجه آنها قرار می گیرد.

کمبود فضای آموزش در مدارس انگلیس
ب��ه گ��زارش گاردی��ن 
نتایج مطالعه انجام ش��ده 
در انگلیس نشان می دهد 
تقریبا از هر پنج مدرس��ه ابتدایی این کشور در یک مدرسه، 
فض��ای کافی برای دانش آم��وزان وجود ن��دارد . طبق اعالم 
رس��انه های داخلی انگلیس، ۱۸ درصد مدارس این کش��ور 
بیش از ظرفیت مجازش��ان دانش آموز دارند و ۹ درصد دیگر 
در مرز گنجایش کامل هس��تند . در گزارش حزب کارگر در 
انگلیس آمده اس��ت که 7۸ درصد مقامات محلی این کشور 
معتقدند تا سپتامبر سال ۲۰۱7 نیاز به ساخت مدارس ابتدایی 
بیش��تر وجود دارد تا این کمبود فضا جبران شود . همچنین 
در این مطالعه به مواردی اش��اره ش��ده که مدارس به دلیل 
کمبود ظرفیت مجبور ش��ده اند به روش های ابداعی متوسل 
شوند . به طور مثال در یک مدرسه از اتوبوس دو طبقه به عنوان 
فضای��ی برای برگ��زاری کالس ها اس��تفاده کرده اند. موضوع 
افزایش تقاضا برای مدارس ابتدایی، سال ها در انگلیس مطرح 
بوده و باال رفتن میزان تولد از سال ۲۰۱۲ تاکنون موجب شده 

تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی ۴۵۰ هزار نفر بیشتر شود.

محدودیت وایبر و واتس اپ 
به گ��زارش رویت��رز در 
برخی کش��ورهای جهان، 
مس��ائل مالی و سیاس��ی 
سبب شده است که مردم با 
فیلترینگ نرم افزارهایی همچون واتس اپ و وایبر روبه رو شوند! 

عربستان
در حال��ی که بی��ش از ۳۴ درصد از تماس های بین المللی 
در س��طح جهان، با استفاده از اپلیکیشن ها در بستر اینترنت 
انجام می گیرد، اواسط سال ۲۰۱۳ بود که اداره تنظیم مقررات 
ارتباطی عربستان سعودی، دسترسی به اپلیکیشن پیام رسان 
و ارتباط��ی وایبر را در این کش��ور قطع کرد . این اداره تهدید 
کرده اس��ت که اگر سایر اپلیکیشن های پیام رسان، مقررات 
این اداره را برآورده نس��ازند، اقدامات مش��ابهی در انتظار آنها 

خواهد بود.
امارات

وایبر در امارات متحده عربی نیز برای مدتی مسدود شد که 
دلیل این اقدام، تالش برای حفظ درآمد شرکت های مخابراتی 
خصوص��ی و دولتی و همچنین محدود کردن دسترس��ی به 

اپلیکیشن هایی بوده است که دولت روی آنها کنترل ندارد . 
مصر

اداره تنظیم مقررات ارتباطی کشور مصر نیز اعالم کرد که 
در برنام��ه دارد اقدام مش��ابهی را روی وایبر و برخی دیگر از 

نرم افزارها به دالیل »اقتصادی و امنیتی« انجام دهد . 
انگلستان

اما قضیه وقتی جالب تر شد که چندی پیش پای انگلستان، 
یکی از پرمدعاترین کشورهای غربی در زمینه آزادی اطالعات، 
به ماجرا باز ش��د. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس اعالم 
ک��رد برنامه ای در دس��ت دارد تا قانونی ب��رای بلوکه کردن 
اپلیکیش��ن هایی که پیام های رد و بدل ش��ده را رمزگذاری 
می کنند تصویب کرده و به اجرا بگذارد . اگر این تصمیم عملی 
شود، سرویس هایی مانند واتس اپ،  ای مسیج، تلگرام و غیره 
مجبور خواهند شد برای زنده ماندن در انگلستان، تغییراتی 

اساسی را در سیستم های خود اعمال کنند . 

