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با رویکرد استقرار اقتصاد دانش بنیان، نوآور، مولد و فرصت ساز

 محدودیت صادرات
 و آزادسازی قیمت

مواد معدنی

  سایه سنگین خصولتی ها
بر توسعه صنعت نفت 

شاخص کل مثبت کم رمقی را تجربه کرد

چه کسانی مانع ارتباط وزارت نفت با بخش خصوصی می شوند؟ 

مجلس در ادامه بررسی الیحه رفع موانع تولید تصویب کرد

شرکت هواپیمایی بابک زنجانی مستقل می ماند یا نه؟ 

 ریزش 41 صنعت بورسی
طی یک ماه

دوراهی وزارت نفت برای »قشم ایر«
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روز گذش��ته مجل��س ش��ورای 
اس��امی در ادام��ه رس��یدگی به 
الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر 
ب��ه موج��ب م��اده الحاق��ی 15 
این الیحه مق��رر کرد ک��ه دولت 

اجازه قیمت گ��ذاری موادمعدنی 
غیرانحص��اری را در ب��ازار رقابتی 
تولی��د و عرضه ندارد.  در جلس��ه 
اخیر مجلس ش��ورای اسامی، به 
موجب م��اده الحاق��ی 15 الیحه 

رفع موان��ع تولید که ب��ه تصویب 
نماین��دگان رس��ید، الحاق��ات و 
اصاحاتی در قانون معادن مصوب 
1377/3/23 انج��ام می ش��ود. از 
جمله این اصاحات عبارت است از...

در عالم بانکداری، هدف اتخاذ تصمیمات کند، استوار و 
قابل پیش بینی است. بنابراین وقتی بانکداران در دل شب با 
هم ماقات می کنند و نرخ های بهره را تا میزان بسیار باالی 
6/5 درصد افزایش می دهند نشان می دهد که یک جای کار 
می لنگد. مشکل این است که بحران روبل روسیه که بسیاری 
از آن می ترسیدند اکنون به واقعیت پیوسته است و جو روانی 
در مس��کو به بحران و هراس نزدیک می شود. مردم روسیه 
حق دارند نگران باشند؛ آنها به سوی ترکیبی کشنده از رکود 

شدید و تورم افسارگسیخته پیش می روند. 
بسیاری از گرفتاری های روس��یه در خارج از کشور آغاز 
شد. این کشور وابس��تگی زیادی به شرکت های نفت و گاز 
دارد. هیدروکربن ها بی��ش از نیمی از بودج��ه فدرال و دو 
سوم صادرات آن را تش��کیل می دهد. دولت سهام بزرگی 
در شرکت های انرژی و نیز ارتباطات مستقیم با بانک های 
تحت حمایت دول��ت دارد که آنها را تامی��ن مالی می کند. 
قیمت نفت در شش ماه گذشته تقریبا تا نصف سقوط کرد. 

به دنبال نفت، روبل هم سقوط کرد. 
دومین مشکل خارجی جنگی است که روسیه در اوکراین 
به آن دامن زده است. آمریکا و اتحادیه اروپا علیه بسیاری از 
شرکت های روسیه تحریم های مالی شدیدی وضع کرده اند 
 که وام گرفتن از خارج را برای آنها دش��وار کرده اس��ت. در 
12 دسامبر سیاستمداران آمریکایی توافق کردند تسلیحات 
مورد نیاز اوکراین را تامین کنند که این امر احتمال تسریع 
کشمکش را بیشتر کرد. طرح هایی برای وضع تحریم  های 

بیشتر نیز در دستور کار قرار گرفت. 
با ای��ن وجود، بحران اکنون فراگیرتر ش��ده اس��ت. در 
15 اکتبر نفت خام برنت هیچ تغییری نداشت )حدود یک 
درصد س��قوط کرد( اما روبل افت پیدا ک��رد و 10 درصد 
ارزش خود را در برابر دالر از دست داد که بدترین میزان 

افت از زمان س��قوط قبلی ارزش آن در سال 1998 بود. 
تصور می ش��د که بانک مرکزی روس��یه مداخله می کند 
و دو میلیارد دالر ب��رای خرید روبل می پ��ردازد. این کار 
عملی نشد و تصمیم های نیمه ش��ب نیز ارزش آن را باال 
نبرد: در 16 دس��امبر روبل 11 درصد دیگر از ارزش خود 

را از دست داد. 
محرک این ش��تاب بحران ناشناخته اس��ت. یک عامل 
می تواند فاینان��س غول های انرژی تح��ت کنترل دولت از 
جمله گازپروم و روس نفت باشد. خوش بینان آنها را منبع 
قابل اعتم��اد دالر می دیدند، اما روس نف��ت نیز بدهی های 
خارجی هنگفت��ی برای خدمات ی��ا خریدهایش دارد. این 
شرکت در 12 دسامبر 11 میلیارد دالر اوراق قرضه روبلی 
و با س��ودی کمتر از اوراق قرضه دولتی در آن زمان منتشر 
کرد که بانک مرکزی بافاصله گف��ت آن را به عنوان وثیقه 
وام می پذیرد. برخی این را ترکیب��ی نگران کننده از بدهی 
دولتی و شرکتی می بینند. سررس��یدحدود 115 میلیارد 
دالر از بدهی دالری تا قبل از پایان سال 2015 فرا می رسد. 
این نگرانی به دیگر دارایی ها نیز کشیده شده است. دولت 
روس��یه حدود 11 میلیارد بدهی روبلی و 60 میلیارد دالر 
بدهی دالری دارد. سود این بدهی ها به ترتیب 15 و 8 درصد 
افزایش یافته که باالتر از یونان اس��ت. سهام شرکت هایی 
مانند بانک های فرانسوی و اتریشی که در روسیه هستند نیز 
ارزش خود را از دست می دهند.  مشکل بدهی دالری بدتر 
نیز می ش��ود. آژانس های رتبه بندی اعتبار مانند استاندارد 

 اند پورز )Standard & Poor’s( و فیچ )Fitch( از قبل 
نیز نس��بت به روس��یه بدبین بودند. با پیش بینی افت 4/5 
درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2015 از سوی بانک 
مرکزی تنزل رتبه حتمی است. اگر بدهی ها در اصاح دوباره 
به عنوان »بنجل« دسته بندی ش��وند، پایه سرمایه گذاری 
روسیه افت پیدا می کند و حجم بدهی نیز افزایش می یابد. 
مرزهای تار بین ش��رکت های دولتی و دولت روسیه بدان 
معناست که کرملین برای 614 میلیارد دالر بدهی خارجی 
به بانک ها و دیگر شرکت ها به مخمصه خواهد افتاد. تعجبی 
ندارد که دیگ��ر نمی توان به حمایت از س��وی ذخایر ارزی 
کرملین که به طور رس��می 370 میلیارد دالر ارزش دارد 
اتکا کرد. با افزایش نرخ بهره و بی تاثیرش��دن فروش ذخایر 
خارجی، روس��یه به گزینه های دیگری برای مقابله با افت 
ارزش روبل نیاز دارد. تیم  اش )Tim Ash(  از »استاندارد 
بانک« می گوید، یکی از این گزینه ها تاش برای مذاکره بر 
سر تمدید سررسید اوراق قرضه به امید اصاح تقاضای دالر 
است. یک گزینه بهتر که بانک مرکزی و وزارت امور مالی با 
آن مخالفت می کنند کنترل های سرمایه ای است. کرملین 
می تواند توانایی مردم در تبدی��ل روبل به ارز و خروج آن از 

کشور را محدود کند. 
پوتین ممکن اس��ت از مالزی الهام بگیرد که در سپتامبر 
1998 در اوج بحران مالی شرق آسیا با تثبیت نرخ مبادله و 
کاهش نرخ های بهره سفته بازی درباره رینگیت )واحد اصلی 
پول مالزی( را خفه و میزان ارزی را که ساکنان می توانستند 

از کش��ور خارج کنند محدود و خارجی ه��ا را مجبور کرد 
درآمدهای به دس��ت آمده از فروش دارایی های رینگیت را 
درون کشور نگه دارند، اما اقتصاد روسیه در وضعیتی بدتر از 
وضعیت مالزی در آن زمان است و در نظام مالی بی قانون آن 

شکاف هایی دیده می شود. 
حتی اگر روسیه کنترل سرمایه ای وضع نکند سال 2015 
تیره و تار خواهد بود. پیش از این، تورم افسارگسیخته این 
هفته حدود 9/1 درصد بود. اکنون چیزی بدیمن تر جایگزین 
قیمت های در حال افزایش می شود: مغازه داران روس شروع 
به تغییر روزان��ه قیمت ها کرده اند. کمت��ر از دو هفته پیش 
می توانستیم با 52 روبل یک دالر بخریم؛ در 16 دسامبر این 
رقم به 70 تا 80 روبل رسید. مغازه  هایی که از درآمد دالری 
خود دفاع می کنند نیاز دارند برای جبران کاهش ارزش روبل 
قیمت ها را 50 درصد افزایش دهند. دستمزد کارگران روس 

در مبنای واقعی به شدت کاهش خواهد یافت. 
این امر توضیح می دهد که چرا روس ها اعتماد خود را به 
روبل از دست می دهند. در خیابان های مسکو همه درباره 
این بحران صحبت می کنن��د. بانک ه��ای دولتی در حال 
وضع محدودیت هایی ب��رای فروش دالر و یورو هس��تند. 
 شعبه ای از س��بر بانک )Sberbank( در مرکز مسکو تنها 
2000 دالر می فروشد. VTB یک بانک دولتی دیگر وعده 
فروش 3000 دالری می دهد ام��ا تنها درصورتی  که »فردا 
به موقع بیایید و خوش شانس باشید«. حتی اگر تقاضا آرام 
گیرد )یا اگر ممنوعیت ها بر سر استفاده از دالر وضع شود( 
بانک های روسیه با مشکات بزرگی روبه رو هستند. اقتصاد 
در حال کاه��ش، درآمدهای در حال اف��ت در مقابل تورم 
و افزایش ش��دید نرخ بهره به معنای پای��ان کار اقتصاد در 

روسیه است. 
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

به دلیل شدت گرفتن بحران روبل 

کار اقتصاد روسیه تمام است
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موضوع سـفر وزیر خارجه ایران به ریاض برای شـرکت در مراسـم پادشـاه 
درگذشـته عربسـتان، موضوعی اسـت که به ویـژه مورد توجـه مطبوعات 

کشورهای عرب منطقه قرار گرفته است. سایت خبری »البوابه« 
نوشت:  با توجه به رقابت موجود میان ایران و عربستان در منطقه 

خاورمیانه، چنین سفرهایی یک امر غیرمعمول به شمار می رود...

 بازتاب حضور ظریف
در ختم عبداهلل

 گزارشی از وضعیت
سرمایه گذاری در تولید برق بادی

سرمایه ای بر باد...

مدیران بازاریابی موفق 
چه ویژگی هایی دارند؟

کپی برداری جفا به 
شرکت خودمان است

فوت و فن های یکی از پردرآمدترین مشاغل دنیا  بررسی رویکردهای نامتعارف
برای جذب طرح های تبلیغاتی
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد 

 بودجه اتاق اصناف
4 برابر می شود

علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: 
در صورتی که بودجه پیشنهادی اتاق اصناف ایران در کمیسیون 
تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسامی به تصویب برسد، 
مجموع بودجه بازرسی و نظارت در سال 1394 از 14 میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده به 40 میلیارد تومان می رس��د.  او در 
گفت و گو با اصناف ایران افزود: طبق تبصره 7 ماده 72 قانون 
نظام صنفی، هر س��ال مجم��وع وصولی از محل این تبصره به 
خزانه می رود و براس��اس قانون، یک س��وم سهم اتاق اصناف 
ایران، یک سوم سازمان تعزیرات حکومتی و یک سوم آن سهم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. 
وی ادام��ه داد: رق��م پیش بینی ش��ده بازرس��ی و نظارت 
در کل کش��ور براساس بودجه مصوب س��ال 93 حدود5/4 
میلیارد تومان بود که به این ترتیب س��هم اصناف 1/8 دهم 
میلیارد تومان اس��ت.  یزدانی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران 
از هیچ منابع دیگری از س��وی دولت برخوردار نیس��ت و بر 
همین اساس به صورت مستقیم کمیسیون تخصصی صنایع 
و مع��ادن پذیرف��ت که ردیف اعتباری مرب��وط به اصناف را 
که یک س��وم آن به اصناف تعلق می گی��رد به صورت کامل 
و صددرص��د بودج��ه برای اتاق ه��ای اصناف ببین��د که به 
کمیس��یون تلفیق ارائه شده اس��ت. چنانچه این موضوع در 
کمیس��یون تلفیق و صح��ن علنی مجلس ه��م به تصویب 
برسد، در س��ال 94 مجموع درآمد دریافتی از محل تبصره 

یاد شده 40 میلیارد تومان خواهد بود. 



بخ��ش خصوص��ی فع��ال در 
ح��وزه صنع��ت نفت ب��ا تمام 
یا  خواس��ته  توانمندی های��ش 
ناخواس��ته کمتر در پروژه های 
ب��زرگ حضور داش��ته اس��ت. 
ب��ه گفته فع��االن ای��ن بخش، 
ش��رکت های خصولتی به دلیل 
اعتبار بخش��ی دولت��ی همواره 
در رأس تعامالت با وزارت نفت 

قرار دارند. 
کش��ور  در  نف��ت  صنع��ت 
ای��ران با وجود س��ابقه طوالنی 
تنها دو دهه اس��ت ک��ه دارای 
مالکی��ت، فاعلی��ت و عاملی��ت 
ش��ده و بس��یار جوان است؛ در 
این مدت نیز بیشتر پروژه های 
این صنعت مانند قبل از انقالب 
به خصوص در بخش باالدس��تی 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  ب��ه 
واگذار ش��ده اس��ت تا شاخص 
و اس��تانداردهای بین المللی در 
ای��ن صنع��ت همچن��ان وجود 
داش��ته باش��د، با این وجود در 
داخل کش��ور مهندسان داخلی 
به دنبال بومی سازی این صنعت 
موفق به کسب افتخارات زیادی 

شده اند. 
البت��ه در ای��ن می��ان بخش 
بس��یار  تالش های  با  خصوصی 
در بخ��ش دان��ش و تکنولوژی 
توانس��ته اس��ت جایگاه خاص 
خود را تثبیت کند اما متاسفانه 
با وجود داش��تن نیروی انسانی 
ماه��ر و دانش الزم ب��ه دالیل 
متعددی همواره از عرصه رقابت 
واقع��ی به دور مانده اس��ت که 
ریش��ه این موضوع، عدم تحقق 
اص��ل 44 قان��ون اساس��ی در 
اقتصاد کالن کشور است. بااین 
وجود فع��االن بخش خصوصی 
همراه و همسایه در کنار وزارت 
بتوانند  تا  نفت حرکت کرده اند 
حتی در سایه سهمی را به خود 

اختصاص دهند. 
پی��ش از اعم��ال تحریم ه��ا 
علیه ایران ش��رکت های وابسته 
به دولت در قالب ش��رکت های 
خصولتی ب��روز و ظهور کردند 
تا به گونه ای خصوصی سازی در 
یابد، شرکت های  رونق  کش��ور 
که نام و نش��ان آنها در تمامی 
سرم��ایه گذاری  ع�رصه ه��ای 
اقتصاد به وفور ش��نیده ش��ده 

است. 
 رضا پدی��دار، رییس انجمن 
تجهی��زات صنعت  س��ازندگان 
نف��ت ایران درب��اره چرایی این 

ام��روز«  ب��ه »فرصت  مس��ئله 
»شرکت های  م��ی گ���وی���د: 
خصولتی فعال در حوزه نفت به 
دلیل حمایت های دولتی نیازی 
به ضمانت نامه ندارند و مدیران 
دولتی نیز به دلیل محافظه کار 
بودن حاضر نیس��تند ریس��ک  
کنند. در حقیقت ش��رکت های 
خصولتی نفس بخش خصوصی 
را در س��رمایه گذاری گرفته اند. 
این در حالی است که افتخارات 
بخش خصوصی در صنعت نفت 
به سختی به دست آمده است.«

کسب اعتماد وزارت نفت 
توسط بخش خصوصی

وی می افزاید: »ادبیات وزارت 
نفت با بخش خصوصی در حال 
تغیی��ر اس��ت و م��ا امیدواریم 
بتوانی��م به ج��ای اینکه بخش 
خصوص��ی ناچار ش��ود با ایجاد 
غیردولتی  شرکت های  با  رابطه 
در پروژه ها حضور یابد، خود در 
رأس امور قرار گیرد. این اقدام 
زمانی محقق خواهد شد که در 
کنار اعتماد ایجاد ش��ده توسط 
بخشی  اعتبار  بخش خصوصی، 
ب��ه س��رمایه گذاران این بخش 
از س��وی بخش دولتی صورت 

گیرد.«
البت��ه در ای��ن می��ان آنچه 
وج��ود دارد ای��ن اس��ت ک��ه 
بخش خصوص��ی فعال با وجود 
گله من��دی از ای��ن وضعیت به 
اس��ت.  راضی  موجود  ش��رایط 
مدیرعامل  مقدس��ی،  حس��ین 
گ��روه صنعتی پ��ارس جهد در 
ای��ن باره ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »روابط م��ا با وزارت 
نف��ت برای هم��کاری به صورت 

مس��تقیم و غیرمستقیم تعریف 
شده اس��ت. پروژه های شرکت 
به ص��ورت  یکپارچ��ه  نف��ت 
و  EPC )مهندس��ی،  تدارکات 
واگذار  کارفرما  به  ساخت و ساز( 
پروژه ه��ا  عموم��ا  و  می ش��ود 
بزرگی  کان��ال ش��رکت های  از 
همچ��ون مپنا، اویک )ش��رکت 
مهندس��ی توسعه صنعت نفت( 
و سازه به شرکت های خصوصی 
واگ��ذار می ش��ود، البت��ه وقتی 
قرار باش��د ل��وازم یدکی تامین 
و خرابی ها تعمیر ش��ود به طور 
مستقیم با ش��رکت های وزارت 

نفت وارد کار می شویم.«

منطق وزارت نفت واگذاری 
پروژه ها به پیمانکاران 

بزرگ
وی درب��اره اینک��ه آیا تمایل 
داری��د ب��ا وزارت نف��ت ب��رای 
مس��تقیم  ط��ور  به  هم��کاری 
می افزای��د:  ش��وید،  کار  وارد 
»تعام��ل خاص ب��ا وزارت نفت 
کار را تس��ریع می کن��د مث��ال 
در مطالب��ات روند کار تس��ریع 
می یابد، اما منطق کاری وزارت 
نفت بر این اس��ت ک��ه پروژه ها 
به پیمانکاران بزرگ داده ش��ود 
گرچ��ه م��ا ناراحت نیس��تیم و 
شاید برای ما نیز بهتر باشد. ما 
با تمامی بخش ه��ا به نوعی در 
ارتباط هستیم و در حال حاضر 
نی��ز وزارت نف��ت بزرگ تری��ن 
خریدار ماس��ت و تالش داریم 

این همکاری بیشتر شود.«
 ام��ا این ن��گاه در تعدادی از 
به گونه  بخش خصوصی  فعاالن 
دیگری است. ابراهیمی، معاون 
پروژ ه های ش��رکت کیمیا پترو 

گاز ایلی��ا نیز با اش��اره به اینکه 
پروژه های بزرگ در حوزه نفت 
و گاز به ش��رکت هایی همچون 
کیس��ون،  پتروپارس، ش��رکت 
صنعت��ی  طراح��ی  مدیری��ت 
ای��ران )IPMI( و  اویک واگذار 
می ش��ود، به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »به جز »کیس��ون« 
تمام��ی ش��رکت های نامب��رده 
نیم��ه دولت��ی هس��تند ک��ه با 
پروژه ها  دول��ت  واقعی  حمایت 
را دراختیار می گیرند. ش��رکت 
کیسون شرکت خصوصی است 
که به دلیل نب��ود حمایت های 
کاف��ی دول��ت در ح��ال حاضر 
با مش��کالت متع��ددی مواجه 

است.«

ناچاریم پروژه های بزرگ را 
رها کنیم 

اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
دلی��ل  ب��ه  بخش خصوص��ی 
واقع��ی  تولی��د  و  کارآفرین��ی 
بای��د حمایت ش��ود، می افزاید: 
بیش  غیردولتی  »ش��رکت های 
از آنکه س��ازنده واقعی باش��ند، 
مش��کل  زی��را  واردکننده ان��د 
واردات  و  ندارن��د  گمرگ��ی 
ارزان تر از تولید برای شان تمام 
می ش��ود. در ایران شرکتی های 
بخ��ش خصوصی برای موفقیت 
ب��ه حمای��ت دولت نی��از دارد؛ 
ب��رای نمون��ه اگ��ر بخواهی��م 
وارد پروژه ه��ای بزرگ ش��ویم 
در بخ��ش ضمانت  نام��ه بانکی 
مش��کل داریم زی��را بانک ها به 
ما اعتماد نمی کنند و س��رمایه 
نقدی ما را در صورت همکاری 
بلوک��ه می کنن��د در حالی که 
ش��رکت های نیم��ه دولتی این 

مشکل را ندارند. این مشکالت 
موجب شده است تا پروژه های 
پروژه ه��ای  و  ره��ا  را  ب��زرگ 

کوچک را مدیریت کنیم.«
اما س��وال اینجاس��ت که آیا 
بخش های غیردولتی این مسئله 
را می پذیرد؟ حقیقت اینجاست 
که تمامی پروژه های باالدستی 
وزارت نفت در مناقصه عمومی 
ب��ه این ش��رکت های خصولتی 
واگ��ذار می ش��ود و رون��د کار 
نیز قانونی اس��ت اما س��ازوکار 
حمایتی از این ش��رکت ها علت 

اصلی موفقیت آنهاست. 

واسطه دولت و بخش 
خصوصی نیستیم

وحید معیر، مدیرعامل نفت و 
گاز مپنا در این زمینه با اش��اره 
به اینکه ما واسطه میان وزارت 
نف��ت و ش��رکت های خصوصی 
نیس��تیم و خ��ود را خصوصی 
می دانی��م، به »فرص��ت امروز« 
زمانی  م��دت  »در  می گوی��د: 
ک��ه وارد فعالی��ت در ح��وزه 
نفت و گاز شدیم موفق شدیم 
ب��ا 300 پیمان��کار و ش��رکت 
داخل��ی ق��رارداد داخلی امضا 
کنی��م. مپن��ا به عن��وان ی��ک 
مدیریت  وظیفه  بزرگ  شرکت 
پروژه  ه��ا را برعهده دارد. ادعا 
خص��وص  در  ک��ه  می کنی��م 
مدیریت پ��روژه صاحب دانش 
اس��تانداردهای  از  و  هس��تیم 
مدیری��ت پ��روژه ب��رای انجام 
می کنیم.  اس��تفاده  پروژه ه��ا 
در ای��ن می��ان نی��ز از ع��ده  
کثیری از ش��رکت های داخلی 
بهره می بریم و آنه��ا پیمانکار 

می شوند.«
بدون ش��ک باید پذیرفت که 
بخش خصوصی برای دس��تیابی 
به اهداف خ��ود راه همواری را 
پیش روی خود ندارد که شاید 
مهم تری��ن مش��کل آن قوانین 
و نب��ود اعتم��اد ب��ه این بخش 
اس��ت. در ای��ن می��ان فعالیت 
ش��رکت های غیردولت��ی مورد 
حمایت بخ��ش خصوصی بوده 
اما مس��ئله اینجاس��ت که این 
بخش نیز می خواهد درش��رایط 
داش��ته  رقابت  مس��اوی  کامال 

باشد. 
گرچه مسئوالن ارشد وزارت 
نف��ت به وی��ژه وزیر نف��ت بارها 
اع��الم کرده ان��د ک��ه از بخش 
خصوصی حمایت ه��ای الزم را 

داریم. 

چه کسانی مانع ارتباط وزارت نفت با بخش خصوصی می شوند؟ 

 سایه سنگین خصولتی ها بر توسعه صنعت نفت

پ��س از افزایش ان��دک قیمت 
نفت در بازاره��اي جهاني به دلیل 
عربس��تان  پادش��اه  درگذش��ت 
س��عودي و بعد از سخنراني ملک 
سلمان پادش��اه جدید و تعهد وي 
به پیروي از سیاس��ت هاي پادشاه 
فقید این کش��ور قیم��ت نفت در 
بازار با سقوطي شدید روبه رو شده 
و به پایین ترین میزان خود از سال 

2009 میالدي رسیده است. 
اطمین��ان  حص��ول  از  پ��س 
و  سیاس��ت ها  تغیی��ر  ع��دم  از 
اس��تراتژي عربس��تان در مواجهه 
ب��ا وضعیت بازار، قیمت ش��اخص 
نفت��ي آمریکای��ي وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت 1/6 درص��د کاه��ش 
یاف��ت. س��لمان ب��ن عبدالعزی��ز 
آل سعود پادش��اه جدید عربستان 
پس از آنکه زمام امور را در دست 
گرفت اعالم کرد که این کش��ور از 
حجم تولید نفت خام خود در بازار 
نخواهد کاست و سیاست هاي کلي 
ریاض در قبال نفت تغییر نخواهد 
ک��رد. در همین راس��تا ش��اهزاده 
ولید ب��ن طالل معتقد اس��ت که 
چنانچ��ه کش��ورش از حجم نفت 
خ��ام صادراتي خ��ود بکاهد دیگر 
تولیدکنندگان نفت خام در جهان 
جاي عربستان را در بازار خواهند 
بنابرای��ن هرگونه احتمال  گرفت، 
کاهش در حجم نفت تولیدي این 
کشور منتفي اس��ت. این درحالي 
اس��ت که حجم نفت خام موجود 
در ایاالت متحده از س��ال 2001 
میالدي تاکنون به باالترین میزان 

خود رسیده است. 

کای��ل کوپ��ر از کارشناس��ان و 
تحلیل گ��ران ب��ازار در ای��ن مورد 
مي گوید: به نظر مي رس��د پیش از 
مرگ پادشاه فقید عربستان مسئله 
جانشیني وي به خوبي حل وفصل 
شده و تصمیمات الزم براي شروع 
کار پادش��اه جدی��د اتخاذ ش��ده 
بنابراین جابه جایي قدرت  اس��ت، 
در ریاض موض��وع مهمي نخواهد 
بود. کوپر افزود: حجم نفت عرضه 
شده به بازار بسیار قابل توجه بوده 
و میزان تقاضای آن چیزي نیست 
ک��ه پیش از این انتظ��ار مي رفت، 
بنابراین دلیل اصلي کاهش قیمت 

نفت در بازار مشخص است.
الزم به یاد آوري اس��ت که پس 
از تصمیم اعضاي اوپک در نشست 
اخیر ای��ن س��ازمان در 27 نوامبر 
س��ال گذش��ته میالدي مبني بر 
ع��دم کاهش تولی��د، قیمت نفت 
خام در بازارهاي جهاني س��قوطي 
36درص��دي را تجربه کرد که این 
می��زان در پنج و نیم س��ال اخیر 
بي سابقه بوده است. در این رابطه 

فاتح بیرول، اقتصاددان برجس��ته 
آژانس بین المللي انرژي در حاشیه 
نشس��ت جهاني اقتصاد در داووس 
س��وییس گفت: به نظر مي رس��د 
پادش��اه جدی��د  مل��ک س��لمان 
عربس��تان قصد ندارد تغییري در 
سیاست هاي کشورش در مواجهه 
ب��ا وضعیت ب��ازار ایج��اد کند که 
دلیل عمده ای��ن موضوع افزایش 
تولید نفت خام در آمریکا و عرضه 

آن به بازار بوده است. 

افزایش ارزش دالر
قیم��ت ش��اخص نفتي وس��ت 
تحویل  براي  اینترمدی��ت  تگزاس 
در ماه مارس با 72 س��نت کاهش 
ب��ه قیم��ت 45 دالر و 59 س��نت 
در هربش��که در ت��االر معام��الت 
نیوی��ورک معامله ش��د ک��ه این 
این  پایین تری��ن قیم��ت  می��زان 
ش��اخص نفت��ي از س��ال 2009 
میالدي تاکنون به ش��مار مي رود. 
ای��ن درحالي اس��ت که ش��اخص 
نفت��ي برنت براي تحوی��ل در ماه 

م��ارس ب��ا 27 س��نت افزایش به 
قیمت 48 دالر و 79 سنت در هر 
بش��که در تاالر معامالت آتي اروپا 
معامله ش��د. گفتني اس��ت، نفت 
برنت دریاي ش��مال شاخص نفتي 
بیش از نیمي از نفت تولید ش��ده 

در دنیا به شمار مي رود. 
نکته حائز اهمی��ت در این بین 
کاه��ش ارزش یورو در مقابل دالر 
اس��ت، طوري ک��ه ی��ورو به دلیل 
مح��رک  برنامه ه��اي  گس��ترش 
اقتص��ادي بانک مرک��زي اروپا به 
پایین ترین می��زان ارزش خود در 
11 سال اخیر رس��یده است. این 
درحالي اس��ت ک��ه دالر قدرتمند 
از اش��تیاق براي سرمایه گذاري در 

صنعت نفت مي کاهد. 
به گ��زارش خبرگزاري رس��مي 
عربستان س��عودي علي النعیمي، 
وزیر نفت عربس��تان ک��ه مجري 
طرح ع��دم کاهش تولید در اوپک 
به ش��مار م��ي رود از س��وی ملک 
س��لمان در پس��ت خود ابقا ش��د 
ک��ه این موضوع مهم ترین نش��انه 

تعهد پادش��اه جدید عربس��تان به 
سیاست هاي پیشین است. 

در همی��ن رابطه مایکل لینچ از 
کارشناسان بازار نفت معتقد است: 
واکنش بازار به اتفاقات اخیر بسیار 
منطقي بوده اس��ت، چراکه بسیار 
بعید است که سعودي ها تغییرات 
عم��ده اي در مواضع ش��ان ایج��اد 
کنن��د.  در رابطه با کاهش قیمت 
نفت ش��اهزاده ولی��د بن طالل در 
بلومبرگ  تلویزی��ون  ب��ا  مصاحبه 
گفت: نفت دیگر به بشکه اي 100 
دالر ب��از نخواه��د گش��ت چراکه 
تولید نف��ت در جه��ان از کاهش 
ش��دید قیم��ت آن در ب��ازار تاثیر 
خواهد پذیرفت. وي ادامه داد: اگر 
م��ا از تولید خ��ود بکاهیم دیگران 
به س��رعت جاي آن را پر خواهند 
کرد. عربس��تان سعودي از کاهش 
قیمت نفت خرسند نیست اما این 
شرایطي است که بدون شک باید 

با آن روبه رو شویم. 
ب��ر اس��اس تحلیل موسس��ات 
 BNP ،مال��ي نظی��ر کامرزبان��ک
بان��ک آو آمری��کا و  پاریب��اس و 
عربس��تان س��عودي از حجم نفت 
خام تولیدي خود نخواهد کاست و 
به تولید نفت بر اساس روال سابق 
ادام��ه خواهد داد. در همین رابطه 
اگون وینس��برگ از کارشناس��ان 
ب��ازار و ریی��س تی��م تحقیقات��ي 
نفت��ي کامرزبان��ک در فرانکفورت 
نیز معتقد اس��ت: پادش��اه جدید 
سیاست هاي پادشاه فقید را ادامه 
خواه��د داد چرا ک��ه دلیلي براي 
تغییر این سیاست ها وجود ندارد. 
منبع: بلومبرگ

نفت هرگز به 100 دالر باز نخواهد گشت
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انـرژی

رییس جمهوری در دیدار رییس مجلس گرجستان: 
گرجستان می تواند از راه های 
صادرات گاز ایران به اروپا باشد

رییس جمه��وری با اش��اره ب��ه رواب��ط تاریخی و 
اش��تراکات فرهنگی ایران و گرجستان، فعال کردن 
تمام ظرفیت های موجود بین دو کشور را به منظور 
ایجاد تحرک و ش��تاب در مناسبات و همکاری های 

تهران و تفلیس ضروری دانست. 
دول��ت،  اطالع رس��انی  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
حجت االس��الم والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی 
در دی��دار با داویت اوس��اپا ش��ویلی، رییس مجلس 
گرجستان، حوزه انرژی را یکی از زمینه های مناسب 
برای همکاری های گس��ترده بین دو کشور دانست و 
گفت: گرجس��تان می تواند یکی از راه های صادرات 
گاز ایران به اروپا باشد و از سوی دیگر کریدور شمال 
به جنوب و مسیر خط آهن جمهوری اسالمی ایران، 
می تواند بنادر گرجستان را به خلیج فارس و دریای 

عمان متصل کند. 
روحانی اظهارداشت: باوجود ظرفیت ها و امکانات 
گس��ترده  ایران و گرجس��تان، رواب��ط اقتصادی دو 
کشور محدود بوده و باید با تشویق بخش خصوصی 
به س��رمایه گذاری های مش��ترک و تقویت فعالیت 
 اتاق های بازرگانی، مناس��بات و همکاری های خود 
را در همه زمینه ها بیش از پیش گس��ترش دهیم. 

جمهوری اس��المی ایران خواه��ان روابط نزدیک تر 
بین دو کشور است و این سفر می تواند نقطه عطف 
و آغاز خوبی برای ایج��اد تحرک در روابط تهران- 
تفلیس باش��د. جمهوری اس��المی ایران همچنین 
آمادگ��ی دارد در زمینه مس��ائل علمی و فرهنگی، 

همکاری های خود را با گرجستان گس��ترش دهد. 
ریی��س جمه��وری اضاف��ه ک��رد: هم��ه بای��د به 
فرهنگ ه��ای یکدیگر احت��رام بگذاریم، نمی ش��ود 
ادعای احترام به ملتی داش��ت، اما به فرهنگ و دین 
آن ملت بی احترامی کرد. همه باید دس��ت به دست 
یکدیگر داده و با افراط گرایی، خش��ونت و تروریسم 

مقابله کنیم. 
روحانی ارتب��اط نزدیک پارلمان ها را در توس��عه 
روابط ایران و گرجستان بسیار موثر دانست و گفت: 
دولت از رفت و آمد و رواب��ط نزدیک پارلمان های دو 

کشور حمایت می کند. 
داویت اوساپا ش��ویلی، رییس مجلس گرجستان 
نیز در این دیدار با اش��اره به اینکه روابط دو کشور 
در س��ال های اخیر گس��ترش یافته، اظهارداش��ت: 
امروز همکاری های خوبی بین وزارتخانه های انرژی 
و اقتص��اد ته��ران - تفلیس برقرار اس��ت و مصمم 
هس��تیم این گون��ه همکاری ه��ا را هر چه بیش��تر 

گسترش دهیم. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه گرجس��تان مایل اس��ت 
تح��رک جدیدی در همکاری ها و روابط دو کش��ور 
ایجاد کند، گفت: معتقدیم که باید گام های مهمی 
به سمت توسعه و تعمیق همکاری ها در بخش های 
مختلف برداریم. در شرایط پیچیده ای که بر منطقه 
حاکم شده، مایل هستیم که روابط و همکاری های 
ایران و گرجس��تان به الگوی همکاری دو ملت و دو 

دولت، برای کل منطقه و جهان تبدیل ش��ود. 
داویت اوس��اپا ش��ویلی با اظهار امیدواری از روند 
مذاکرات ایران با 1+5 و اینکه موفقیت این مذاکرات 
ش��رایط و امکان��ات جدیدی را ب��رای همکاری های 
گسترده با کشورهای جهان ایجاد خواهد کرد، اظهار 
داشت: گرجس��تان معتقد است در ش��رایط کنونی 
ه��م نباید وقت را تلف ک��رده و می توانیم طرح ها و 
پروژه های بزرگی را بررس��ی و عملیات��ی کنیم و با 

جدیت در این مسیر حرکت می کنیم. 

 قراردادهای جدید نفتی ایران 
آبان 94 رونمایی می شوند

خبرگ��زاری رویترز مدعی ش��د، ای��ران برگزاری 
کنفرانس رونمای��ی از قراردادهای جدید نفتی خود 
در لن��دن را به اواخر س��ال ج��اری میالدی موکول 

کرده است.
به گزارش ایس��نا، رویترز ب��ه نقل از دو منبع آگاه 
گ��زارش داد، این کنفرانس که ق��رار بود 23 تا 25 
فوریه )س��وم تا پنجم اس��فند ماه( در لن��دن برگزار 
ش��ود، پیش تر دو بار به تعویق افتاده اس��ت. اقدامی 
ک��ه به ظاهر برای ایجاد زمان لغ��و تحریم های نفتی 

علیه ایران صورت گرفته است.
تهران خواس��تار این است که ش��رکت های نفتی 
غربی میادی��ن نفتی عظیم و پیر ایران را احیا کنند 
و پروژه های جدید نفت و گاز در کش��ور را توس��عه 
دهند. تهران در راس��تای بازگرداندن ش��رکت های 
نفت��ی خارج��ی در حال تهی��ه یک الگ��وی جدید 

سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی در ایران است.
ایران در حال گفت وگو با شش قدرت جهانی برای 
حصول توافق در زمینه برنامه هس��ته ای خود است 
ک��ه به تحریم های س��رمایه گذاری نفتی و تجارت با 

ایران پایان خواهد داد.
ضرب االجل حصول توافق هس��ته ای در ماه نوامبر 
ب��رای هفت ماه دیگر و تا م��اه ژوئن 2015 میالدی 
تمدید ش��د، زیرا طرفین نتوانس��تند ت��ا 24 نوامبر 

گذشته در زمینه یک توافق جامع سازش کنند.
یک منبع آگاه گف��ت: این کنفرانس به ماه نوامبر 

2015 )آبان 94( موکول شده است.
وی افزود: آنها دلیل مشخصی ذکر نکرده اند. آنچه 
آنها می گویند این اس��ت ک��ه فعال در حال کار روی 

قرارداد هستند.

 اقتصاد ایران
توان جدا شدن از نفت را دارد

یک اقتصاددان معتقد اس��ت: اقتصاد ایران مي تواند 
از چس��بندگي خ��ود به نفت فاصله بگی��رد و به منابع 

مردمي توجه کند.
حس��ین راغفر در گفت وگو با ایس��نا، درباره شرایط 
اقتص��اد کش��ور تاکی��د کرد:  اقتص��اد کش��ور نیازمند 
تغییرات جدي اس��ت، اما عواملي مانع از این تغییرات 
مي شود منافعي که در بخش دولتي و خصوصي وجود 
دارد و عمده آنها از طریق توزیع درآمدهاي نفتي ایجاد 
ش��ده اند که همین ام��ر موجب جلوگی��ري از هرگونه 
تغییر مي شود. بنابراین تحقق اقتصاد مردمي در کشور 
به س��ختي ممکن مي ش��ود و در چنین فضایي امکان 
زد و بند، فرصت طلبي و استفاده از فرصت هاي ملي براي 

منافع شخصي بیشتر دیده مي شود.
وي همچنی��ن تاکی��د کرد:  در کش��ور م��ا آموزه اي 
از ق��درت و ث��روت رقم خ��ورده که ام��کان اصالحات 
س��اختاري را از ما مي گیرد، نش��انه این حرف اتفاقاتي 
اس��ت که در دولت نهم و دهم به اس��م مبارزه با فساد 
رخ داد حتي معاون اول دولت که در مس��ند مبارزه با 
مفاسد اقتصادي بود جزو مجرمان اصلي فساد در کشور 
مطرح اس��ت. فساد اصلي ترین مسئله اقتصاد ما است و 

باید با این شبکه هاي منابع و قدرت مبارزه کرد.

این اقتصاددان با اش��اره به اینک��ه اگر بتوان بر اقتصاد 
سیاسي غلبه کرد، مي توان کشور را با منابع خودش اداره 
کرد، گفت: وضعی��ت ایران از جمله موارد نادر در منطقه 
اس��ت؛ موقعیت منطقه اي خاص کشور مي تواند آن را به 
ش��اهراه ترانزیت کاال و انرژي در جهان بدل کند و ایران 
به لحاظ منابع انساني و ذخایر زیرزمیني هم غني است، اما 
ب��ا وجود همه این منابع متنوع آب و خاک و جغرافیا، ما 
شاهد فقر، بیکاري و مشکالت اقتصادي درجامعه هستیم 
که همه انعکاسي از فساد و ناتواني دولت ها و چسبندگي 
آنه��ا به درآمدهاي نفتي اس��ت و ای��ن درآمدهاي نفتي 

همواره زمینه ساز فساد بوده است.
راغفر با اش��اره به اهمیت کاهش وابس��تگي بودجه 
کش��ور به نف��ت هم گفت: کاهش وابس��تگي به قیمت 
نفت افرادي را در دولت مي خواهد که وابس��تگي مادي 
نداش��ته باشند و به این امر هم باور داشته باشند، قطعا 
اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که بخشي از وابستگي 
خ��ود به نفت را کاهش دهد و ب��ه منابع مردمي توجه 
کند، اما ضرورت چنین اقتصادي اصالح فضاي کس��ب 
و کار موجود به نفع نیروهاي اقتصادي - سیاسي است 
ک��ه اجازه ورود کامل بخش خصوصي را نمي دهند و با 
این شرایط امکان سرمایه گذاري بخش خصوصي فراهم 
نمي ش��ود، بنابراین من معتقدم تا زماني که اصالحات 
ساختاري صورت نگیرد شرایط چندان تغییر نمي کند.

وي تاکی��د کرد:  اما من معتقدم عدم وابس��تگي ما به 
نفت امکان پذیر است و در همین شرایط مي توان بسیاري 
از ظرفیت ه��اي اقتصادي کش��ور را فعال ک��رد و اقتصاد 
ایران مي تواند نیازهاي اساس��ي خود را بدون وابس��تگي 
به درآمدهاي نفتي پاس��خ دهد، اما باید شرایط براي آن 
فراهم شود. سال 1384 بودجه کشور با 16 میلیارد دالر 
بسته شد، اما اتفاق هاي خارج از روالي که بر اقتصاد ایران 
تحمیل ش��د س��بب ش��ده تا تنظیم بودجه با 35 یا 40 

میلیارد دالر یک توفیق شمرده شود.

70 درصد مصرف انرژی الکتریکی 
در بخش ساختمان است

امیر دودابی نژاد، معاون آموزش و بهینه سازی مصرف 
انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران با بیان اینکه نیمی 
از ان��رژی الکتریکی کش��ور در بخش خانگی، تجاری و 
عمومی مصرف می شود، گفت: 70 درصد از اوج )پیک( 

بار شبکه مربوط به بخش ساختمان است.
دودابی نژاد در گفت وگو با ایرنا، در خصوص بهینه سازی 
مصرف انرژی در س��اختمان و نقش سیستم های کنترل 
مصرف، افزود: س��هم مصرف روش��نایی در ساختمان در 
فصل گرم 30 درصد و در دیگر فصول 40 درصد اس��ت. 
وی با بیان آنکه بیشترین پتانسیل مدیریت تقاضا از طریق 
نوع بهره ب��رداری و مدیریت انرژی در بخش س��اختمان 
وج��ود دارد، ادامه داد: فصل پنج��م قانون اصالح الگوی 
مصرف به بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان 

اختصاص داده شده است.

تولید نفت انگلیس مختل شد 
با کاهش ش��دید قیمت نفت و ب��اال رفتن هزینه 
اس��تخراج نفت، میادی��ن نفتی انگلی��س در دریای 
شمال دچار مشکل ش��ده اند و یکی از منابع درآمد 

این کشور در معرض تهدید قرار گرفته است . 
به گزارش تس��نیم به نقل از پای��گاه خبری میل 
آنالی��ن، با کاهش ش��دید قیمت نف��ت و باال رفتن 
هزین��ه اس��تخراج نفت به دلیل مس��تهلک ش��دن 
تجهی��زات، میادین نفتی انگلیس در دریای ش��مال 
دچار مش��کل ش��ده اند و یکی از منابع اصلی درآمد 
و ان��رژی این کش��ور در معرض تهدید ق��رار گرفته 
اس��ت. ش��رکت نفتی بی پی اخیرا اعالم کرده 300 
فرصت شغلی را که عمدتا در شهر آبردین اسکاتلند 
)پایتخت نفتی انگلیس( قرار داش��تند، حذف کرده 
است.شرکت های دیگر از جمله شل و شورون، اواخر 
امسال در خصوص کاهش مشابه فرصت های شغلی 
هشدار دادند. گزارش های منتشر شده از نتایج مالی 
شرکت های بزرگ نفتی در چند هفته اخیر حکایت 
از خبرهای بد بیشتری دارد و به خصوص پیمانکاران 
فرع انگلیسی نگرانند که بازار کار آنها تضعیف شود.
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روز گذش��ته مجلس شورای 
اس��امی در ادام��ه رس��یدگی 
به الیح��ه رف��ع موان��ع تولید 
رقابت پذی��ر ب��ه موج��ب ماده 
الحاقی 15 این الیحه مقرر کرد 
قیمت گذاری  اج��ازه  دولت  که 
را  غیرانحص��اری  موادمعدن��ی 
در بازار رقابت��ی تولید و عرضه 

ندارد. 
مجل��س  اخی��ر  جلس��ه  در 
شورای اسامی، به موجب ماده 
الحاق��ی 15 الیحه رف��ع موانع 
تولید که به تصویب نمایندگان 
رس��ید، الحاق��ات و اصاحاتی 
مص��وب  مع��ادن  قان��ون  در 
1377/3/23 انج��ام می ش��ود. 
از جمله ای��ن اصاحات عبارت 

است از: 
الف: س��ه تبصره به شرح زیر 
و  به عن��وان تبصره ه��ای 8، 9 
10 ب��ه م��اده 14 قانون معادن 
و اصاح��ات بع��دی آن اضافه 

می شود. 
تبصره 8: م��واد خام معدنی 
خارج  ب��ه  ص��ادرات  درصورت 
مش��مول معافی��ت مالی��ات از 

صادرات نمی شوند. 
تبص��ره 9: دول����ت اج��ازه 
م�وادمع�دن��ی  قیم�ت گ��ذاری 
غیرانحصاری را که در بازار رقابتی 
تولید و عرضه می شود نداشته و 
م��اک تعیین قیم��ت عرضه و 

تقاضا خواهد بود. 
تبصره 8 و تبصره 9 از مهم ترین 
مواردی هس��تند ک��ه می توانند 
تغییر چشمگیر در بخش معدن 
ایجاد کنند. طب��ق تبصره 8، از 
این پس صادرکنندگان مواد خام 
معدنی مشمول پرداخت مالیات 
می شوند، موضوعی که با توجه به 
شرایط فعلی بازار جهانی، معادن 
و نبود امکانات و تسهیات الزم 
برای فرآوری مواد معدنی، طبیعتا 
با استقبال از س��وی معدنکاران 

روبه رو نخواهد شد. 

تصمیم مجلس غلط است
کاهش تولید مواد معدنی در 
طول یک سال گذشته موضوعی 
است که محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
نی��ز ب��ه آن اذع��ان دارد. او در 
نشس��ت خب��ری خود  آخرین 
در ای��ن باره گف��ت: »در طول 
یک س��ال گذش��ته م��ا کاهش 
تولید موادمعدنی را داشتیم و از 
نظر ارزش جهشی نداشته ایم.«

حاال در این شرایط، تصویب 
چنین قانونی که به عنوان باری 
معدن دارانی  دوش  روی  بیشتر 
که در طول یک س��ال گذش��ته 
بخشی از معادن خود را تعطیل 
م��ی رود،  به ش��مار  کرده ان��د، 
اعتراض های  موجبات  می تواند 

بیشتری را فراهم سازد. 
مهرداد اکبریان، عضو انجمن 
گفت وگو  در  ایران  س��نگ آهن 
ب��ا »فرصت ام��روز« درباره این 
مصوبه بیان می کند: »ما درباره 
این بند مخال��ف بودیم و بارها 
و بارها اعت��راض خود را به این 
موضوع اع��ام کردیم. هربار به 
طریقی مطالبات دولت از بخش 
مع��دن افزایش پی��دا می کند، 
گاه��ی در قالب ارزش افزوده و 
گاهی در قالب مالیات و حقوق 
دولتی. هم��ه این موارد موجب 
می شود تا هزینه های تمام شده 
معدن��کاران باال ب��رود و در پی 
این قدرت رقاب��ت در بازارهای 
تولیدکنندگان  ب��رای  جهان��ی 

مواد معدنی از بین می رود.«
او می افزای��د: »ای��ن تصمیم 
غلط است زیرا در نهایت بازاری 
موفق است که بتواند به تعادل 
برسد. اکنون تولید ما در بخش 
سنگ آهن دوبرابر مصرف کشور 
است. به تعادل رسیدن این بازار 
چند سال زمان می برد، حاال در 
این چند س��ال معدنکاران باید 
با محص��والت م��ازاد خود چه 

کنند؟«

این عضو انجمن س��نگ آهن 
ای��ران ب��ا اش��اره ب��ه وضعیت 
جهان��ی  بازاره��ای  نامناس��ب 
اظه��ار می کند: »در ش��رایطی 
که بازار جهانی شرایط مناسبی 
دارد ممکن اس��ت مالیات پنج 
تا ش��ش درص��دی رقمی برای 
تولیدکنن��دگان نباش��د اما در 
ش��رایطی که بسیاری از معادن 
م��ا تعطی��ل ش��ده اند و با افت 
تولید س��االنه مواجه هس��تیم، 
چنی��ن تصمیم هایی ب��ه غیر از 
خس��ارت معادن نتیجه دیگری 

در بر ندارد.«
ای��ران نیز  دبیرخان��ه معدن 
با ای��ن تصمیم مخالف اس��ت. 
غامرض��ا حمی��دی انارکی به 
می گوی��د:  ام��روز«  »فرص��ت 
»اگرچ��ه ش��عار این اس��ت که 
هرچقدر م��واد خام کمتر صادر 
شود ارزش افزوده بیشتر خواهد 
بود و همگی با این اصل موافقیم 
اما به شرط آنکه بتوانیم ارزش 
افزوده را تولی��د کنیم و تامین 
موادمعدنی متناس��ب با قیمت 
بازار برای صنایع داخلی صورت 
با  موادمعدنی  بگیرد. خریداران 
کمپین کردن، قیمت این مواد 
را در داخل پایی��ن می آورند و 
دس��ت آخر بخش معدن هم از 
ص��ادرات خارجی عقب مانده و 

هم لطمه می خورد.«
ادام��ه  انارک��ی  حمی��دی 
می دهد: »مالیات بس��تن برای 
صادرات مواد خام غلط اس��ت، 

به جای ای��ن کار می توان با در 
نظر گرفتن طرح های تش��ویقی 
برای کس��انی که م��واد خود را 
به صنایع داخلی می فروش��ند، 
تخفیف هایی در نظر گرفت. اما 
چنین تصمیمی اجحاف در حق 

معدن داران است.«

دولت عقب کشید، همه 
راضی شدند 

موضوع مهم تری که روز گذشته 
ب��ه تصوی��ب مجل��س ش��ورای 
اسامی رس��ید و اکبریان از آن 
به عنوان تصمی��م خوب مجلس 
یاد می کند، موضوع قیمت گذاری 
موادمعدنی اس��ت که از این پس 
به مکانیس��م بازار سپرده شده و 
مجلس به پیش��نهاد دولت، حق 
قیمت گ��ذاری را از دول��ت برای 
موادمعدنی غیرانحصاری س��لب 

کرده است. 
اکبریان درباره این بند معتقد 
اس��ت: »قیمت گذاری باید آزاد 
باش��د. این موضوعی اس��ت که 
از  ما معدن��کاران سال هاس��ت 
دولت مطالب��ه می کنیم و برای 
تحق��ق آن اقدام��ات بس��یاری 
کرده ایم. مث��ا در یک دوره  با 
ب��ورس کاال صحبت کردیم که 
در ابت��دا موضوع خ��وب پیش 
رف��ت ام��ا پ��س از آن ب��ورس 
همکاری الزم را نک��رد. اکنون 
اما این تصمیم می تواند به بازار 
قیمت  کن��د. ش��فافیت  کمک 
نخستین ش��رط احیای صنعت 

فوالد کشور اس��ت زیرا طبیعتا 
فوالدسازی که نتواند ماده اولیه 
خ��ود را با قیمت آزاد تهیه کند 
باید کنار رود و فوالدسازانی که 
با این مکانیس��م کنار می آیند، 

می توانند پیشروی کنند.«
دبیرخان��ه معدن نی��ز درباره 
می کند:  بی��ان  موض��وع  ای��ن 
»عرض��ه و تقاض��ا ب��ا قیم��ت 
نویدبخش  می توان��د  جهان��ی، 
اتفاقات خوب باشد. این تصمیم 
بسیار خوب است اما بهتر است 
که دولت جنبه نظارتی برعهده 

داشته باشد.«
مورد  تصمی��م  این  طبیعت��ا 
ق��رار  مع��دن داران  اس��تقبال 
می گی��رد زی��را قیمت گ��ذاری 
مورد  سال هاس��ت  دس��توری، 
اعتراض این قش��ر ق��رار دارد. 
اما در س��وی دیگر این پیکان، 
فوالدس��ازان قرار گرفته اند، آیا 
آنه��ا نیز از ای��ن تصمیم راضی 

هستند؟ 
ط���اه��ری زاده،  حمیدرض��ا 
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد در پاسخ به این پرسش به 
»فرصت ام��روز« می گوید: »هر 
تصمیم��ی که موج��ب کاهش 
س��لطه گری دولت ش��ود، خوب 
اس��تقبال  آن  از  م��ا  و  اس��ت 
می کنیم. این بسیار خوب است 
که قیمت گذاری به بازار و بخش 
خصوصی سپرده شود زیرا دیگر 
قیمت ه��ای جهان��ی اس��ت که 
تعیین کننده قیمت بازار اس��ت. 
وقتی که قیمت جهانی باال برود 
طبیعتا قیمت در بازار داخلی نیز 
باال می رود و بالعکس. متاس��فانه 
در ط��ول یک س��ال گذش��ته با 
قیمت س��نگ آهن  اینکه  وجود 
جهان��ی پایین آمد م��ا به دلیل 
بودیم  ناچار  قیمت گذاری دولت 
بپردازیم  که قیم��ت بیش��تری 
اما از ای��ن پس این بازار اس��ت 
که تعیین کننده اس��ت و ما نیز 
به عن��وان بخ��ش خصوص��ی با 

یکدیگر تعامل می کنیم.«
روز گذش��ته مجلس شورای 
اسامی دو تصمیم مهم درباره 
بخش معدن اتخاذ کرد که یکی 
از آنها ب��ه گفته فعاالن معدنی، 
تصمیمی خوب است و دیگری 
تصمیمی غلط. ام��ا با توجه به 
تبدیل ش��دن این تصمیم ها به 
قانون، اصاح هر یک از آنها به 
زم��ان زیادی نیاز دارد و همین 
زمان می تواند به عنوان تهدیدی 
برای بخش معدن به شمار رود. 

مجلس در ادامه بررسی الیحه رفع موانع تولید تصویب کرد

محدودیت صادرات و آزادسازی قیمت مواد معدنی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ب��ر پرداخت کامل س��هم تولی��د از منابع 
حاصل از هدفمن��دی تاکید کرد و گفت: 
براس��اس قانون، 30 درص��د از کل درآمد 
هدفمندی باید به تولی��د اختصاص یابد، 
اما موضوع مهم، میزان تحقق واقعی است. 
حمیدرضا فوالدگ��ر در گفت وگو با خانه 
ملت، درخصوص کاهش سهم تولید از منابع 
هدفمندی، گفت: طی س��ال جاری، دولت 
10 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی 
را ب��رای حمای��ت از تولی��د در نظر گرفت، 
اما متاس��فانه این رقم تاکنون محقق نشده 
است. البته پیش از این مقرر بود که از محل 
اجرای قانون هدفمن��دی، 48 هزار میلیارد 
تومان درآمد حاصل ش��ود، اما عدم تحقق 
این رقم، باعث کاهش سهم تولید از اجرای 

قانون مذکور شد. 
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
مل��ی و نظارت ب��ر اجرای سیاس��ت های 
کلی اص��ل 44 ادام��ه داد: دولت تاکنون 
ب��ه بخش صنعت  1200میلی��ارد تومان 
یاران��ه پرداخت کرده، ام��ا به هرحال باید 
مشخص ش��ود که تاکنون به سایر موارد 
ماده هشت از قبیل کشاورزی و معدن نیز 

چقدر پرداخت شده است. 
وی با اشاره به اینکه سهم تولید از منابع 

هدفمندی برای سال آتی 5200 میلیارد 
توم��ان در نظر گرفته ش��ده، بی��ان کرد: 
هرچن��د که این رقم دردی را از تولید دوا 
نمی کن��د، اما امیدواریم که حداقل همین 
رقم هم به طور کامل محقق ش��ود، البته 
نمایندگان مجلس در کمیس��یون تلفیق، 
پیش��نهاد افزایش س��هم تولی��د را مطرح 
خواهن��د کرد. عض��و کمیس��یون صنایع 
و مع��ادن مجلس تصریح کرد: براس��اس 
قانون، 30 درصد از کل درآمدهای حاصل 
از هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد، 
اما موضوع مهم، میزان تحقق واقعی است. 
ای��ن نماینده م��ردم در مجل��س نهم با 
بیان اینکه طبق قان��ون، باید منابع حاصل 
از هدفمندی در قالب تس��هیات باعوض، 
وجوه اداره شده یا یارانه تسهیات بانکی به 
تولید اختصاص یابد، گفت: البته ما پیشنهاد 
دادی��م که در صورت عدم امکان اجرای این 
قانون، دول��ت به واحده��ای تولیدی، پس 
از اص��اح س��اختار در بخ��ش تکنولوژی و 
فناوری، می��زان صرفه جویی در انرژی را در 

قالب یارانه تولید پرداخت کند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: 
در ای��ن صورت نه تنها ب��ه نقدینگی نیاز 
نیس��ت، بلکه حمای��ت از تولید به صورت 

هدفدار صورت می گیرد. 

قائم مقام وزیر صنعت با تشریح جزییات 
جلس��ه دو مع��اون وزیر ب��ا واردکنندگان 
متضمن  واردکنن��دگان  گف��ت:  خ��ودرو 
ب��ازار خودروه��ای وارداتی  ش��ده اند که 
تاطم نداش��ته باش��د و افزایش قیمت ها 

هم جزیی باشد. 
مجتبی خس��روتاج، در گفت وگو با مهر 
با اش��اره به جزییات جلسه وزارت صنعت 
ب��ا واردکنندگان رس��می خ��ودرو گفت: 
طب��ق آمارهای رس��می، تنه��ا 30درصد 
از خودروه��ای واردش��ده ب��ه کش��ور، از 
س��وی نمایندگی ه��ای رس��می و مج��از 
صورت گرفت��ه و 70درصد مابقی واردات 
از س��وی اف��راد متفرقه ای وارد ش��ده که 
اگرچ��ه در کار واردات خ��ودرو هس��تند، 
اما نمایندگی رس��می و شرایط حمایت از 
مصرف کنندگان را ندارند.  قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت افزود: نخس��تین 
موضوع مورد مذاکره با نمایندگان رسمی 
خودروه��ای وارداتی، اقدام ب��رای تامین 
ب��ازار و تضمین تامی��ن آن بود؛ به نحوی 
که واردکنندگان متعهد ش��وند با اجرای 
این مصوب��ه نیاز بازار را تامین کنند.  وی 
تصری��ح کرد: محور دیگر م��ورد بحث در 
این جلسه، این بود که نمایندگان رسمی 
خودروهای خارجی باید ضوابط س��ازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
را در نرخ گذاری رعایت کرده و جلسه هایی 
را با سازمان حمایت برگزار کنند تا بر سر 
ش��رایط نرخ گذاری و رعایت آن به توافق 
برس��ند.  به گفته خس��روتاج، نمایندگان 
رس��می خودروهای خارجی باید با توجه 
به شرایط ساماندهی واردات خودرو، برای 
ارائه خدمات بهتر به مشتریان اقدام کنند 
ک��ه در این راس��تا، جلس��ه هماهنگی در 
راستای اجرای بخشنامه صورت گرفت تا 

بازار متاطم نشود. 

افزایش قیمت خودروهای وارداتی 
جزیی خواهد بود

وی در خص��وص اع��ام نظ��ر برخ��ی 
نمایندگان رس��می واردات خودرو مبنی 
ب��ر افزایش قیم��ت پنج ت��ا 10درصدی 
خودروه��ای واردات��ی ب��ا اج��رای ای��ن 
نمایندگان  دس��تورالعمل، اظه��ار ک��رد: 
رس��می خودروهای وارداتی ب��ه افزایش 
قیم��ت اق��دام نخواهند ک��رد و قیمت را 
رعای��ت می کنن��د. ممکن اس��ت افرادی 
هم که خارج از سیس��تم نمایندگی ها به 
واردات اق��دام می کنند، تح��ت مدیریت 
واردکنندگان رسمی، وارد عمل شوند اما 

باید چارچوب را رعایت کنند. 

سهم کمرنگ 5 هزار میلیارد تومانی 
تولید در بودجه 94

تضمین عدم تالطم بازار خودروهای وارداتی 

افزایش قیمت جزیی است
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احتمال کشف معادن 
بزرگ سنگ آهن

ریی��س هیات عام��ل ایمیدرو از احتمال کش��ف 
معادن بزرگ س��نگ آهن در نواحی مرکزی و شرقی 

کشور خبر داد.
  مهدی کرباس��یان که درباره نتایج اولیه عملیات 
اکتشاف سراسری سخن می گفت، تصریح کرد: این 
امیدواری وجود دارد که در این نواحی س��ه یا چهار 

معدن بزرگ سنگ آهن کشف شود.
به گزارش ایمیدرو، مع��اون وزیر صنعت معدن و 
تجارت درباره نتایج فعلی اجرای عملیات اکتش��اف 
گف��ت: عملیات اکتش��اف تاکنون از م��رز 135هزار 
کیلومت��ر مرب��ع گذش��ته و اس��تان های مس��تعد 
م��واد معدن��ی همچ��ون سیس��تان و بلوچس��تان، 
خراس��ان رضوی و جنوب��ی، یزد و کرم��ان را تحت 

پوشش داده است.
عملی��ات بزرگ اکتش��افات جدید ک��ه از دی ماه 
س��ال92 و از ناحیه معدنی س��نگان- در خراس��ان 
رض��وی و جنوبی- آغاز ش��ده در ابتدا اس��تان های 
نوار شرقی کش��ور را در برگرفت و اکنون به مناطق 

مرکزی و جنوبی و غربی تسری پیدا کرده است.
این برنامه با مش��ارکت ایمی��درو، معاونت معدنی 
و صنای��ع معدنی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و 
س��ازمان زمین شناس��ی به اجرا درآمده و قرار است 
200هزار کیلومتر مربع از مس��احت کشور را تحت 
پوش��ش قرار دهد. ضمن اینکه براساس گزارش  های 
جدید تیم عملیات اکتش��اف، وس��عت این برنامه از 
رق��م پیش بینی ش��ده 200هزار کیلومت��ر مربع نیز 

فراتر خواهد رفت.

اعطای بیش از 2 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به صنایع

محس��ن صالحی نیا، مع��اون امور صنای��ع وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت گفت: طی 9 ماهه س��ال 
ج��اری 2136 میلی��ارد تومان تس��هیات از محل 
صندوق توسعه ملی به واحدهای صنعتی و تولیدی، 

مصوب و پرداخت شده است.
به گ��زارش ش��اتا صالحی نی��ا افزود: ای��ن میزان 
تسهیات از محل تبدیل تس��هیات ارزی به ریالی 
صندوق توس��عه ملی ب��رای 734 طرح انجام ش��د 
و ت��ا پایان س��ال ج��اری، مجموعا 9 ه��زار میلیارد 
تومان پتانس��یل این صندوق برای ارائه تس��هیات 
ریالی اس��ت اگر واحده��ای صنعت��ی بتوانند 500 
میلیاردتوم��ان جذب کنند می توان گفت 60 درصد 

را جذب کرده ایم.
صالحی نی��ا در زمین��ه اعط��ای کمک ه��ای فنی 
و اعتب��اری به صنایع در س��ال 93 گف��ت: از حدود 
48میلی��ارد تومان اعتبار مصوب، تاکنون 56 درصد 
آن ک��ه چیزی در حدود 27 میلیارد تومان اس��ت از 
خزان��ه دریافت و به بانک ه��ای عامل برای پرداخت 
واریز شده اس��ت. همچنین 26 استان برای دریافت 
90 میلیارد تومان تسهیات از همین محل و تلفیق 
با منابع بانکی به بانک های عامل معرفی شده اند که 

136 طرح استانی را دربر می گیرد.

 بازار پوشاک کشور نباید به راحتی
در اختیارخارجی ها قرار گیرد

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک 
ایران، بازار پوش��اک کش��ور را حدود هشت میلیارد 
دالر برش��مرد و گفت: نباید این ب��ازار به راحتی در 

اختیار صادرکنندگان خارجی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، مهدی یکتا، با اش��اره به جمعیت 
75میلی��ون نفری کش��ور، اف��زود: این ب��ازار طالب 
کااله��ای خوب و متنوع اس��ت بازاری ک��ه تاکنون 
خارجی ه��ا ب��ه خوب��ی از آن اس��تفاده کرده اند اما 

تولیدکنن��ده داخل��ی تنها با نیم��ی از ظرفیت خود 
در ای��ن بخش فعالی��ت می کند. وی ادام��ه داد: 70 
درصد بازار پوش��اک کشور در دس��ت واردکنندگان 
است که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور می شود، 
ضم��ن آنکه 50 درصد محص��والت وارداتی از چین 
و س��پس از ترکیه است. یکتا با اش��اره به توافق نامه 
تج��ارت ترجیحی بین ای��ران و ترکیه یادآور ش��د: 
ترکیه از جمله کش��ورهایی اس��ت که عمده پوشاک 
خ��ود را به صورت قاچ��اق وارد ای��ران می کند و در 
عین حال براس��اس این توافق نامه 40درصد تخفیف 
به محصوالت پوش��اک ترکیه برای واردات به کشور 
اختصاص می یابد. ب��ه گفته یکتا، همزمانی برگزاری 
نمایش��گاه های پوش��اک ایران و ترکیه از 12 تا 15 
بهمن ماه باعث ش��ده این نمایش��گاه با حساس��یت 

زیادی از سوی تولید کنندگان داخلی روبه رو شود.

 ابطال 5۰ پروانه کسب
صنف فرش ماشینی

رییس اتحادیه فرش ماشینی تهران از ابطال 50 پروانه 
کسب صنف فرش ماشینی از ابتدای سال خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد هادی کمالیان، گفت: از ابتدای 
س��ال تاکنون 50 پروانه کس��ب باطل شده اما ما نگران 
ریزش های بعدی هس��تیم. او افزود: ساالنه بین 160 تا 
170 متر فرش تولید می ش��ود ک��ه حدود 90 هزار متر 
آن مصرف داخل اس��ت و مازاد آن به کشورهای چین، 
 افغانس��تان، کانادا و ژاپن صادر می ش��ود، همچنین 26 
تا 27 برند بر تر ما در نمایش��گاه های خارجی هر س��اله 
حضور دارند. رییس اتحادیه صنف فرش ماشینی تصریح 
کرد: درگذشته بیش��تر فرش های فانتزی وارداتی بودند 
اما در س��ه س��ال اخیر ب��ا واردات دس��تگاه های مدرن 
بیشتر تولیدات در کشور انجام می شود و نیاز داخل نیز 
برطرف می شود. وی با بیان اینکه واردات فرش ماشینی 
از ترکیه مقرون به صرفه نیس��ت، افزود: تعرفه باال باعث 
ش��ده تا واردات برای وارد کنندگان به صرفه نباشد. وی 
درخصوص پروانه کس��ب صنف فرش ماش��ینی، خاطر 
نشان کرد: در حال حاضر، بین 600 تا 700 واحد صنفی 
پروانه کس��ب دارند و توزیع فرش های ماش��ینی به جز 

واحدهای صنفی در قالب تعاونی ها صورت می گیرد.

ایران از امروز میزبان دی8 

چهارمین نشس��ت همکاری وزرای صنعت کشورهای 
عضو »دی هش��ت« 6 ت��ا 8 بهمن ماه در ته��ران برگزار 

می شود.
در این نشس��ت سعی بر آن اس��ت که هماهنگی الزم 
برای افزایش کارایی کارگروه های مختلفی از جمله گروه 
پتروشیمی، س��یمان، صنایع کش��اورزی، صنایع غذایی، 
نس��اجی، الکترونیک، فن��اوری اطاعات، آهن و فوالد به 
وجود آید. موضوع تشکیل کارگروه های جدید صنعتی در 
زمینه هایSMEها )بنگاه های کوچک و متوسط(، انرژی 
و تکنولوژی مطرح ش��ده و نتایج کارگروه های پیش��ین 
نیز بررس��ی خواهد ش��د. ای��ن اجاس با ت��اش وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت، معاونت امور صنایع، س��ازمان 
توسعه تجارت و وزارت امورخارجه برگزار می شود. گروه 
هش��ت کشور اس��امی در حال توس��عه با نام اختصاری 
گروه دیD8( 8(  گروهی متش��کل از 8 کشور اسامی 
در حال توسعه شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگادش، 
اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه اس��ت. این گروه در 15 
ژوئن 1997 )25 خرداد 1376( به پیش��نهاد نجم الدین 
اربکان، رهبر حزب اس��ام گرای رفاه و نخست وزیر وقت 
ترکیه با هدف تقویت همکاری های اقتصادی کشورهای 
عضو و تقویت و ارتقای جایگاه کشورهای در حال توسعه 
در اقتص��اد جهانی، متنوع س��اختن و ایجاد فرصت های 
جدی��د در روابط تجاری، افزایش مش��ارکت در س��طح 
بین المللی تامین اس��تانداردهای زندگی بهتر برای مردم 

کشورهای عضو تشکیل شد.

قفل جذب تحصیل کرده ها در بازار کار
روشی با 85 درصد احتمال اشتغال

مع��اون وزیرتع��اون کار و رف��اه اجتماعی با اعام 
اینکه 30درصد کل بیکاران تحصیل کرده دانشگاهی 
هس��تند، گفت: 40 میلیون نفر از جمعیت کش��ور 

غیرفعال هستند.
ب��ه گزارش مهر، ک��وروش پرند از ایجاد اش��تغال 
85 درص��دی در اج��رای م��دل آم��وزش - تولید - 
بازاریاب��ی و ف��روش خب��ر داد و با اش��اره به وجود 
40میلیون جمعی��ت غیرفعال در کش��ور گفت: در 
مدل آموزش - تولی��د - بازاریابی و فروش، بیش از 
85 درصد اش��تغال ایجاد می ش��ود. پرند با اشاره به 
طراح��ی مدل آموزش - تولی��د - بازاریابی و فروش 
توسط این سازمان افزود: هیچ وقت به صورت علمی و 
فنی و بین المللی به این مسئله مهم در کشور توجه 
نشده و ما هم اکنون در حال تکثیر این مدل هستیم 

که باالی 85 درصد به اشتغال منجر می شود.
مع��اون وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه گف��ت: عاوه 
برجمعیت بیش از 10 درصدی بیکاران، 40 میلیون 
جمعیت غیرفعال در کشور وجود دارد.30 درصد از 
بیکاران و 3.5 درصد از جمعیت غیرفعال تحصیات 
دانش��گاهی دارند و این ارقام رو به افزایش است که 

در صورت بی توجهی به معضل تبدیل خواهد شد.
وی ب��ا ارائه آماری از روند رو به رش��د متقاضیان 
تحصیات ارش��د و دکترا در کش��ور گفت: صنعت، 
کش��اورزی و خدمات کش��ور نمی تواند این افراد را 
ج��ذب کند و آنها قفل ش��ده اند که بخش زیادی از 
آن به دلیل مشکات فرهنگ کار در کشور ما است.

فـرش

خبــر

اشتغـال

معــدن

صنعت

نساجی 

عسل داداشلو



آیا بانکداری، ش��غل پولسازی 
اس��ت؟ آیا تاس��یس یک بانک 
خصوصی در مقایسه با تاسیس 
زنجی��ره ای  فروش��گاه  ی��ک 
مواد غذای��ی یا فس��ت ف��ود، از 
برخ��وردار  بیش��تری  بازده��ی 
اس��ت؟ اگ��ر ش��ما ه��م از آن 
می��زان ثروت برخوردار باش��ید 
که بتوانید چنین پرسش��ی را از 
خ��ود کنید بای��د بگوییم که در 
پاس��خ به این پرسش با احتیاط 
برخ��ورد کنی��د. چ��ون باوجود 
ظاهر بسیار جذاب عملیات های 
مالی، ریس��ک های زی��ادی هم 
پی��ش روی ی��ک بانک��دار قرار 
دارد که می تواند به نابود ش��دن 

سرمایه تان منجر شود. 
ظاهر شیک، باطن پر از 

ریسک
فرش��اد قربان��ی، کارش��ناس 
اقتص��ادی درب��اره ای��ن ای��ده 
می گوید: بانکداری ظاهر شیکی 
دارد. ظاهر امر این اس��ت که در 
بانکداری روزانه میلیاردها تومان 
پول ردوبدل می ش��ود و بانک ها 
از این عملیات های مالی، س��ود 
سرشاری به دست می آورند، اما 
به نظر من بانکداری برای بخش 
است  پرریسکی  خصوصی شغل 
و از زمان تاس��یس یک بانک تا 
رس��یدن آن به وضعیت تثبیت، 
بانک با انواع خطرها روبه روست. 
اقتصاد  اف��زود: وضعی��ت  وی 
ایران، وضعیت پرخطری اس��ت. 
اقتصاد کشور با انواع تهدیدهای 
خارجی رو به رو اس��ت و از سوی 
دیگر شرایط اقتصادی به گونه ای 
اس��ت که بانک ها با چالش های 
مختلفی در حوزه سیاست گذاری 

و اجرای قوانین روبه رو هستند. 
قربانی تاکی��د کرد: یک بانک 
خصوصی در بدو تاس��یس باید 
با ده ه��ا بانک و موسس��ه مالی 
و اعتب��اری رقابت کند. اگر یک 
تاجر این ریس��ک را بپذیرد که 
بخواهد از ح��وزه تجارت تغییر 
شغل دهد و وارد حوزه بانکداری 
ش��ود، باید با انواع این بانک ها و 

موسس��ات رقابت کند. در حال 
حاضر، ش��ما به هر کوره دهاتی 
که بروید، می بینید یک موسسه 
یا صندوق در حال فعالیت است 
و پس اندازه��ای کوچ��ک مردم 
را جم��ع آوری می کن��د. رقابت 
در چنی��ن فضای پ��ر از مدعی، 
ریس��ک س��رمایه گذاری را زیاد 
از  پ��س  مرحل��ه  در  می کن��د. 
تاس��یس، بانکدار به ابزاری نیاز 
دارد ت��ا بتوان��د با آن اب��زار که 
حتما باید از مزیت نسبی خوبی 
نس��بت به س��ایر رقبا برخوردار 
باش��د، به رقابت بپردازد. یعنی 
بای��د بتواند در خدماتی که ارائه 
می ده��د جذابیت هایی را ایجاد 
کند ت��ا س��پرده گذاران بانک او 
را به س��ایر رقب��ا ترجیح دهند. 
یکی از مناسب ترین این ابزارها، 
س��ود بانک��ی اس��ت. در مقابل 

یک موسس��ه اعتباری که بانک 
مرکزی نظارت بسیار کمی روی 
آنها دارد، یک بانک که به شدت 
زیرنظر اس��ت کمتر مجال بازی 
کردن با نرخ های س��ود را دارد 
و کوچک ترین تخلفی با هشدار 
و تذک��ر بانک مرک��زی روبه رو 
می شود. در حالی که موسسات 
مالی غیر مجاز به راحتی در خأل 
نظارت بانک مرکزی، با نرخ های 
س��ود بازی کرده و سپرده های 

مردم را جذب می کنند. 
این کارشناس افزود: متاسفانه 
ب��ه دلیل وابس��ته ب��ودن بانک 
مرک��زی ب��ه دولت و مس��تقل 
بانک  سیاس��ت های  آن،  نبودن 
مرکزی از ثب��ات الزم برخوردار 
نیست و بانک ها با تغییر کابینه 
بانکی  جدی��د  سیاس��ت های  با 
روب��ه رو می ش��وند ک��ه گاه این 

قبلی  با سیاست های  سیاست ها 
در تناقض اس��ت و آس��یب های 
زی��ادی را به نظ��ام بانکی وارد 
برداش��ت های  مث��ا  می کن��د. 
یک ش��به غیر مج��ازی که بانک 
مرک��زی در دول��ت پیش��ین از 
داد،  انج��ام  بانک ه��ا  حس��اب 
نمون��ه یکی از این ریس��ک های 
خطرناک اس��ت که شوکی را به 

نظام بانکی وارد کرد. 
وی اظه��ار ک��رد: فش��ارهای 
خارج��ی هم خود ریس��ک های 
خطرناک��ی را ب��رای نظام بانکی 
ب��ه وج��ود م��ی آورد. مث��ا در 
اس��ت  ممکن  تحریم ها  موضوع 
هم��ه دارایی ه��ای خارجی یک 
بان��ک بلوکه و مس��دود ش��ود 
طری��ق  از  آن  بازپس گی��ری  و 
رایزنی های  و  بین المللی  مراجع 
به  دیپلماتیک، ش��اید س��ال ها 

طول بینجامد. 
رستوران زنجیره ای 

پولساز تر است
محم��د مهرج��و، در این باره 
می گوی��د: م��ن اگ��ر از چن��ان 
س��رمایه کانی برخوردار بودم، 
به ج��ای بانک بدون ش��ک یک 
رستوران زنجیره ای غذا تاسیس 
می ک��ردم تا مجبور نباش��م هر 
بخش��نامه های مختلف  ب��ا  روز 
بانک مرکزی و مصوبات مجلس 
و دول��ت تنم بل��رزد.  او معتقد 
اس��ت: بانک ه��ا اگر چ��ه ممکن 
است منابع پولی خوبی را در قالب 
سپرده گذاری جمع کنند اما بانک 
مرکزی وظایفی را به آنها تحمیل 
می کند که بخ��ش مهمی از این 
منابع را می بلعد؛ مثل فشاری که 
روی بانک ها برای ارائه تسهیات 
به بخ��ش تولید وج��ود دارد. در 
صورتی که صاحب یک رستوران 
زنجیره ای هر روز با یک بخشنامه 
جدید روب��ه رو نیس��ت و هراس 
ندارد که هیات تحقیق و تفحصی 
به حس��اب هایش سرک بکشد و 
تنها دغدغه اش شناساندن کیفیت 
غذاهای��ش به مش��تری اس��ت و 
در ص��ورت تثبیت ای��ن موضوع، 
به  به راحتی  س��رمایه گذاری اش 
مرحله س��وددهی می رسد و این 
س��وددهی از ضری��ب اطمین��ان 
بیشتری برخوردار است، زیرا مردم 
هیچ گاه از نیازهای غذایی شان کم 

نمی شود. 
وی اف��زود: البت��ه بانکداری در 
مقایسه با بخش تولید از وضعیت 
مناس��ب تری برخ��وردار اس��ت، 
مثا اگر کس��ی بخواهد به جای 
تاس��یس یک بانک، ی��ک واحد 
تولیدی تاس��یس کن��د به یقین 
مان��دگاری  اطمین��ان  و  س��ود 
سرمایه در بانکداری بیشتر است 
اما در مقایسه با بخش خدمات و 
به خصوص بخش داللی، بانکداری 
شغل پرخطری است. تزریق یک 
سرمایه کان به بخش های داللی 
و حتی معامله گری در این بازارها، 
سودهای تضمین شده ای را در پی 
دارد ک��ه بانک��دار، خوابش را هم 

نمی بیند. 