پاورقی 7

آدم��ی نبودم که زحم��ات دیگ��ران را نادیده 
بگیرم. پس از آنکه مش��کلم حل شد حاال نوبت 
من ب��ود که زحمات کس��انی را که کمکم کرده 
بودند جبران کنم. به همین دلیل شروع کردم به 
تبلیغات در تلویزیون، اتوبوس ها و... طرح هایی را 
نی��ز ارائه دادم برای این هدف که چگونه می توان 
واحدهای موادغذایی یا مصرف کنندگان را جذب 
بانک کش��اورزی کرد. چطور می توان کارآفرینان 
و س��رمایه گذاران را برای پیوس��تن به این بانک 
تشویق کرد. بعد از گذشت مدتی به فکر تشکیل 
یک س��ازمان پخش افتادم. دوس��ت داش��تم به 
نوعی بازرگانی مدرن��ی راه بیندازم. به هر جا که 
فکر می کردم س��ر زدم؛ وزارت بهداشت، بانک ها، 
اس��تانداری، فرمان��داری، وزارت صنای��ع، وزارت 
بازرگان��ی، تا اینک��ه باالخره موفق ب��ه راه اندازی 

سازمان بین المللی پخش بهروز شدم.
تیم جوانی را اس��تخدام کرده بودم که با روش 
نوین مدیریتی پر از خالقیت و ایده بودند. قرار بر 
این شد که با شیوه های تازه به پخش فرآورده های 
بهروز در سراسر کشور بپردازم آنگونه که هزینه ها 
کاهش یابد و اجناس نیز با سالمت بیشتر به دست 
مصرف کننده برسد، در عوض از من خواسته بودند 
فقط کارهای تبلیغی را انجام دهم. من هم همین 
کار را می ک��ردم و نقش مدیریتی چندانی بر آنها 
نداش��تم. برای هر بخش نیز ی��ک مدیر تعریف 
ش��د؛ مدیر بخش فرهنگی، مدیر بخش آموزش، 
مدیر فروش، مدیر توزیع، مدیر بازاریابی و تحقیق 
و... حتی کالس ه��ای آموزش ویژه مدیران مانند 
کامپیوتر، حسابداری و بازاریابی نیز برپا شد. حاال 
دیگر کار به جایی رس��یده بود که قصد داش��تم 
بخش تولیدی خود را نیز گسترش دهم. به همین 
دلیل واحدهایی در شهرهایی مانند میناب، مشهد، 
کرج، سنندج و شیراز راه اندازی کردم. هر کدام از 
این کارخانه ها یک نماینده مستقیم کنترل کیفی 
داشت و قراردادهای مالی در کارخانه اصلی بهروز 
بس��ته می ش��د. تولیدات آنها به مرکز تحقیقات 

فرستاده می شد و بعد از اینکه از نظر شکل ظاهر، 
طعم و مزه و مهم تر از همه، کیفیت، تایید می شد 
وارد زنجیره توزیع می شد. واحدهای کنترل کیفی 
هر بخش نیز بسیار مستقل عمل می کردند. به آنها 
سپرده بودم که حتی اظهارنظرهای غیرعلمی من 
را هم در این مورد جدی نگیرند و فقط تابع علم 
باش��ند. با تمام پیشرفتی که در تمام این سال ها 

داشتم اما هنوز به آرزوهایم دست نیافته ام.
انواع عوارض و مالیات برای کاالها وضع می شود 
که همه باعث گران تر ش��دن قیمت کاال می شود 
تا جایی که این قیمت برای مصرف کننده داخلی 
هم سنگین اس��ت چه برس��د به رقابت در بازار 
جهان��ی. اگر دولت امکانات بیش��تری در اختیار 
تولید کنندگان قرار دهد پیشرفت های عظیمی را 
در تمام بخش ها خواهیم داش��ت و من به اندازه 
تواناییم خواهم توانست نام نیک محصوالت ایرانی 
را به سراس��ر جهان ببرم و به یک��ی از آرزوهایم 
برس��م. لحظاتی پی��ش می آید که به گذش��ته 
می نگرم، گذش��ته هایی که زیاد هم دور نیس��ت. 
روزهای کار، روزهای زمین خوردن و بلندش��دن 
و روزهایی که همس��رم حتی حلقه ازدواج مان را 
برای پیش��رفت پیش��کش کرد.حاال توانمندتر از 
گذشته به آینده می نگرم و می دانم همه آنچه در 
پیش دارم، پیروزی اس��ت و موفقیت. اگر از همه 
قوانین توانگری باخبر باشید اما نتوانید با دیگران 
در کمال هماهنگی زندگی یا کار کنید، هیچ کدام 
از این قانون ها به دردتان نخواهد خورد. آمار نشان 
می دهد که تنها ۱۵ درصد از کامیابی انس��ان به 
توانایی فنی او مربوط است و ۸۵ درصد باقیمانده 

به توانایی کنار آمدن انسان با مردم ارتباط دارد. 
محب��ت و خیرخواهی، بر توانای��ی کنار آمدن 
با مردم می افزاید و ه��ر اندازه بر آن تاکید کنیم 
زی��اده نگفته ایم. یکی از رم��وزی که من همواره 
در صحبت های��م از آن به عن��وان بزرگ ترین رمز 
موفقیت هایم نام می برم و تاکید می کنم محبت، 
دوست داشتن و مهرورزی است. من موفقیت هایم 
را از اعتبار اجتماعی ام که به آن مهرورزی می گویم 
به دس��ت آورده ام که این هم از نتایج اندیشه من 
نس��بت به مردم است. اگر روزی همه دارایی من 

را بگیرند، ای��ن اعتبار اجتماعی را به هیچ عنوان 
نمی توانن��د از من جدا کنند و با همین س��رمایه 
دوباره به موفقیت دست خواهم یافت. شاید فکر 
کنید علت اخراج بیشتر کارمندان در سازمان ها 
یا موسسه ها، بی کفایتی یا دیر حاضر شدن در سر 
کار یا عدم صداقت است اما مدیران امور اداری به 
اتفاق معتقدند که بیش از دو س��وم کارمندان به 
دلیل اینکه نمی توانند با مردم کنار بیایند، کارشان 
را از دست می دهند. حدود ۱۰ درصد از اخراج ها 
به علت بی کفایتی در کار یا عدم مهارت مورد نیاز 
است، بقیه اخراج ها هم به دلیل مشکالت شخصی 
کارمندان صورت می گی��رد. آیا از قدرت محبت 
و خیرخواه��ی یا کنار آمدن با مردم به ش��گفت 
می آیید؟ پس بگذارید به شما بگویم که اگر نتوانید 
با دیگران کنار بیایید همه تحصیالت و آموزش ها 
و توانایی ها و اس��تعدادها و تالش های تان بیهوده 
است. »عشق هرگز شکست نمی خورد« و محبت 
معادل عمل به شریعت است. ای حبیبان یکدیگر 
را محبت کنیم زیرا محبت، نشانه خداست و هر 
که محبت کند از خدا مولود ش��ده اس��ت و خدا 
را می شناسد و کسی که محبت نمی کند، خدا را 
نمی شناسد زیرا خدا محبت است. اگر به یکدیگر 
محبت کنیم، خدا در ما ساکن و محبت او در ما 
کامل می شود، اگر کسی گوید که خدا را محبت 
می کنم و از برادر دینی خود نفرت داش��ته باشد 
دروغگو اس��ت زیرا کس��ی که به برادر دینی اش 
محبت نکند چگونه امکان دارد خدایی را که ندیده 
است محبت کند. محبت، قانونی است که سالمت 
و س��عادت و ش��ادمانی و هماهنگی و همه گونه 
کامیابی را برای آدمی به ارمغان می آورد. محبت 
دارای اقتداری بی کران اس��ت زیرا محبت، قدرت 
وحدت بخش کل کائنات است. حتی قانون جاذبه 
زمین نمایانگر محبت است. محبت نیرویی است 
که توازن و تعادل و انطباق و هماهنگی می آورد و 
بی وقفه در عالم سرگرم کار است. از این رو محبت 
می تواند کارهایی را برای تان به انجام برس��اند که 
هرگز از طریق قدرت بش��ری ق��ادر به انجام آنها 

نخواهیم بود.
 ادامه دارد...