با وجود ریسک های محیطی

آیا بانکداری شغل پولسازی است؟

راگ��ورام راج��ان با اش��اره به 
س��قوط اخیر تورم هند به 5٫5 
»می خواهی��م  گف��ت:  درص��د 
مطمئ��ن ش��ویم ک��ه ای��ن امر 
رییس  راج��ان،  اس��ت.«  واقعی 
رزرو بانک هن��د در پی تصمیم 
بان��ک مرک��زی ب��ه حف��ظ نرخ 
به��ره در هش��ت درص��د مطرح 
می ک��رد. آرون جایتل��ی، وزی��ر 
ام��ور مال��ی هن��د نی��ز عضوی 
از گروه��ی اس��ت که خواس��تار 
کاهش نرخ بهره هس��تند. به نظر 
تمایل  رزرو بانک هند  می رس��د 
فزاینده ای دارد ت��ا اهداف خود 
در پایی��ن آوردن ت��ورم تا کمتر 
از هش��ت درصد تا ژانویه 2015 
و کمت��ر از 6/9 درص��د تا ژانویه 
2016 را ب��رآورده کن��د. راجان 
می خواهد محتاط باش��د. با این 
وج��ود، وی اظه��ار داش��ت: اگر 
روشن  همچنان  تورم  چشم انداز 
باشد، احتمال دارد تا اوایل سال 
آین��ده نرخ ه��ای به��ره پایین تر 
بیاید. وی همچنین گفت: دولت 
در نظ��ر دارد ب��ه زودی تا بعد از 
سال 2016 هدف تورمی رسمی 
را ب��رای رزرو بانک هند از دو تا 

شش درصد تعیین کند. 
ب��ه گزارش پژوهش��کده پولی 
هن��د خوش ش��انس  بانک��ی،  و 

ب��وده چرا که توانس��ته تا زمانی 
که قیمت ه��ای پایین تر واردات 
به وی��ژه نفت، رونق را به کش��ور 
بازگردان��د ت��ورم را مه��ار کند. 
اما درباره از دس��ت دادن شتاب 
اقتص��اد نگرانی هایی وجود دارد. 
ارقام منتش��ر شده در 28 نوامبر 
نش��ان داد رش��د تولید ناخالص 
داخلی در س��ال مالی منتهی به 
س��پتامبر تا 5٫3 درصد سقوط 
س��رمایه گذاری  اس��ت.  ک��رده 
به خص��وص ضعی��ف بود. رش��د 
اعتب��ار ناچیز بوده اس��ت. دلیل 
اصلی ه��ردوی آنها س��طح نرخ 
بهره نیس��ت بلکه ش��یب منفی 
بده��ی اس��ت. طب��ق تحلی��ل 
اخی��ر صن��دوق بین المللی پول، 
وام ه��ای  هن��دی  ش��رکت های 
س��نگین می گیرند که با نسبت 
بده��ی ب��ه س��رمایه س��نجیده 
می ش��ود به ج��ای آنک��ه مانند 
مانند  نوظه��ور  بازارهای  دیگ��ر 
برزی��ل ب��ا نس��بت های دیگری 
اندازه گی��ری ش��ود. نگرانی این 
اس��ت که بانک ها قادر به تامین 
س��رمایه گذاری جدید نیس��تند 
چ��ون زیر بار وام های بی فایده از 

پا درمی آیند. 
خصوص��ی  بده��ی  بیش��تر 
هن��د متعلق به شرکت هاس��ت. 

فش��ار وام ه��ای مع��وق در حال 
دارایی ه��ای  اس��ت.  افزای��ش 
مش��کل دار ازجمله »دارایی های 
وام های��ی  یعن��ی  اس��تمهالی«، 
ک��ه شرایط ش��ان را ب��ه منظور 
پرداخ��ت آس��ان تر دس��تکاری 
کرده ان��د، 10 درصد تمام وام ها 
را تش��کیل می دهد. این مشکل 
در میان بانک های بخش عمومی 
 بزرگ تر است چرا که 70 درصد 
بار وام ها متعلق به آنهاس��ت. در 
هند حدود 15 درصد از وام  هایی 
ک��ه شرایط ش��ان عوض ش��ده 
عموما ب��د از آب درمی آیند. اما 
به دنب��ال رونق س��رمایه گذاری- 
مانند آنچه کشور در سال 2012 
از آن بهره من��د ش��د- درص��د 
وام  های معوق ممکن است از آن 
می��زان باالتر ب��رود.  تحلیلگران 
کارگزاری ک��ردیت س����وییس 
دریافتند که یک س��وم بدهی در 
از بی��ن 3700  انتخابی  نمون��ه 
مربوط  فهرست ش��ده،  ش��رکت 
ب��ه ش��رکت هایی اس��ت که در 
سه ماهه گذش��ته بیش از مقدار 
درآمدش��ان به��ره وام داده ان��د. 
بسیاری از ش��رکت های بدهکار 
بیشتر  نداش��تند.  درآمدی  هیچ 
ای��ن گرفت��اری به ش��رکت های 
زیرساختاری، برق و شرکت های 

فع��ال در زمین��ه فل��ز مرب��وط 
می شود که در سال های پررونق 
س��نگین  س��رمایه گذاری  های 
انجام داده ان��د. بعضی پروژه  های 
تکمیل شده به دلیل انتظار برای 
امضای جزییات بسیار مهم )مثا 
اج��ازه تهیه زغال س��نگ از یک 
مع��دن خاص برای یک نیروگاه( 
رها  بی اس��تفاده  مقامات  توسط 
ش��دند. دول��ت تا ماه س��پتامبر 
ت��اش می ک��رد چ��اره ای برای 
پیدا کند  متوقف شده  پروژه های 
ت��ا اینک��ه دادگاه عال��ی مجوز 
بیش از 200 معدن زغال س��نگ 
که گفته ب��ود ناعادالنه فروخته 
ش��ده اند را لغو کرد. مزایده های 
تازه برای بس��یاری از حوزه های 
متاثر از این مسئله در ماه فوریه 
انجام می ش��ود. اما بن��ا به گفته 
کردی��ت س��وییس، ای��ن تاخیر 
40 میلی��ارد دالر بده��ی را در 

معرض خطر قرار می دهد. 
در  خطر پذیری ه��ا  بعض��ی 
نهای��ت نتیجه خوب��ی دارند اما 
سایرین دیگر قابل اتکا نخواهند 
ب��ود. دادگاه ها در هند به کندی 
کار می کنن��د بنابرای��ن بانک ها 
هنگامی ک��ه وام گیرندگان دچار 
مشکل می ش��وند در پس گرفتن 
پ��ول خود به دردس��ر می افتند. 

ب��ه همین دلیل اس��ت که طبق 
س��خنرانی اخی��ر راج��ان، نرخ 
متوسط بهره وام ها برای صنعت 
برق 13٫7 درصد است که بسیار 
باالت��ر از ن��رخ 10٫7 درص��دی 
است. راجان آنقدر که الزم است 
تفاوت زیادی ایجاد نخواهد کرد. 
جایتل��ی که بودج��ه اش را در 
م��اه جوالی ارائ��ه می کند گفت 
بانک ه��ای هند تا س��ال 2018 
درص��د  )دو  میلی��ارد   40 ب��ه 
تولید ناخالص داخلی( س��رمایه 
ت��ازه نیاز دارند ت��ا بتوانند طبق 
مق��ررات بین المللی عمل کنند. 
اما تحلیلگران کردیت س��وییس 
برای  اس��تدالل می کنن��د ک��ه 
به جای مانده  ش��کاف  پرک��ردن 
از بدهی ه��ای مع��وق به بیش از 
45 میلی��ارد دالر نی��از خواه��د 
بود. دولت که برای مهار کسری 
بودجه تقا می کند، گفته اس��ت 
با کاهش دادن بیشتر سهم خود 
در بانک ه��ا ت��ا 52 درصد، برای 
بانک های بخش عمومی سرمایه 
تامین می کند. دولت باید بیشتر 
از ای��ن هم عم��ل کن��د. بدون 
داش��تن بانک های��ی با س��رمایه 
خوب، هند ق��ادر نخواهد بود به 
آهنگ رشد سریع تری که دولت 

وعده داده برسد.  

بانک های فلج شده، مانع رشد سریع تر اقتصاد هند

نقدینگی در دس��ت مردم که 
ب��ه تازگی از س��وی ی��ک مقام 
مسئول حدود 650هزار میلیارد 
تومان تخمین زده شده در واقع 
هس��تند  خردی  س��رمایه های 
که ب��ا هدف کس��ب س��ود در 
کوتاه مدت هر بار یکی از بازارها 
و بخش ه��ای اقتصاد را نش��انه 

گرفته و متاطم کنند.
ب��ه گزارش ایرنا در س��ال های 
گذشته این س��رمایه های عظیم 
که در حجم وسیع می تواند سبب 

رشد اقتصادی یا به هم ریختگی 
یک بخش از اقتصاد شود به جای 
رو کردن ب��ه بازار اصلی خود که 
همان سیستم بانکی است، گاه به 
سمت بازار مسکن تمایل داشتند 
و گاهی ه��م بازار ارز و س��که و 

بورس را نشانه رفته اند.
در حال��ی که وظیف��ه اصلی 
ج��ذب و هدایت این س��رمایه 
به عهده سیس��تم بانکی است، 
ام��ا ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان 
در  ضع��ف  وج��ود  اقتص��ادی 

سیس��تم بانک��داری ما س��بب 
ش��ده ت��ا خ��ود بانک ه��ا ه��م 
همپای س��رمایه گذاران کوچک 
معامله گ��ر ش��ده و در برخ��ی 
در  را  س��بقت  گ��وی  مواق��ع 
بن��گاه داری  و  خریدوف��روش 
برباین��د. هم��ه ای��ن جریانات 
در حال��ی اس��ت که براس��اس 
عق��ود اس��امی ک��ه سیس��تم 
پی��روی  آن  از  م��ا  بانک��داری 
می کن��د و دس��تورالعمل بانک 
معامله گری  هرگون��ه  مرک��زی 

و بنگاه داری و کس��ب س��ود از 
ای��ن راه را ب��رای بانک ها منع 
کرده اس��ت. طبق دستورالعمل 
بان��ک مرکزی، بانک ه��ا باید با 
ارائه مش��وق های الزم اقدام به 
ج��ذب س��رمایه ها و نقدینگی 
در دس��ت مردم کنند و از این 
طری��ق ب��ا دادن تس��هیات به 
بخش تولید و صنعت به رشد و 
رونق اقتصاد کمک کنند. حال 
در جریان تدوین برنامه شش��م 
توسعه و حساسیت آن با توجه 

به وضعی��ت اقتصادی کش��ور، 
عمده کارشناس��ان اقتصادی بر 
مدیریت درس��ت منابع از سوی 
داش��ته  تاکید  بانکی  سیس��تم 
و می گوین��د بانک ه��ا بای��د در 
جریان اعطای تسهیات و سود 
و زیان مش��ارکت واقعی داشته 
باش��ند و مناب��ع و تس��هیات 
نی��ز به گون��ه ای داده ش��ود که 
سرمایه ها  این  برگش��ت  امکان 
به سیس��تم بانک��ی و در نهایت 

اقتصاد وجود داشته باشد.

هدایت سرمایه های خرد در جریان تدوین برنامه ششم توسعه
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مصنوعات طال و جواهر داخلی 
شناسنامه دار می شوند

رییس اتحادی��ه تولیدکنندگان ط��ا و جواهر ایران 
اعام ک��رد: همه مصنوع��ات طا و جواه��ر داخلی با 
شناسنامه عرضه می شوند، ضمن آنکه هیچ گونه واردات 

رسمی هم نداریم.
به گ��زارش ایرنا، عب��اداهلل محمدول��ی درگفت وگویی 
رادیویی افزود: طاهای خارجی ازجمله طاهای موسوم 
به ایتالیایی به ش��کل قاچاق وارد شده و بدون شناسنامه 
هم عرضه می ش��وند، چون واردات این مصنوعات ممنوع 
اس��ت. رییس اتحادیه تولیدکنندگان طا و جواهر ایران 
از ش��هروندان خواس��ت حتما از واحده��ای دارای مجوز 
خری��داری کنن��د زیرا مصنوع��ات طا در ای��ن واحدها 
شناس��نامه دار اس��ت و می توان آن را ردیاب��ی کرد و اگر 

مشکلی هم پیش آمد، قابل پیگیری خواهد بود.
محمدولی افزود: البت��ه زمانی 80 درصد محصوالت 
عرضه ش��ده طا به صورت قاچاق بود اما هم اکنون این 
میزان به کمتر از 50 درصد رسیده است. وی همچنین 
خواستار افزایش تنوع عیار مصنوعات طا شد و گفت: 

این امر قدرت خرید مردم را هم متنوع می کند.
رییس اتحادی��ه تولید کنندگان و صادرکنندگان طا 
و جواهر ایران اضافه کرد: بازار طا و جواهر در کش��ور 
مزیت خوبی دارد و س��االنه ب��ه 200 تا 250 تن مواد 
اولی��ه از آلیاژهای مختل��ف فلزی نیاز داری��م و ایران 
می توان��د در صنعت طا و جواهرات به س��طح ترکیه 
برس��د که اش��تغالزایی باالیی هم دارد چون تقاضا در 
بازار داخلی خیلی زیاد اس��ت و تولید س��االنه 2.5 تن 
طا پاسخگو نیست. محمدولی گفت: بازار 75 میلیون 
نفری جمعیت کشور س��االنه 300 تا 350 تن مصرف 
ط��ا دارد و این صنعت قابلیت جذب 300 هزار نیروی 
کار فقط در بخش س��اخت و تولید جواهر، طا و نقره 
و بدلیج��ات دارد. رییس اتحادیه تولیدکنندگان طا و 
جواه��ر ایران درباره صادرات هم گفت: صادرات طا به 
طراحی متناسب با سلیقه مشتریان خارجی نیاز دارد.

 چک های برگشتی 
در مرز 50 هزار میلیارد تومان

به گزارش ایسنا، در حالی چک های برگشتی به عنوان 
یک��ی از مولفه های ایجاد بی اعتمادی در اقتصاد و بازار 
همواره مورد تاکید ق��رار گرفته و به اذعان رییس کل 
بانک مرکزی حجم این چک ها در کشور بسیار باالست 
که بررسی ش��اخص آن نشان می دهد حجم چک های 
برگش��تی از ابتدای امسال با روندی افزایشی در هر ماه 
نسبت به ماه قبل به بیش از 4.5 میلیون برگ تا پایان 
آذر رس��یده اس��ت. بنابر آمارهای بانک مرکزی در بازه 
زمان��ی بین فروردین تا آذر امس��ال بیش از 49 هزار و 
800 میلیارد تومان برگشت خورده که این رقم بیانگر 
رش��د 35.1 درصدی نس��بت به 9 ماهه سال گذشته 
اس��ت . در عین حال که تع��داد 4.5 برگی این چک ها 
نیز با رش��د بیش از 20.4 درصدی همراه اس��ت. این 
در حالی اس��ت که میزان چک های برگشتی در هشت 
ماهه امس��ال بیش از 3.9 میلیون برگ، مبلغی بالغ بر 
42 هزار میلیارد تومان بود که تعداد آن در مقایس��ه با 
دوره مش��ابه س��ال قبل حدود 19.8 درصد و مبلغ آن 

29.8 درصد افزایش داشت.
همچنین در 9 ماهه امس��ال بالغ ب��ر 35.9 میلیون 
برگ س��ند به مبلغ حدود 915 هزار میلیارد تومان در 
اتاق پایاپای اس��ناد بانکی تهران مبادله شده است که 
از لحاظ تع��داد 6.5 درصد و از نظر مبلغ حدود 16.4 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش دارد. اما 
با توجه به ش��رایط نامطلوب چک در سیس��تم بانکی، 
بانک مرکزی در س��ال جاری اقدام به راه اندازی سامانه 
مبادل��ه الکترونی��ک چ��ک )چکاوک( ب��ا هدف حذف 
گردش فیزیکی چک بین شبکه بانکی و افزایش اعتبار 
آن ک��رد تا با کم��ک آن از حجم چک های برگش��تی 
کمتر ش��ود. براین اس��اس، در حالی س��امانه چکاوک 
در 13 اس��تان کشور راه اندازی شده و در اوایل دی ماه 
نیز اس��تان تهران به این سامانه اضافه شد که با وجود 
مشکاتی که در اجرای آن در برخی استان ها باالخص 
ته��ران به وجود آمد، انتظار می رود در ادامه مخاطرات 
م��ردم در زم��ان پذیرش چک ب��ا اط��اع از وضعیت 
عملکردی دارنده دس��ته چک کاهش یابد و در نتیجه 
با افزایش ش��فافیت اطاعاتی، دارنده دس��ته چک نیز 
در خصوص مراقبت و مدیریت بهینه نس��بت به مانده 
حساب خود مبادرت کند تا در مجموع با افزایش اعتبار 

چک، از میزان برگشتی های آن نیز کاسته شود.

معاون بانک مرکزی: 
گشایش در تحریم بانکی نشده 

ولی امور راحت تر شده است 
مع��اون بانک مرکزی در پاس��خ ب��ه اینکه برخی 
انتق��ادات به مذاک��رات مربوط به نحوه اس��تفاده از 
وجوه آزاد ش��ده از درآمدهای نفتی بلوکه ش��ده در 
کش��ورهای خارجی و نیامدن آنها به داخل کش��ور 
اس��ت، گفت: گرفت��ن پول به معن��ای آوردن آن به 
داخل کش��ور نیس��ت، چرا که پول زمان��ی قابلیت 
مصرف برای کشور دارد که در خارج باشد و بتوانیم 

از آن برای پرداخت استفاده کنیم . 
غامعلی کامیاب درباره چگونگی مصرف دالرهای 
نفتی آزاد شده براساس توافق ژنو، تصریح کرد: تمام 
قسط هایی که تاکنون سررس��ید شده اند را دریافت 

کرده ایم و هم اکنون تمام آنها در اختیارمان است . 
او با تاکید بر اینکه منابع آزاد ش��ده براس��اس توافق 
ژن��و برای ایران قابل مصرف اس��ت، گف��ت: این وجوه 
به هی��چ عنوان در اختیار کش��ورهای ثالث نیس��ت و 
ایران می تواند آنها را اس��تفاده کند . معاون ارزی بانک 
مرکزی همچنین در این گفت و گو با »تس��نیم« اعام 
ک��رد: گش��ایش بزرگ��ی در تحریم بانکی نش��ده، ولی 
امور راحت تر ش��ده اس��ت . کامیاب با بیان اینکه بعد از 
انجام مذاکرات هس��ته ای امور بانکی در خارج از کشور 
راحت تر ش��ده اس��ت، افزود: توافق یا اقدام مشترک و 
تمدید آن در ماه های اخیر تسهیاتی را در امور بانکی 
فراهم کرده ولی رفع تحریم یا گش��ایش بزرگی انجام 

نشده است . 

آمادگی بانک توسعه صادرات برای 
پس از لغو تحریم ها 

حسین عیوضلو، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات 
در پنل »پیش ش��رط های آمادگی بانک توسعه صادرات 
پ��س از لغو تحریم ها« ک��ه در همایش مدیران این بانک 
برگزار ش��د، گفت: برای فعالیت بانکی در ش��رایط فعلی 
قواعد و مجوزهای خاصی مطرح ش��ده است و فضا برای 

عملکرد با دیدگاه مدیریت جهادی وجود دارد.
وی ب��ا اعام این مطلب که مدیریت جهادی لزوما با 
مدیریت اداری خشک س��ازگار نیست، تصریح کرد: از 
آنجایی که ش��اهد وجود گفتمان مقام معظم رهبری از 
یک سو و نگاه های متفاوت نهادی و ساختاری از سوی 
دیگر در حوزه اقتصاد مقاومتی هس��تیم، روند حرکت 
ب��رای تحقق این م��دل اقتصادی کند اس��ت. عیوضلو 
ادامه داد: وقتی شعارهای مدل اقتصاد مقاومتی داخل 
س��اختارها قرار می گیرد، س��اختارها فض��ای جدید را 
تحم��ل نمی کنند به همین دلیل در این رابطه ما همه 
تکلیف داریم با تمس��ک به مدیریت جهادی به تحقق 

این اقتصاد کمک کنیم.

 برنامه بانک دی برای ارتقای 
صنعت ساخت و ساز

مدیرعام��ل هلدین��گ عمران��ی بان��ک دی هدف از 
طراحی دوره کارشناس��ی ارش��د مدیری��ت عمرانی و 
ساختمانی را ایجاد هماهنگی بیشتر بین عوامل اصلی 

در صنعت ساخت و ساز عنوان کرد.
حس��نی فر ب��ا اش��اره به آغ��از ب��ه کار ای��ن دوره، 
ساخت و ساز، عمران و آبادانی کشور را یکی از مهم ترین 
دغدغه ه��ای برنامه ریزان و دس��ت اندرکاران دانس��ت. 
مدیرعام��ل و عضو هیات مدیره ش��رکت دیدار ایرانیان 
اظهار ک��رد: تحقق نهایی و به اتمام رس��یدن به موقع 
پروژه ها نیاز اصلی کشور است و این امر به غیر از عوامل 
اصلی و سرمایه به شایستگی های مدیریتی و تخصصی 

که مدنظر اصلی این دوره است، نیاز دارد.

پرداخت آنی قبوض سیم کارت های 
همراه اول از طریق بانک حکمت

مش��تریان بانک حکمت ایرانیان می توانند از طریق 
تمامی درگاه های الکترونی��ک این بانک به صورت آنی 
قبوض سیم کارت های همراه اول خود را پرداخت کنند.
بان��ک حکمت ایرانی��ان به عنوان س��ومین بانک در 
کش��ور که س��رویس پرداخت آنی قب��وض اپراتورهای 
تلف��ن همراه را ارائه می دهد جهت رضایتمندی هر چه 
بیشترمش��تریان، با فعال کردن این سامانه روی تمامی 
درگاه های پرداخ��ت الکترونیک خود همانند )اینترنت 
بانک، موبایل بانک، تلفنبانک، همبانک، خودپرداز، پین 
پد و...( این امکان را برای مشتریان فراهم کرده تا از این 
پس بتوانند به آسانی و سهولت قبوض سیم کارت های 
همراه اول خود را پرداخت کنند. در این سامانه پس از 
پرداخ��ت مبلغ قبض از طریق درگاه های بانک حکمت 
ایرانی��ان، اطاع��ات به ص��ورت آنی به ش��رکت همراه 
اول ارس��ال شده و تس��ویه بدهی صورت می پذیرد، به 
طوری که مش��تری بافاصله می تواند از طریق س��امانه 

شرکت همراه اول، مانده بدهی خود را مشاهده کند.

قیمتنوع ارز 

3.458دالر آمریکا

3.955یورو

5.300پوند انگلیس

2.855دالر کانادا

948درهم امارات

3.940فرانک سوئیس

1.508لیر ترکیه

932ریال عربستان

1.020رینگت مالزی

11.700دینار کویت

568یوآن چین

293.000ین ژاپن

2.85دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12.951اونس طا

456.500مثقال طا

105.284طای 18 عیار

1.035.000سکه طرح قدیم

1.040.000سکه طرح جدید

518.000سکه نیم

268.000سکه ربع

174.000سکه گرمی

سکه یک میلیون و 40 هزارتومان
بازارس��که ب��ا نوس��انات آرام��ی هم��راه ب��ود. روز 
گذش��ته دالر 3.458 توم��ان و پون��د 5.300 تومان و 
یورو3.955تومان را دید. این در حالی است که قیمت 
ط��ای 18 عیار 105.284تومان و س��که طرح جدید 
1.040.000 تومان و س��که نی��م هم 518.000تومان 
قیم��ت خورد. ه��ر اونس طای جهانی ه��م به قیمت 

12.951 دالر عرضه شد.

بانک نامه

 نسیم نجفی
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درخشش تار و پود هنر ايراني در دوبي
افتتاح بيستمين نمايشگاه فرش دوبي 
با حضور دست بافت هاي نفيس ايراني

بيس��تمين نمايش��گاه فرش و هن��ر دوبي با نام 
»اوس��يس« با حضور فرش هايي از سراس��ر جهان 
از 16 دي م��اه )6 ژانوي��ه( آغ��از ب��ه کار کرد و تا 
تاري��خ 12 بهم��ن )اول فوريه( ب��ه کار خود ادامه 

خواهد داد.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان توسعه تجارت، 
»پرويز رضاي��ي« رايزن اقتصادي اي��ران در امارات 
ب��ا اع��ام اين خب��ر افزود: اين نمايش��گاه از س��ال 
1996ساالنه همزمان با فستيوال خريد دوبي برگزار 
مي ش��ود و ش��هرت آن به علت گردآوري فرش هاي 

دستباف مشهور از سراسر دنياست.
وي در ادامه گفت: بي��ش از 50 درصد غرفه داران 
در اين نمايش��گاه ايراني بوده و همچنين س��ازمان 
بهزيس��تي براي اولين بار ب��ا هماهمگي اين رايزني 
تولي��دات خ��ود را ب��ه ارزش دو ميلي��ون درهم در 

غرفه اي به مساحت 48 متر عرضه کرده است.
رضايي با اشاره به اهميت اين نمايشگاه در معرفي 
جايگاه فرش ايراني در جهان افزود: اين نمايش��گاه 

مهم ترين رويداد در فس��تيوال خريد دوبي محسوب 
مي ش��ود که با اختصاص مس��احتي بالغ بر ش��ش 
هزار مترمرب��ع و ارزش بي��ش از دو ميليارد درهم، 
دوس��تداران و خري��داران ف��رش را ب��ه خود جذب 

مي کند.
وي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه رش��د چش��مگير 
بازديدکنندگان از اين نمايشگاه گفت: ميزان مبادله 
تج��اري در اين نمايش��گاه به بي��ش از 1/7 ميليارد 
درهم افزايش يافته است که اين امر حاکي از اهميت 

اين نمايشگاه در معرفي فرش ايراني است.
راي��زن بازرگان��ي اي��ران در امارات در تش��ريح 
نکات ب��ارز اين نمايش��گاه اف��زود: از ويژگي هاي 
اين نمايش��گاه وجود محصوالت جديدي از جمله 
فرش هاي بافته ش��ده از ابريش��م خالص است که 
بيش از 10 س��ال بافت آنها زمان برده، همچنين 
فرش ه��اي قديمي با حدود 150 س��ال قدمت در 
اين نمايش��گاه براي اولين بار ب��ه معرض نمايش 

گذاشته خواهد شد.
رضايي در آخر با تشريح بازديد آقاي فياض سفير 
ايران در امارات از نمايشگاه فرش و هنر دوبي گفت: 
س��فير محترم در بازديدي که از نمايشگاه داشت با 
ش��رکت کنندگان ايراني در خصوص مشکات بانکي 
و موانع صادرات فرش دس��تباف ايراني و فروش آن 

در امارات به  بحث و تبادل نظر پرداختند.
عمده تري��ن  از  يک��ي  اي��ران  بازرگان��ي  راي��زن 
خواس��ته هاي تجار ايراني حاضر در اين نمايشگاه را 
اختصاص بودجه از طرف دولت جمهوري اس��امي 
اي��ران ب��راي تبليغات و نشان س��ازي ف��رش ايراني 

دانست.

ارائه تسهيالت ارزان به روستاييان 
در مناطق آزاد کشور

دبير ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادی 
از اختصاص وام های ارزان قيمت به 500 روس��تای 
مناطق آزاد کش��ور خبر داد و گف��ت: تاکنون 100 
ميليارد تومان برای120 روس��تای منطقه آزاد اروند 

در نظر گرفته شده است.
اکبر ترکان مشاور رييس جمهور در نشست انعقاد 
تفاهم نامه دبيرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی و بنياد مسکن انقاب اسامی با بيان اينکه 
بنياد مسکن حضور چش��مگيری در ساخت مناطق 
روس��تايی جهت اس��تفاده گردش��گری کرده است، 
اظهار داشت: کش��ورهای صنعتی در کشاورزی شان 
هم پيش��رفته تر هستند، به طوری که به عنوان مثال 
س��هم اشتغال آلمان از کشاورزی پنج درصد است و 
در اياالت متحده س��ه درصد، اما بس��يار پيشرفته تر 

از ما هستند.
وی اضاف��ه کرد: ن��گاه به روس��تا اين گونه بود که 
روستا محل توليدات کشاورزی و دامی بود، در حالی 
ک��ه اين نگاه ظرفيت روس��تا را به اي��ن دو محدود 
می کرد تا در مقابل شهرها ظرفيت بيشتری داشتند 
و در حال��ی ک��ه بي��ش از 50 درصد اقتص��اد ايران 
خدمات اس��ت متاسفانه بعد از انقاب ما اين طور به 
روس��تاها نگاه نکرديم که آنها هم می توانند خدمات 

ارائه دهند.
مش��اور رييس جمه��ور در ادامه با بي��ان اينکه 
120 روس��تا در منطق��ه آزاد اروند برای توس��عه 
گردش��گری کار خود را آغاز کرده اند، گفت: برای 
اي��ن منظور وام های ارزان قيمت در نظر گرفته ايم 
ت��ا در توس��عه روس��تاها در منطق��ه آزاد ارون��د 
جهش ايجاد ش��ود و بتوانيم اش��تغال را در روستا 
راه بيندازي��م. اي��ن موضوع در منطق��ه آزاد اروند 
حادتر اس��ت، چرا که در طول ساليان گذشته کار 
بازس��ازی خوزستان بارها رها ش��ده که اين برای 

اين اس��تان آبرومندانه نبود.
اي��ن تفاهم نامه ب��ا موضوع توس��عه قابليت های 
اقتص��ادی و معيش��تی در روس��تاهای واق��ع در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی مس��تعد، برنامه ريزی 
برای توسعه گردش��گری روستايی در مناطق آزاد 
و وي��ژه اقتص��ادی و بهس��ازی کالبد روس��تاهای 
تاريخی و گردش��گری در اين مناطق ميان طرفين 

امضا شد.

رييس کل گمرک:  
افزايش تعرفه خودروهای وارداتی 

ضروری نيست
مس��عود کرباس��يان، رييس کل گمرک گفت:  به 
اعتقاد من افزايش تعرفه خودروهای وارداتی چندان 
ضرورت��ی ندارد و البته هنوز در رابطه با اين موضوع 

تصميم گيری نشده است.  
کرباس��يان در گفت وگو با ايس��نا، درب��اره تعرفه 
خودروه��ای واردات��ی توضي��ح داد:  در حال حاضر 
تعرف��ه خودروه��ای وارداتی تا دو هزار س��ی س��ی 
40 درص��د،  خودروهای 2000 تا 2500 سی س��ی 
55 درص��د و تعرف��ه خودروه��ای واردات��ی ب��االی 
2500سی سی که واردات آن در حال حاضر ممنوع 

است 140 درصد است.  
وی با بي��ان اينکه هنوز در رابطه با افزايش تعرفه 
خودروهای وارداتی تصميم گيری نشده است،  افزود:  
مصرف کنندگان خودروهای کمتر از دو هزار سی سی 
قش��ر متوسط به پايين جامعه هستند،  ضمن اينکه 
وقت��ی ماليات بر ارزش افزوده روی 40 درصد تعرفه 
گمرکی اضافه ش��ود،  دي��واره حمايتی خوبی برای 
توليدات داخل است که در بقيه شرکت های صنعتی 

به اين ميزان حمايت وجود ندارد.  
رييس کل گم��رک در عين حال اظهار اميدواری 
ک��رد که تعرف��ه خودروه��ای واردات��ی تغيير نکند 
و اف��زود:  البت��ه تصميم گيری در اي��ن زمينه به ما 
مربوط نمی شود و ما فقط موظف به اجرای مقررات 
و تصميم گيری های مسئوالن مربوطه در اين زمينه 

هستيم.  
کرباس��يان همچنين در پاس��خ به اين س��وال که 
بس��ياری از مناطق آزاد درخواست افزايش محدوده 
تردد خودروها را در مناطق آزاد دارند،  گفت:  هيات 
وزي��ران با اي��ن موضوع مخالفت ک��رده و من نيز از 
مخالفان اين موضوع هس��تم،  چون تعرفه واردات و 
از طرفی گذاشتن محدوديت تردد خودرو از مناطق 

آزاد برای حمايت از توليدات داخلی است.  

تاسيس صندوق بيمه های زندگی
عضو هيات مدي��ره بيمه دانا گف��ت: صنعت بيمه 
می تواند از طريق تاسيس صندوق بيمه های زندگی 

در تامين مالی بنگاه ها سهيم شود .
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بيمه دان��ا، دکتر رضا 
جعفری در مراسم معارفه مدير جديد سرمايه گذاری 
بيمه دانا گفت: صنعت بيمه امروزه از جايگاه بس��يار 
مهمی در اقتصاد کش��ور برخوردار اس��ت، به طوری 
ک��ه می ت��وان آن را ج��زو الينفک نظ��ام اقتصادی 
در کش��ور دانس��ت، زيرا نه تنها ابزاری برای تامين 
امني��ت و اطمينان و آس��ايش و آرامش خاطر برای 
آحاد مختلف جامعه و صاحبان س��رمايه ها به شمار 
می رود، بلکه در کنار ساير نهادهای مالی چون بازار 
سرمايه در امر تهيه، تخصيص سرمايه و تامين مالی 

واحدهای اقتصادی ايفای نقش می کند.
وی مديريت بهينه منابع مالی و سرمايه گذاری های 
مطمئ��ن و دارای ب��ازده مطل��وب در صنع��ت بيمه 
را بس��يار پ��ر اهميت دانس��ت و گفت: اگ��ر منابع 
و ذخاي��ر قابل س��رمايه گذاری وف��ق آيين نامه های 
س��رمايه گذاری مصوب ش��ورای عال��ی بيمه و بيمه 
مرکزی جمهوری اس��امی ايران به عنوان نهاد ناظر 
در صنعت بيمه به خوبی انجام شود ، بازدهی حاصله 
از اين سرمايه گذاری ها نه تنها نگرانی و دغدغه های 
فعاالن عرصه صنعت بيمه کشور را در انجام به موقع 
تعهدات شان در قبال بيمه گذاران مرتفع می سازد و 
باعث افزايش رضايت و اعتماد بيمه گذاران می شود ، 
بلکه می تواند انتظارات سهامداران را به خوبی تامين 

کند. 
وی اظه��ار اميدواری کرد ک��ه مديريت جديد در 
بخش س��رمايه گذاری بيم��ه دانا بتواند با اس��تفاده 
از تج��ارب ارزنده و امکان��ات و ابزارها و به کارگيری 
نيروه��ای حرف��ه ای و متخص��ص در ح��وزه مالی و 
س��رمايه گذاری در تحق��ق اه��داف مديري��ت عالی 
ش��رکت که همانا انجام به موقع تعه��دات در قبال 
بيمه گ��ذاران و حداکثر س��ازی ثروت س��هامداران 
ش��رکت اس��ت، گام های موثرتری برداشته و در بعد 
ثب��ات اقتصاد کان نيز از طري��ق تعامل و همکاری 
با س��اير نهادهای مالی به ويژه بازار سرمايه و توسعه 
بيمه ه��ای زندگ��ی و تاس��يس صن��دوق بيمه های 
زندگی در تامين مالی بنگاه ها و شرکت های توليدی 

مشارکت فعالی داشته باشند.

 تخفيف ويژه بيمه پاسارگاد 
به مناسبت بزرگداشت دهه مبارک فجر

شرکت بيمه پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت ايام 
دهه مبارک فجر و ب��ه منظور تکريم بيمه گذاران از 
تاريخ 5 تا 25 بهمن ماه تخفيف هاي ويژه اي را براي 

هموطنان گرامي در نظر گرفته است.
ب��راس��اس گ��زارش ه��اي دري�افتي، خريداران 
بيمه نامه هاي بدن��ه اتومبيل و همچني��ن بيمه نامه 
آتش سوزي منازل مسکوني مي توانند از تخفيف هاي 

ويژه اين شرکت برخوردار شوند. 
کلي��ه هموطن��ان گرامي مي توانند جهت کس��ب 
اطاعات بيش��تر، دسترس��ي به نش��اني ش��عبه ها 
سراس��ر  در  پاس��ارگاد  بيم��ه  نمايندگي ه��اي  و 
 کش��ور ب��ه پاي��گاه اطاع رس��اني بيمه پاس��ارگاد
www.pasargadinsurance.ir مراجع��ه ي��ا با 

تلفن گوياي 82489 )021( تماس حاصل کنند.

براساس مصوبه تيرماه امسال 
ک��ه توس��ط س��ازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباط��ات راديويی 
ب��ه اپراتور ه��ای تلف��ن همراه 
اب��اغ ش��د اپراتور ه��ا موظف 
ش��دند ت��ا ظ��رف م��دت 18 
 م��اه خدم��ات »ترابردپذيری«
  )Mobile Number Portability(
را روی شبکه خود اعمال کنند. 
خدماتی  ب��ه  ترابردپذي��ری 
گفت��ه می ش��ود که براس��اس 
آن مش��ترکان ه��ر اپرات��وری 
می توانن��د با حفظ ش��ماره و 
پيش ش��ماره خود، اپراتور خود 
را تغيي��ر دهن��د و ب��ه جم��ع 
ديگ��ری  اپرات��ور  مش��ترکان 
ملحق شوند. به عنوان مثال اگر 
مشترکی از اپراتور اول خدمات 
می گي��رد بع��د از اج��رای اين 
طرح می تواند با همان ش��ماره 
و پيش ش��ماره خود )0912( 
از ايرانس��ل يا رايت��ل خدمات 
بگيرد )وبالعکس( و تعرفه های 
خدمات نيز طب��ق نرخ اپراتور 

جديد محاسبه می شود. 
ب��ه گفته محم��ود واعظی، 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطاعات اين خدمات در سال 
آينده اجرايی می ش��ود و همه 
اپراتور ه��ا موظف هس��تند تا 
مش��ترکان خ��ود را در زمينه 

انتخاب اپراتور آزاد بگذارند. 
ب��ا اجرايی ش��دن خدمات 
قدمت��ی  ک��ه  ترابردپذي��ری 
دارد،  جه��ان  در  15س��اله 
اي��ران هم جزو 70 کش��وری 
قرار خواه��د گرفت که از اين 
خدمات در ش��بکه مخابراتی 

خود استفاده می کند. 
ص��ادق فخری، کارش��ناس 
درب��اره   GSM ش��بکه های 
مزيت ه��ای ترابردپذي��ری به 
»فرص���ت ام���روز« گف���ت: 

نخس��تين مزيت اين خدمات 
اپرات��ور  انتخ��اب  در  آزادی 
اس��ت و مش��ترکان می توانند 
با خدماتی که هر اپراتور ارائه 
می دهد - البته تعرفه های آن 
بين اپراتور ها سوييچ کند - از 
خدمات مدنظر خود اس��تفاده 

کند. 
اي��ن  اج��رای  اف��زود:  وی 
طرح رقابت بي��ن اپراتور ها را 
باال خواهد و همه آنها س��عی 
می کنند تا خدماتی با کيفيت 
باالتر و قيمت��ی ارزان تر را به 
مش��ترکان ارائه دهن��د و در 
حفظ و البته جذب مشترکان 

جديد کوشا باشند. 
درب��اره  کارش��ناس  اي��ن 
خدمات  از  اس��تفاده  هزين��ه 
ترابردپذي��ری گف��ت: هن��وز 
تعرف��ه ای ب��رای اي��ن کار در 
نظر گرفته نش��ده است اما در 
کردن  سوييچ  کشورها  برخی 
بين اپراتور ها به صورت رايگان 
اعمال می شود و مشترک تنها 
بايد احراز هوي��ت خود را در 

اپرات��ور جديد ثب��ت کند. اما 
گوي��ا در کش��ور م��ا اپرات��ور 
پذي��را ه��م بايد ب��ه ازای هر 
عملي��ات ترابرد، مبالغی را که 
به تصويب کميس��يون تنظيم 
مق��ررات ارتباط��ات رس��يده 
تنظي��م  س��ازمان  توس��ط  و 
مق��ررات و ارتباطات راديويی 
اباغ خواهد ش��د به سازمان 
اپراتور پاي��ه پرداخت کند.  و 
همچنين ترابرد ش��ماره فقط 
به ص��ورت نظير به نظير مانند 
س��يم کارت دائمی به س��يم 
کارت دائم��ی و س��يم کارت 
کارت  س��يم  ب��ه  اعتب��اری 

اعتباری امکان پذير است. 
فخ��ری اف��زود: اي��ن طرح 
تقريب��ا برای همه مش��ترکان 
مفي��د خواهد بود اما بيش��تر 
کسانی س��ود خواهند برد که 
سيم کارت خود را سال هاست 
دارند و ش��ماره اش را به تمام 
دوس��تان و آش��نايان داده اند 
و در عي��ن حال قص��د دارند 
ت��ا به ه��ر دليل��ی از خدمات 

اپراتور ديگری اس��تفاده کنند 
ک��ه طبق اين ط��رح اين کار 
برای آنها به راحتی امکان پذير 

خواهد بود. 
اج��رای  ب��ا  اف��زود:  وی 
ش��م���اره  ت��رابردپذي��ری 
موباي��ل در کش��ور، از برخی 
تبليغات  اجب��اری  هزينه های 
خاط��ر  ب��ه  اطاع رس��انی  و 
تغيير اپراتور و ش��ماره موبايل 
جلوگيری خواهد ش��د. بدين 
هم��کاران،  دوس��تان،  ترتيب 
مش��تريان يا اعضای فاميل از 
تغيير اپراتور تلفن همراه افراد 
باخبر نشده و اين موضوع جزو 
حريم شخصی و خصوصی آنها 

باقی خواهد ماند. 
درب��اره  کارش��ناس  اي��ن 
محدوديت در تعداد استفاده از 
ترابردپذيری گفت: طبق گفته 
مسئوالن هر مشترک برای هر 
شماره می تواند حداکثر دو بار 
در سال، تقاضای ترابرد شماره 

داشته باشد. 
براساس  کرد:  اظهار  فخری 

مصوبه کميسيون، برای انجام 
مش��ترک  تراب��رد،  عملي��ات 
دارای س��يم کارت فع��ال بايد 
را به صورت  درخواس��ت خود 
ب��ا مراجعه  الکترونيک��ی ي��ا 
حض��وری ب��ه اپرات��ور پذيرا، 
مش��ترک  که  اپراتوری  يعنی 
اپرات��ور ديگر، قصد اس��تفاده 
از خدم��ات آن را دارد، ارائ��ه 
کن��د و اپراتور پذي��را موظف 
را  است درخواس��ت مشترک 
اجرايی  دستورالعمل  براساس 
که از س��وی رگوالتوری اباغ 
می شود تا رس��يدن به نتيجه 
تکمي��ل عملي��ات  و  نهاي��ی 
ترابرد شماره مورد درخواست 
مش��ترک و برقراری خدمت، 

پيگيری و اجرا کند. 
نظ��ر  ب��ه  داد:  ادام��ه  وی 
می رس��د اين خدم��ات برای 
مشترکان همراه اول به دليل 
قديم��ی بودن آنها در ش��بکه 
هم��راه کش��ور بيش��تر مورد 
اس��تفاده ق��رار گيرن��د و اين 
اپراتور بايد بيش��تر از سايرين 
س��عی کند تا مشترکان خود 
را از دس��ت نده��د و ب��ا ارائه 
مش��ترکان  بهت��ر،  خدم��ات 

بيشتری را جذب کند. 
پيش از اين ني��ز علی اصغر 
کميس��يون  دبير  عميدي��ان، 
تنظي��م مق��ررات ارتباطات با 
اش��اره به اينکه ترابرد شماره 
فقط به ص��ورت نظير به نظير 
به  دائمی  يعن��ی س��يم کارت 
سيم کارت دائمی و سيم کارت 
اعتباری به سيم کارت اعتباری 
بود:  اس��ت، گفت��ه  امکانپذير 
براس��اس مصوبه کميس��يون، 
اپراتور پذيرا موظف اس��ت به 
مش��ترک ترابرد شده، صرفا با 
همان تعرفه و کيفيت خدمات 
ارائه شده به س��اير مشترکان 

خود، خدمات ارائه کند. 