دوست من سالم!
خودپ��رداز ام��روز را به بنزین اختصاص دادیم، اولش می خواس��تیم بنزی��ن را بریزیم روی 
خودپرداز و کبریت را بکش��یم و خالص، بعدش دیدیم این کار را نکنیم بهتر است و به همان 

سوژه بنزین بپردازیم. 
روایت اول

ایسنا: خداحافظی با بنزین ۴۰۰ تومانی! 
روایت دوم

 )خودتان پرش کنید، هدف همان روایت اول بود، باقی اش حاشیه است(
بررسی روایت اول

این تیتر سوزناک در ابتدا اشک مان را درآورد و نیم ساعتی هق هق زدیم که چرا؟ چرا بنزین 
۴۰۰ تومنی داره میره؟ در همین حال و هوا بودیم که زنگ خانه مان به صدا درآمد، از پش��ت 
آیفون نفهمیدم که چه خبر اس��ت، در را باز کردم دیدم بنزین ۴۰۰ تومنیس��ت، بغلش کردم 
نیم ساعت کش به کش هم گریه کردیم، بعدش نشستیم و کمی گپ زدیم. فضای صحبت مان 

مملو از احساس و ناامیدی و اندوه بود. 
من به عنوان نماینده خودپرداز گپی کوتاه با ایشان صورت دادم که در ادامه خواهید خواند. 

-خوبی بنزین؟ چه خبر؟ اوضات ردیفه؟ 
بنزی��ن: )همچن��ان گریه می کرد( نه بابا چه ردیفی، می بین��ی دارم از گریه می میرم بعدش 

میگی ردیفه؟ 
-میشه گریه نکنی؟ خطرناکه! بخاری ها روشنه می ترسم بترکیم. 

بنزین: بیا اینم از تو، حالم بده. 
-سیگار می کشی؟ 

بنزین نگاه چپ چپ عمیقی به ما کرد و همین طور میخ ایستاد. 
-چیه؟ میگم سیگار بکشی یکم آروم شی خب! 

بنزین: تو خجالت نمی کشی؟ نه خجالت نمی کشی؟ زشته مرد حسابی. 
-خخخخخخخخ آها حواسم نبود ببخشید. راستی چی شد چهارصدیت داره تموم میشه! آره؟ 
بنزین: بابا میدونی روزی چقدر فحش می خورم؟ دارم بیچاره میش��م، یکی فحش میده چرا 

یورو کوفت نیستی، یکی میگه گرونی، یکی میگه چرا بو میدی، چیکار کنم خب؟ 
-حاال بعد از اینکه چهارصدیت تموم شه باید چیکار کنیم؟ )گریه...(

بنزین: چه میدونم هفتصدی میزنی دیگه، همچین جو میدی انگار مردم تا حاال رنگ بیشتر 
از چهارصدی رو ندیدن، اصال لیتری ۱۰ هزار تومنم کنن باز فرقی نداره، آخرش��م بدبختیش 

واسه منه، میان خونمونو آتیش میزنن. 
-مکمل میزنی؟ یکم بزن حالت جا بیاد. 

بنزین: نه بابا ول کن میخوام بعدش برم خونه مادرزنم باهام روبوسی می کنه می فهمه. کارمونو 
که از دس��ت دادیم، مکمل بزنیم، یکهو بگو با آبم قاطی ش��یم دیگه! هیچی دیگه زنمونم جدا 

میشه ازمون. 
-راستی اوضاع پدرزنت اینا چطوره؟ 

بنزین: می بینی که روزبه روز داره می کش��ه پایین، تو خونواده برنت س��ابقه نداشت زیر ۵۰ 
معامله شه، االن نفت برنت زیر ۵۰ رسیده، پدرزنمم بزرگ خاندان برنته دیگه ورشکست شد 
بدبخت. از همون اول مامانم می گفت بیا این گازوییل و بگیر زندگیت از این رو به اون رو میشه 
حداقل االن بچم قیر می شد، االن چی؟ کوفتم ندارم بدم بچم بخوره. اون یکی بچمم که سوپر 

شده رو دیگه تو خونه راش نمیدم!
خالصه تا صبح بنزین بدبخت داش��ت برایمان درددل می کرد و ماهم به حرف هایش گوش 
می کردیم. چیه چرا اینطوری نگاه می کنید؟ وقتی تیتر خبر خداحافظی با بنزین ۴۰۰ تومنیست 

من نمی توانم با بنزین صحبت کنم؟ طوریم نیست، حالم خوبه. 

بنزین! عزیزم! 
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