جابه جايی بين اپراتورها با حفظ شماره برای همه مشترکان امکان پذير می شود 

»ترابردپذیری«،سالآیندهبهتلفنهایهمراهمیآید

فروشندگان  و  صادرکنندگان 
صنايع دس��تی، روز گذش��ته در 
حال��ی م��ورد تقدي��ر س��ازمان 
و  فرهنگی، گردش��گری  ميراث 
صنايع دس��تی ق��رار گرفتند که 
صنايع دس��تی  معاونت  گفته  به 
اين س��ازمان باوج��ود برگزاری 
ش��ش نمايش��گاه بين المللی در 
سال جاری حضور صادرکنندگان 
ب��ا موانع  در اين نمايش��گاه ها، 
عم��ده ای روبه رو اس��ت. بهمن 
نامورمطل��ق، در اين خصوص با 
اش��اره به مش��کات غرفه دارها 
در نمايش��گاه اخير در ميان به 
»فرصت ام��روز« گفت: واقعيت 
اين است که ما متولی برگزاری 
ول��ی  نيس��تيم  نمايش��گاه ها 
سياس��ت گذار و حمايت کنن��ده 

هستيم. 
ارش����د،  مق�����ام  اي�����ن 
از  حماي��ت  و  سياس��ت گذاری 
اي��ن کار را از وظايف س��ازمان 
داد:  توضي��ح  و  عنوان ک��رده 
روند کار به اين ش��کل است که 
ش��رکت هايی متقاضی می شوند 
و ما از ميان ش��ان توانمندترين 
را انتخ��اب ک��رده و ب��ه آنه��ا 
تسهيات می دهيم تا مسئوليت 
و کارهای اجرايی را انجام دهند. 
س��ازمان  صنايع دس��تی  معاون 
در  کش��ور  مي��راث فرهنگ��ی 
تش��ريح داليل نارضايتی فعاالن 
در  ش��رکت کننده  صنايع دستی 
نمايش��گاه ب��زرگ ميان ضمن 
تايي��د آن به »فرص��ت امروز« 
گفت: ما اجازه نداريم نيرويی در 
آنجا داشته باشيم، چون متولی 
روال  بنابراي��ن طبق  نيس��تند، 
وضعيت  چگونگ��ی  کاری م��ان 
صادرکنندگان  و حضور  اجرايی 
را در نمايشگاه بررسی کرديم و 
گزارش های زي��ادی هم در اين 
زمينه مبنی بر عملکرد نادرست 
ش��رکت برگزار کننده داشتيم و 

حق با صادرکنندگان بود. 
نامورمطل��ق، ب��ا بي��ان اينکه 
نمايش��گاه های  برگ��زاری  برای 
متخص��ص  ش��رکت  خارج��ی 
وجود ن��دارد، اف��زود: ما کم کم 
داريم به سمت و س��ويی می رويم 
متخصص  ش��رکت های  ب��ه  که 
داري��م.  ني��از  حرفه ای ت��ر  و 

تعدادش��ان  ک��ه  ش��رکت هايی 
بيشتر باشد و ما توانايی انتخاب 

داشته باشيم. 
سازمان  صنايع دستی  معاونت 
صنايع دس��تی  فرهنگی،  ميراث 
و گردش��گری با اش��اره به اينکه 
تجرب��ه برگزاری نمايش��گاه های 
خارجی اندک اس��ت، ادامه داد: 
ما در س��ال 91، يک نمايشگاه، 
سال 92 دو نمايشگاه و در سال 
جاری تا به حال شش نمايشگاه 
خارج��ی را تجرب��ه کرده ايم، اما 
در اين خصوص هنوز ش��رکتی 
مناسب و توانمند برای برگزاری 

نمايشگاه های خارجی نداريم. 
به گفته وی اين س��ابقه کمک 
می کند که شرکت هايی حرفه ای 
هر چ��ه زودتر ش��کل بگيرند تا 
فعاالن در نمايشگاه های خارجی 
حرفه ای تر حضور پي��دا کنند و 

بيشتر ديده شوند. 
صادرات از توليد جدا شود

به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
مراس��م تجليل از صادرکنندگان 
ب��ا  ک��ه  برت��ر  فروش��ندگان  و 
حضور رياس��ت س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ی، معاون��ان و مدي��ران 
ارش��د اين س��ازمان انجام شد، 
مهمان��ان متعددی داش��ت. پير 
صادرات اتاق ايران نيز به مراسم 
آم��ده بود ت��ا توصيه هايی را که 
ماحص��ل بيش از ني��م قرن کار 

در حوزه صادرات است، به گوش 
مسئوالن و فعاالن صنايع دستی 
عس��گراوالدی  اسداهلل  برس��اند. 
خطاب ب��ه رياس��ت، معاونان و 
مديران س��ازمان گفت: می دانم 
صنايع دس��تی و صادرات مظلوم 
اس��ت اما توصيه من به شما اين 
است که در نخس��تين قدم بايد 

صادرات را از توليد جدا کنيد. 
تاجر کهن��ه کار ايرانی با بيان 
اينکه صنايع دس��تی بايد يکی از 
گيرد،  ق��رار  صادرات  محورهای 
افزود: در مقابل 18 ميليارد دالر 
ص��ادرات غير نفتی س��هم 150 
بس��يار  صنايع دس��تی  ميليونی 
ناچيز اس��ت، حتی اگر فرش هم 
به آن افزوده ش��ود، اين آمار به 
500ميلي��ون دالر می رس��د که 
باز ه��م اندک اس��ت، در حالی 
صنايع دس��تی ب��ه تنهاي��ی بايد 
س��همی بسيار بيش��تر از اين در 

صادرات غير نفتی داشته باشد. 
پيرتج��ارت،  ديگ��ر  ت��وصيه 
آموزش و برگزاری سمينار برای 
وابس��ته های بازرگان��ی پيش از 
اعزام ب��ه ماموريت های خارجی 
ب��ود. وی ادام��ه داد: م��ا بايد به 
سمت صنايع دس��تی نفيس و با 
ارزش بروي��م و صادرات م��ان را 
اي��ن محص��والت متمرکز  روی  
کني��م. تجاری س��ازی، بررس��ی 
و شناس��ايی س��ليقه مخاط��ب 

در کش��وره����ای مختل����ف، 
از  برخ��ی  س��رمايه گذاری روی 
رشته های صنايع دستی متناسب 
با ن��وع کار، از ديگر توصيه های 
ب��ه  اي��ران  ات��اق  ريش س��فيد 
مسئوالن س��ازمان صنايع دستی 

بود. 
ري��اس��ت س��ازم��ان ميراث 
و  صنايع دس��تی  ف���رهنگ��ی، 
گردش��گری در اي��ن مراس��م از 
جديت و توج��ه رييس جمهور و 
هيات دول��ت به ميراث فرهنگی 
گردش��گری  و  صنايع دس��تی  و 
گفت و اف��زود: دول��ت، مجلس 
و قوه قضايي��ه همراه��ی بس��يار 
مطلوبی با م��ا دارند و در تمامی 
موارد با جديت برخورد می کنند. 
علمی  معاون  س��تاری،  سورنا 
رييس جمه��وری ديگ��ر مهمان 
اين مراسم، صنايع دستی را يکی 
موردحمايت  اصلی  حوزه های  از 
اي��ن معاونت عنوان کرد و گفت: 
ه��ر موضوعی که س��بب کمک 
بيشتر فناوری به توليد و فروش 
موردحمايت  شود؛  صنايع دستی 
معاونت علمی رياست جمهوری 

خواهد بود. 
وی ادامه داد: صندوق نوآوری 
و ش��کوفايی با هدف حمايت از 
صنايع و فناوری های دانش بنيان 
راه اندازی ش��ده، زي��را آينده در 
مغزه��ای فرزن��دان م��ا و نه در 

جيب آنها و چاه های نفت است. 
س��تاری، به تاس��يس س��تاد 
فن��اوری ن��رم در معاونت علمی 
رياست جمهوری اش��اره کرد و 
گفت: حوزه فعاليت اين س��تاد، 
تجاری سازی علوم انسانی است. 
زيرا کشورمان بازارهای مطلوبی 
دارد ک��ه هن��وز آنها را کش��ف 

نکرده ايم. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
س��تاری، ثب��ت جهانی، ش��بکه 
است���انداردس�ازی،  س����ازی، 
پروژه ه��ای  به��ره وری  ارتق��ای 
معرف��ی  مکانيزم ه��ای  کيف��ی، 
و  آث��ار  ک��ردن  شناس��نامه دار 
برندس��ازی را از جمل��ه مواردی 
دانس��ت که می تواند به افزايش 
کشورمان  صنايع دستی  صادرات 

کمک کند. 
موس��ی  از  مراس��م  اي��ن  در 
گي��وه  صادرکنن��ده  کريم��ی 
اس��تان  از  ع��راق  کش��ور  ب��ه 
کرمانش��اه، عادل بشيری جال، 
و سراميک،  صادرکننده س��فال 
شيش��ه دست س��از و مصنوعات 
چوب��ی ب��ه کش��ورهای ع��راق، 
قطر و س��وئد از اس��تان همدان، 
نگ��ه دار  ح��ق  محمدحس��ين 
صادرکننده دستبافت های  داری 
به کشورهای آلمان، اتريش، نروژ 
و ژاپن از اس��تان فارس به عنوان 
صادرکنن��دگان نمونه تجليل به 

عمل آمد. 
همچني��ن از مه��دی اعلمی، 
و سراميک  صادرکننده س��فال 
به کش��ورهای آلمان و هلند از 
اميرحبيب پور  و  تهران  اس��تان 
مينياتور،  خات��م،  صادرکنن��ده 
گليم، قل��م کار، قلم زنی و مينا 
به کش��وره�ای اتريش، چين و 
اصفهان  اس��ت��ان  از  آلم����ان 
تجلي��ل ش��د. عل�ی گودرزی، 
محس����ن س���ربيش��ه، ج�واد 
کريمی  عبدالکريم  محس��نيان، 
و پروي��ز غف��ارزاده ب��ه ترتيب 
از اس��تان های ف��ارس، تهران، 
اصفه�ان  خ��راس����ان رضوی، 
به عنوان  نيز  آذربايجان شرقی  و 
فروش��ندگان برتر صنايع دستی 
اس��ت���ان ه��ا در س��ال 1392 
معرفی شده و مورد تجليل قرار 

گرفتند. 

معاونت صنايع دستی سازمان ميراث فرهنگی در روز تجليل از صادرکنندگان برتر به »فرصت امروز« گفت: 

برای برگزاری نمايشگاه های خارجی شرکت های متخصص نداريم

خبــر

تجارت 

منطقه آزاد 

واردات 

بیـمـه

محمد ممتازپور



بح��ث ادغ��ام ایرالین ه��ای مختلف 
کش��ور با یکدیگر مسئله ای است که از 
گذش��ته مطرح بوده و پیش از این نیز 
ای��ن کار در صنعت هواپیمایی کش��ور 
انجام شده و حاال نحوه فعالیت شرکت 
»قشم ایر« که به تازگی به دلیل بدهی 
بابک زنجان��ی به وزارت نف��ت واگذار 
شد، در کنار هواپیمایی »نفت ایر« این 
سوال را در ذهن ایجاد می کند که این 
دو با هم ادغام خواهند ش��د یا فعالیت 

مجزا خواهند داشت. 
پیش از انقاب اس��امی دو شرکت 
خطوط هوایی ب��ه نام های »ایران ایر« 
و »پ��ارس ای��ر « و همچنی��ن چندین 
ش��رکت کوچک ت��ر ب��ا نام ه��ای ای��ر 
تاکس��ی، ایر س��رویس، هور آسمان و. 
. . وجود داش��ت که با پیروزی انقاب 
شرکت های کوچک با ادغام در خطوط 
هوای��ی  »پارس ایر « با ن��ام هواپیمایی 
 »آس��مان « در کنار ایران ای��ر فعالیت 
کردند که برخی کارشناس��ان این امر 
را نخستین اش��تباه در سیاست گذاری 

کان در هوانوردی کشور دانستند. 
در آن زم��ان ش��رکت های کوچک 
در حقیقت صنعت هوانوردی عمومی 
کش��ور بودند که به عبارتی پش��توانه 
اصلی خطوط هوایی کش��ور محسوب 
می ش��د که با ادغام آنها تمام فش��ار 
دو  در  هوای��ی  صنع��ت حمل و نق��ل 
این  ش��رکت هواپیمایی خاصه شد. 
تصمی��م تا جایی پی��ش رفت که در 
اواخ��ر دهه 60، ش��رکت ای��ران ایر 
ب��ا نقص ن��اوگان، ش��رکت آس��مان 
را ت��ا مرز ورشکس��تگی پی��ش برد، 
هرچن��د که عام��ل جن��گ تحمیلی 
در این پروس��ه بی اثر نبود. برخی از 
کشور  هواپیمایی  صنعت  کارشناسان 
بر این باورند که ادغام خطوط هوایی 
کوچ��ک صنعت کارب��ری هوانوردی 
عمومی را در کش��ور از بین می برد و 
نقص این صنعت بزرگ ترین مش��کل 
ماس��ت. به عبارت دیگر، زمانی که از 
هواپیمای��ی صحبت می کنیم  صنعت 
اذه��ان عموم��ی کش��ور ناخ��ودآگاه 

ب��ه س��وی هواپیماه��ای بوئین��گ یا 
ایرباس معطوف می ش��ود، در صورتی 
که صنع��ت هوان��وردی عمومی تنها 
خط��وط هوای��ی نیس��ت، بلک��ه این 
صنع��ت ای��ر تاکس��ی، ای��ر چارت��ر، 
ایرپس��ت  بارهوای��ی،  پس��ت هوایی، 
را ش��امل  هواپیماه��ای ش��خصی  و 
می ش��ود و این چیزی است که ما در 

حال حاضر در کشور نداریم. 

برند قشم ایر را زنده نگه داریم 
مانی فرهن��گ، کارش��ناس صنع��ت 
هواپیمایی کشور درباره احتمال ادغام 
دو ایرالین قشم ایر و نفت ایر می گوید: 
برای صحبت کردن دراین باره کمی زود 
اس��ت، اما به نظر نمی رسد که این کار 

انجام شود، زیرا منطقی نیست. 
وی معتقد است: برای تصمیم گیری 
در این باره ابت��دا باید ایرالین به طور 
کام��ل ب��ه وزارت نفت واگذار ش��ود و 
پ��س از برگزاری جلس��ه های مختلف 
فرهنگ  شود.  تصمیم گیری  دراین باره 
با بی��ان اینکه ادغام این دو ایرالین در 
یکدیگر منطقی به نظر نمی رسد، اشاره 
می کند: به هر حال  »قشم ایر « در حال 
حاض��ر برای خود به ی��ک برند تبدیل 
ش��ده است که به همین دلیل منطقی 
نیست که این برند را از بین ببریم و در 

یک برند دیگر ادغام کنیم و در بهترین 
حالت ش��اید این دو ایرالین بتوانند از 
خدمات تعمیر و نگه��داری یکدیگر و 
افزای��ش می��زان پروازها و مس��افران 

بهره مند شوند. 

ادغام منافع ایرالین ها را به خطر 
می اندازد

بحث ادغام خطوط هوایی کوچک تر 
را در خط��وط هوایی بزرگ در س��ال 
91 ریی��س وقت س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری مطرح ک��رد که البت��ه این 
موضوع ب��ا واکنش های مختلف همراه 
شد. فرج اهلل کریمی مجد، معاون اسبق 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بیان 
اینکه برای ادغ��ام ایرالین ها ابتدا باید 
تمهیدات الزم اندیش��یده شود، اظهار 
کرد: این کار ب��دون برنامه ریزی و کار 
کارشناس��ی امکان پذیر نیست و ابتدا 
باید شرکت های هواپیمایی با مدیریت 
واحد در حوزه تعمیرات و نگهداری یا 

ایمنی در آیند و فعالیت کنند.
 وی در عی��ن ح��ال تاکی��د ک��رد: 
ش��رکت های هواپیمایی نمی توانند به 
لح��اظ مال��ی و اداری ادغام ش��وند و 
این کار درستی نیست، زیرا ایرالین ها 
ه��ر ک��دام ترفند ه��ای خاص��ی برای 
مباحث مالی و پول س��ازی دارند که با 
ترکیب آنها با یکدیگ��ر این موضوع با 
مش��کل مواجه می شود و ممکن است 

منافع شان به خطر بیفتد. 
سال گذش��ته نوریان، قائم مقام وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ادغام 
شرکت های هواپیمایی کلمه اشتباهی 
اس��ت، گفت: ساختار تمامی شرکت ها 
با یکدیگر متفاوت است و امکان ادغام 
ش��رکت های هواپیمایی وج��ود ندارد. 
وی در ادامه توضیح داد: ش��رکت های 

به ص��ورت  می توانن��د  هواپیمای��ی 
فعالیت ه��ای  از  برخ��ی  اتحادیه ه��ا 
خود را مش��ترک کنند بدون آنکه در 
مالکیت تغییری ایجاد ش��ود. خدمات 
فرودگاه��ی، افزای��ش بلی��ت و تعمیر 
نگهداری از جمله فعالیت هایی اس��ت 
هواپیمایی می توانند  که ش��رکت های 
به صورت مش��ترک انجام دهند. البته 
بعید به نظر می رس��د که ایرالین های 
کوچک و ب��زرگ هیچ کدام ب��ه انجام 
چنی��ن کاری راغب باش��ند، زیرا این 
ش��رکت ها به صورت مس��تقل انعطاف 
بیش��تری در تصمیم گی��ری و نح��وه  
برخورد و تعامل با بازار و نیز نگهداری 
و خری��د قطعات دارند. از س��وی دیگر 
در ح��ال حاض��ر تمامی ش��رکت های 
هواپیمایی بزرگ و کوچک با مش��کل 
نمی توانن��د  هیچ ک��دام  و  مواجه ان��د 
مش��کات بخش دیگری را حل کنند 
و همچنی��ن برخ��ی از این ش��رکت ها 
به بخش خصوصی وابس��ته هستند و 
تصمیم گیری برای آنها می تواند باعث 

بروز مشکات بیشتر شود. 
در این زمین��ه ابراهیم محبی، عضو 
کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای 
اس��امی ب��ا بی��ان اینک��ه کش��ور به 
ظرفیت های بخش خصوصی در کشور 
نیازمن��د اس��ت، گفت: ممکن اس��ت 
زمانی برخی از شرکت های هواپیمایی 
ناچار باش��ند که یکدیگر را پشتیبانی 
کنن��د اما به هر ح��ال هرگونه تصمیم 
درباره ای��ن اتفاقات باید به عهده خود 
بخ��ش خصوصی باش��د. وی افزود: در 
این م��ورد ه��ر اقدامی ک��ه بتواند به 
بخ��ش خصوصی در ای��ن حوزه کمک 
کن��د م��ورد حمایت مجل��س خواهد 
بود. بنابراین با وجود واگذاری شرکت 
هواپیمایی قش��م ایر ب��ه وزارت نفت، 
بعید به نظر می رس��د که این ایرالین 

با نفت ایر ادغام شود.
البت��ه یک��ی از هزینه ه��ای ج��اری 
ش��رکت های هواپیمایی ک��ه می توان 
آن را کاه��ش داد، در بخش خط فنی 
پروازهاس��ت که می توان هواپیماهای 
مش��ابه در ش��رکت های مختل��ف را با 
اس��تفاده از تجهی��زات و تجربه ه��ای 
ش��رکت ها تعمیر و از نظر فنی تعمیر 
کرد. برای مثال یک شرکت هواپیمایی 
در یک ف��رودگاه خدمات فنی خود را 
به ش��رکت دیگری می دهد تا بتواند از 
امکانات ش��رکت دوم در فرودگاه های 
دیگر استفاده کند و این امر به کاهش 
هزینه ها به ش��کل قاب��ل توجه منجر 
می ش��ود. اما در هر حال نظر قطعی بر 
 عهده وزارت نفت است که چه تصمیمی 

خواهد گرفت. 

شرکت هواپیمایی بابک زنجانی مستقل می ماند یا نه؟ 

دوراهی وزارت نفت برای »قشم ایر«

یک مقام بلندپایه ش��رکت کش��تیرانی 
جمه��وری اس��امی ای��ران با اش��اره به 
رایزنی های این ش��رکت ب��ا طرف اروپایی 
گفت: بعید اس��ت اتحادیه اروپایی دوباره 
ش��رکت های کش��تیرانی ایرانی را تحریم 

کند. 
ب��ه گزارش فارس، کاپیت��ان علی عزتی 
درباره حکم خروج شرکت های کشتیرانی 
ایرانی از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا 
گفت: تحریم کشتیرانی لغونشده و تنها بر 
اثر پیگیری های حقوقی شرکت کشتیرانی 
جمهوری اس��امی ایران، دادگاه اتحادیه 
اروپا به این نتیجه رسیده که دلیل تحریم 
بخش��ی از ش��رکت های ایران��ی در اروپا، 

بهانه های واهی بوده است. 
معاون فنی بازرگانی شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران افزود: کارشناسان 
حقوقی این ش��رکت ها دلی��ل تحریم ها را 
واهی می دانس��تند و معتق��د بودند دلیل 
اتحادی��ه اروپا برای تحریم آنها مس��تدل 
و مس��تند نیست، بنابراین دادگاه از طرف 
غربی خواس��ت تا مس��تندات خود را ارائه 
ده��د که آنه��ا نتواس��تند دالیل��ی برای 
ادعاه��ای خود بیاورن��د. در نتیجه دادگاه 
اتحادیه اروپا حکم به خروج ش��رکت های 
کشتیرانی ایرانی فعال در اروپا از فهرست 

تحریم های این اتحادیه داد. 

وی با بیان اینک��ه طرف غربی می تواند 
دوباره اعتراض به حکم صادره را خواستار 
شود، اظهار کرد: این حکم دادگاه می تواند 

مورد رسیدگی دوباره قرار گیرد. 
عزتی با اش��اره به سرنوشت شرکت های 
ایرانی دیگری که پیش تر براس��اس حکم 
دادگاه اتحادیه اروپا از فهرس��ت تحریم ها 
خ��ارج ش��ده بودند ول��ی ب��ه بهانه های 
دیگ��ری در زمره تحریم ه��ای دوباره قرار 
گرفتند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
رایزنی هایی با طرف اروپایی داش��ت، بعید 
اس��ت که شرکت های زیرمجموعه شرکت 
کش��تیرانی جمهوری اس��امی ایران که 
در اروپا فعال هس��تند و براس��اس شعبه 
یک دیوان دادگس��تری اروپا از فهرس��ت 
تحریم ه��ا خ��ارج ش��ده اند، ب��از ه��م به 

بهانه های جدیدتری تحریم شوند. 
گفتن��ی اس��ت؛ محمدحس��ین داجمر، 
مدیرعامل ش��رکت کش��تیرانی جمهوری 
اس��امی ایران روز جمعه سوم بهمن ماه 
اع��ام کرد: 39 ش��رکت از ش��رکت های 
زیرمجموعه ش��رکت کشتیرانی جمهوری 
اس��امی ایران ک��ه در اروپا و کش��ورمان 
فع��ال هس��تند، براس��اس حک��م دادگاه 
اتحادیه اروپا از فهرس��ت تحریم های این 

اتحادیه خارج می شوند. 

جزییات خروج کشتیرانی از فهرست 
تحریم های اروپا
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حمل و نقلمسـکن

اصالح نواقص قانون نظام مهندسی 
ادامه دارد

سیدمحمد مرتضوی، عضو هیات مدیره کانون سراسری 
انبوه سازان با بیان اینکه شش مورد مربوط به ماده 123 
قانون سازمان نظام مهندسی از سال گذشته در وزارت راه 
پیگیری می شد و کانون انبوه سازان هم نظریه های خود را 
به مجموعه وزارت راه و سازمان نظام مهندسی داده بود، 
گفت: این اباغیه کلیدی اس��ت و رشد و ارتقای صنعت 

ساخت و ساز را فراهم می کند.
به گزارش مهر، وی با اش��اره به اینکه یکی از مش��کات 
قانون نظام مهندسی انباشت پول اعضا در حساب ها است، 
بیان ک��رد: وقتی با انباش��ت پول در یک س��ازمان مواجه 
باشیم این موجبات فساد را فراهم می کند به خصوص اینکه 
برنامه ریزی الزم برای آن نش��ده باشد. مرتضوی به حضور 
مس��ئوالن دولتی در هیات مدیره س��ازمان نظام مهندسی 
اش��اره کرد و افزود: وقتی اعضای هیات مدیره از مس��ئوالن 
دولتی هستند، یک فرد در اولویت قرار می گیرد و موضوعات 
متاث��ر از مقامات دولتی می ش��ود. این عض��و هیات مدیره 
کانون سراسری انبوه س��ازان افزود: انتخاب طراح و مجری 
ساخت و ساز توسط س��ازمان نظام مهندسی انجام می شود 
که در حال حاضر هم آزادی عمل و اختیارات کارفرما مورد 
توجه قرار گرفته و به این س��مت می رویم که کارفرما را به 
رسمیت بشناسیم که نظام پیمانکاری با این موضوع موافق 
است. وی با بیان اینکه کانون انبوه سازان سال گذشته نامه 
مفصلی را به وزارت راه و شهرسازی نوشت و امروز شاهدیم 
که مطالبات ما پیگیری ش��ده اس��ت، اظهار کرد: بخشی از 
گردش کار در س��ازمان نظام مهندسی ساختمان موجبات 
عدم س��امت در ح��وزه کاری را به وجود می آورد که با این 

اباغیه موارد برطرف می شود.
مرتضوی در خصوص اصاحیه قانون نظام مهندس��ی 
ک��ه در مجلس در حال بررس��ی اس��ت، گف��ت: باوجود 
نامه نگاری ه��ای زیادی که با مجل��س انجام دادیم هنوز 
موف��ق به حضور در جلس��ه ها نش��دیم ت��ا دیدگاه های 
انبوه سازان هم در این جلسه ها مطرح شود. وی با تاکید 
بر اینکه اصاحات واقعی از دل پیش��نهادهای وزارت راه 
و شهرس��ازی و دس��ت اندرکاران ساخت و ساز باید انجام 
ش��ود، افزود: اگر مجلس بدون در نظرگرفتن س��ازنده ها 
و متولی��ان وزارت راه اقدام��ی انج��ام ده��د، یکجانبه و 
یکس��ویه خواهد بود و کاربردی نیست. این تولیدکننده 
مسکن تصریح کرد: باید مجلس اجازه دهد که مطالعات 
تکمیلی از س��وی وزارت راه ارائه ش��ود و با حضور همه 
تشکل های ساخت و ساز، اصاحیه ای جامع و کامل ارائه 
شود. عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان با بیان 
اینکه افزایش دوره هیات مدیره س��ازمان نظام مهندسی 
س��اختمان و افزای��ش اختیارات ب��ازرس، مطالبات ما از 
سازمان نیست، گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 
اش��کاالت قابل توجهی دارد که در اصاحیه قانون به آن 
توجهی نش��ده است، زیرا در این مبحث یکسری ضوابط 

باید دوباره بازنگری شود.

 کرایه مترو، تاکسی و اتوبوس 
تا 20 درصد افزایش می یابد

عضو کمیس��یون حمل و نقل شورای ش��هر تهران از 
افزای��ش 15 تا 20 درصدی نرخ کرایه مترو، تاکس��ی 

و اتوبوس خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، اقبال شاکری با اشاره به مصوبات 
جلس��ه غیر علنی شورای شهر گفت: بحث عمده جلسه 
امروز)دیروز( در مورد پیش��نهاد افزایش کرایه تاکسی، 
اتوبوس و... بود. وی با بیان اینکه اعضای ش��ورای شهر 
با عدد پیش��نهادی ش��هرداری تهران مبنی بر افزایش 
ن��رخ کرایه ها موافقت نکردند گفت: براس��اس مصوبات 
صبح امروز)دیروز( نرخ کرایه مترو، تاکس��ی و اتوبوس 
به ص��ورت متوس��ط حداقل 15 و حداکث��ر 20 درصد 
افزای��ش می یاب��د.  وی با بیان اینکه ع��وارض ورود به 
مح��دوده ط��رح ترافی��ک 30 درصد افزای��ش یافت، 
گفت: ورود به محدوده ط��رح ترافیک جزو حمل و نقل 
عمومی نیس��ت و بای��د جریمه آن به قدری باش��د که 
حالت بازدارندگی داش��ته باشد.  رییس کمیته عمران 
شورای شهر تهران همچنین در مورد نرخ کرایه نقدی 
اتوبوس ه��ا نیز گف��ت:  پرداخت نق��دی اتوبوس ها 25 
درصد بیش��تر از پرداخت الکترونیکی است، زیرا تمام 
اتوبوس ها به دس��تگاه کارتخ��وان مجهز بوده و باید در 
راستای تشویق مردم به استفاده از وسایل الکترونیکی، 

این اتفاق رخ دهد. 
ش��اکری افزود: در حال حاضر این مصوبه شورا برای 

تایید نهایی به فرمانداری تهران ارسال شده است. 

تعیین تکلیف نرخ کرایه سواری های 
بین شهری تا 25 اسفند

رییس اتحادیه سواری کرایه کشور از تصمیم گیری 
قطعی برای تغییر در نرخ سواری های بین شهری تا 

25 اسفند خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، رحم��ت حاج محمدعلی اعام 
ک��رد: هرگون��ه تصمی��م در رابطه با تغیی��ر در نرخ 
کرایه س��واری های بین شهری نیاز به تایید اتحادیه 
دارد که این مس��ئله و بررس��ی های مرب��وط به آن 
آغاز ش��ده اس��ت.  وی ادامه داد:  برای پایان یافتن 
بحث ه��ای کارشناس��ی دراین رابطه و س��نجش و 
ارزیابی تمام ش��رایط بازار به زمان مناسبی احتیاج 
است و هرگونه تصمیم در رابطه با افزایش نرخ کرایه 
تاکس��ی تا 25 اسفندماه امس��ال اعام خواهد شد. 
حاج محمدعل��ی با بیان اینکه افزای��ش نرخ کرایه ها 
تنها با ارزیابی قیمت ها و هزینه های موجود در بازار 
صورت می گی��رد اظهار کرد: تورم موج��ود در بازار 
در س��ال های گذشته باعث ش��ده هزینه نوسازی و 
نگهداری ناوگان برای بس��یاری از رانندگان افزایش 
قاب��ل توجهی پیدا کن��د.  رییس اتحادیه س��واری 
کرایه کش��ور ادامه داد: در حال حاضر هزینه تعمیر 
خودروه��ا و حفظ کیفیت خدمات دهی آنها نس��بت 
به آنچه در س��ال های گذش��ته وجود داشت فاصله 
بس��یاری دارد و قطعا رانندگان نیاز به حمایت دارند 
تا ش��رایط برای آنها قابل تحمل شود.  وی از کمک 
کارشناس��ی س��ازمان حمل و نقل درباره نرخ سواری 
کرایه س��خن گفت و اظهار کرد: برای آنکه نرخ ها با 
کش��ش بازار تقابل نداشته و از هر نظر شرایط مردم 
و مس��افران را نیز لحاظ کند سازمان حمل ونقل در 
ای��ن رابطه تصمیم گیری می کند و قطعا ش��رایط با 

واقعیت های بازار تفاوتی نخواهد داشت. 
حاج محمدعلی خاطرنشان کرد: با توجه به بودجه 
در نظر گرفته ش��ده برای ارائه تسهیات نوسازی به 
ناوگان تاکسیرانی کشور امیدواریم در آینده نزدیک 
ش��اهد بهبود کیفیت خدمات دهی به مردم باشیم و 

سطح خدمات جاده ها افزایش پیدا کند. 
هرس��اله نرخ کرایه سواری های بین شهری کشور 
در روزه��ای منتهی به فروردی��ن تغییر می کند که 
این نرخ در طول س��ال ثابت باق��ی می ماند البته با 
توجه به اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها، اتحادیه 
درخواس��ت رانندگان برای تغییر دوباره قیمت ها را 
بررس��ی کرد که این مسئله چند ماه قبل به افزایش 

دوباره قیمت ها در برخی مسیرها منجر شد. 

آغاز فاز 3 طرح توسعه بندر 
شهیدرجایی در دهه فجر

عملیات اجرایی بخش نخس��ت فاز 3 طرح توس��عه 
بندر شهیدرجایی با حضور معاون اول رییس جمهور در 

آستانه دهه مبارک فجر آغاز می شود. 
به گزارش مه��ر، عملیات اجرایی ای��ن پروژه بزرگ 
بندری و دریایی روز دوش��نبه، ششم بهمن در جریان 
سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری به 

استان هرمزگان کلید زده می شود. 
در این مراسم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، 
محمد سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، 
جاس��م جادری اس��تاندار هرمزگان و جمع��ی دیگر از 
مقامات کش��وری و اس��تانی حضور دارن��د.  بنابر این 
گزارش، فاز س��وم طرح توس��عه بندر شهیدرجایی که 
شامل احداث 1500 متر اسکله، پنج میلیون مترمکعب 
الیروبی و احداث 55 هکتار محوطه کانتینری اس��ت، 
نیازمند 500 میلیون دالر س��رمایه گذاری است. بخش 
نخس��ت فاز 3 ش��امل 442 متر ساخت اسکله به عمق 
16 مت��ر و الیروبی یک میلیون و 650 هزار مترمکعب 
الیروب��ی غ��رب حوضچه س��وم این بندر اس��ت که با 
حضور معاون اول رییس جمهور و هیات همراه عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود. 
طب��ق برنامه ریزی های صورت گرفت��ه، این طرح با 
س��رمایه گذاری 70 میلیون دالری بخش خصوصی در 
مدت 18 ماه اجرایی می ش��ود. گفتنی است، با اجرای 
کامل فاز 3 بندر شهیدرجایی ظرفیت تخلیه و بارگیری 
ای��ن بندر به هش��ت میلیون TEU افزای��ش می یابد. 
ضمن اینکه ایج��اد محوطه های کانتین��ری و کانتینر 
یخچالی، استقرار ش��رکت های بخش خصوصی جدید، 
اش��تغال زایی در بخش های بن��دری و دریایی و تبدیل 
بندر ش��هیدرجایی به یک بندر کانونی در خلیج فارس 
از جمله مزایای توس��عه بزرگ ترین بندر تجاری کشور 

است.  

پدرام صادقی



اگر هم اکنون س��ری به بازار 
بزنید، خواهی��د دید که تقریبا 
تمام محصوالت لبنی  از ش��یر 
گاو تولید شده اند، اما شاید در 
این میان  سهم بسیار ناچیزی از 
این محصوالت  مربوط به ش��یر 
دام های دیگر از قبیل گوسفند 
و بز است که آن هم بیشتر در 
فروش��گاه های لبنیات س��نتی 
یافت می ش��ود، زی��را تا همین 
چندس��ال پی��ش سیس��تمی 
صنعتی ب��رای پرورش دام های 
سبک )به خصوص بز( در ایران 
طراحی نش��ده بود و تمام آنها 
به صورت آزاد در مراتع پرورش 

می یافتند.
در چرای آزاد گوس��فند و بز 
نظرات متفاوتی وجود دارد اما 
اکثریت کارشناس��ان معتقدند 
که اگر این چرا کنترل ش��ده و 
براس��اس ظرفیت مرتع نباشد، 
قطع��ا برای منابع طبیعی مضر 
خواهد بود. اگرچ��ه میلیون ها 
خود تنظیم��ی  رون��د  س��ال 
رفته  پیش  به گونه ای  طبیعت، 
که آس��یب ج��دی متوجه دام 
و طبیعت نب��وده اما به محض 
انسان، وضعیت به کلی  دخالت 

متفاوت شده است.
گاو،  ک��ه  می ش��ود  گفت��ه 
گوس��فند  خط��ی،  به ص��ورت 
ب��ه روش صفح��ه ای و ب��ز به 
ش��کل کپ��ه ای چ��را می کند. 
به جز گاوهای بوم��ی که اکثرا 
در مناط��ق سرس��بز زندگ��ی 
می کنند، اکث��ر گاوهای اصیل 
به ص��ورت  کش��ور  هلش��تاین 
صنعتی نگهداری می شوند و از 
اتوماس��یون تقریبا پیشرفته ای 

سود می برند.

 پتانسیل شیری
دام های سبک

اما دام ه��ای س��بک، بنا به 
از این فرصت بهره مند  دالیلی 
نش��ده اند و اکنون تع��داد آنها 
با توجه به گس��ترش خش��کی 
و کمب��ود مراتع در کش��ور به 
مرحل��ه ای رس��یده اس��ت که 
باید فکری به ح��ال آنها کرد. 
گذش��ته از اینه��ا حض��ور این 
دام ه��ا در موقعیت نامناس��ب، 
به خص��وص هنگام بارندگی در 
مراتع، باعث سفت شدن خاک 
و از دس��ت رفتن حاصلخیزی 
آن می ش��ود. بنابرای��ن به نظر 
سیس��تمی  تامی��ن  می رس��د 
صنعتی ب��رای این دام ها امری 
ضروری اس��ت، به ویژه برای بز 
که آسیب بیشتری را به واسطه 

نوع چ��را به منابع طبیعی وارد 
می کند.

 60 ح��دود  آماره��ا  طب��ق 
س��بک  دام  رأس  میلی��ون 
ک��ه  دارد  وج��ود  کش��ور   در 
25 میلی��ون آنه��ا ب��ز و بقیه 
گوس��فند هس��تند. ش��یر این 
تع��داد ب��ز، ح��دود 350 هزار 
لیتر در روز به بازار می رسد که 
در واقع نس��بت به جمعیت این 
حیوان بسیار کم است. این در 
حالی اس��ت که فرانسه با 1/1 
میلی��ون رأس ب��ز، 500 هزار 
تن ش��یر تولید می کند که در 
نوع خود بی نظیر اس��ت. البته 
این کش��ور با اجرای طرح های 
اصالح نژادی توانسته به چنین 
مرحله ای نائل  آید و کشورهای 
هن��د، بن��گالدش، س��ودان و 
پاکس��تان در رده ه��ای بعدی 

تولید شیر بز دنیا قرار دارند.
ام��ا چ��را ت��ا به حال ش��یر 
دام های س��بک در ایران مورد 
توجه مس��ئوالن ق��رار نگرفته 
اس��ت؟ پاس��خ های زی��ادی را 
می توان برای این پرسش یافت 
ک��ه در ج��ای خود ش��نیدنی 
است. کارشناسان کارخانه های 
لبن��ی معتقدن��د در حال حاضر 
جم��ع آوری ش��یر تولیدی این 
پراکندگی  ب��ه دلی��ل  دام ه��ا 
بیش از حد بسیار دشوار است. 
گذشته از اینها شیری که  نژاد 
بومی تولید می کند اندک و بار 
میکروبی آن بس��یار باال س��ت 
)که البت��ه این نواقص به دلیل 
نداشتن  و  عدم صنعتی ش��دن 

تمرکز پرورش است.(
از سویی دیگر، کیفیت شیر 
تولید شده دام سبک به مراتب 
باالت��ر از دام س��نگین اس��ت 
و ای��ن برتری، بهانه ای اس��ت 
ژنتیکی  دس��تکاری های  برای 

آن و تولید نس��لی که هم دوره 
داشته  طوالنی تری  ش��یردهی 

باشد و هم مقدار بیشتر.

 پرورش صنعتی
در دستور کار

گاو،  برخالف  خوش��بختانه 
ذخای��ر ژنتیک��ی خوبی برای 
بز در  به ویژه  دام های س��بک 
کشور وجود دارد که می توان 
از آنه��ا به عن��وان یک فرصت 
گروه  ریی��س  کرد.  اس��تفاده 
تولیدات  بهب��ود  و  اصالح نژاد 
ب��ه »فرصت  دام های س��بک 
امروز« می گوی��د: »هم اکنون 
نیمه صنعتی  15واح��د  حدود 
پ��رورش بز )س��انن و آلپاین( 
در ایران وجود دارد که جمعا 

200هزار رأس می ش��ود.«
اس��ماعیل صادقیان برزوکی 
با اش��اره به پایل��وت بودن این 
»ط��رح  می افزای��د:  واحده��ا 
 91 س��ال  از  ب��ز  اصالح ن��ژاد 
ش��روع ش��ده و قرار اس��ت در 
آینده ای نه  چندان دور، وسعت 
پرورش  کند.  پیدا  چشمگیری 
این دام ها قرار اس��ت در برنامه 
بلندمدت بررسی شود و در افق 
پنج ساله ششم توسعه، به دقت 
ب��رای آن برنامه ری��زی خواهد 

شد.«
به گفته صادقی��ان برزوکی، 
گوش��ت  هم اکن��ون  اگرچ��ه 
ای��ن دام در مناط��ق جنوب��ی 
کش��ور تقاضای زی��ادی دارد، 
ام��ا هنوز مص��رف آن در اکثر 
و شمالی  مرکزی  اس��تان های 
جا نیفتاده و باید در این زمینه 

فرهنگ سازی شود.
وی در ارتباط با مزایای شیر 
ب��ز اظهار می کن��د: »ترکیبات 
این شیر نزدیک به شیر انسان 
اس��ت. از آنجا که برخی افراد 

نسبت به ش��یر گاو حساسیت 
دارند، نمی توانند از آن استفاده 
کنند بنابراین شیر بز می تواند 
جایگزین خوبی برای شیر گاو 
باشد. گذشته از اینها نوزادان و 
سالمندان نیز به راحتی توانایی 

هضم آن را دارند.«
ریی��س گ��روه اصالح ن��ژاد 
و بهب��ود تولی��دات دام ه��ای 
سبک معتقد است که پرورش 
دام های سبک، بسیار راحت تر 
از دام های س��نگین اس��ت و 
بر مزی��ت چندقلوزایی  عالوه 
در بز، مشکل س��خت زایی را 
که در گاو بس��یار شایع است، 

ندارد.
وی ب��ه حمایت ه��ای دولت 
از پرورش دهن��دگان این حوزه 
اش��اره می کند و می گوید: »در 
اختیار قرار دادن مایه ژنتیکی 
رایگان تا دونس��ل و آموزش به 
متقاضی��ان از جمل��ه تدابیری 
اس��ت که ب��رای توس��عه این 

صنعت در نظر گرفته شده.«

قیمت و کیفیت شیر باالتر
مش��اور  دیگ��ر،  س��وی  از 
ام��ور  معاون��ت  برنامه ری��زی 
تولی��دات دام در ارتب��اط ب��ا 
پ��رورش دام ه��ای س��بک در 
کشور به »فرصت امروز« تاکید 
می کند: »از ش��یر ای��ن دام ها 
می ت��وان انواع پنیر و ماس��ت 
مرغ��وب تهیه ک��رد که قیمت 

باالیی نیز دارند.«
می گوید:  خواج��ه  علیرض��ا 
مثال، متوسط طول  »به عنوان 
دوره شیردهی هر رأس از  نژاد 
بین  س��انن اصالح نژاد ش��ده، 
250 ت��ا 305 روز و دو ه��زار 
کیلو ش��یر در سال است. البته 
چرب��ی آن هم گاه��ی تا بیش 
از 3/5 درص��د خواهد رس��ید. 

بنابرای��ن می ت��وان از چنی��ن 
ظرفیت��ی برای تولی��د و ایجاد 
اش��تغال در کش��ور اس��تفاده 

کرد.«
برای  اکنون  به گفت��ه وی، 
پ��رورش ای��ن دام ه��ا چنین 
می ت��وان  و  افت��اده  اتفاق��ی 
افق ه��ای خوب��ی را برای آن 
تصور ک��رد. ای��ن موضوع در 
نهای��ت ه��م ب��ه نف��ع تولید 
داخل��ی تمام می ش��ود و هم 
تولید، توازن  افزایش  در عین 
مرات��ع کش��ور از بین نخواهد 

رفت.
اگرچ��ه در مرغوبیت ش��یر 
تولید شده توسط بز و گوسفند  
هیچ ش��کی وجود ن��دارد، اما 
باید دید که آی��ا بازار مصرف، 
کش��ش چنی��ن محصوالتی را 
خواهد داشت یا نه؟ از آنجا که 
سهم عمده ماست و پنیری که 
به سفره های مردم رفته، تهیه 
ش��ده از ش��یر گاو بوده است، 
معلوم نیست که بازخورد بازار 
نس��بت ب��ه ورود محص��والت 
جدی��د چیس��ت. ب��ه گفت��ه 
کارشناس��ان صنع��ت لبنیات، 
ممک��ن اس��ت میانس��االن و 
س��المندان در پذیرش ماست 
و پنیر تولید ش��ده از ش��یر بز 
اس��تقبال کنند  یا گوس��فند، 
اما ب��ه نظر می رس��د پذیرش 
ب��ه  احتی��اج  جدی��د،  نس��ل 
این  در  ق��وی  فرهنگ س��ازی 

زمینه دارد.
ب��ر ای��ن اس��اس، مطالعات 
گسترده در س��طح بازار، پیش 
دامپروری  واحدهای  توسعه  از 
ض��روری  بس��یار  س��بک  دام 
ص��ورت  در  هرچن��د  اس��ت. 
با  می توان  ب��ازار،  عدم پذیرش 
پیدا ک��ردن بازارهای خارجی، 
این خأل داخلی را جبران کرد، 
همان طور که فرانسه نیز اکنون 
22 نوع پنیر از ش��یر دام های 
س��بک را به تمام دنی��ا صادر 

می کند.
ب��ه گفت��ه  نمان��د  ناگفت��ه 
مع��اون  طاهری یگان��ه،  امی��ر 
اصالح ن��ژاد دام ه��ای س��بک، 
درباه  تحقیقاتی  کارهای  انجام 
گوس��فند دقیقا هم پ��ای بز در 
کش��ور انجام می شود. بنابراین 
به نظ��ر می رس��د در آینده ای 
نه چندان دور، ش��اهد رش��د و 
توس��عه مراکز پرورش صنعتی 
دام های سبک باش��یم. بر این 
اس��اس، در روزه��ای آینده در 
صفحه مدیریت سرمایه گذاری، 
راجع به تاس��یس و راه اندازی 
واحد پرورش بز با شما صحبت 

خواهیم کرد.

وضعیت پرورش دام سبک در ایران

ورودشیربزوگوسفندبهکارخانهها

در روزهایی هستیم که شیرینی 
ش��کر در کام عده ای تلخ ش��د و 
واردات بی روی��ه آن در حالی ک��ه 
انباره��ای کش��ور مملو از ش��کر 
است، موجبات تلخکامی را فراهم 
آورد. واردات ش��کر تصفیه شده و 
نشده در دهه ها و به ویژه سال های 
اخی��ر چن��ان رون��ق گرفت��ه که 
بس��یاری از کارشناسان و فعاالن 
بخ��ش، امی��د چندانی ب��ه توجه 
مس��ئوالن و دولتمردان نسبت به 
تولید ندارند.  اشرف، عضو انجمن 
صنف��ی کارخانه های قند و ش��کر 
ای��ران، در این خصوص به »فرصت 
امروز« می گوید: از ابتدای امس��ال 
تاکن��ون 830 هزار تن ش��کر وارد 
شده است. موجودی خرید از سال 
قبل ش��رکت بازرگان��ی دولتی نیز 
560 هزار ت��ن بوده و با پیش بینی 
تولی��د ی��ک میلی��ون و 300 هزار 
تنی امس��ال، نه تنها در این زمینه 
بی نیاز هس��تیم بلک��ه بیش از یک 
میلیون تن نیز م��ازاد نیاز خواهیم 
داش��ت.  جم��ع ارقام باال به س��ه 
میلیون و 440 هزار تن می رس��د، 
در حالی که مصرف امسال شکر در 
کشور، دومیلیون و 220 هزار تن 
اعالم شده است. با این حساب، تا 
پایان س��ال هیچ نیازی به واردات 
شکر نیست اما وزارت صنعت، در 
هفته های اخیر برای چهار شرکت 
خصوصی مجوز واردات شکر صادر 

کرده است. 

تا مهرماه 94 بی نیاز
 از واردات شکر

اش��رف تصری��ح می کن��د: برابر 
وزارت  کش��ور،  ج��اری  قوانی��ن 
کش��اورزی متولی ش��کر اس��ت و 
مس��ئوالن مربوط این وزارتخانه با 
هم��کاری وزارت صنعت، باید برای 
تنظی��م بازار با موج��ودی انبارها و 
تولیدات داخلی، نیاز سنجی کنند و 
در صورت نیاز به واردات، مجوز آن 
را بدهند. این در حالی اس��ت که با 
توجه به آمار و ارقام اعالم ش��ده، تا 
پایان شش ماهه نخست سال 94 از 

واردات شکر بی نیاز هستیم.
وی می افزاید: از دهه 50 )سال 
1351( که شکر در انحصار دولت 
قرار گرفت و تا سال 1385 کنترل 
تولیدکننده،  از  تولی��د، حمای��ت 
خرید و توزیع این محصول توسط 
دولت انجام می شد و برابر مصوبه 
19 آذر 1384 ش��ورای اقتص��اد، 
ق��رار ش��د دولت از ابتدای س��ال 

85 در مقابل آزادس��ازی ش��کر، 
ب��ا اجرای سیاس��ت های تعرفه ای 
از تولی��د داخل حمای��ت کند. در 
ادامه، تنها بخش نخس��ت مصوبه 
ش��ورای اقتصاد، یعنی آزادسازی، 
اعم��ال و اجرا ش��د اما سیاس��ت 
حمایتی تعرفه ها اجرا نش��د. عضو 
قند  کارخانه های  انجمن صنف��ی 
و ش��کر ایران ادام��ه می دهد: بنا 
به دس��تور وزارت کش��اورزی و با 
توجه به موجودی زیاد ش��کر در 
انبارها، از ابتدای فروردین ماه 93 
ثبت سفارش شکر متوقف شد اما 
از همان زم��ان تاکنون 830 هزار 

تن شکر وارد کشور شده است! 

مصوبه شورای اقتصاد 
نیمه کاره رها شد

چ��را دولت نزدی��ک به یک دهه 
هنوز نتوانس��ته یا نخواس��ته است 
مصوبه ش��ورای اقتص��اد را به طور 
کام��ل اج��را کند؟  این پرسش��ی 

اس��ت که افکار عمومی، رس��انه ها، 
مطبوعات و فعاالن بخش خصوصی 
خواستار پاسخگویی و شفاف سازی 
دولتم��ردان هس��تند.  اش��رف  در 
پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال می گوید: 
تاکن��ون بس��یاری از مطبوعات و 
خبرگزاری ه��ای کش��ور ب��ه ای��ن 
موضوع مبه��م پرداخته اند. انجمن 
صنف��ی کارخانه های قند و ش��کر 
نی��ز تنها نق��ش اطالع رس��انی در 
را  دول��ت  سیاس��ت گذاری های 
داش��ته و عمال در تصمیم گیری ها 
تعیین کننده نیس��ت. ما نیز از عدم 
کنت��رل میزان مورد نیاز کش��ور به 
شکر و زمان واردات آن رنج می بریم. 

 تعرفه ها با تورم
همخوانی ندارد

تناس��ب  می افزای��د:  وی 
نداش��تن تعرف��ه ش��کر ب��ا روند 
ت��ورم در کش��ور یک��ی دیگر از 
اس��ت  ابهام برانگی��زی  م��وارد 

هن��وز  تولیدکنن��دگان  ک��ه 
پاس��خی در این زمین��ه دریافت 
نکرده ان��د. ب��ه نظر م��ا )انجمن 
و  قن��د  کارخانه ه��ای  صنف��ی 
ش��کر( هم تعرفه ه��ای کنونی با 
دولت  اقتص��ادی  سیاس��ت های 
همخوان��ی ندارد. اع��الم نکردن 
ب��ه موقع قیمت ش��کر از س��وی 
دولت باعث شده تا صنایع قند و 
شکر آسیب ببینند. در سال 93 
قیمت گذاری ش��کر در آبان ماه و 
پ��س از اینک��ه کارخانه ها بیش 
از دو میلی��ون ت��ن چغندرقن��د 
اعالم  خریدند،  چغن��درکاران  از 
ادام��ه می ده��د:  اش��رف  ش��د. 
صنای��ع قن��د و ش��کر زمانی که 
تومان  میلیارد   600 ب��ه  نزدیک 
ش��دند،  بدهکار  چغندرکاران  به 
مش��خص  داخل  فروش  وضعیت 
شد و در نتیجه با توجه به رکود 
ناچ��ار  کارخانه ه��ا  ف��روش،  در 
ش��دند بابت بدهی به کشاورزان، 
شکر تحویل دهند و این موضوع 
باعث کاهش بیش��تر قیمت شکر 

در بازار ش��د. 
وی در مجموع تمام این مسائل 
را ناش��ی از ناب��اوری مس��ئوالن 
ب��ه تولی��د می دان��د و می افزاید: 
اگ��ر باور ب��ه تولی��د و حمایت از 
به صورت  داخلی  تولیدکنن��دگان 
علم��ی و برنامه ری��زی ش��ده در 
کش��ور و میان دولتم��ردان وجود 
داشته باش��د، این مشکالت برای 
بخش های تولید به وجود نمی آید.

کارخانه داران از اجرا نشدن کامل مصوبه شورای اقتصاد گالیه دارند

تلخی شکر بر کام قند و شکر سازان
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نسل های آینده تاوان بحران آب را 
می پردازند؟

کمبود آب یک مش��کل جهاني اس��ت و بسیاري از 
کش��ورها، استفاده بهینه از منابع آبي را در دستور کار 
خ��ود قرارداده اند. به ازاي هر نفر در دنیا 7 هزار و 500 
مترمکعب آب قابل اس��تحصال وجود دارد اما در ایران 
به ازاي هر نفر 1700مترمکعب آب قابل برداشت است. 
این میزان در استان آذربایجان شرقي به هزارمترمکعب 
و در حاشیه دریاچه ارومیه به 500 مترمکعب مي رسد.

با مقایسه آمارهاي فوق مي توان به وضوح بحران آب را 
در استان و به ویژه حاشیه دریاچه ارومیه احساس کرد. 
بنابراین، مسئوالن با کمک مردم و بهره برداران باید با 
جدیت موضوع تغییر سیستم آبیاري از سنتي به تحت 
فش��ار و کم فش��ار را در اولویت برنامه کاري خود قرار 
دهند.با استفاده از شیوه هاي آبیاري مدرن و روش هاي 
بهین��ه بهره برداري از آب به ویژه در مناطق خش��ک و 
کم آبي مانند حاش��یه دریاچه ارومیه، مي توانیم بر این 
مش��کل فائق آییم. تنها با تغییر ش��یوه سنتي آبیاري 
به سیستم هاي آبیاري تحت فشار و کم فشار، مي توان 
مصرف آب کش��اورزي را به یک سوم کاهش داد بدون 

اینکه از میزان تولید محصول کاسته شود.
مس��ئوالن دولتي، ش��وراهاي اس��المي روستاها و 
مسئوالن استاني باید با جدیت موضوع تغییر سیستم 
آبیاري از سنتي به تحت فشار و کم فشار را در اولویت 
و برنامه کاري خود قرار دهند. اگر امروز این کار انجام 
نگیرد فردا دیر خواهد بود و نسل هاي آینده باید تاوان 
اش��تباهات ما را بپردازند در حالي که نه آبي براي شان 
باقي مي ماند و نه س��رمایه اي که ت��وان پرداخت آن را 

داشته باشند.

تجارت ترجیحی محصوالت 
کشاورزی بر مبنای اقتصاد آب

در حالی ک��ه مس��ئوالن تجاری کش��وری تاکنون 
میان ایران و هش��ت کش��ور از جمله ترکیه تجارت 
ترجیحی برقرار کرده اند، وزیر اسبق جهاد کشاورزی 
معتقد اس��ت تجارت ترجیحی در حوزه کش��اورزی 

باید بر مبنای اقتصاد آب و مزیت اقتصادی باشد.
عیس��ی کالنتری، دبیر کل خانه کش��اورز در این 
زمینه به ایس��نا گف��ت: تجارت ترجیح��ی می تواند 
تولید محصوالت کشاورزی را در کشور، اقتصادی و 
تجاری کند، به این مفهوم که اگر تولید محصولی در 
کش��ور از نظر مزیت اقتصادی و آب بری توجیه پذیر 
باش��د ادامه پیدا می کند و در غیر این صورت متوقف 

می ش��ود. وی افزود: بای��د در تج��ارت ترجیحی با 
کش��ورهای مختلف مانن��د ترکیه به س��مت تولید 
محص��والت تجاری و دارای مزی��ت اقتصادی از نظر 
آب و درآمدزای��ی ارزی آن حرک��ت کنی��م ک��ه در 
این صورت اگر تولید محصولی در کش��ور اقتصادی 
ب��ود ادامه پیدا می کن��د و در غیر این صورت باید از 

صادرات آن نیز صرف نظر کنیم.
دبی��رکل خانه کش��اورز تاکید کرد: مس��ئوالن باید 
ببینند چه کاالیی را می توان تولید کرد که از نظر مزیت 
اقتصادی و آب توجیه پذیر باش��د، زیرا در حال حاضر 
شرایطی در کشور از نظر وضعیت منابع آبی وجود دارد 
ک��ه در هر کاری باید ابتدا اقتص��اد آب را مدنظر قرار 
داد. کالنتری با بیان اینکه دیگر مش��تریان محصوالت 
کشاورزی باید حفظ شوند، ادامه داد: در زمینه تجارت 
ترجیحی با کش��ورهای مختل��ف از جمله ترکیه، باید 
قراردادهای بلندمدت دوجانبه یا چند جانبه امضا شود 
و این قراردادها باید بر مبنای عرف بین المللی باش��د. 
وزیر اسبق جهاد کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی ایران 
اگر می خواهد پیشرفت کند نباید تکیه اش بر بودجه و 
س��رمایه گذاری دولتی باشد، زیرا اعتبارات دولتی باید 
عمدتا صرف فراهم کردن بس��ترها و زیرس��اخت های 

تولید و تجارت شود.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به 
واحدهای صنعتی بالمانع است

مجلس ش��ورای اس��المی مصوب ک��رد که تغییر 
کاربری اراضی کش��اورزی به واحده��ای صنعتی و 
معدن��ی در اراضی بین درجه چهار با رعایت ضوابط 

محیط زیستی بالمانع است.
به گ��زارش ایس��نا، نمایندگان مجل��س در ادامه 
رس��یدگی به الیحه یک فوریتی رفع موانع تولید در 
ماده الحاقی مصوب کردند مرجع صدور مجوز تغییر 
کاربری اراضی کش��اورزی موظف است برای احداث 
یا توس��عه واحدهای صنعت��ی و معدنی دارای مجوز 
از مرج��ع ذی صالح حداکثر ظ��رف مدت یک ماه از 
تاریخ تکمیل اعالم نظر کند و در صورت عدم پاس��خ 
در مهلت مقرر، احداث یا توس��عه  واحدهای مذکور 
در اراض��ی بی��ن درج��ه چه��ار و باالتر ک��ه امکان 
تبدیل آن به کش��ت آبی نباش��د، ب��ا رعایت ضوابط 
محیط زیس��تی و پس از تایید وزارت جهادکشاورزی 

و پرداخت عوارض قانونی، بالمانع است.
همچنی��ن ادامه فعالیت  واحدهای تولیدی موجود 
و دارای مج��وز از مراجع قانون��ی ذی ربط در حریم 
ش��هرها و کالنشهرها و محدوده  روستاها در صورتی 
که به تش��خیص س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 

آالینده نباشند، بالمانع است.

خرده مالکي، مانعي سر راه طرح 
آبیاري نوین 

یک کارش��ناس کش��اورزي گف��ت: کوچک بودن 
اراضي زراعي مش��کل اساسي اجراي طرح هاي نوین 
آبیاري اس��ت و با ایجاد نظ��ام بهره برداري، مي توان 

هزینه هاي تولید را سرشکن کرد.
 به گزارش »فرصت امروز«، ش��هرام ش��فیعي، با 
اش��اره به اینکه کشاورزان تمایلي به یکپارچه سازي 
اراض��ي نش��ان نمي دهن��د، اف��زود: ب��راي کاهش 
هزینه اجراي س��امانه هاي نوین آبی��اري مي توان از 

تعاوني هاي آب بران کمک گرفت.
وي ب��ا بیان اینکه آب چالش اساس��ي این بخش 
اس��ت، اظهار کرد: با توجه به روند کاهش منابع آبي 
و ذخایر سفره هاي زیرزمیني باید تدابیر عملي براي 

استفاده بهینه از آب با سرعت بیشتري اجرا شود.
ش��فیعي تاکید ک��رد: 90 درصد آب اس��تحصالي 
کشور در بخش کش��اورزي مصرف مي شود، این در 
حالي است که تنها 13 درصد درآمد ناخالص داخلي 

در این بخش تولید مي شود.

آب زاینده رود اسفندماه امسال 
دوباره جاری می شود

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: 
با توجه به وضعیت خشکس��الی و میزان بارش ها در 
استان، آب زاینده رود در نیمه نخست یا دوم اسفند 
امسال دوباره برای رفع مش��کل کشاورزان اصفهان 

جاری می شود.

حس��ین محمدرضای��ی در گفت وگو با تس��نیم با 
اش��اره به وضعیت رودخانه  زاینده رود و زمان جاری 
ش��دن آب در این رودخانه اظهار کرد: ضروری است 
که به منظور آب رسانی به کشاورزان شرق اصفهان، 
براس��اس ابالغ مصوبات وزارت نی��رو، آب زاینده رود 
برای مرحله دوم جاری ش��ود تا کش��اورزان بتوانند 

محصول خود را به ثمر برسانند.
وی با بیان اینکه قرار است آب زاینده رود در مرحله 
دوم برای مدت سه ماه در این رودخانه جاری باشد، 
افزود: زمان باز ش��دن آب در مرحله دوم، براس��اس 
نظر کمیته پنج نفره آب تعیین می شود و این کمیته 
با در نظر گرفتن میزان  بارش ها و وضعیت آب ، برای 
باز شدن مجدد آب تصمیم گیری و زمان آن را اعالم 

می کند.
رییس انجمن حمایت از کش��اورزان اصفهان بیان 
کرد: اگر در اس��فند بارش ها ب��ه میزان خوبی انجام 
شود، باز شدن زاینده رود به نیمه دوم اسفند موکول 
می ش��ود ولی اگر این امکان وجود نداشته باشد، به 
دلیل نیاز کشت کش��اورزان به آب، این اقدام زودتر 
انجام می ش��ود و در نیمه نخست اسفند، آب جاری 

می شود.
وی با اشاره به مقدار آب آزادسازی شده در مرحله 
نخس��ت باز ش��دن آب زاینده رود گف��ت: باتوجه به 
مقدار آبی که در دور نخست از پشت سد زاینده رود 
آزادس��ازی ش��د، کش��اورزانی که از آب زاینده رود 
حق آبه داش��تند، 40 تا 50 درص��د زمین های خود 
را زیر کش��ت بردند بنابراین ضروری اس��ت که آب 
زاین��ده رود ب��رای دور دوم نی��ز جاری ش��ود و این 

محصوالت به ثمر برسد.
محمدرضایی به میزان آبی که قرار اس��ت در دور 
دوم آزادس��ازی ش��ود اش��اره کرد و افزود: براساس 
توافق ه��ای انج��ام ش��ده، ق��رار ب��ود 400 میلیون 
مترمکعب آب به کش��اورزان تعل��ق گیرد که 150 
میلیون متر مکعب از این مقدار در مرحله نخس��ت 
آزادس��ازی شد و 250 میلیون مترمکعب آن نیز در 
مرحله دوم و در مدت س��ه ماه به دس��ت کشاورزان 

می رسد.

تراکتورسازان در جشنواره ملي 
بهره وري، لوح تقدیر گرفتند

گروه صنعتي تراکتورسازي ایران توانست لوح تقدیر 
ششمین جشنواره ملي بهره وري را از آن خود کند.

به گزارش »فرص��ت امروز«، براس��اس ارزیابي هاي 
صورت گرفته از عملک��رد این مجموعه در عرصه هاي 
به��ره وري نی��روي کار، بهره وري م��واد، بهره وري کل 
عوام��ل و کارآیي فرآیند، تراکتورس��ازي ل��وح تقدیر 
جش��نواره ملي به��ره وري از س��وي نهاوندیان، رئیس 

دفتر رئیس جمهوري را دریافت کرد.
ب��ر مبناي این گزارش، تراکتورس��ازي ایران در 
گ��روه ماش��ین آالت و تجهیزات، ای��ن موفقیت را 

کس��ب کرده اس��ت. 
گفتني اس��ت که گ��روه صنعتي تراکتورس��ازي 
ای��ران یک��ي از صنای��ع فع��ال در ح��وزه تولی��د 
ماش��ین آالت و ادوات کش��اورزي دنی��ا و کش��ور 
ک��ه  مي ش��ود  محس��وب  ش��رقي  آذربایج��ان  در 
نه تنه��ا در تولی��د و عرض��ه محصول ب��ه بازارهاي 
داخلي و خارجي فعال اس��ت، بلکه نقش اساس��ي 
در اش��تغال زایي به واس��طه همکاري بیش از200 

قطعه س��از در کش��ور با این مجموعه دارد.
ای��ن در حالي اس��ت که ای��ن مجموع��ه قابلیت 
تولید27 ن��وع تراکتور و72 نوع موتور در بخش هاي 
کش��اورزي، صنعتي و خودرو را داراس��ت. دارا بودن 
اس��تانداردهاي آالیندگ��ي ی��ورو2 و تایید توس��ط 
بس��یاري از متخصص��ان و کارشناس��ان اروپای��ي، 
 دلیلی ب��ر به روز ب��ودن تکنول��وژي محصوالت این 

شرکت است.
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وحید زندی فخر

مولود غالمی

ایوب ایراني فام
معاون تولیدات گیاهي سازمان جهادکشاورزي آذربایجان شرقي



مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروی شهر تهران با اشاره 
به نقش معاینه فنی در کاهش 13 درصدی مصرف سوخت، 
گف��ت: درصورتی که معاینه فنی به صورت مس��تمر انجام 
ش��ود، ماهانه 56 میلیارد توم��ان صرفه جویی در پرداخت 
هزینه برای مصرف سوخت خواهیم داشت. ولی آذروش در 
بازدید همیاران محیط زیست از مرکز معاینه فنی خودروی 
نیایش با بیان اینکه این یکی از مراکز تمام مکانیزه معاینه 
فنی خودرو اس��ت، گفت: معاینه فن��ی خودروها به صورت 
مستمر بسیار اهمیت دارد، زیرا در بررسی های کارشناسی 
به این نتیجه رسیده ایم که این کار باعث 13 درصد کاهش 
مصرف س��وخت می ش��ود و معاینه فنی مستمر خودروها 
می تواند صرفه جویی در مصرف سوخت ایجاد کند و کاهش 

هزینه ها را در پی داشته باشد. وی با اشاره به آمار شرکت 
پاالیش و فرآورده های نفتی بیان کرد: در تهران روزانه دو 
میلیون و 700 هزار خودرو و س��ه میلیون موتورس��یکلت 
ت��ردد می کنند که 80 درصد آالیندگی های تهران ناش��ی 
از این وسایل نقلیه متحرک است. مصرف بنزین در تهران 
روزان��ه 14 میلیون لیتر و ماهانه 420 میلیون لیتر اس��ت 
که با احتس��اب لیتری 1000 تومان در هر ماه، در تهران 
420 میلیارد تومان بنزین مصرف می ش��ود که اگر معاینه 
فنی وسایل نقلیه به صورت مستمر و استاندارد انجام شود، 
باع��ث 13 درصد کاهش مصرف و صرفه جویی 56 میلیارد 
تومان خواهد ش��د که اگر ای��ن مبلغ را در تعداد خودروها 
تقسیم کنیم، می بینیم که هر خودرو 70 تا 80 هزار تومان 

صرفه جویی می کند.
آذروش ب��ا تاکید بر اینکه معاین��ه فنی معتبر می تواند 
تا 23 درص��د در کاهش آلودگی هوا موثر باش��د، گفت: 
براس��اس آمار بانک جهانی ساالنه بیش از هشت میلیارد 
دالر )26 میلی��ارد توم��ان( خس��ارت باب��ت آلودگی هوا 
پرداخ��ت می کنی��م که ب��ا محاس��به جمعیت کش��ور، 
می بینیم که هر خانوار 340 هزار تومان در هر سال برای 
آلودگی هوا هزینه می پردازد. مدیرعامل ستاد معاینه فنی 
خودروی ش��هر تهران به آمار وزارت بهداشت درخصوص 
مرگ و میر ناش��ی از آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: سال 
گذش��ته 3700 نفر به دلیل آالینده های سطح شهر فوت 

مشکوک به آلودگی هوا داشتند.

دادستان پیشین تهران درخواست علنی 
شدن دادگاه خود را کرد. سعید مرتضوی، 
مدیرعامل س��ابق سازمان تامین اجتماعی 
در پاس��خ به اینکه علی ربیعی، وزیر رفاه 
در گفت وگوی��ی اع��ام کرده که س��عید 
مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی از وی 
شکایت کرده است، گفت: این شکایت در 
گذشته و حدود شش ماه قبل بوده است. 
این ف��رد در جمع مدیران تامین اجتماعی 

گفته ب��ود 30 ه��زار میلی��ارد تومان در 
پرون��ده بابک زنجانی سوء اس��تفاده مالی 
ش��ده و ام��وال تامین اجتماع��ی تضییع 
شده اس��ت و این میزان 10 برابر پرونده 
فساد سه هزار میلیاردی است. من همان 
لحظه هم پاسخ دادم و گفتم که به اندازه 

یک چ��وب کبریت هم به باب��ک زنجانی 
ندادیم چون این تنها یک تفاهم نامه بوده 
و بعد ه��م این تفاهم نامه لغو ش��د. برای 
همی��ن تامین اجتماع��ی هی��چ معامله ای 
با باب��ک زنجانی انجام ن��داده و پولی هم 
رد و بدل نش��ده اس��ت و به دلیل افترا و 

نش��ر اکاذیب از وزیر رفاه ش��کایت کردم. 
مدیرعامل سابق تامین اجتماعی در پاسخ 
به اینک��ه آیا تایید می کنی��د که بازپرس 
پرونده ش��ما تغیی��ر کرده اس��ت، گفت: 
وظیفه اطاع رس��انی در ای��ن خصوص با 
من نیست اما چون رس��انه ای شده است 
تایید می کنم. می خواهم این دادگاه علنی 
برگزار ش��ود. پاس��خ های من به اتهامات 

شاکیان را باید رسانه ها ضبط کنند.

هرخانوارسالی340هزارتومانخسارتآلودگیپرداختمیکند

درخواستمتهمبرایدادگاهعلنی

وزیر دادگس��تری گفت: الیحه مبارزه ب��ا حامیان مالی 
از تروریس��م در شرف نهایی شدن است. بدون وجود ساز 
و کاره��ای موثر برای اس��ترداد اموال، هی��چ نظام مبارزه 
با فس��ادی موث��ر و کارآم��د نخواهد بود.  حجت االس��ام 
مصطفی پورمحمدی در نشست ملی شیوه ها و روش های 
اس��ترداد دارایی در چارچوب کنوانس��یون مبارزه با فساد 
س��ازمان ملل متحد ضمن اعام این موضوع که س��االنه 
میلیاردها دالر اموال عمومی کش��ورهای در حال توس��عه 
به کش��ورهای توس��عه یافته منتقل می ش��ود، گفت: این 
اموال غالبا در بانک های کش��ورهای توس��عه یافته ذخیره 
می ش��ود و استرداد اموال ناش��ی از فساد برای کشورهای 
در حال توس��عه از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت، به 

همی��ن دلیل این کش��ورها در دوران مذاکرات مربوط به 
انعقاد کنوانس��یون ملل متحد برای مبارزه با فساد تاکید 
داش��ته اند که موضوع اس��ترداد اموال نیز به عنوان بخشی 
مس��تقل در متن کنوانسیون گنجانده ش��ود که در حال 
حاضر اس��ترداد ام��وال یکی از فصول اصلی کنوانس��یون 
اس��ت. همچنی��ن پورمحمدی در حاش��یه این نشس��ت 
در جم��ع خبرنگاران گف��ت: ق��راردادن دوتابعیتی ها در 
پست های کلیدی، غیرقانونی اس��ت. کسی ابراز نمی کند 
که من تابعی��ت جای دیگ��ری را دارم؛ البته بحث کارت 
اقامت همه اش مربوط به تابعیت نیس��ت و در کشورهای 
مختلف کارت های اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه 

را یکسان نمی توان اجرا کرد. 

پورمحمدی:حضوردوتابعیتیهادرپستهایکلیدیغیرقانونیاست

قلنب�ر ش�هید مدرس�ه مدی�ر  
جن�وب در س�راوان شهرس�تان
سیس�تانوبلوچس�تانروزگذشته
م�وردس�وءقصداف�رادمس�لحقرار

گرفتوجانخودراازدستداد.
س�ازمانهایاطالعات�یهندهش�دار
دادن�دک�هعواملض�دمل�یمتعلقبه
کشورهایسریالنکایامالدیوممکناست
درمدتحضوررییسجمه�ورآمریکادر
مراسمروزجمهوریبهویحملهکنند.

ب�هگزارشرویترزآمریکاتعدادیاز
نظامیانخودراب�رایآموزش15هزار
نفرازمخالفاندولتسوریهبرایجنگ

باداعشبهمنطقهاعزاممیکند.

معترضانلندننش�یندراعتراضب�هطرحدولتکامرونب�رایهزینهکرد
150میلیارددالردرراستایبرنامهدفاعاتمیبهخیابانهاآمدند

تیتر اخبار

معاون توسعه، مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت از درخواست سازمان برای افزایش سهمیه 
تعداد س��ربازان وظیفه برای یگان حفاظت محیط زیس��ت 
خبرداد. دکتر محمد مجابی در گفت وگو با ایس��نا با اشاره 
به پیشنهاد این سازمان برای افزایش سهمیه سرباز وظیفه 
گفت: درحال حاضر تعداد و پس��ت های مورد نیاز سازمان 
محیط زیست شناس��ایی و در قالب پیشنهاد به ستاد کل 
نیروهای مس��لح ارائه شده اس��ت. اعام نیاز ما در مقطع 

دیپلم برای یگان حفاظت و باالتر انجام ش��ده است و باید 
ببینیم که ستاد کل نیروهای مسلح چه پاسخی می دهد. 
معاون توس��عه، مدیریت و امور مجلس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت با بیان اینکه در حال حاضر ستاد نیروهای 
مس��لح تنها به ص��ورت امریه نی��رو به س��ازمان حفاظت 
محیط زیست سهمیه می دهد، گفت: این افراد در سطوح 
کارشناس��ی و فعالیت ه��ای اداری ب��ه س��ازمان حفاظت 

محیط زیست معرفی می شوند.

افزایشسربازانوظیفهدریگانحفاظتمحیطزیست

ف�روشمدرکجعلیس�یکلودیپلم،
مس�ئوالنوزارتآموزشوپ�رورشرابه
اینفکرانداختهاستتامدارکتحصیلی

رارمزدارکنند.
مهدویش�اهرودی،مش�اورفرهنگ�ی
استاندارتهرانازبهرهبرداریبزرگترین
بازاراسالمی-ایرانیکشوردرشهرجدید

اندیشهتاپایانسالجاریخبرداد.
ش�هردارمنطق�هدوته�رانازتجهیز

خودروه�ایحم�لزبال�های�نمنطقهبه
سیستمجیپیاسبرایرهگیریمطلوب

خدماتپسماندخبرداد.

تلفات۲0قالدهخرسدرسال۹3درحالیکههنوزدوماهتاپایانآنباقیمانده،
میرودتارکوردیبیسابقهازکشتارحیاتوحشوکشتارگونههایارزشمنددر

کشورثبتکند

تیتر اخبار

آن هاتاوی قرار اس��ت در نمایش »زمینه« در نقش یک 
زن خلب��ان جنگی آمریکایی حضور پیدا کند؛ خلبانی که 
به دالیلی هدایتگر هواپیماهای بدون سرنشین می شود. به 
نقل از هالیوود ریپورتر، آن هاتاوی قرار اس��ت بهار 2015 
در نمایش »زمینه« به کارگردانی جولی تایمور از تولیدات 
کمپانی تئاتر »پاپلیک« در تئاتر برادوی روی صحنه برود. 
نمایش »زمینه« که توس��ط جورج برانت نوش��ته ش��ده، 
روایتگر داس��تان زن خلبان جنگی آمریکایی است که به 

دلیل بارداری از کار کنار گذاشته می شود.
وی ب��ه دلیل ب��ارداری در مقر هدای��ت هواپیماهای بدون 
سرنش��ین آمریکایی مش��غول به فعالیت می ش��ود. او روزها 

مشغول کشتن تروریست ها از طریق هدایت هواپیماهای بدون 
سرنشین است و شب ها درگیر مسائل و زندگی خانوادگی خود. 
دوگانگی و شرایطی که این زن در فضای کار نظامی و همچنین 
زندگی خانوادگی خود تجربه می کند، او را به چالش می کشند. 
آن هاتاوای که پیش از این و در س��ال 2013 اسکار بازیگری 
مکمل را برای ایفای نقش فانتین در فیلم موزیکال »بینوایان« 
دریافت کرد، در سال 2009 در نمایش »شب دوازدهم« ویلیام 
شکس��پیر به ایفای نقش پرداخته است. تایمور نیز نخستین 
هنرمند زنی اس��ت که جایزه تونی کارگردانی را دریافت کرده 
است. این جایزه در سال 1998 و برای نمایش موزیکال »شیر 

شاه« به تایمور اختصاص پیدا کرد.

هواپیماهایآمریکاییزندگی»آنهاتاوی«رابهچالشکشیدند

رض�ادرس�تکار،ش�ادمهرراس�تین،
مرتض�یرزاقکریم�ی،نیماعباس�پورو
سعیدنوریبهعنواناعضایهیاتانتخاب
بخشهایرقابتیبینالمللسیوسومین
جشنوارهبینالمللیفیلمفجرآثاربخش

بینالمللراانتخابخواهندکرد.
نشس�تهفتگیش�هرکت�اباینبار
ب�هکت�اب»تعالی�مکلیس�ایکاتولیک«

اختصاصیافتهاست.
از پ�س گف�ت چهلت�ن امیرحس�ن 
۹س�المجموعهداس�تان»چندواقعیت
باورنکردنی«نخستینکتاباواستکهدر

ایرانبهچاپرسیدهاست.
دورهمیکاریکاتوریستهادرکافهاستودیواکسپوبههمراهنمایشکارتون

پنجشنبهبرگزارمیشود

تیتر اخبار

رییس س��ازمان لیگ برتر ژیمناستیک از برگزار نشدن 
رقابت های لیگ برتر ژیمناستیک در سال 93 به دلیل عدم 
اعام آمادگی تیم ها خبر داد. حامد اخوان در گفت و گو با 
ایس��نا اظهار کرد: مرحله نخس��ت رقابت ه��ای لیگ برتر 
ژیمناس��تیک قرار ب��ود از چهارم بهمن ماه آغاز ش��ود که 
متاس��فانه به دلیل نبود اسپانس��ر و عدم اع��ام آمادگی 
تیم ها امس��ال رقابت های لیگ برتر برگزار نمی ش��ود. در 
س��ال گذش��ته نیز به خاطر مش��کات مالی و اینکه خود 

باش��گاه های ژیمناس��تیک باید با هزینه شخصی لیگ را 
برگزار می کردند ما ش��اهد تعطیل شدن لیگ برتر بودیم 
که متاسفانه امس��ال نیز این مشکل گریبانگیر لیگ شد. 
ژیمناس��تیک با سایر رش��ته ها فرق می کند و چون منبع 
درآمدی برای باش��گاه ها ندارد در نتیجه هیچ باش��گاهی 
حاضر نیس��ت که با هزینه شخصی لیگ برتر ژیمناستیک 
را برگ��زار کند، بنابراین از تمام مس��ئوالن ورزش کش��ور 

تقاضا دارم که نگاه ویژه ای به این رشته داشته باشند.

لیگژیمناستیکامسالهمتعطیلشد

آگه�یمزای�دهخصوصیس�ازیدو
باشگاهاستقاللوپرسپولیسدیروزدر
تعدادیازروزنامههایکثیراالنتشاربه

چاپرسید.
مجی�دیمهاجمس�ابقاس�تقاللبا
حمایتازکارلوسک�یروشدرفضای
مجازی،ازمسئوالنفدراسیونفوتبال
درخواستکردزمینهادامههمکاریاین
مربیپرتغالیباتیمملیرافراهمکنند.
ب�دونتوجهبهدوپینگیبودنبازیکن
عراق،مسئوالنAFCازتغییرنتیجهاین

بازیخودداریکردند.

س�رمربیتیممل�یبوکسومربیاختصاصیاحس�انروزبهان�یگفت:این
بوکسورشرایطخوبیداردوچهبهتراستکهاالنشارژروانیشود

تیتر اخبار
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 روان شناسی تبلیغات را 
جدی بگیرید

در دنیایی که در آن به س��ر می بریم بس��یاری از 
ام��ور جاری زندگی با روان شناس��ی گ��ره خورده و 
ب��ه جرات می ت��وان گفت نمی ش��ود جدایی زیادی 
بین روان شناس��ی و زندگی روزمره قائل ش��د، زیرا 
رنگ ها، نور ها، صداها و بوها همه و همه تاثیر روانی 
مخصوص��ی را روی هر ی��ک از م��ا می گذارند و به 
همی��ن دلیل معتقدیم این ح��وزه باید جدی گرفته 

شود. 
نمی توان کاالیی را به نمایش گذاش��ت و به ابعاد 
روان ش��ناختی آن توجه نکرد. این مثل آن است که 
تاثیر پذیری تبلیغ��ات برای مان مهم نباش��د. وقتی 
صحبت از روان شناس��ی می شود باید در نظر داشت 
که این ح��وزه در همه ابعاد تبلیغاتی می تواند نقش 
پر رنگی داشته باشد. از زمانی که نخستین طرح های 
آگهی زده می ش��ود تا زمان پخ��ش  و حتی بعد از 
پخش آن از نظر روان شناسی باید برای این موضوع 

اهمیت قائل شویم. 
به عن��وان مث��ال، مهم اس��ت که ی��ک آگهی در 
چ��ه زمانی ب��رای مخاطب پخش ش��ود ت��ا نهایت 
تاثیرگذاری را روی مش��تری داشته باشد، زیرا شما 
دوس��ت دارید آگهی تان بیشترین س��ود را برای تان 
ب��ه ارمغان بیاورد یا آنکه چ��ه رنگی در آگهی خود 
اس��تفاده کنید که مخاطب با ش��ما ارتباط بیشتری 

بر قرار کند. 
فک��ر می کنی��د اگر بدانی��د که رنگ قرم��ز تاثیر 
بس��زایی روی هیجانات آدم��ی می گذارد و در ذهن 
ناخودآگاه انس��ان ق��درت را نمایش می دهد و رنگ 
زرد تمرکز را بهبود می بخش��د و با افزایش هورمون 
ش��یمیایی س��روتونین در مغز حس خوشایندی به 
انس��ان می دهد یا اینکه رنگ س��بز تاثیر آرامبخش 
زیادی دارد، آیا باز بدون توجه به رنگ ها در تبلیغات 

از هر رنگی استفاده خواهید کرد؟ 
یا اگر بدانید هر بویی می تواند در انس��ان واکنش 
متفاوتی داش��ته باش��د یا بوهای خاص واکنش های 
منحصر به فردی را در انس��ان ب��ه وجود می آورند باز 
در ش��رکت و محل کارت��ان به این موض��وع توجه 
نمی کنید؟ به طور مثال اگر بدانید بو کش��یدن غذا 
به ص��ورت عمیق برای مدت کوتاهی می تواند مغز را 
فریب دهد و باعث ارس��ال پیام س��یری از مغز شود 
و اش��تها به غذا خ��وردن کاهش پیدا کن��د باز این 
موضوع نمی تواند تاثیری بر کار شما بگذارد یا حتی 
بوی خاصی همیش��ه در محل کارتان باش��د آیا اگر 
جای دیگری آن بو را استنش��اق کنید محل کارتان 

برای تان تداعی نمی شود؟ 
در مورد صدا نیز فکر می کنید اگر آگهی س��اخته 
شده برای رده سنی خاصی با جنسیت خاصی باشد، 
آیا باز تاثیری روی ش��ما نخواهد گذاشت؟ مثال اگر 
یک آگه��ی تصاویر آرامبخش را ب��ه نمایش بگذارد 

ولی صدای زیبایی نداش��ته باش��د، آیا تاثیری روی 
ش��ما ندارد؟ بگذاری��د یک مثال جالب ت��ر برای تان 
بیاورم و آن زمانی اس��ت که به کس��ی زنگ بزنید و 
به جای دوست تان این پیام را بشنوید که »مشترک 
مورد نظر ش��ما در ش��بکه موجود نمی باش��د«، چه 

واکنشی نشان می دهید؟ 
به واقع وقتی آگهی برای پخش آماده می شود باید 
از هر نظر مورد ارزیابی روان شناس��انه قرار بگیرد تا 
حداکثر تاثیر را روی مش��تری داشته باشد. جالب تر 
آنک��ه بس��یاری از این عوامل چن��ان روی هم تاثیر 

می گذارند که باورکردنی نیستند. 
بس��یاری از ش��رکت های تولیدکنن��ده ادکلن در 
جه��ان برای آنکه رایحه س��اخته ش��ده در کارخانه 
نهای��ت ف��روش را داش��ته باش��د، مدت ه��ا روی 
شیش��ه، جعبه، رن��گ و... مطالع��ه و تحقیق انجام 
می دهن��د تا نهایت رضایت را در مش��تری به وجود 
 بیاورند و مش��تری ارتباط روان��ی خوبی با محصول 

برقرار کند. 
اگرچه معدود ش��رکت های ایرانی هس��تند که در 
کار خ��ود خالقیت به خرج می دهن��د و تبلیغ خود 
را با روان شناس��ی گره می زنند، اما این تعداد بسیار 
اندک هستند. حتی گاهی باوجود موفقیت خوبی که 
در یک بخش از آگهی به دس��ت می آورند ولی چون 

نگاه کلی ندارند آگهی را بی تاثیر می سازند. 
چندی پیش یک آگهی ایرانی را مشاهده می کردم 
که مدام موتور سواری را در آینه راننده نشان می داد 
و بعد از مدتی محو می ش��د. موتورس��وار با لباس و 
کالهی که گذاش��ته بود این طور نش��ان می داد که 
قصد دارد آس��یبی به راننده بزند و راننده نیز بسیار 
کالفه نش��ان می داد. من به شخصه گمان کردم که 
هدف آگهی آن اس��ت که به مخاطبش هشدار بدهد 
ک��ه خطر اف��راد ناباب زیاد اس��ت و جنبه احتیاطی 
آن اس��ت که ماشین را از داخل قفل کنید یا از این 
مضامین. ام��ا بر خالف انتظار ناگه��ان چیز دیگری 
رقم خورد و راننده وقتی می خواس��ت به داخل یک 
کوچه بپیچد موتورس��وار با ماش��ین برخورد کرد و 
نقش زمین شد و گوینده این گونه گفت که همیشه 
مراقب خطر باش��ید زیرا گاه��ی موتور در نقطه کور 
شما قرار دارد. من اگر صدبار آن آگهی را نگاه کنم، 
باز می گویم آن موتور س��وار به دزدها بیش��تر شبیه 
بود و این پیام به هی��چ عنوان تاثیری که باید روی 
من نگذاش��ت زیرا تصویر، صدا، نور و... هیچ کدام با 
پیام انتهایی هماهنگ نبود. از این دست آگهی ها در 
صدا وسیمای ایران فراوان دیده می شود؛ فقط کافی 

است یک ساعت پای تلویزیون بنشینید. 

کاربران آنالین، هدف تبلیغ فیلیپس
احتم��اال اکثر م��ا متفق القول باش��یم ک��ه امروزه 
جوان��ان بخ��ش بزرگی از اوق��ات خ��ود را به صورت 
آنالین می گذرانند. در این بین برگ برنده در دس��ت 
برندهای��ی اس��ت که به نحو احس��ن از این مس��ئله 
اس��تفاده می کنند. فیلیپس یکی از همین برندهایی 
اس��ت که فهمی��ده چگونه می تواند توجه این نس��ل 
آنالی��ن را به خود اختصاص دهد؛ ی��ک بازی آنالین 

باحال فراموش نشدنی. 
به گ��زارش دنی��ای تبلیغات، کمپینی ک��ه به این 
منظور در نظر گرفته ش��ده بود »طراحی ش��ده برای 
بازی« نام دارد. به این ترتیب که کاربران می بایس��ت 
ویدئو ی مربوطه را تماشا و پس از آن ادامه داستان را 
آن طور که دوست داشتند تغییر می دادند. شخصیت 
این ویدئو مرد جوان بامزه ای اس��ت که باید برای یک 
مهمان��ی آماده ش��ود. کاربران باید ب��ه او در انتخاب 
ن��وع لباس و اصالح صورتش کم��ک کنند. کاری که 
کارب��ران باید انجام دهند این اس��ت که روی یکی از 
داس��تان ها کلیک کرده و ادامه روند داس��تان خود را 
ببینن��د. این کمپین در نوع خ��ود موفقیت آمیز بوده 
اس��ت چرا که فقط با کم��ک همین ویدئوی بامزه در 
آلمان آمار فروش محص��ول جدید ۱۶درصد افزایش 
یافت. آمارها نشان می دهد اشخاصی که این ویدئو را 
دیدند، طی بازی س��ه تا چهار انتخاب استایل اصالح 
را انتخاب کرده بودند و هر ش��خص به طور میانگین 
پن��ج دقیقه را صرف این بازی کرده بود. ورژن ۲۰۱۵ 
ای��ن بازی دارای ویژگی های بیش��تر و امکان انتخاب 
استایل های بیش��تری است. در ورژن ۲۰۱۴ آن فقط 
۶۲۵ روش پوش��ش لباس به همراه پنج نوع داستان 
متفاوت وجود داش��ت حال آنک��ه این تعداد در ورژن 
جدید به ۱۲۹۶ روش انتخاب لباس و ش��ش داستان 

مختلف افزایش داده شده است. 

تبلیغات خالق

Wizard آگهی: موسسه زبان انگلیسی
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نرگس فرجی

بررسی رویکردهای نامتعارف برای جذب طرح های تبلیغاتی

کپی برداری جفا به شرکت خودمان است

ای�ن فراخ�وان چ�ه بایده�ا و 
نبایدهایی برای این س�ازمان به 

همراه خواهد داشت؟ 
برای ش��روع باید ع��رض کنم که 
حدودا چند سالی است سرویس های 
مختل��ف ن��ت ای��ران را در ای��ران و 
غیر ایرانی را در کشورهای دیگر تست 
و استفاده کرده ام. درحال حاضر هم از 
سه سرویس مبین نت، مخابرات ایران 
و  های وب استفاده می کنم، با جرات 
می توان��م بگویم در بی��ن این برندها 
»ه��ای وب« ش��رایط مطلوب ت��ری 
دارد، درنتیج��ه دیدن ای��ن فراخوان 
برای ارس��ال ط��رح تبلیغات��ی برای 
من قابل فهم نبوده و آن را ناپس��ند 
و غیر کارشناسانه می دانم. همچنین با 
جایزه ای که برای آن در نظر گرفته اند 
غیر اصول��ی ب��ودن این فراخ��وان را 
تکمی��ل کرده اند. طرح های تبلیغاتی 
باید طبق اصول حرفه ای، زمان بندی 
و با معیارهای روان شناسی و تبلیغات 
درهم آمیخته شوند تا طرحی مناسب 
و درس��ت فراهم ش��ود. کدام فرد یا 
گروه می توان��د در این زمان محدود، 
آن هم با این تراز قیمتی نامناس��ب 
طرحی را به س��رانجام برساند. بدون 
ش��ک خروج��ی چنی��ن فراخوان��ی 
احتم��اال کپ��ی ط��رح آگهی ه��ای 
کمپانی ه��ا و برنده��ای معتب��ر دنیا 
خواه��د بود ک��ه توس��ط کانون ها و 
کمپانی های تبلیغاتی کوچک و بزرگ 
با اش��تیاق و عالقه به همراه دریافت 
دس��تمزد مناس��ب و در شأن چنین 
کمپانی هایی طراحی شده است. البد 
کپی این طرح ها با اندکی تغییر برای 
 های وب ارسال خواهد شد. سرانجام 
چنین اتفاقی هم��ان نتیجه ابتدایی 
و نامانوس استفاده از لوگوی شرکت 
م��ورد بحث ک��ه برگرفته از ش��رکت 

وودافون است، خواهد شد. 
 این شرکت از طراحان خواسته 
که از طرح لوگوی »های وب« در 
وسط طرح ها استفاده کنند، این 
درحالی اس�ت که بارها طراحان 
لوگ�و از کپی ب�ودن طرح لوگوی 
این ش�رکت از ش�رکت وودافون 
صحب�ت کرده ان�د، به نظر ش�ما 
این موضوع چه پیامدهایی برای 

شرکت به همراه خواهد داشت؟ 
متاس��فانه عدم توج��ه مدی��ران و 
همچنین ع��دم تمرکز بر فرآیندهای 
طراح��ی، گرافیک و بازاریابی صحیح 

موجب انتخاب ن��ام تجاری و لوگوی 
نامناسب می ش��ود. خودبینی برخی 
مدی��ران در عرص��ه اقتص��ادی ک��ه 
همه چی��ز را ب��ا معی��ار خودش��ان 
چنی��ن  ب��ه  منج��ر  می س��نجند، 
عملکردی می ش��ود. به همین دلیل 
شاید چنین شرکت هایی مثل سوال 
قبلی فراخوانی بدهند و با ارزان ترین 
قیمت با اندیش��ه خودشان کارشان 
را راه بیندازن��د که نخس��تین نتیجه 
آن نی��ز صرف هزینه های گزاف برای 
ای��ن ش��رکت ها در ام��ورات بع��دی 
خواهد ش��د. البته نقش شرکت های 
نظ��رات  از  اس��تفاده  و  خود مح��ور 
و  افراد  به خصوص  غیرکارشناس��انه، 
وابس��تگانی که به ظاهر  آگاهی های 
گرافیکی  نرم افزاره��ای  از  س��طحی 
دارند، به جای اس��تفاده از کانون های 
آگهی و تبلیغاتی که مشاور گرافیکی 
و تبلیغات��ی عملکرد آنه��ا را برعهده 

دارند، بی تاثیر نیست.
چرا  های وب تالشی برای تغییر 

لوگوی خود نمی کند؟ 
»های وب« نام جدید شرکتی است 
که قبال نوین نت خوانده می ش��د و 
تغییر نام آن به علت ش��بیه بودن به 
مبین نت ص��ورت پذیرفت. اینکه آیا 
این نام برای یک ش��رکت مخابراتی 
مفید اس��ت ی��ا خدم��ات طراحی و 
گرافیکی آن تا چه اندازه دقیق بوده، 
آنقدر مهم نیس��ت، مهم این اس��ت 
که این ش��رکت به کپی برداری ادامه 
می دهد و کپی برداری آن از ش��رکت 
وودافون بسیار مس��جل است، حتی 
این شرکت رنگ سازمانی را به همراه 

نشان تجاری ش��رکت وودافون کپی 
کرده اس��ت. آیا این شرکت می تواند 
ادعای ارائه تجربه جدید را با توجه به 
فرهنگ بصری بسیار خوب و ریشه دار 
ایرانی، برای مش��تریان خود داش��ته 
باشد! حتما در سفرهای خارج از ایران 
به خصوص در کشورهای مختلفی از 
جمله آلمان، ایتالیا، فرانس��ه، تایلند، 
هندوس��تان و ... نشان تجاری شرکت 
به خص��وص  دیده ای��د.  را  ووداف��ون 
افراد فوتبال دوس��ت و عالقه مند به 
مس��ابقات اتومبیل رانی لوگو و نشان 
این ش��رکت مخابراتی بزرگ را بیش 
از بقیه در ایران می شناس��ند. جالب 
اس��ت بدانید، کمپان��ی وودافون یک 
ش��رکت بس��یار قدرتمند بین المللی 
است که در جهان خدمات مخابراتی 
از قبی��ل انتقال صوت، پی��ام، دیتا و 
س��خت افزارهایی  تامین  همچنی��ن 
ب��ه منظور تس��هیل ام��ور مخابراتی 
ارائ��ه می دهد. این ش��رکت در بیش 
از ۳۰ کش��ور به ص��ورت مس��تقل و 
در بی��ش از ۴۰ کش��ور به ص��ورت 
مش��ارکت تجاری مش��غول به ارائه 

خدمات است. حال،  های وب در برابر 
چنین ش��رکت قدرتمندی ایس��تاده 
اس��ت. همان ط��ور که گفت��م من از 
س��رویس های وب اس��تفاده می کنم 
و تقریبا راضی هس��تم و نمی خواهم 
یکطرفه به میدان ب��روم اما چرا این 
شرکت خوبی های سرویس را با ندانم 
کاری های غیر حرف��ه ای و اصولی به 
این سادگی زیر پا می گذارد. مدیران 
برندهای مطرح شده و دیگر برندها با 
کپی برداری بی رحمانه از یک برند در 
دس��ته کاری خود، آن هم در سطح 
جهانی، مخاطبان خود را از نظر برند 
و برند شناس��ی ضعیف تصور کرده و 
بدون توجه ب��ه اطراف خود به تبلیغ 
آن برند با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای 
اقدام می کنند. در این راستا اشاره به 
اس��تفاده از المان اصل��ی وودافون و 
طرح لوگو در طراحی جدید ش��رکت 
پ��االز موک��ت نیز قابل توجه اس��ت. 
اینکه پاالز موک��ت از روی  های وب 
کپ��ی کرده ی��ا وودافون ب��رای خود 

سوال الینحلی است. 
در فراخ�وان تاکی�د ش�ده که 

طرح های کپی پذیرفته نمی شود 
و شرکت نس�بت به آنها برخورد 
خواهد کرد، در حالی که برخی از 
این ش�رکت  تبلیغاتی  طرح های 
مانن�د م�وس و لی�وان آب کپی 
بوده اند؛ نظرتان درباره این بخش 

چیست؟ 
وقتی مس��ئله به این بزرگی یعنی 
برند و لوگو رنگ سازمانی کپی است، 
دیگر موارد پیش پا افتاده و در سطح 
پایینی به حس��اب می آیند، می دانید 
چرا؟ برای اینکه موضوع تبلیغات در 
همه سطوح بازار، داللی عده ای شده 
است که با ارتباطات غیر اصولی فقط 
به فکر فروش محصوالت هس��تند و 
هدف شان از تبلیغات، ارتقای برند و 

جریان ساز شدن شرکت ها نیست.
 در ای��ن بی��ن متاس��فانه عده ای 
ش��ده اند واس��طه که موارد مختلف 
را ب��ا قیمت های کم و زی��اد تحویل 
کوچ��ک  و  ب��زرگ  کمپانی ه��ای 
می دهند تا پورسانت خود را دریافت 
کنند. در این وانفسا مشاوران خوب و 
با سواد گرافیکی تبلیغاتی خودشان را 
کنار کش��یده و کمتر وارد این موارد 
می شوند. ش��رکت هایی که وارد این 
بازی ها می ش��وند فاتحه شان خوانده 

شده است.
 ش��اید مدیران ارش��د ه��م مطلع 
نباش��ند، من در اینجا منظورم فقط 
به  های وب نیس��ت، منظورم بیش��تر 

برندها و کمپانی هاست.
 در این راستا شاید منظور از کپی 
نکردن در این فراخوان نیز اغواکردن 
اف��راد و طراح��ان تازه کار باش��د که 

حواس شان را خوب جمع کنند، اگر 
کپی می کنند، طوری کپی کنند که 
ملت و خودشان و مدیران شان متوجه 

نشوند. 
انته�ای فراخ�وان عن�وان  در 
ش�ده که به طرح ه�ای برگزیده 
فقط یک نیم س�که داده می شود 
و در طرح ه�ای تبلیغات�ی بعدی 
شرکت استفاده خواهد شد، شما 
ک�ه در این عرصه فعال هس�تید 
این موض�وع را چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟ 
این دیگ��ر از آن شاهکارهاس��ت. 
طراحی تبلیغاتی در چنین س��طحی 
و آن هم ملی واقعا تاسف برانگیز است 
در حالی که حداقل  دستمزد این کار 
چندین برابر این جایزه پیش��نهادی 
اس��ت. البته باز هم تاکید می کنم به 
نظرم افراد حرفه ای و کاربلد و باتجربه 
به هیچ وجه سراغ این آگهی نخواهند 
رفت و همان می ش��ود ک��ه طرح ها 
توس��ط افرادی ناش��ناخته ارائه شود 
که ش��اید فقط به لطف ابزار شناسی 
و دانستن نرم افزارهای گرافیکی و به 
لطف و نعم��ت اینترنت، از طرح های 

برندهای بزرگ کپی می کنند. 
پیشنهاد شما برای شرکت های 
سفارش دهنده آگهی ها چیست؟ 
ما مشکالت بزرگی پیش رو داریم. 
متاس��فانه اکثر مدیران و کارشناسان 
ش��رکت ها و کمپانی ه��ا می خواهند 
نظارت مس��تقیم در ام��ور ارتباطات 
و تبلیغات��ی از جمل��ه برن��د و لوگو 
و فرم ه��ای تبلیغاتی مانند پوس��تر، 
بیلبورد، عکس های تبلیغاتی، فیلم ها 
و... داشته باشند و همه در این حوزه 
خودش��ان را کارش��ناس این رش��ته 

می دانند.
 باید این مشکل حل شود. در آخر 
نقل قولی می کن��م از دیوید اگیلوی 
یکی از باتجربه ترین و پرافتخارترین 
مدیران تبلیغاتی دنی��ا که می گوید: 
»چ��ه کس��ی در خان��ه اش نگهبان 
دارد و خودش ش��ب ت��ا صبح بیدار 
می مان��د؟« این جمله ای اس��ت که 
»دیوید اگیلوی« خطاب به مشتریان 
گفته اس��ت، منظور از این جمله این 
اس��ت؛ در کاره��ای تبلیغاتی که به 
آژانسی می سپرید دخالت نکنید. اگر 
در فضای کار مانند کس��ی باشید که 
بغل دس��ت راننده می نشیند و مدام 
به او می گوید از ک��دام طرف برود و 
چه بکند، خدا عاقبت شما و شرکت 

تبلیغاتی تان را به خیر گرداند. 

محمد تماشا
روان شناس صنعتی

متاسفانه عدم توجه مدیران و همچنین عدم تمرکز بر 
فرآیندهای طراحی، گرافیک و بازاریابی صحیح موجب انتخاب 

نام تجاری و لوگوی نامناسب می شود

فراخوان ارس�ال طرح های تبلیغاتی برای یک شرکت، میوه نوبرانه 
صنعت تبلیغات کشور است.  اکثر فعاالن این حوزه با دیدن فراخوان 
یک ش�رکت خدمات اینترنتی به فکر فرو رفته اند. همه از یکدیگر 
می پرسند مگر می شود از طریق فراخوان در زمان کوتاهی طرح های 
تبلیغاتی جمع آوری کرد، آن هم طرح هایی به قیمت نیم سکه طال.  

»های وب« شرکتی که به ارائه خدمات اینترنتی به مشتریان مشغول 
اس�ت، چند وقتی اس�ت فراخوانی را به منظور جمع آوری طرح های 
تبلیغات�ی برگزی�ده در حال اجرا دارد.  این ش�رکت ب�ا اجرای این 
فراخوان، س�وال های زیادی را در ذهن همه فعاالن عرصه تبلیغات 
ایجاد کرده است.  در این فراخوان از طراحان عالقه مند به ارسال آثار 

خواسته شده که حتما از لوگو و رنگ سازمانی های وب در طرح های 
تبلیغاتی شان اس�تفاده کنند؛ لوگو و رنگ سازمانی که مدتی قبل، 
نقل محافل فعاالن صنعت تبلیغات بود و به کپی بودن متهم می شد. 
به س�راغ احمد خطی�ری، مدرس و کارش�ناس گرافیک و تبلیغات 
رفته ایم تا عملکرد جدید »های وب« را موشکافانه تر بررسی کنیم. 



 شیرینی های سنتی
لباس تازه به تن می کنند

یکی از شیوه های جذب سرمایه برای کشورها، صنعت 
گردشگری و توریسم است. در این صنعت گردشگران با 
خودشان سرمایه می آورند و به راحتی می توانند بسیاری 
از محصوالت کشورهای مختلف را به منظور سوغاتی به 
کشورهای خودشان ببرند. ایران کشوری است که با تنوع 
محصوالت سنتی می تواند از این شیوه، بهره برداری خوبی 
کند. یکی از این محصوالت خوش��مزه ایرانی، مس��قطی 
اس��ت؛ شیرینی محبوبی که در اکثر اعیاد و مراسم ها در 
خانه هر ایرانی پیدا می شود. این محصول سوغات شیراز 
اس��ت و معموال هر فردی که به این شهر سفر می کند  از 
این شیرینی برای دوستانش سوغاتی می برد، ولی در اکثر 
موارد مصرف کنندگان این محصول سنتی با یک مشکل 
مواجه می شوند؛ این شیرینی خوشمزه نیز مانند بسیاری 
دیگر از محصوالت مشابه  از فقر بسته بندی رنج می برد. در 
اکثر مواقع این محصول در جعبه های فلزی و مقوایی به 
فروش می رود. معموال شیرینی های سنتی ایرانی حاوی 
ش��یره هستند و این ش��یره در اکثر مواقع از بسته بندی 

بیرون می زند و باعث آزار مصرف کنندگان می شود. 

کتابی به خوشمزگی مسقطی 

با وجود تمام نقایصی که در زمینه بسته بندی محصوالت 
سنتی به چشم می خورد، اخیرا خالقیت هایی هم از جانب 
تولیدکنندگان مش��اهده می شود. به عنوان مثال، چندی 
پی��ش در یک مهمانی میزبان برای پذیرایی کتابی قرمز 
رنگ را مقابلم گرفت. با نقوشی که روی کتاب بود در ابتدا 
فکر کردم می خواهد برایش قسمتی از کتاب را بخوانم ولی 
میزبان کتاب را باز کرد و من تازه متوجه شدم که کتاب 
بسته بندی یک شیرینی خوشمزه ایرانی است. بسته بندی 
متفاوتی که در میانه خود محصول شیرینی سنتی را جای 
داده بود. این بسته بندی جالب مربوط به مسقطی الرستان 
با برند ترنج بود. بس��ته بندی ای که هم برای هدیه دادن 
مناسب است و هم در مواقع پذیرایی از میهمان به آسانی 

مورد مصرف قرار می گیرد. 
این بسته بندی شبیه کتابی است که در طراحی جلد 
آن از المان های ایران باستان استفاده شده است. در نگاه 
اول طراحی بسته بندی مسقطی شبیه کتابی است که عینا 
نام شرکت و محصول، جای نام کتاب نشسته است و در 
پش��ت جلد آن به جای خالصه بخشی از کتاب، جدولی 
از مواد مورد اس��تفاده و اطالعات دیگر داده ش��ده است. 
محصول مسقطی در میان کتاب و به قطعات یکسان در 
کاوری پالستیکی قرار گرفته است. رنگ جلد بسته بندی 
مانند رنگ محصول قرمز رنگ اس��ت و موقع مصرف نیز 
به آسانی از بس��ته بندی جدا می شود و مابقی محصولی 
که مصرف نشده در بس��ته بندی بدون هیچ تغییری در 
شکل و ش��مایل باقی می ماند. شاید این شیوه برای این 
شرکت هزینه زیادی در بر داشته باشد ولی همین هزینه 
به نوعی س��رمایه گذاری در بازاریابی و جذب مش��تریان 
است. چون بسته بندی به نوعی به بازاریابی مستقیم برای 
محصول می پردازد. مش��تریان حین خرید قبل از دیدن 
هر نکته و تبلیغی، بسته بندی را از نظر می گذرانند. بارها 
ش��نیده ایم که مصرف کننده ای در میان نکته های مثبت 
یک بسته بندی حتما به مصرف آسان آن اشاره می کند. 
از این گذشته در مورد محصوالتی از جنس مسقطی که 
معموال هدیه داده می شوند، ظاهر زیبا معیار خوبی برای 

خرید است. 

تعامل صنعت و دانشگاه در تغییر بسته بندی 

با تمام این توصیفات نه تنها این شرکت بلکه بسیاری از 
شرکت های تولید کننده محصوالت سنتی ایرانی به تازگی 
به یاد این افتاده اند که تغییراتی اساس��ی در بسته بندی 
خود ایجاد کنند. برای مثال یکی از تولیدکنندگان گز در 
اصفهان نیز محصوالت خود را با بس��ته بندی های متنوع 
به بازار ارائه کرده اس��ت. نکته جالب اینکه این ش��رکت 
برای تغییر بس��ته بندی خود به س��راغ دانشگاه رفته و از 
دانشجویان گرافیک و طراحی بسته بندی تقاضای دادن 
طرح به این ش��رکت کرده اس��ت. این دانشجویان بعد از 
طی مراحل متنوعی، طرح های جالبی را برای محصوالت 
مختلف این شرکت ارائه کردند و بعد از آن نیز طرح های 
این دانشجویان برای بسته بندی های صادراتی این شرکت 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. به گفته خود شرکت 
این بسته بندی ها مورد توجه مصرف کنندگان بازار خارج 
از کش��ور نیز قرار گرفته اس��ت. به نوع��ی این بار تعامل 
صنعت و دانشگاه جواب داده است. صاحبان این شرکت 
به دانشجویان تازه کار اعتماد کرده و نتیجه این اعتماد را 
نیز برداش��ت کرده اند. در واقع این شرکت عالوه بر بهبود 
وضعیت بسته بندی های خود به این دانشجویان نیز انگیزه 
ادامه تحصیل در این رش��ته را داده است. چون برخی از 
دانشگاه ها به خاطر عدم عالقه دانشجویان دیگر تمایلی به 
جذب دانشجو در این رشته را ندارند. راهی که اگر مابقی 
صنایع نیز به آن گرایش داشته باشند، باعث کارآفرینی و 

رشد جایگاه خود در بازار خواهند شد. 

بازاریابی کم هزینه شرکت های کوچک 

اگر کس��ب و کاری کوچک دارید که با هزینه اندک 
در پی روش های بازاریابی کم هزینه هس��تید، ستون 

امروز را دنبال کنید. 

برنامه ارجاع مشتری 
یک برنامه کاالی مرجوعی مشتری راه بیندازید. به 
مشتریانی که به اشتباه کاالی خراب نصیب شان شده 
بود، یک محصول رایگان جایگزین، یک ماه خدمات 
رایگان یا پاداش های دیگر به مشتریان ارجاعی وعده 
دهید. به یاد داش��ته باش��ید که دهان به دهان شدن، 
ی��ک ابزار قدرتمند اس��ت، به گونه ای ک��ه هر فرد به 
دوستان و آشنایانش درباره ارزشمندی خدمات شما 

خواهد گفت. 

بازیابی محتوا
همان گونه که می توانی��د اطالعات موجود قدیمی 
را دوب��اره هدف بن��دی کنی��د، می توانی��د محتوای 
قدیمی تان را نیز ب��ه محتوای جدید تبدیل کنید. از 
روش وبین��ار به آموزش ویدیویی تغییر جهت دهید. 
مجموع��ه ای از پس��ت های وبالگی را به ش��کل یک 
کتاب الکترونیکی در بیاورید. از تغییر محتوای قدیمی 
نترسید، ش��انس یک بار در خانه شما را می زند. اگر 
با محتوای قبلی تعداد مشخصی مشتری داشتید، با 
تغییر محتوا می توانید مخاطبان جدیدی جذب کنید. 

رقابت آنالین 
شما برای جلب توجه و دیده شدن بیشتر در میان 
رقبا، نیاز به کارهایی مانند جایزه گذاشتن و برگزاری 
مسابقه دارید. تعداد شرکت کنندگان و پتانسیل های 
بالقوه میزان ارزش جایزه ش��ما را تعیین می کند. اگر 
بودجه تان محدود اس��ت نیاز به جایزه بسیار گران و 
پرهزینه برای شرکت کنندگان ندارید. حتی می توان 
با آخرین مدل یک بطری نوشیدنی یا کوله پشتی های 
جذاب هم مشتریان را خش��نود کرد. از ایده پردازان 
برای برگزاری یک مسابقه جذاب کمک بگیرید. مثال 
ش��رکت های مواد غذایی می توانند مس��ابقه آشپزی 
برگزار کرده و به کس��انی که با محصول آنها بهترین 
دس��تور پخ��ت مواد غذایی را پیش��نهاد دهند جایزه 

بدهند. 

همکاری صنعتی 
با کسب و کارهای مرتبط با صنعت خود )و نه رقبای 
مس��تقیم( به صورت تیمی روی یک پروژه مش��ترک 
همکاری کنید. این امر می تواند از طریق انواع مختلف 
وقایع خاص مکانی یا آنالین با یک وبینار یا روش های 
پروموشن انجام شود. ش��راکت با دیگر کسب و کارها 

دوبرابر از حالت معمولی بیش��تر دیده می شود. اگر با 
یک کسب و کار مرتبط با صنعت خود شریک شدید، 
عالوه بر مشتریان قبلی به طیف جدیدی از مشتریان 
دست می یابید. با شراکت دو شرکت مردم با یک تیر 
دو نش��ان می زنند و بنابرای��ن حاضرند برای آن پول 

بپردازند. 

کارت ویزیت های جذاب
ب��رای ش��رکت خ��ود کارت ویزیت ه��ای ج��ذاب 
س��فارش دهید و س��پس آن را به هر کس��ی که به 
ذهن تان می رس��د بدهید. س��الم و احوالپرسی با هر 
ف��ردی می تواند با دادن کارت ویزیت از جانب ش��ما 
همراه باش��د. هرچه تعداد بیش��تری از اف��راد درباره 
کسب و کار ش��ما بدانند، شانس بیشتری برای فروش 
محصوالت تان دارید، حتی اگر آنها تنها نگاهی گذرا 

به کارت شما بیندازند. 

بالن های تبلیغاتی
در رویدادهایی مانند نمایشگاه کتاب و... می توانید 
با استفاده از بالن های بزرگ رنگی، اجاره یک مخزن 
هلی��وم و طرحی زیبا نظ��ر ده ها هزار نف��ر را به نام 
برندتان جلب کنید. هم کودکان و هم بزرگ تر ها بالن 
را دوس��ت دارند، پس در انجام این کار تردید نداشته 
باش��ید. ش��ما می توانید با مبلغی نه چندان زیاد، نام 
برندتان را بر فراز جمعیتی عظیم به اهتزاز درآورید. 

راهبرد جایگزینی صادرات 
آیا می دانستید راهبرد جایگزینی صادرات، صادرات 
محصوالت غیرسنتی از قبیل محصوالت اولیه فرآوری 
شده، کاالهای نیم ساخته صنعتی و کاالهای ساخته 
ش��ده )کاالهای صنعت��ی( به جای صادرات س��نتی 
محصوالت اولیه )خام( است؟ این راهبرد بیشتر برای 
کشورهایی است که دارای منابع معدنی غنی هستند. 
فق��دان فضای تولید رقابت��ی، واردات بی رویه و عرضه  
محصوالت بدون در نظر گرفتن سازوکارهای اقتصادی، 
ما را به سمت فروش انبوه گاه بی برنامه و ادامه  بازاریابی 
کالسیک سوق داده اس��ت. امروزه تعرفه واردات کاال 
به تنهایی نمی تواند کمک موثری به تولید بکند، بلکه 
فاکتورهای بسیاری مانند نقدینگی واحدهای تولیدی ، 
تس��هیالت ارائه ش��ده به آنها، بهره من��دی از دانش و 
فن��اوری روز، قیمت تمام ش��ده ، هزینه های س��ربار و 
بهره وری نیز از نکاتی اس��ت که الزمه تولید با قیمت 

رقابتی است.

در بس��یاری از سازمان های 
ایران��ی ب��ه جز س��ازمان های 
به نام مدیریت  واحدی  بزرگ، 
بازاریاب��ی وجود ن��دارد و در 
بهتری��ن حال��ت، فعالیت های 
این ح��وزه را قس��مت روابط 
عموم��ی بر عه��ده می گی��رد. 
ای��ن  وظای��ف  همچنی��ن 
مدیری��ت  واح��د  ب��ا  واح��د 
تبلیغ��ات همپوش��انی دارد و 
در واق��ع بیش��تر س��ازمان ها 
اس��تراتژی های بازاریابی خود 
را تنها محدود به فعالیت های 
تبلیغاتی می کنند و از وظایف 
دیگ��ر مدیر بازاریابی غافل اند. 
مدیر بازاریابی س��متی اس��ت 
خارجی  سازمان های  اکثر  که 
دارای آن هستند، اما در ایران 
توجه چندانی به آن نمی شود. 
برای توس��عه واح��د بازاریابی 
جه��ت  در  گام های��ی  بای��د 
پ��رورش، جذب و اس��تخدام 
مدی��ران این واح��د در پیش 
گرفته شود. حال این پرسش 
مطرح می ش��ود که یک مدیر 
بازاریابی موفق باید دارای چه 
ویژگی های��ی باش��د؟ گزارش 
م��ا را دنب��ال کنید تا پاس��خ 

سوالتان را دریابید.
خارجی  پژوهش های  نتایج 
نش��ان می دهد ک��ه مدیریت 
بازاریاب��ی با پتانس��یل رش��د 
درآم��د 48.8 درص��د یک��ی 
مش��اغل  پردرآمد تری��ن  از 
دنیاست. بس��یاری از مدیران 
بازاریابی دوست دارند همیشه 
در حرفه ش��ان اول باشند، اما 
بای��د بدانند دس��تیابی به این 
هدف نیازمند ش��ور و عالقه و 

مسئولیت پذیری است. 
الزم اس��ت چندین ویژگی 
ک��ه ب��رای موفقی��ت در این 
حیط��ه الزم اس��ت را ب��ه یاد 

بسپارید. 

1- فراگیری مهارت های 
فروش 

به عنوان یک مدیر بازاریابی 
باید در مورد ایده ها، وظایف و 
تصمیمات فروش آگاه باشید. 
فروش  مهارت ه��ای  توس��عه 
وظیف��ه ای حیاتی ب��رای این 
شغل است. به عنوان یک مدیر 
بازاریابی نیاز است که گام های 
فروش را فرا  بگیرید و ارتباط 
تنگاتنگی ب��ا همکاران تان در 
بخش فروش داش��ته باش��ید. 
ب��رای  را  زمان��ی  بنابرای��ن 
فراگی��ری هنر ف��روش صرف 
کنی��د. می توانی��د ب��ا ارتباط 
برق��رار کردن با فروش��ندگان 
موفق، دیدگاه های ارزشمندی 
را بیاموزی��د و از آن در جهت 

استفاده  مش��تریان  یا  ارتباط 
کنید. 

2- برون گرایی- 
درون گرایی

بازاریاب��ی  مدی��ر  ی��ک 
خ��وب ف��ردی اس��ت ک��ه از 
نظ��ر برون گرای��ی در س��طح 
باالتری باش��د، افراد برون گرا، 
اجتماعی تر و فعال تر هستند، 
اجتماع��ی  ارتباط��ات  در 
موفق ترند و بهتر با افراد رابطه 
برقرار می کنند و از آنجایی که 
ان��رژی روانی خود را از بیرون 
دریاف��ت می کنند، از برقراری 
تعامالت پی در پی  ارتباطات و 
ب��ا اف��راد گوناگ��ون خس��ته 
درصدد  حت��ی  و  نمی ش��وند 
روابط��ی  چنی��ن  گس��ترش 
هس��تند. به راحت��ی دوس��ت 
پی��دا می کنن��د و ارتباط��ات 
موثری ب��ا صاحبان مش��اغل 
برقرار می س��ازند. ب��ا این حال 

نیز  کامل  برون گرای��ی 
اف��رادی  چنین  ب��رای 
مناس��ب نیس��ت، بلکه 
فرد شاغل  اس��ت  الزم 
بازاریاب��ی  حیط��ه  در 
از  درون مایه های��ی 
داشته  نیز  درون گرایی 
باش��د ت��ا بتوان��د ب��ر 
رفتار ه��ای خود کنترل 

بیشتری داشته باشد.

3- هوش هیجانی
هوش  ی��ا  هیجانی  ه��وش 
عاطفی در واق��ع یک ویژگی 
دارای  اس��ت که  ش��خصیتی 
مولفه های��ی چ��ون ش��ناخت 
عواطف شخصی، به کار بردن 
برانگیختن  هیجان ها،  درست 
خود شناخت عواطف دیگران و 
برقراری رابطه با دیگران است. 
یکی از مهم ترین نیازهای یک 
برقراری  موفق  بازاریابی  مدیر 
مناس��ب  اجتماعی  ارتباطات 

ب��ا دیگ��ر ش��رکت ها و افراد 
است. تحقیقات نشان داده اند 
هیجانی  ه��وش  ک��ه  افرادی 
باالیی دارند، ارتباطات موفقی 
برق��رار می کنند، زی��را درک 
مناس��بی از ط��رف مقاب��ل و 
از  درس��ت  درک  همچنی��ن 
کنترل هیجانات  و  احساسات 

خود دارند.

4- انتقال پروژه ها
مدی��ران موف��ق بازاریاب��ی 
پروژه های��ی را که الزم اس��ت 
انتقال یابند، باید انتقال دهند. 
آنها نباید نقش شان را محدود 
محدودیت های  هرگون��ه  ب��ه 
خ��اص بکنند. در صورت لزوم 
اس��تخدام کنن��د و در هنگام 
ب��ه  را  مس��ئولیت ها  تقاض��ا 
بسپارند.  واجد الش��رایط  افراد 
حت��ی می توانی��د در این راه 
از برون س��پاری نیز اس��تفاده 

کنید. 

5- انرژی تان را تقسیم 
کنید

اف��رادی که در شغل ش��ان 
ش��ور و حرارت داشته باشند، 
بسیار کم اند. س��عی کنید در 
خود عالقه ایج��اد کرده و آن 
را به دیگران نیز منتقل کنید 
و بدانید که آن مس��ری است، 
به همه افراد دور و بر شما نفع 
می رس��اند و موفقیت پروژه ها 

را بیشتر ممکن می سازد. 

6- رضایت مشتری 
به عن��وان ی��ک مدیر ش��ما 
مجبورید هم کارکنان اجرایی 
و هم مشتریان نهایی را راضی 
کنید. در واق��ع به نوعی رابط 
آنها باش��ید. برای رسیدن به 
بای��د به اهداف  مراحل باالتر 
مالی نیز توج��ه کنید. گاهی 
اوق��ات تقاض��ای بیش��تر ی��ا 
کمت��ری وج��ود دارد، در این 
حالت رهبری در حفظ تعادل 
کلید عبور از این مرحله است. 

7- پیام زندگی آسان
از بهتری��ن روش های  یکی 
اطمینان مش��تری، درک پیام 
تبلیغات��ی شماس��ت ک��ه در 
می گویید  مش��تریان  ب��ه  آن 
ب��ا ای��ن محصول ی��ا خدمت 
زندگی اش را آس��ان کرده اید. 
تاثیرگذارترین برنامه بازاریابی 
از م��وارد  در بس��یاری 
متمرک��ز،  برنام��ه ای 
ساده و ش��فاف است و 
پیام ش��ما اغلب باید به 
روشی ساده که هضم و 
درکش آس��ان باشد به 
ش��ود.  منتقل  مخاطب 
کار س��اده و مش��خص 
توس��ط  ش��ده  انج��ام 
حوزه شما برای دیگران 
نی��ز س��اده اس��ت که 
منجر ب��ه نتایج بهتری 
می ش��ود، بنابرای��ن می توانید 
مس��یر زیادی برای رس��یدن 
به این ه��دف بپیمایید که به 
مشتریان بگویید این محصول 
زندگی ش��ان را راحت تر کرده 
اس��ت. مطمئ��ن باش��ید که 
نتایج خوبی در بلند مدت عاید 

شرکت تان می شود. 

8- تعامل با مشتری 
بهتری��ن مدی��ران بازاریابی 

ب��ازار را بهت��ر از رقبا درک و 
دنبال می کنن��د. یک رویکرد 
نوآوران��ه به همراه آینده نگری 
شما به ارتقا و توسعه محصول 
و خدم��ت ب��ه مش��تریان تان 
کم��ک  رقبای ت��ان  و حت��ی 

می کند. 
ای��ن ام��ر می توان��د هم در 
در  ه��م  و  ب��ازار  مش��تریان 
مشتریان سطح اجرایی اعمال 
ش��ود. برای این کار یک تیم 

اجرایی ضروری است. 

9- شناسایی داده ها و 
چگونگی ارائه آنها

بازاریاب��ی نوین پر از تحلیل 
و آمار است، بنابراین مدیریت 
بازاریابی موثر وابسته به دقت 
زیاد در آمارهای کمی شرکت 
اس��ت. داده ه��ا می توانند یک 
نقش��ه موثر بدون م��رز فراهم 
کنن��د. اهمی��ت آن را هنگام 
ارائه نتایج کاری و درآمدهای 
به دست آمده متوجه می شوید.

10- حیطه خود را 
بشناسید

هیچ مشتری ای به محصول 
یا خدمت شما توجه نمی کند، 
مگ��ر اینک��ه به آن نی��از پیدا 
کند. بنابرای��ن ایجاد یک پل 
می��ان محص��والت و توجه به 
نی��از مش��تری نیازمند دانش 
در هر دو زمینه است. این گام 
را در مورد مش��تریان سازمان 

خود اعمال کنید. 

11- جذابیت های فیزیکی و 
مهارت های کالمی

ظاه��ر خ��وب و ج��ذاب در 
جذب افراد بس��یار موثر است. 
اف��راد جذاب عاطف��ه مثبت را 
برانگیخت��ه می کنن��د و عاطفه 
مثبت منجر به جاذبه می شود. 
از طرفی اف��رادی که جذاب تر 
به نظ��ر می رس��ند مهارت های 
بهت��ری دارن��د  بی��ن ف��ردی 
و احس��اس بهت��ری درم��ورد 
بنابر ای��ن  دارن��د،  خودش��ان 
ایج��اد  بهت��ری  ارتباط��ات 
می کنند. همچنین بیان صریح 
و قاطع، نس��بت به بریده بریده 
صحبت ک��ردن یا اس��تفاده از 
مکث زی��اد در صحب��ت، برای 
مت�قاعد کن��نده تر  مش���تری 
در  ف��رد  اگ��ر  ب��ود.  خواه��د 
کالم خ��ود اطمین��ان و قدرت 
کافی داش��ته باش��د، در جذب 
مخاط��ب خود بس��یار موفق تر 
عم��ل خواه��د کرد. ع��الوه بر 
یک  ماهرانه  کالم��ی  توانای��ی 
مدی��ر بازاریابی خوب، از اصول 
اساسی و نشانه های غیر کالمی 
)زبان ب��دن( نیز آگاهی الزم را 

دارد. 
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بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

بازاریابی به سبک ایرانی فوت و فن های یکی از پردرآمدترین مشاغل دنیا

مدیران بازاریابی موفق چه ویژگی هایی دارند؟ آرین طاهری

هدی رضایی 

حسین محمدیان

مدیریت بازاریابی با پتانسیل 
رشد درآمد 48.8 درصد 

یکی از پردرآمد ترین مشاغل 
دنیاست. بسیاری از مدیران 

بازاریابی دوست دارند همیشه 
در حرفه شان اول باشند، اما 
باید بدانند دستیابی به این 
هدف نیازمند شور و عالقه و 

مسئولیت پذیری است 

با  ارتباط  سیس��تم مدیری��ت 
مهم تری��ن  از  یک��ی  مش��تری، 
بخش های س��ازمان یعنی واحد 
ف��روش را ق��ادر می س��ازد ک��ه 
عالوه بر برنامه ریزی فعالیت های 
ش��رکت،  محص��والت  ف��روش 
براس��اس  را  ف��روش  سیس��تم 
داده هایی که به آن افزوده شده 
با سرعت بس��یار باالیی تجزیه و 

تحلیل کند.
برنامه ری��زی و تلفی��ق واح��د 
ف��روش ب��ا سیس��تم مدیری��ت 
فرآیندهای  مش��تری،  با  ارتباط 
جاری فروش محصوالت شرکت 
به صورت سیستماتیک  را  ش��ما 
انج��ام می ده��د ت��ا در ذه��ن 
دی��دگاه  س��ازمان  مش��تریان 
واحد و یکپارچ��ه ای پدید  آید و 
نتیجه این رون��د افزایش فروش 
محص��والت، کوتاه ک��ردن زمان 
مراجعه مش��تری تا زمان فروش 
و رضایتمندی بیش��تر مشتریان 

از سازمان خواهد بود. 
همچنی��ن تمام��ی اطالع��ات 
مورد نی��از و فعالیت های مرتبط 
با فروش را در دس��ترس ش��ما 
قرار می دهد تا به جای گردآوری 
اطالعات و تهیه گزارش ها، تمام 

وقت خود را صرف فروش کنید.
ارتباط  با سیس��تم مدیری��ت 
با مش��تری )س��ی .آر .ام( ش��ما 
استانی  مراکز  می توانید عملکرد 
زیرمجموع��ه  س��ازمان های  و 
شرکت خود را ارزیابی و کنترل 
کنید و استراتژی ها و برنامه های 
یکپارچه ای را در س��طح کش��ور 
پیاده س��ازی کنی��د. ب��ه جرات 
می ت��وان گف��ت این سیس��تم، 
که  است  کامل ترین سیس��تمی 
با روش های استاندارد به افزایش 

فروش کمک می کند. 
ب��ا ارائه ای��ن سیس��تم، قادر 
خواهید بود نس��بت به مشتریان 
دیدگاهی  بالق��وه،  مش��تریان  و 
360 درج��ه ای و تم��ام و کمال 
ب��ا  کار  ای��ن  باش��ید.  داش��ته 
پیگیری  و  نظ��ارت  گ��ردآوری، 
تمام اطالعات اساسی مانند شرح 
حال مفصل مش��تری، تاریخچه 
کامل تعامالت و مرور ارتباطات 
اساسی مشتری با سازمان انجام 
می گیرد. دیگر الزم نیس��ت تا از 
نرم افزاره��ای اکس��ل و ... جهت 
مش��تریان  اطالعات  نگه��داری 
ب��ا سیس��تم  کنی��د.  اس��تفاده 
مدیریت ارتباط با مش��تری شما 
مش��تریان  اطالعات  می توانی��د 
خ��ود را به صورت یکپارچه و در 

امنی��ت کامل در اختیار داش��ته 
به  دسترس��ی  باش��ید. حق��وق 
اطالعات مختلف مشتریان برای 
هر یک از کارکنان به راحتی قابل 

تعریف است. 
با سیس��تم مدیریت ارتباط با 
مشتری س��وابق مش��تری مثل 
اطالعات تماس، اطالعات خاص، 
ش��رح مالقات ها و نظرات، اسناد 
ارتباط��ات،  ش��ده،  ب��دل  و  رد 
پیش��نهاد قیمت ها و خریدهای 
در  به آس��انی  گرفت��ه  ص��ورت 

دسترس شما خواهد بود.
با استفاده از سیستم مدیریت 
ارتب��اط ب��ا مش��تری، می توانید 
اه��داف ف��روش را در بازه ه��ای 
مختل��ف داخل��ی و خارجی و با 
ش��اخص های متف��اوت تعیی��ن 
ک��رده و س��ازمان را در مس��یر 
دس��تیابی ب��ه اه��داف ف��روش 
کنترل کنید. بدین ترتیب ش��ما 
می توانید در ه��ر لحظه متوجه 
باشید که تاکنون چند درصد از 
اهداف فروش ش��ما محقق شده 

است.
سیس��تم  ش��دن  اجرای��ی 
مدیری��ت ارتباط با مش��تری به 
سرپرس��تان ف��روش و مدی��ران 
ارش��د اجازه می دهد ت��ا تمامی 
وظایف و فعالیت های س��ازمانی 

در ح��وزه ف��روش را نظ��ارت و 
مدیری��ت کنن��د و همچنین به 
مدی��ران و کارشناس��ان فروش 
درباره  درج��ه  دیدگاه��ی 360 
این  می دهد.  فروش  فرصت های 
روند ب��ا فراهم آوردن دید کامل 
فرصت ها  تاریخچ��ه  به  نس��بت 
و فعالیت های��ی ک��ه ب��رای هر 
فرصت انجام شده است، صورت 
می گی��رد. ب��ا این وجود ش��ما 
می توانید وقت بیش��تری را روی 
فرصت های فروش واقعی و موفق 
ش��رکت بگذارید تا هیچ فرصتی 
برای فروش محصوالت از دست 

نرود.
با  ارتباط  سیس��تم مدیری��ت 
مش��تری امکانات��ی را در اختیار 
ش��ما می گذارد که با اس��تفاده 
از آنه��ا می توانید س��فارش های 
مش��تریان کس��ب و کار خ��ود را 
قیمت ه��ای  ک��رده،  دریاف��ت 
پیش��نهادی خود را ارائه داده و 
هماهنگی ه��ا و فعالیت های الزم 
را به صورت سیس��تماتیک برای 
ارائه خدمات به مش��تری انجام 
دهید. در آخر نیز برای سفارش 
صادر  صورت حس��اب  مش��تری 
ک��رده و آن را ارس��ال کنید. با 
اس��تفاده از این روش می توانید 
براس��اس  را  خ��ود  مش��تریان 

معیارهای مختلف )تعداد خرید، 
میزان س��وددهی، مبلغ قرارداد، 
زمین��ه فعالی��ت و...( به صورت 
سیس��تماتیک طبقه بندی کرده 
و خدم��ات، لیس��ت قیمت ها و 
پیشنهادهای ویژه برای هر گروه 

از مشتریان داشته باشید.
ب��ا اس��تفاده از گزارش ه��ای 
جام��ع، متن��وع و تحلیل��ی این 
میزان فروش  سیستم می توانید 
ک��رده،  پیش بین��ی  را  خ��ود 
و  گرفته  ص��ورت  فعالیت ه��ای 
بازدهی سیس��تم فروش خود را 

ارزیابی کنید.
 از میزان موفقیت در برنامه ها و 
استراتژی های فروش خود مطلع 
ش��ده و تغیی��رات و اصالح��ات 
الزم را در زمان مناس��ب اعمال 
کنید. سیستم مدیریت ارتباط با 
مش��تری امکان تجزیه و تحلیل 
اطالعات فروش و گزارش گیری 
در قال��ب نموداره��ا و ج��داول 
برنامه ری��زی  ب��رای  گرافیک��ی 
و پیش بین��ی ف��روش را فراهم 
می آورد. این ویژگی های اساسی 
تصویر کاملی از سیس��تم فروش 
س��ازمان در اختی��ار ش��ما قرار 
می ده��د و موفقی��ت برنامه ها و 
استراتژی های فروش را تضمین 

می کند.

مسلم نوری

پیشرفت فروش محصوالت در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
کافه بازاریابی



»ارتباطات« واژه ای س��اده به 
نظر می رس��د؛ فرهنگ فارس��ی 
را  »ارتباط��ات«  واژه  معی��ن 
»اطالع��ات و پیام ه��ای مبادله  
و  عمل ه��ا  مجموع��ه  ش��ده، 
وس��یله هایی که ارتباط را برقرار 
می کنن��د و طریق��ه ی��ا نظ��ام 
برق��راری ارتب��اط« معن��ا کرده 
اس��ت، ولی حتی اگ��ر فرهنگ 
لغ��ت هم ب��از نکنی��م همگی با 
معنی آن به خوبی آشنایی داریم، 
اما همی��ن واژه س��اده در فضای 
کس��ب و کار می توان��د مفهومی 

پیچیده پیدا کند. 
را  اف��رادی  بس��یار  چ��ه 
گوی��ی  ک��ه  می شناس��یم 
زاده  بالفط��ره   فروش��ندگانی 
ش��ده اند و در مقابل کم نیستند 
افرادی ک��ه در ارتباطات عادی 
و روزم��ره خ��ود عاجزن��د، چه 
برسد به اینکه بتوانند در فضای 
کس��ب و کار خودی نشان دهند. 
در هر موقعیت شغلی که هستید 
و در هر کسب و کاری که فعالیت 
می کنید، به یقین متوجه شده اید 
که ارتباطات در حوزه کسب و کار، 
بیشتر یک هنر محسوب می شود 
تا علم. علم ارتباط��ات به تبادل 
اطالعات و بیان افکار و نظریه ها 
در میان افراد مربوط می ش��ود، 
اما هنر ارتباطات این اس��ت که 
افکار و عقایدم��ان را چگونه و با 
چه واژگانی با دیگ��ران در میان 
بگذاریم. در واق��ع اینکه چگونه 
به صحبت های دیگ��ران گوش 
دهیم و ب��ا آنان همدل��ی کنیم، 
روی آنه��ا تاثیر بگذاری��م و آنان 
را تش��ویق به انجام کاری کنیم، 
معجزه هن��ر ارتباطات اس��ت و 
البت��ه هیچ ک��دام از ای��ن کارها 
نمی ش��ود،  انجام  خودبه خ��ود 
مگر با اندیش��ه قبلی و آموزش. 
می توان درباره موضوع اندیشید 
و س��پس پیام مناسب را فرستاد 
و با دریافت پاس��خ موردنظرمان 
از درستی پیام ارسالی اطمینان 
حاص��ل ک��رد. ب��رای بهب��ود 
اثرگذاری هرچه بیش��تر پیام ها 

در حوزه کس��ب و کار می توانید 
از چندین تکنیک زیر اس��تفاده 

کنید.

مثبت باشید
نخستین مسئله تاثیرگذار در 
فضای کس��ب و کار مثبت بودن 
اس��ت. البته انتخاب با خودتان 
اس��ت، می توانید مثبت یا منفی 
باش��ید  اما در نظر داشته باشید 
که مانن��د بومرن��گ، نتیجه آن 
مستقیم به خودتان بازمی گردد. 
می توانی��د ب��ا کالم��ی مثب��ت 
ارتباطی مثب��ت و موث��ر برقرار 
کنید یا حتی بدون هیچ کالمی 
و فقط با زبان ب��دن خود پیامی 
منفی را به طرف مقابل القا کنید. 
به خاطر داش��ته باشید شنونده 
و مخاط��ب، افکار و احساس��ات 
منفی ش��ما را درک می کند و به 

اصطالح ش��اخک های او 
سیگنال های بد و منفی - 
و حتی ناخواس��ته– شما 
را می گی��رد ک��ه نتیجه 
آن از بی��ن رفت��ن پی��ام 
مدنظرت��ان و فروریختن 
ب��ه  او  اطمینان خاط��ر 
شماست. بنابراین قبل از 
هرگونه کالم��ی، ابتدا به 
خوبی بیندیشید و نسبت 
به زبان بدن خ��ود توجه 
داشته و مراقب آن باشید. 

متاس��فانه خواس��ته های خوب 
می تواند با کمترین تالش و فقط 
با عکس العمل ه��ای منفی زبان 
بدن به صورت ناخ��ودآگاه تغییر 

ماهیت دهد و نابود شود. 

مشتاق باشید
وقت��ی مش��تاقانه با کس��ی 
صحب��ت می کنید، گرم��ی نگاه 
و شور و شوق ش��ما او را به وجد 
می آورد، ام��ا اگ��ر خودتان هم 
بسیار س��رد و بی انرژی صحبت 
کنید، طوری که گویی افکارتان 
حت��ی در خودتان ه��م هیجان 
و اش��تیاق ایجاد نکرده، چگونه 
انتظ��ار دارید بتوانی��د مخاطب 
را س��ر ذوق آورده و اف��کار و 
عقایدت��ان را ب��ه او بقبوالنی��د؟ 

ای��ن  در  نیس��تید؟  مش��تاق 
صورت باید فک��ری به حال خود 
بیندیش��ید و ببینید که چگونه 
هیجان زده می ش��وید و اشتیاق 
در چشمان تان شعله ور می شود، 
چون رقابت بسیار سنگین است و 
در این بازار کسی پاداش بیشتری 
نصیبش می ش��ود که مشتاقانه 
بتواند دیگران را بیش��تر از سایر 

رقبا هیجان زده و مشتاق کند. 

افتاده و خاضع نباشید
درست اس��ت، فروتن و افتاده 
نباش��ید. آی��ا ش��ما ه��م از آن 
دس��ته افراد هس��تید که هنگام 
صحبت کردن س��رتان را پایین 
می اندازی��د و نگاه تان م��دام به 
زمین است؟ ش��اید هم این طور 
نباشید و برعکس، با نگاهی نافذ، 
سلطه گرانه و غیردوستانه، چشم 

در چشم طرف مقابل می شوید. 
واقعیت این اس��ت که هیچ کس 
نمی خواه��د ف��ردی بی نزاکت و 
گستاخ محسوب ش��ود که خود 
را برتر از دیگ��ران می داند. وجود 
چنین کسی در فضای کسب و کار 
باعث می ش��ود همه – از کارمند 
گرفته تا مش��تری- آنجا را ترک 
کنند. پس س��عی کنید رفتاری 
متعادل داشته باشید، نه بیش از 
حد خاکی و افتاده و نه گستاخ و 

بی ادب. 

شنونده خوبی باشید
اگر ب��ه آنچ��ه ط��رف مقابل 
ندهی��د  گ��وش  می گوی��د، 
نمی توانید ارتباط موثری برقرار 
کنید. ش��اید حق با ش��ما باشد، 

ش��اید هم حق با او. شاید هم هر 
دو اشتباه می کنید، اما اگر گوش 
ندهید هرگز نخواهید فهمید که 
طرف مقابل تان چه می خواهد و 
باالخره حق با کیست، چه کسی 
درس��ت می گوید و چه کس��ی 

نادرست.  

تعصب نداشته باشید
معموال درباره یک موض���وع 
نظریه های مختلفی وجود دارد. 
به یقین هرکس��ی نظر خودش 
را دارد که برایش محترم اس��ت، 
اما بهتر اس��ت با دید باز و به دور 
از تعص��ب ب��ا مس��ائل برخورد 
کنی��د، زی��را ارتباط��ی موثر و 
کاراست که به دیگران اجازه دهد 
نظریه هایش��ان را آزادانه مطرح 
کنند تا ش��اید راه ح��ل بهتری 
برای مشکل پیدا ش��ود. برخورد 
باز و روشنفکرانه به معنای 
عقب نش��ینی یا شکست 
نیس��ت، بلکه به این معنا 
اس��ت که تعصب خاصی 
روی گزینه ه��ای پیش رو 
نداشته باش��یم و بهترین 

پاسخ را انتخاب کنیم. 

واژگانی جادویی و 
جذاب استفاده کنید 

معموال ب��ه کودکان مان 
یاد می دهیم مودب باشند 
و از آنه��ا می خواهی��م از کلمات 
مودبان��ه مانند لطفا، متش��کرم، 
خواه��ش می کنم و... اس��تفاده 
در  گاهی اوق��ات  ام��ا  کنن��د، 
بزرگسالی به دالیلی نامشخص 
فراموش می کنیم چنین واژگان 
جادویی را در کس��ب و کار خود 
به کار ببریم. با استفاده از چنین 
کلماتی مراتب احترام خود را به 
مش��تری می رس��انیم و در واقع 
او را دعوت ب��ه آرامش می کنیم 
و ح��س اعتم��اد را ب��ه او الق��ا 
می کنیم. با ص��رف وقت و کمی 
تالش می توانیم دوب��اره چنین 
واژه ه��ای جذاب و اثرگ��ذاری را 
در مکالمه های خود جای دهیم 
و اثر ش��گرف آن را در ارتباطات 

کاری مشاهده کنیم. 

بیندیشید
هرکسی رفتار خاص خودش 
را دارد، بعض��ی افراد خونس��رد 
هس��تند و به آرام��ی و حتی به 
کن��دی کارهایش��ان را انج��ام 
می دهن��د و برخ��ی دیگ��ر به 
س��رعت کار می کنن��د، گویی 
همیشه عجله دارند. کارمندان 
و مش��تریان ه��م همین ط��ور 
هستند، اما گاهی در کسب و کار 
پی��ش  اضط��راری  وضعیت��ی 
می آید که باید به سرعت دست 
ب��ه کار ش��ویم و همی��ن عجله 
باعث می ش��ود فراموش کنیم 
دیگران چ��ه احساس��ی دارند. 
کمی تفکر و اندیشیدن می تواند 
تاثیر خوبی در روند کار بگذارد. 
ش��ما هم می توانی��د در چنین 
مواقعی س��عی کنید ب��ا حفظ 
آرامش خ��ود کارت��ان را کمی 

سریع تر انجام دهید. 
در م��ورد چگونگ��ی ارتباط 
در فضای کس��ب و کار– سخت 
یا آس��ان، موث��ر ی��ا ناکارآمد- 
تصمیم ب��ا خودتان اس��ت، اما 
ارتباطات  مش��تریان،  درب��اره 
مس��ئله ای مه��م اس��ت، چون 
آنان می خواهند کاالی ش��ما را 
بخرند یا از خدمات مش��تریان 
اس��تفاده کنند. بنابراین رفتار 
ش��ما ب��ه راحت��ی می توان��د 
مش��تری را جذب کند یا او را از 
خرید منصرف س��ازد. از طرفی 
به عنوان مدیر یک کس��ب و کار 
باید بتوانید با کارمندان تان نیز 
ارتباط درس��تی برق��رار کنید. 
ارتباط موثر و مناسب می تواند 
کسب و کار شما را رونق بخشد، 
با گفتن »درس��ته«، ب��ا جواب 
دادن به یک ایمیل ی��ا تلفن به 
راحت��ی می توانید ش��خصیتی 
مثبت از خود در ذهن مشتریان 
و کارمندانتان حک کنید. البته 
همیش��ه ه��م ای��ن کار راحت 
نیس��ت ولی نتیج��ه آن بهبود 
مهارت های ارتباطی شماس��ت 
ک��ه در نهایت تاثیری ش��گرف 
در رون��ق کس��ب و کارتان دارد. 
امتح��ان کنی��د و تاثی��ر آن را 

ببینید.

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )57(
بازاریابی در تجارت بی واسطه

به عرض��ه هرگونه خدم��ات یا محصول توس��ط یک 
ش��رکت تجاری به یک کمپانی دیگر ب��ه منظور تولید 
یک محصول نهایی یا کمک به فرآین��د تولید یک کاال، 
تجارت بی واس��طه گفته می ش��ود. با تفاوت قائل شدن 
میان این س��بک از بازاریابی و فعالیت تجاری با بازاریابی 
مشتری محور که روی مصرف کننده تمرکز دارد می توان 
به درک بهتری از تجارت بی واس��طه میان شرکت های 
تجاری دست یافت و از این طریق اسباب ترقی و موفقیت 

را فراهم کرد. 

ایده
تجارت بی واس��طه میان ش��رکت های تجاری ممکن 
است بخش کوچکی از فرآیند وسیع و گسترده بازاریابی 
محس��وب ش��ود اما همین موض��وع به ظاه��ر کوچک 
بخش بس��یار مهمی از فرآین��د بازاریابی ش��رکت ها به 
ش��مار می رود. روزانه بی��ش از 60 میلیون دالر توس��ط 
ش��رکت هایی نظیر جی ی��ی، دوپونت و  ای ب��ی ام برای 
حمایت از فرآیند تولید محصوالت شان هزینه می شود. 
مس��لما بازاریابی در تجارت بی واس��طه میان شرکت ها 
ظرفیت بس��یار بیش��تری از بازاریابی در بازار هدف و به 
منظور جذب مش��تری دارد. برای پی ب��ردن به اهمیت 
این دانستن این نکته کافی اس��ت که خریدهای صورت 
گرفته توس��ط ش��رکت های تجاری، نهاد ه��ای دولتی 
و موسس��ات و س��ازمان ها نیمی از فعالیت های تجاری 
در کشورهای صنعتی دنیا را شامل می ش��ود. بازاریابی 
بی واس��طه به عنوان ی��ک رش��ته ام��روزه از محبوبیت 
بسیار قابل توجهی برخوردار ش��ده طوری که بسیاری از 
بازاریاب ها ترجیح می دهند کارش��ان را در ابتدا به عنوان 
یک بازاریاب بی واسطه که در زمینه فعالیت های تجاری 
میان ش��رکت ها فعالیت می کند آغاز کنن��د تا اینکه به 

بازاریابی مشتری محور بپردازند.

آنچه باید در عمل انجام دهیم
برای دستیابی به موفقیت در زمینه بازاریابی بی واسطه 
میان شرکت های تجاری الزم است در ابتدا با روش  های 
این ش��یوه از بازاریابی و تفاوت های آن با بازاریابی سنتی 

مشتری محور آشنا باشید.
در بازاریاب��ی بی واس��طه میان ش��رکت های تجاری 
چنانچه ش��ما درک صحیح و اطالعات کاف��ی از نیازها، 
اولویت ها و اس��تراتژی مش��تریان خود در اختیار داشته 
باشید احتمال موفقیت ش��ما بس��یار باال بوده و میزان 

بهره وری و تاثیرگذاری تان باالتر خواهد بود.
در حالی که در بازاریابی س��نتی مش��تری محور شما 
به رس��انه های همه گیر و گس��ترده برای تاثیرگذاری بر 
مخاطب و مش��تریان بالقوه خود نیاز دارید، در بازاریابی 
بی واسطه بین ش��رکت های تجاری ش��ما با استفاده از 
کانال های ارتباطی و توزیع کوچک تر قادر خواهید بود به 

مخاطب خود دسترسی پیدا کنید. 
برای موفقیت در بازاریابی بی واس��طه با ش��رکت های 
تجاری دیگر ب��رای کس��ب موفقیت ش��ما نیازمند آن 
هس��تید که تخصص و اطالعات کافی و الزم را در حوزه 
تج��اری و صنعتی ک��ه در آن فعالیت می کنید داش��ته 
باشید، چرا که بازاری که در آن فعالیت می کنید بازاری 
کوچک و محدود بوده و برای جلب نظر مشتریان تان باید 
بسیار هوشمندانه عمل کرده و از توانمندی های الزم در 
این زمینه بهره مند باش��ید.هنگامی که  قصد دارید یک 
قرارداد خرید جذاب را حفظ ک��رده و آن را تمدید کنید 
روابط ش��خصی و طوالنی مدت با مش��تریان از اهمیت 
بس��یار زیادی در مبحث بازاریابی بی واس��طه برخوردار 
اس��ت. فراموش نکنید خدمات در حال ارائه به مشتریان 
دیگر نی��ز از اهمیت زیادی برخوردار ب��وده و نباید توجه 

خود را از آن منحرف کنید. 

کاهش قیمت عجیب ایکس باکس وان

شرکت مایکروسافت که پیش از سال نو قیمت ایکس 
باکس وان را باال برده بود، پس از اتمام حراج های س��ال 
نوی میالدی مجددا قیمت کنس��ول خود را کاهش داد. 
ش��رکت های مختلف معموال پیش از رس��یدن به فصل 
تعطیالت برای کاه��ش قیمت محصوالت خ��ود اقدام 
می کنند و این قانون نانوش��ته هم��واره موجب رضایت 
مشتریان بوده اس��ت، ولی مایکروسافت با شکستن این 
وضعیت به تمام��ی خریدارانی که در ط��ول تعطیالت 
کریسمس برای خرید کنس��ول بازی این شرکت اقدام 
کرده بودند یک ش��وک وارد کرده است.به گزارش ایتنا، 
کنس��ول بازی ایکس باک��س وان تنها پس از گذش��تن 
یک ماه از سال نوی میالدی با کاهش ۵0 دالری قیمت 
روبه رو شده است و از ۴00 دالر به ۳۵0 دالر رسیده است 
تا صدای افرادی را دربیاورد که در تعطیالت سال نو این 
کنسول را طی عملیاتی که مایکروسافت آن را حراج سال 

نو نامیده بود، با قیمت ۴00 دالر خریداری کرده اند.

چگونه حضور خود را در فضای کسب و کار تاثیرگذار کنیم؟ 

بهبود کسب و کار با  هنر ارتباطات 

دوشنبه
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الگوهای طالیی

از میان خبرها

پاس�خ کارش�ناس؛ ایمان مترجم: معراج آگاهی
مالجعفری: 

ای��ن  می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
کسب وکار عامل کاهش فروش 
خود را بای��د در موضوعات دیگر 
جس��ت وجو کند، چون نام روی 
فروش آنچنان تاثیرگذار نخواهد 
بود و این کس��ب وکار نمی تواند 
بدون تحقیق��ات ب��ازار جامع و 
کامل با این محکمی نس��بت به 
این موضوع نظر دهد. اگر در این 
راس��تا بخواهد ن��ام محصولی را 

که در بازار نشس��ته تغییر دهد، 
ش��یوه اش��تباهی را در پی��ش 
خواهد گرف��ت. تغییر ن��ام روی 
ف��روش و برند این کس��ب وکار 
تاثیرات بدی خواهد گذاش��ت. 
باید سیاس��ت گذاری های دیگر 
کس��ب وکار خود را برای بهبود 
وضعیت پیش آمده تغییر دهد. 

فرآین��د تغیی��ر ن��ام، فعالیت 
دش��وار و پیچی��ده ای اس��ت و 
معموال هی��چ برندی به س��راغ 
آن نم��ی رود. البت��ه بازنگ��ری 

در طراح��ی ن��ام، فعالیت��ی بجا 
و واجب ب��رای هم��ه برند ها به 
م��رور زمان اس��ت ول��ی تغییر 
ن��ام، سیاس��ت های زی��ادی را 
پشت سر خود می خواهد. اینکه 
این کس��ب وکار عنوان می کند 
محصول��ش گرم اس��ت و نام آن 
بارمعنایی خنکی دارد، آن چنان 
هم بد نیس��ت و می توان��د این 
ب��ار معنایی خنکی را ب��ا اجرای 
ش��یوه های دیگری جبران کند. 
اس��تفاده از رن��گ یک��ی از این 

ش��یوه ها اس��ت. برای مثال در 
لوگ��و و طراح��ی بس��ته بندی 
محصول خ��ود از رنگ های گرم 
اس��تفاده کنید که به مش��تری 
حس گرم��ا را منتق��ل می کند. 
روی  رن��گ  تاثی��ر  مطمئن��ا 
مشتریان بیش��تر از بار معنایی 
اس��م این محص��ول خواهد بود 
و اس��تفاده از رنگ های گرم در 
بس��ته بندی و تبلیغات، تاثیرات 
زی��ادی در فصل زمس��تان روی 

مشتریان خواهد گذاشت. 

تغییر نام به خاطر 
بار معنایی

مشغول کسب وکاری هستم تا محصوالتی را برای فصل زمس�تان تولید و به بازار عرضه  کنم، ولی بعد از بررس�ی سود حاصله از فروش 
متوجه ش�دم که برخی عوامل مانند نام و تصویر بس�ته بندی روی کاهش فروش محص�ول تاثیرگذار بوده اند. نام و تصویر بس�ته بندی 
محصوالت زمستانی کسب وکار من، بار معنایی خنکی را برای مشتریان به همراه داشته است و به نظر اگر نام محصول را تغییر دهم مشکل 

حل خواهد شد. حال که محصول توزیع شده، بهترین راهکار شما برای برطرف کردن این مشکل چیست؟ 
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پشت میزم:
واقعا این همه دنائت؟ این همه پستی و خبث طینت؟ 
زشت نیس��ت؟ نه، واقعا زشت نیس��ت؟ بعد از این همه 
مدت کار در سطوح مختلف ش��رکت، این همه زحمت 
کش��یدن ها و عرق جبین ریختن ها، آخرش این اس��ت 
مزد دس��ت من؟ خجالت نمی کش��ند؟ همه کار پروژه 
را من کرده ام، ت��ا دیروقت ماندن ه��ا، دویدن ها، حرف 
ش��نیدن ها، ش��ب بیداری کش��یدن ها )حاال این فقره 
اخیر تاحدودی اغراق ش��اعرانه بود!( همه مال من بوده، 
حاال که نوبت سفر خارج و س��یر آفاق و انفسش رسیده، 
رییس و رییس رییس و یک��ی  دو نفر دیگر از زعمای قوم 
بار سفر بسته اند و آواز چاووشی شان بلند است. یک نفر 
سینه سوخته غیور هم پیدا نمی شود که از بنده بپرسد 
خرت به چند. اصال تو زنده ای؟ م��رده ای؟ تو که زحمت 
کار را کشیده ای راضی هستی ما برویم تو نیایی؟ نظری 
نداری؟ من بی چشمداش��ت اگر ازم پرس��ش می ش��د، 
سوال منعقد نشده می گفتم نه. خودتان بروید. خوشتان 
باشد. کشته مرده س��فر خارج که نیستم. دلم می سوزد 
که یک نف��ر از این عق��ال و فضال نیامد یک اس��تمالتی، 
دلجویی، یک احوالپرسی خشک و خالی از من بکند که 
بدانم که می دانند حد فداکاری مرا. آخر من ناس��المتی 
مدیر اینجایی ش��رکتم. این همه یال و کوپال و کر و فر 
یعنی همه هیچ؟ فقط مثل مهره ای در ش��طرنج بزرگان 
با من برخورد می شود؟ چه معنی دارد؟ نه. این نشد. من 
نه آنم که زیربار این خفت بروم. بلند شوم، بلند شوم بروم 
خفت رییس را بگیرم و از خجالتش دربیایم. حداقل باید 
یک دلیلی برای این حرکت غیرمس��ئوالنه اش داش��ته 

باشد. 

توی آسانسور:
عجب کالهی سرم رفت! این رییس با آن لحن دوستانه 
و آن رفتارهای عوام فریبش عجب معامله ناجوری با من 
کرد. آخر مرد حسابی، ناسالمتی تو خودت پیر این دیری. 
می دانی توی ای��ن پروژه و همه پروژه ها و این ش��رکت و 
اینجا ما چه می کشیم. هرکه نداند تو که خودت را همدرد 
ما جا می زنی. دی��ده ای از هزار و ی��ک آدم صغیر و کبیر 
اذیت کن چوب الی چرخ گذار رجاله صفت چه خون ها 
به دل ما می شود و همینطور بردبار و خاموش به کارمان 
ادامه می دهیم )خودم هم تاحدودی منقلب می شوم و نم 
اشکی به گوشه چشم می آورم!( یعنی شما با آن کوله بار 
تجربه نمی دانی که قدرنشناسی مدیران باالدستی چقدر 
دردناک است و ناامیدی و سرخوردگی و نهایتا فرار مغزها 
را به دنبال دارد؟ خود شما که یکی از معدود مغزهای فرار 
نکرده به نظر می رس��ی!... ش��اید هم می دانی. شاید یک 
دلیلی داشته ها؟ شاید بزرگان ش��رکت اجبار کرده اند؟ 
ش��اید هم یکی از آن نقشه های غریب اوس��ت که توی 
این وانفسای بی عدالتی ش��رکتی/ مدیریتی یک جوری 
حق نفراتش را زنده کند. این معقول تر به نظر می رس��د. 
شاید بهتر باشد شلوغش نکنم. خیلی خب! ننه من غریبم 

درنمی آورم. فقط می پرسم. همین. 
توی راهروی منتهی به دفتر رییس:

خیلی متین و موقر، مثل یک مدیر مقتدر و کارکشته و 
از موضعی برابر فقط سوال می کنم. نباید بفهمه ناراحتم. 
چون به هرحال برای بلیت و ویزا اقدام ش��ده و نمی شود 
تغییری در اصل قضیه داد. پس بهتر است شیونم را باالی 
این گور فاق��د هرگونه جنازه تلف نکن��م! یک جوری که 
دلخوری ام را نفهمد مثل یک آدم دلسوز و خیرخواه فقط 
می پرس��م و او هم یک توضیح منطقی می دهد. بعد هم 
خیلی باوقار و جاسنگین بلند می شوم و فلنگ را می بندم. 
... حتما. حتما من سوال کردم و او هم کال نفهمید که 
دلخور شده ام و اش��کم در حال نزدیک شدن به مشکم 
اس��ت! اینکه رفتار یک مدیر موقر نیست، از یک کمک 
کارشناس تازه استخدام بی تجربه برمی آید. ولی از چون 
منی؟ هیهات! اگر توضیحی هم الزم باش��د که معموال 
خودش به وقتش می دهد. اگر صالح ب��ود تا االن بگوید 
که گفته بود. خوب ش��د تجربه ام به کمکم آمد. اعتراض 
در چنین ش��رایطی فقط عرض خود ب��ردن و زحمت او 

داشتن است. برمی گردیم!
در راه برگشت:

اگر نبود این کسوت بی پیر مدیریت، چنان کولی بازی 
درمی آوردم و حالی از رییس می س��تاندم که حظ کند. 

بهتر نبود همان کارمند می ماندم؟

راهبردهای درون نگر 
آیا می دانس��تید در راهبردهای درون نگر، س��اختار 
تولید و فرآیند صنعتی ش��دن با اولویت پاس��خگویی 
به نیازهای داخلی ش��کل گرفته اس��ت؟ این راهبرد، 
به راهب��رد ISI معروف اس��ت و کش��ورهای صنعتی، 
رش��د خود را مرهون این راهبرد هس��تند، ولی از آنجا 
که این راهب��رد در برابر منافع کش��ورهای صنعتی و 
پیش��رفته قرار می گرفت، ش��رکت های چندملیتی با 
حمله به مبانی تئوری��ک آن، مانع از پیاده س��ازی آن 
در کش��ورهای جهان سوم ش��دند. اصلی ترین راهبرد 
درون نگ��ر در غرب، راهب��رد صنعتی  ش��دن از طریق 
تولید داخل به جای واردات )صنعتی ش��دن از طریق 
جایگزینی واردات( است و مفهوم آن، تولید کاالهایی 
اس��ت که تا قبل از این وارد کش��ور ش��ده است. این 
راهبرد در بس��یاری از کش��ورهای کمتر توسعه یافته 
)به وی��ژه در آمریکای التین و آس��یا( جذابیت بس��یار 

زیادی داشته است.

تحقیق درباره رژیم مالیاتی آمازون در لوکزامبورگ
کمیسیون اروپا درباره رژیم مالیاتی که ش��رکت آمریکایی آمازون در لوکزامبورگ 
از آن بهره می برد تحقیقاتی را از هفتم ماه اکتبر س��ال ۲0۱۴ آغاز کرده اس��ت. دفتر 
مرکزی اروپایی آمازون در لوکزامبورگ واقع ش��ده است. کمیس��یون اروپا ظن آن را 

دارد که لوکزامبورگ به شرکت آمازون تسهیالت 
و امتیازات مالیاتی اعطا کرده است.

نهاد اجرایی اتحادیه اروپا خصوصا درباره نقش 
شرکت »لوکس اس سی اس« که مشمول مالیات 
نمی ش��ود و رابطه آن با ش��رکت آمازون تحقیق 

می کند.

حذف هزاران شغل از بزرگ ترین شرکت خدمات صنعت نفت
شرکت شلومبرژه، بزرگ ترین کمپانی فعال در ارائه تجهیزات و خدمات بخش صنعت 
نفت، برنامه تجدید س��اختار خود را تشریح کرد. براس��اس این برنامه ۹هزار پست این 
ش��رکت معادل هفت درصد نیروی کار آن حذف خواهد شد. نوسان قیمت نفت در بازار 

و کاهش ش��دید قیمت آن از ماه ژوئن سال ۲0۱۴ 
از جمله مهم تری��ن عوامل اج��رای برنامه تجدید 
ساختار در این شرکت است.در سه ماهه آخر سال 
۲0۱۴ سود خالص آن ۲60 میلیون یورو بود، این 
در حالی است که در زمان مشابه در سال ۲0۱۳ به 
رقم یک میلیارد 660 میلیون یورو دست یافته بود.

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   
ب�ا چالش�ی روب�ه رو هس�تید  ، 
مش�کل  تمای�ل  ص�ورت  د  ر 
ایمی�ل  طری�ق  از  را  خ�ود   
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاس�خ خود   را 

د  ر همین       بخش پیگیری کنید  .

فرشته طاهری نیا

آیا می دانستید

گاهی در کسب و کار وضعیتی 
اضطراری پیش می آید که باید 
به سرعت دست به کار شویم 
و همین عجله باعث می شود 
فراموش کنیم دیگران چه 

احساسی دارند. کمی تفکر و 
اندیشیدن می تواند تاثیر خوبی در 

روند کار بگذارد

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 65,105شاخص کل
75,89میزان تغییر
B 2,908,489,540ارزش بازار

B 652,566ارزش معامالت
M 338,396حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)43,28(3,508کشتیرانی 

71228,45بانک صادرات
2,43222,28ایران خودرو

1,17816,78سایپا
1,96413,6توسعه معادن و فلزات

ارزشخریدنام کامل شرکت
M10,420 B 1,713روز دارو

M9,714 B 4,048ایران خودرو
M6,887 B 1,594نورد آلومینیوم

M2,231 B 162,838سیمان هرمزگان
M1,833 B 2,615بانک صادرات

ارزشفروشنام کامل شرکت
M73,317 B 65,579کمباین سازی

B 817,03614,296داروپخش
M13,887 B 7,828ملی صنایع مس

M12,251 B 6,092فوالد مبارکه
M11,565 B 4,064سیمان تهران

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,79811,54معادن بافق

9,3923,99خدمات کشاورزی
4,1023,98تایدواتر خاورمیانه

2,6413,98س. پارس توشه
6,0813,95روز دارو

درصدقیمتنام کامل شرکت
)9,85(2,774س. ساختمان

)7,93(2,567س. صنعت نفت
)5,13(2,533سایپا آذین

)4(50,432داروسازی زهراوی
)3,97(2,757دوده صنعتی پارس

ارزشحجمنام کامل شرکت
M42,485 B 59,711بانک صادرات
M13,285 B 22,072ح. رایان سایپا

M75,037 B 21,391کشتیرانی
M23,824 B 14,533رایان سایپا

M32,605 B 13,407ایران خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M75,037 B 21,391کشتیرانی

M42,485 B 59,711بانک صادرات
M37,235 B 6,123روز دارو

M32,605 B 13,407ایران خودرو
M23,824 B 14,533رایان سایپا

تعدادقیمتنام کامل شرکت
6023317ح. رایان سایپا
24321257ایران خودرو

7121231بانک صادرات
819969بانک تجارت
838837سایپا دیزل

 712,60شاخص کل
9,60میزان تغییر
B 589,664,866ارزش بازار

B 1,217,457ارزش معامالت
M 243,956حجم معامالت

تاثیرقیمتنام کامل شرکت
33,0092,91پتروشیمی مارون
7,6131,83پتروشیمی جم

1,9840,82پتروشیمی ایرانیان
17,2980,58نفت پاسارگاد

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

در جریللان معامللالت بازار 
بورس  کل  شللاخص  سللهام، 
رشللد 75 واحللدی را به ثبت 
شللاخص  افزایللش  رسللاند. 
کل بللورس به عقیللده برخی 
از  نلاشلی  کلارشلنلاسللللان 
مصوبللات مجلللس در مللورد 
نرخ خوراک پتروشللیمی ها و 
نیللز نامه وزیر اقتصللاد درباره 
بازگرداندن پروانه بهره برداری 
معادن بوده است. در معامالت 
دومیللن روز هفتلله باوجللود 
بی تحرکللی در اکثللر گروه ها، 
شرکت های خودرویی و بانکی 
برخوردار  سهامداران  اقبال  از 
شلللدنلد. همچنیللن عمللده 
بانک  ماننللد  مهم  نمادهللای 
ایران خودرو،  ایللران،  صادرات 
سایپا، توسعه  معادن  و فلزات ، 
بانللک انصار و گللروه مپنا در 
افزایش شللاخص کل اثرگذار 
بودند و نماد کشتیرانی ایران 
در افت شللاخص کل اثرگذار 
بوده است. همچنین به دلیل 
جو پللر ابهام حاکللم در تاالر 
شیشلله ای، فعالیت حقیقی ها 
نیللز کاهش پیدا کرد. در بازار 
نقللدی فرابللورس ایللران نیز 
شاخص کل با 9 واحد افزایش 
بلله 712 واحللد رسللید. روز 
گذشللته نمادهای پتروشیمی 
پتروشیمی جم، گروه  مارون، 
سللرمایه گذاری  پتروشللیمی 

بانک  ایرانیان، نفت پاسارگاد، 
خاورمیانه  بانللک  ایران زمین، 
و تولیللد برق عسلللویه مپنا، 
ارتقای شللاخص  در  همگللی 
فرابللورس اثرگللذار بوده انللد. 
بانک حکمت ایرانیان با معامله 
14 میلیون و 440 هزار سهم 
بلله ارزش 16 میلیللارد و 20 
میلیون ریال بیشللترین حجم 
خللود  بلله  را  بللازار  ارزش  و 
بیشللترین  داد.  اختصللاص 
افزایللش قیمللت مربللوط به 
سللهام بانک ایران زمین و بعد 
از آن شللرکت های گسللترش 
تجللارت و سللرمایه ایرانیان و 
بیشللترین  و  پاسللارگاد  نفت 
کاهش نیز نصیب شرکت های 
معللادن مس تکنار، حق تقدم 
بیملله دی و سللرمایه گذاری 
تدبیرگران فارس و خوزستان 

شد. 

محرک های مهم در رشد 
بازار سهام

بللازار سللهام ایللران ایللن 
کم رمللق  بسللیار  روزهللا 
را  حرکللت صعللودی خللود 
آغللاز کرده اسللت و بیش از 
گذشللته نیازمند محرک های 
برای  سیاسللی  و  اقتصللادی 
رشد است. در شللرایطی که 
قیمللت سللهام شللرکت ها با 
کاهش قابللل توجهی مواجه 
از  بسللیاری  اسللت،  شللده 

سهام  بازار  از  سرمایه گذاران 
خللارج شللده اند و در نتیجه 
روزهای کم معامله، کم حجم 
و کم ارزشی را رقم می زنند 
و در نبللود فعالیت قابل توجه 
حلقلوقلللی  شلللرکلت هلای 
دولللت،  عملللی  حمایللت  و 
سللهامداران حقیقللی انگیزه 
خللود را از دسللت داده انللد. 
ایللن مهللم در حالللی اتفاق 
افتاده اسللت که از میان 44 
صنعللت فعال بورسللی، تنها 
وسللایل  گروه همچون  سلله 
ارتباطللی، فنی و مهندسللی 
و نیللز اسللتخراج نفللت بللا 
قیمتی همراه شللدند  رشللد 
و معامالت ماه گذشللته آنها 
انجللام  در مسللیر صعللودی 
اسللاس  برهمیللن  می شللد. 
بللا  باقیمانللده  41 صنعللت 
مواجه  قیمتللی  افللت  تداوم 
نتیجه  شدن  مشخص  بودند. 
مشخص  هسته ای،  مذاکرات 
شللدن وضعیللت قیمت نفت 
در بودجلله، بازگشللایی نماد 
پاالیشللگاه ها، تعییللن قیمت 
خلللوراک پلتلروشلللیمی ها، 
مالکانه  بهللره  تعیین تکلیللف 
سللود  کاهللش  معللادن، 
گزارش  بانکی،  سللپرده های 
9 ماهلله شللرکت ها و اعالم 
برنامه هللای رییللس جدیللد 
می توانللد  بللورس  سللازمان 
محرک هایللی مهم در جهت 

رشللد بازار سللهام باشللد. از 
در  قیمت هللا  دیگللر  سللوی 
از نمادهللا به کف  بسللیاری 
وجللود  و  رسللیده  قیمتللی 
زیللر   P/E دارای  نمادهللای 
چهار و پنج در بازار سللهام، 
جذابیت ورود با نگاه بنیادی 

را افزایش می دهد. 

بررسی گروه های بورسی
معامللالت گللروه خودرو و 
ساخت قطعات در بازه مثبت 
انجام شللد هرچند در دقایق 
پایانی شللاهد افت قیمت در 
برخللی نمادهای ایللن گروه 
میلیون   13 معامله  با  بودیم. 
سللهم، نمللاد ایللران خودرو 
معالمللالت  پرحجم تریللن 
همچنین  داشللت.  را  گللروه 
گفتلله می شللود در صللورت 
بللاال نرفتللن قیمللت نفللت، 
صنعت خودرو می تواند مورد 
توجه بیشللتری قللرار گیرد. 
تمللام نمادهای گللروه بانک 
و موسسللات اعتبللاری به جز 
بانللک اقتصاد نویللن و بانک 
بللازه مثبللت  کارآفریللن در 
معامله شللدند. در اوایل بازار 
بللا معامللله بلوکللی در نماد 
با حجم  ایران  بانک صادرات 
40 میلیون سهم و در نهایت 
میلیللون   59.7 معامللله  بللا 
پرحجم ترین  نماد  این  سهم، 
معامللالت گروه را داشللت و 

بیشللترین حجللم معامللالت 
نسبت به هفت روز معامالتی 
گذشللته در این نمللاد انجام 
شللد. حاکمیت رونللد مثبت 
بر گروه سللیمانی نیز مشهود 
بود. سللرمایه گذاری توسللعه 
همچنللان  سللیمان  صنایللع 
روی قیمت عرضه اولیه خود 
معامله می شللود، هرچند در 
اوایللل بازار قیمللت این نماد 
تللا 1515 ریال نیز باال آمده 

بود. 
همچنیللن  گذشللته  روز 
حاکمیللت رونللد مثبللت بللر 
گروه سللرمایه گذاری را شاهد 
بودیم. بیشللتر نمادهای گروه 
در  شللیمیایی  محصللوالت 
بللازه منفللی معامله شللدند. 
کلمیسللیون  نلایلب ریلیللس 
اقتصادی مجلس با اشللاره به 
تاییدیه اخیر شللورای نگهبان 
عنللوان کللرد: از سللود آوری 
صنعللت پتروشللیمی حمایت 
قوانیللن  وضللع  می کنیللم. 
صنایللع  در  سللختگیرانه 
نفع  به  رقابت پذیللر داخلللی، 
سایر کشورهاست. از این گروه 
دوده  صنعتی  پللارس  با توجه 
به عملکللرد 9ماهلله تغییری 
در سود پیش بینی شده خود 
نسبت به عملکرد شش ماهه 
ایجاد نکرده اسللت و موفق به 
پوشش 70 درصدی سود 50 

ریالی خود شده است. 

شاخص کل مثبت کم رمقی را تجربه کرد

ریزش 41 صنعت بورسی طی یک ماه

آینللده  سلللال   - تس�نیم 
برای سللرمایه گذاری در بورس 
مناسللب اسللت و ایللن سللال 
می تواند سال پر پتانسیلی برای 
بازار سهام باشللد. رویکردهایی 

که در اقتصاد کشللور در سطح 
ملی و بین المللی اتخاذ و عملی 
می شللود در بازار سهام اثرگذار 
است. فشللارهای بین المللی در 
بوده  موثر  نفللت  قیمت  کاهش 
اقتصاد کشللور  این موضوع  که 
و بازار سللهام را نیز تحت تاثیر 

خود قرار داده اسللت و موجب 
شللده تا هیجانات ناشی از این 
عوامل بر رفتار سللهامداران نیز 
اثر بگذارد و شللاهد تداوم روند 
کاهشللی شاخص و قیمت ها در 

بورس باشللیم. 
در شرایط کنونی سهامداران 

به دنبللال کللف و سللقف قیمت 
بللورس در  سللهام و شللاخص 
که هر  بازار سللهام نباشند، چرا 
سللهم در بازده های مختلف به 
تصمیلم گیرنللده  انسللان های 
دارد.  بسللتگی  معامللله  در 
حضللور  بسللتر  سللهام  بللازار 

حرفه ای هاسللت.  فعالیللت  و 
حضللور در بورس بایللد با دید 
سللهامداری  و  سللرمایه گذاری 
انجللام گیللرد و بر این اسللاس 
معامله گللران بایللد بللا دانش و 
علم بورسی در این بازار حضور 

داشته باشند.

با دانش و علم بورسی وارد بازار شوید

دوشنبه
6 بهمن 1393 شمــاره 12147 www.forsatnet.irمدیریت سهام

دریچه

خبر

واگذاری 2415 میلیون 
سهم دولتی در بورس

از ابتللدای امسللال تللا پایللان دی مللاه، تعللداد 
2415 میلیون سللهم دولتی به ارزش 9603 میلیارد 
ریال توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق 
بهادار به فروش رسللیده است. در دی ماه 93 حدود 
36 میلیون سللهم دولتی به ارزش 41 میلیارد ریال 
توسط سازمان خصوصی سازی در بورس تهران عرضه 
دولتی شللده است. طی 10 ماهه اول 93 عرضه های 
خصوصی سازی روی نمادهای معامالتی البرز، اخابر، 
وبملت، فایرا، خساپا، شبریز، وپست، ساراب، دکیمی 
وچافست انجام شده است. در فروردین، اردیبهشت، 
خرداد و تیرماه امسللال به ترتیب 36 میلیون سهم 
بلله ارزش 50 میلیارد ریال، 156 میلیون سللهم به 
ارزش 1482 میلیللارد ریال و 1780 میلیون سللهم 
دولتی به ارزش 6837 میلیارد ریال و 107 میلیون 
سللهم دولتی به ارزش 417 میلیللارد ریال در بورس 

واگذار شده است.

عرضه 13 شرکت و یک ملک 
دولتی در سبد واگذاری های بهمن

سهام 13 شرکت دولتی به عالوه پیست اسب سواری 
کرمللان در بهمن ماه امسللال روی میللز فرابورس و 
مزایده می رود. 100 درصد سهام شرکت تولید نیروی 
برق سللبز منجیللل به قیمت پایه هر سللهم 11085 
ریال؛ 100 درصد سهام شرکت نوسازی صنایع ایران 
به قیمت پایه هر سللهم 2032 ریال؛ 60 درصد سهام 
شللرکت پاالیش نفت کرمانشللاه به قیمللت پایه هر 
سللهم 76 هزار و 235 ریال و 33.93 درصد سللهام 
شللرکت سللاختمانی عمران تکالر به قیمت پایه هر 
سللهم 2516 میلیللون و 659 هللزار و 599 ریال در 
هجدهمین روز بهمن ماه امسللال در فرابورس عرضه 
خواهد شللد. افزون بر این تعللداد 91 میلیون و 630 
هزار سللهم نوسللازی صنایع ایران به قیمت پایه هر 
سللهم 2032 ریال در روز شللنبه 18 بهمن روانه میز 

فروش بازار سوم فرابورس می شود.
همچنیللن بلوک 49.9 درصدی سللهام شللرکت 
تعمیللرات نیروگاهی ایران به ارزش پایه هر سللهم 
322 هزار و 447 ریال؛ 49.9 درصد سللهام شرکت 
مهندسین مشللاور نیرو به ارزش پایه هر سهم 108 
میلیون و 736 هزار ریال؛ 49 درصد سللهام شرکت 
خدمللات کیفیت آریا اس جی اس به ارزش پایه هر 
سللهم 1035 هزار و 944 ریال؛ 9.9 درصد سللهام 
شرکت تولید ادوات کشاورزی اراک )تاکا( به قیمت 
پایلله هر سللهم 46 هزار و 352 ریللال؛ 100 درصد 
سهام شرکت گسترش صنایع بلوچ به قیمت پایه هر 
سهم 27 هزار و 31 ریال؛ 92.3 درصد سهام شرکت 
نسللاجی قائم شهر به قیمت پایه هر سهم 98 میلیون 
و 64 هزار و 222 ریال به همراه پیست اسب سواری 
کرمللان بلله قیمت کل پایلله 902 میلیللارد و 660 
میلیون و 765 هزار ریللال در روز نوزدهم بهمن ماه 
به مزایده گذاشللته خواهد شد. افزون بر این اسم و 
عالمت تجاری )برنللد( و دارایی های ثابت متعلق به 
شرکت های فرهنگی ورزشی استقالل و پرسپولیس 
نیز هر یک به ارزش کل پایه 290 میلیارد تومان در 

روز دوشنبه 27 بهمن به مزایده گذاشته می شوند.

عرضه 800 تن شمش 
هزارپوندی در بورس کاال

بللازار فرعللی بللورس کاالی ایران شللاهد عرضه 
60 هللزار تللن روغن کارکللرده، 167 تللن آرمیچر 
غیرقابل بازسللازی و چهار تن بشللکه خالی شرکت 
راه آهن ایران بود. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
همچنین شللاهد عرضه 800 تن شمش هزارپوندی 
99.75 شللرکت آلومینیللوم ایللران، بللا قیمت پایه 
72 هللزار و 935 ریللال بللود. در تللاالر محصللوالت 
کشللاورزی، پنللج هزار تللن ذرت دانلله ای قزوین و 
1200 تللن ذرت دانه ای اردبیل روانه تاالر معامالت 
شللد. در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشللیمی نیز، 
23 هزار تن انواع لوب کات، 23 هزار تن وکیوم باتوم 
و چهار هزار تن گوگرد گرانوله عرضه شد. گروه مواد 
پتروشللیمیایی نیز شاهد عرضه 9711 تن انواع کاال 
بود. روز گذشللته در مجموع، 363 هزار و 120 تن 
انواع کاال راهی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران شد.

انتشار پرتفوی یک ماهه »وپترو«
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با انتشار 
صللورت وضعیت پرتفوی سللرمایه گذاری ها در دوره 
یک ماهلله منتهی به 30 دی ماه امسللال اعالم کرد 
در ابتللدای دوره یللاد شللده تعدادی از سللهام چند 
شللرکت بورسللی را با بهای تمام شللده 839 میلیارد 
و 833 میلیللون ریللال و ارزش بللازار یللک هللزار و 
414 میلیللارد و 522 میلیون ریال در سللبد سللهام 
خود داشللت. طی دوره یاد شللده بهای تمام شللده 
این شللرکت بدون تغییر مانللد و ارزش بازار آن طی 
همین دوره معادل 152 میلیارد و 835 میلیون ریال 
کاهش یافت و در پایان به یک هزار و 261 میلیارد و 
687 میلیون ریال رسللید. همچنین »وپترو« در این 
دوره سهام هیچ شرکت بورسی را خریدوفروش نکرد.

»فنورد« 50 درصد EPS را در 
مجمع تقسیم می کند

شرکت نورد و تولید قطعات فوالدی در جدیدترین 
پیش بینی درآمد هر سللهم با سرمایه 144 میلیارد 
ریللال را 188 ریللال اعالم کرده اسللت کلله با کنار 
گذاشللتن 132 ریللال موفق به پوشللش 70 درصد 
درآمد مذکور طی دوره 9 ماهه شللده اسللت. سللود 
پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سال 

مالی 93، 50 درصد از سود خالص است.

رشد 75 واحدی شاخص کل بورس 
در دومین روز کاری هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار در دومین روز هفته با 75 
واحد رشد به 65 هزار و 105 واحد افزایش یافت. در جریان 
معامالت روز گذشته شاخص 30 شرکت بزرگ هفت واحد، 
آزاد شناور 205 واحد، بازار اول 128 واحد و صنعت هشت 
واحد رشللد کردند اما شللاخص بازار دوم با 323 واحد افت 
مواجه شد. همچنین تعداد 338 میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش 617 میلیارد تومان در 31 هزار نوبت معامله شد. 

نماگر بازار سهام

از نگاه کارشناسان

سهام ارزنده در بازار وجود دارد

فارس - عمده درخواسللت سهامداران، حمایت از بازار سللهام است که سهامدار عمده 
در بازار حضور پیدا کند. واقعیت این اسللت که سللهام ارزنده  در بازار سهام وجود دارد. این 
خواست و حق سهامداران است که درخواست حمایت از بازار سهام دارند، ولی بدانید خود 
وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و دولت نسبت به بازار سهام حساس هستند. اینکه 
عده ای می گویند شاخص را دستکاری می کنید، درست نیست و شاخص بورس ها در همه 
دنیا عملکرد یک بخش از اقتصاد را نشان می دهد. اگر صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار 
سهام شوند، نقدینگی قابل توجهی وارد بازار می شود و در گذشته نیز شرکت های حقوقی از 
بازار حمایت کردند و اگر اکنون نیز شرکت های حقوقی وارد بازار شوند، سهامداران از نگرانی 
بیرون می آیند. از حمایت دولت از بازار استقبال می کنیم، البته بعضی از مسائل مربوط به 
قسللمت کالن اقتصاد است که باید در پیگیری برای بهتر شدن فضای کسب و کار و صنایع 
بورس و بودجه اقدام شللود که این امور توسللط سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار 
پیگیری می شود. قیمت سهام نه همیشه رو به باال و نه همیشه رو به پایین بوده است، اما 
در این شرایط بازار که شاخص افت می کند هم شرکت های ارزنده و سهام ارزنده وجود دارد 
و فقط مشکل کمبود نقدینگی است که بازار سرمایه با آن روبه روست و باید نقدینگی وارد 
بازار شود. باید بورس اوراق بهادار را در فضای کلی اقتصاد نگاه کرد، نمی شود یک خبر برای 
اقتصاد مثبت باشد و برای بورس مثبت نباشد، بلکه اگر رکود در بازار وجود دارد در بورس 
هم نمایان می شود، در میان مدت و بلند مدت جریان کل اقتصاد و جریان بازار سهام با هم 
حرکت می کنند. پیگیری هایی انجام شده که خبرهای خوبی برای بازار سهام ارائه خواهد 
شد. در مورد نظارت بر بورس، نظارت بر ناشران )شرکت های بورسی ارائه دهنده گزارش( در 
بازار سللهام انجام می شود. گزارش شرکت های بورسی بر مبنای پیش بینی بازدهی شرکت 
از آینده اسللت که معموال گزارش های سلله، شللش، 9 و 12 ماهه ارائه می شود و عملکرد 
شللرکت برای یک سللال در قالب پیش بینی به مجمع عمومی ارائه می شود. درصد خطا در 
همه گزارش های پیش بینی وجود دارد، گاهی پیش بینی سللود شللرکت در حین عملکرد 
در طول سال ممکن است به سمت باال یا پایین تعدیل شود و این طبیعی است. براساس 
دستورالعمل افشای اطالعات یک دستورالعمل انضباطی برای برخورد با گزارش های غلط 
شللرکت های بورسی هم وجود دارد، اگر یک ناشر یعنی شرکت بورسی اطالعات را به طور 
عمد دیر ارائه کند یا اطالعات دقیق ارائه ندهد، براساس دستورالعمل با او برخورد می شود.

شرایط کنونی بورس پایدار نیست

س�نا- قیمت سللهام شللرکت ها در حال حاضر بسیار ارزنده اسللت و در حال حاضر 
شرکت هایی در بورس هستند که سود آورند و چند ماه دیگر مجامع شان برگزار می شود 
و در مجامع به نسللبت قیمت سللهم به طور معمول بین 20 تا 25 درصد سللود تقسیم 
می شللود که همین امر می تواند بازدهی مطلوب را برای هر سرمایه گذاری حتی دولت 

فراهم کند.
این شللرایط قطعا پایدار نخواهد بود و حداکثر ظرف یکی دو ماه آینده شرایط بورس 
روشللن خواهد شللد و تغییر مسللیر خواهد داد. در طول یک سللال گذشته عواملی که 
باعث افت و ریزش شاخص شده بارها و بارها از تریبون های مختلف مطرح شد، اما این 

موضوع باید بیشتر مدنظر تصمیم گیران قرار می گرفت. 
بازارهای مالی مسللیر خودشللان را براسللاس مولفه های اقتصادی و غیر اقتصادی 
اثر گللذار بر بازار طی می کنند اما جایی که بللازار با ترس بیش از حد و بی اعتمادی 
مواجه می شللود، الزم اسللت دولت و ارکان دولت و مجلس به کمک بازار بیایند که 
بازار از مسللیر خارج نشللود و در مسللیر خودش بماند. شللرایط فعلی بازار سرمایه، 
مشللابه شرایط آمریکا و اتحادیه اروپا در زمان بحران سال 2008 است و همان طور 
کلله دولت این کشللورها بللا تزریق نقدینگللی و حمایت از صنایللع و بازارهای مالی 
)سیسللتم بانکی و بازار سللرمایه( از این مقطع عبور کردند ما نیز با توجه به ترسللی 
که هم اکنون بر سللرمایه گذاران حاکم شللده نیاز به حمایت دولت و نهادهای مالی 
داریللم تللا منابعی را تزریق کنند که اعتماد بازار را تقویت و تثبیت کنند و آن وقت 

ساز و کارهای بازار کار خودش را آغاز می کند.
راهللکاری جز تزریق نقدینگی برای برون رفت از شللرایط فعلی وجود ندارد. اقدامات 
سللازمان بورس بللرای رفع ابهامات و مشللکالت صنایع بزرگ مانند پترو پاالیشللی ها و 
سللنگ آهنی ها بسللیار ارزشللمند اسللت اما اثر خودش را با تاخیر بر بازار می گذارد. از 
حدود شش ماه آینده، تاثیرات مثبت این مصوبه ها بر سوددهی و توسعه صنایع آشکار 
می شللود و بللازار در آن زمللان هیچ نیازی به کمللک هیچ نهادی نللدارد چون به طور 
اتوماتیللک افزایللش P/E پیدا می کند اما در این مقطع که بازار با نگرانی رو به رو شللده 
نیازمند اسللت با تزریق منابع و نقدینگی و واردکردن نهادها و شللرکت هایی که منابع 

مالی دارند به بازار کمک شود تا مسیر عادی خودش را پیدا و طی کند.

سیدمحمد صدرالغروی

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

محمد جمالیحسن قالیباف اصل
مدیر عامل تامین سرمایه آرمانمدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران

علی حیدری
کارشناس بازار سهام



جدول شماره 2

دلیل  س��هامداران  بیش��تر 
ی��ا  ی��ک صنع��ت  ب��ه  ورود 
خرید س��هم خاص را بازدهی 
عن��وان  آن  گذش��ته  ب��االی 
می کنن��د. غاف��ل از اینکه هر 
بازده��ی ب��ا ریس��ک خاصی 
از  برخ��ی  اس��ت .  هم��راه 
ریس��ک پذیرند،  ذاتا  صنای��ع 
گرچ��ه ممکن اس��ت بازدهی 
باالی��ی داش��ته باش��ند ام��ا 
ریس��ک ب��اال، نکته ای  اس��ت 
که مخت��ص س��رمایه گذاران 
خاص و ریس��ک پذیر اس��ت . 
ب��ه گزارش س��ایت همفکران 
برای باالنس کردن ریس��ک و 
بازدهی در کتب مالی معموال 
بازدهی را بر ریس��ک تقسیم 
می کنند و نتیجه آن صنایعی 
را نشان می دهد که هم از نظر 
ریس��ک و هم از نظر بازدهی 

بهینه هستند.
مفروضات 

*  در این تحلیل 19 صنعت 
بورسی به همراه شاخص کل 
مورد بررسی قرارگرفته است . 
عملک��رد  محاس��به  در    *
صنایع از شاخص آنها استفاده 
شده، تحلیل دیگر می توانست 
اس��تفاده از ارزش بازار صنایع 
باشد، با توجه به اینکه عرضه 
اولیه و تقس��یم س��ود بسیار 
زیادی داش��ته ایم، ارزش بازار 
داده های  نمی توان��د  صنای��ع 
قابل اتکایی به تحلیلگر دهد . 
بنابرای��ن در نهایت ش��اخص 

صنایع انتخاب شده است . 
*  در این تحلیل سعی شده 
تا ریس��ک و بازده��ی صنایع 
مختل��ف در دو بره��ه زمانی 
بررس��ی ش��وند و در نهای��ت 

صنایع برتر شناسایی شوند .
 

بررسی بازدهی و ریسک 
 صنایع مختلف بورس 

در 5 سال گذشته 
همان گون��ه ک��ه مالحظ��ه 
می ش��ود، بیش��ترین بازدهی 
نف��ت  را صنای��ع الس��تیک، 
)پاالیش��گاه( و گ��روه رایان��ه 
داش��ته اند، از س��ویی مسکن 
بازده��ی  کمتری��ن  بیم��ه  و 
را در پن��ج س��ال گذش��ته به 

سهامداران خود داده اند . 
از نظر ریس��ک نیز شاخص 
بان��ک، مخابرات  کل، صنعت 
و محصوالت ش��یمیایی بسیار 
کم ریسک بوده اند و در عوض 
گروه قند، غذا و ماش��ین آالت 
پر ریس��ک ترین  رده  در  برقی 

صنایع بورسی قرار دارند . 
ای��ن تحقیق،  طب��ق نتایج 
در پنج س��ال گذشته بهترین 
صنعت گ��روه پتروش��یمی و 
نکته جالب  اس��ت.  شیمیایی 
توجه اینکه صنعت محصوالت 
ش��یمیایی تنها صنعتی است 
که نس��بت بازده به ریس��ک 
کل  ش��اخص  از  حت��ی  آن 
گروه  اس��ت. س��پس  باالت��ر 
نفتی و الستیک  فرآورده های 
ک��ه  ریس��کی  ب��ه  نس��بت 
داش��ته اند، بازدهی به نسبت 
باالی��ی را نصیب س��هامداران 

خود کرده اند . 

ن�س���بت  ک��م��ت�ری���ن 
»بازدهی به ریسک« هم متعلق 
به صنعت کوچک بیمه اس��ت 
که نش��ان دهنده ای��ن موضوع 
است که در این صنعت ریسک 
باال و بازدهی کمی داریم . گروه 

خودرو و مس��کن بع��د از بیمه 
در رتبه بع��دی قرار دارند . نگاه 
کل��ی به نتای��ج ارائه ش��ده در 
باال نشان می دهد،  جدول های 
وقت��ی بازده��ی را بر ریس��ک 
تقسیم می کنیم، در بسیاری از 

صنایع به محدوده تعادلی 0.4 
می رس��یم. به عبارت��ی این دو 
معی��ار در این صنایع به تعادل 
رس��یده اند که این امر حاکی از 
هوش��مندی بازار بورس اوراق 

بهادار کشورمان است. 

بررسی بازدهی و 
ریسک صنایع مختلف 
بورس در سال گذشته 

بع��د از ریزش ب��ازار بورس 
ب��ازار  در  متع��ددی  عوام��ل 
رون��د  ک��ه  آمده ان��د  پدی��د 
ب��ورس  در  س��رمایه گذاری 
اوراق به��ادار را تحت الش��عاع 
ق��رار داده ان��د . تصمیم ه��ای 
متف��اوت دولت جدید، ریزش 
نفت، خوراک پتروش��یمی ها، 
هدفمندی یارانه ها و ... در کنار 
ریزش بازار موجب شده اند که 
صنایع بورسی به نوعی بازبینی 

دوباره شوند . 
می��زان  زی��ر،  تحلی��ل  در 
بازده��ی صنای��ع  ریس��ک و 
مختل��ف بورس��ی از 14 دی 
ماه 1392 )زمان ریزش بازار( 
تاکنون بررس��ی ش��ده است . 
داده های جدید نتایج بس��یار 
متفاوتی را نسبت به داده های 

قدیمی تر می دهد.
همان گون��ه ک��ه در جدول 
شماره 2 مشاهده می شود، در 
بازه زمانی م��ورد نظر صنعت 
رایانه، الستیک و ماشین آالت 
و تجهی��زات در مقابل ریزش 
ش��اخص که حدود 22درصد 
بوده نه تنها ریزش��ی نداشته 
بلک��ه در مجموع ب��ه ترتیب 
16درصد  15درص��د،  رش��د 
و 11درص��د را نی��ز تجرب��ه 
کرده اند. از سوی دیگر صنعت 
قندو شکر با ریزش 40درصدی 
و کاش��ی و سرامیک با ریزش 
39درصدی بیش��ترین ریزش 
را در بی��ن صنایع داش��ته اند . 
)در جدول ف��وق البته داده ها 

به صورت هفتگی است(
مرب��وط  محاس��بات  در 
ب��ه ریس��ک صنای��ع رایان��ه، 
الس��تیک و ماش��ین آالت در 
دوره مورد نظ��ر ج��زو صنایع 
کم ریس��ک به ش��مار می آیند. 
از طرف��ی صنای��ع کاش��ی و 
قند  اساسی،  فلزات  سرامیک، 
و ش��کر جزو صنایع پر ریسک 
ب��ه حس��اب می آین��د. طبق 
نتای��ج تحقیق در یک س��ال 
گذشته بهترین صنعت  رایانه، 
الس��تیک و تجهیزات اس��ت. 
قندی ها، فلزی ها و کاش��ی ها 
نیز پایین ترین رتبه را در یک 

سال اخیر داشته اند . 
می دهد،  نشان  تحلیل  این 
برخ��ی از صنایع ب��ا اتفاقات 
جدیدی ک��ه رخ داده مزیت 
خ��ود را از دس��ت داده ان��د، 
ری��زش  مث��ال  به عن��وان 
قیم��ت نفت و ن��رخ خوراک 
از  را  آنه��ا  پتروش��یمی ها 
رتب��ه ی��ک به ش��ش تنزیل 
داده اس��ت، بررسی دوره ای 
فرآین��د ف��وق در بازه ه��ای 
می توان��د  مختل��ف  زمان��ی 
روی��ه ای مش��خص را ب��رای 
س��رمایه گذاران در هر س��ه 
کوتاه م��دت،  زمان��ی  ب��ازه 
میان مدت و بلند مدت تعیین 
کند و س��رمایه گذاران نیز از 
فرآین��د فوق ب��رای مدیریت 
عایدی خ��ود در طول زمان 

استفاده کنند. 

بررسی ریسک و بازدهی صنایع بورس

نخس��تین روز کاری این هفته، 
همانن��د روزه��ای اخی��ر چندان 
نبود.  برای س��هامداران دلچسب 
ب��ازاری ک��م حج��م و کم رونق با 
قرمزپوش��ان بس��یار اما شاخصی 
س��بز رنگ!  بازار ش��نبه معامالت 
کم حجم خود را در شرایطی آغاز 
کرد که بانک تج��ارت با توجه به 
خبر منتش��ر ش��ده پیرامون رأی 
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی 
بر خ��روج این بانک از فهرس��ت 
تحریم ها و اقدامات محدود کننده 
اتحادیه اروپ��ا، با صف خرید قابل 
توج��ه 20 میلیون��ی کار خ��ود را 
آغاز کرد. همین خبر، س��بب شد 
تا در ابتدای بازار اقبال به نس��بت 
خوبی به س��ایر س��هم های گروه 
بانکی نشان داده ش��ود، اما فشار 
ناشی از عرضه های طرف فروشنده 
مانع از ایج��اد صف های خرید در 
سایر نمادهای بانکی شد تا جایی 

که بانک تجارت صف خرید خود 
را از دس��ت داد اما تقاضای باالی 
خریداران دوباره به پیدایش صف 
خرید روی نم��اد این بانک منجر 
ش��د. در س��ایر نماده��ای فعال 
بازار رونق چن��دان خاصی وجود 
نداش��ت و همی��ن کم رونقی بازار 
سبب ش��ده بود تا فشار عرضه ها 
بر بازار غلب��ه کند و بازاری منفی 
را برای سهامداران به دنبال داشته 
باشد. دماسنج بازار که باید گویای 
وضعیت کلی بازار باشد، در نهایت 
تا اواخ��ر بازار ح��دود 100 واحد 
منفی ب��ود ام��ا ناگهان ب��ه مدد 
دوپینگ ناش��ی از جا به جایی های 
دو طرف��ه در نم��اد ف��ارس، روح 
دوباره ای در کالبد ش��اخص بازار 
دمیده ش��د، تا با اثرگذاری 112 
واح��دی این دوپینگ، ش��اخص 
در روز ش��نبه با کسب 0.2 واحد 
مثبت ب��ه کار خود پایان دهد. اما 
این اتفاق برای اهالی بازار چندان 
خوش��ایند نبود، زی��را این قبیل 

رخدادها به نوعی ظن دستکاری 
در بازار را تقویت می کند و سبب 
عدم ش��فافیت در بازار می ش��ود. 
اس��تفاده از واژه دوپین��گ ب��رای 
تشریح رخداد تکراری روز شنبه، 
خود گویای رفتار ناجوانمردانه در 
این روز و بسیاری روزهای مشابه 
اس��ت. اس��تفاده از مواد نیروزا در 
همه ج��ای دنیا، خ��الف قانون و 
مغایر با بازی جوانمردانه اس��ت تا 
جایی که برای مبارزه با این پدیده 
چندین نهاد و سازمان بین المللی 

تشکیل شده است. 
انتقاده��ای  از مدت ه��ا قب��ل 
بسیاری نسبت به شاخص بورس 
تهران مطرح بوده است. این نقدها 
از ضعف شاخص فعلی برای نشان 
دادن نب��ض بازار حکایت می کند. 
به عن��وان مثال یک��ی از انتقادات 
وارد ش��ده ب��ه ش��اخص فعل��ی، 
همی��ن تاثیرگ��ذاری قابل توجه 
تغییر قیمت س��هام  شرکت های 
بزرگ بر ش��اخص اس��ت. اینکه 

سهام شرکت های بزرگ باید تاثیر 
بیش��تری بر بازار داشته باشند تا 
جایی منطقی اس��ت که به صرف 
انج��ام چند معامل��ه و جا به جایی 
نتوانن��د واقعیت ب��ازار را کتمان 

کنند.
به زعم نگارن��ده با قرار دادن 
چند فیلتر برای همین شاخص 
می ت��وان به ش��فاف ش��دن آن 
نمونه  به عن��وان  کم��ک ک��رد، 
چنانچ��ه معامالتی ک��ه تنها از 
طریق تع��داد محدودی خریدار 
و فروش��نده، به تغییر با اهمیت 

در قیمت پایانی یک سهم منجر 
می ش��وند نتوانند روی شاخص 
قیم��ت  و  باش��ند  تاثیر گ��ذار 
پایانی چنین س��هم هایی، بدون 
ای��ن معامالت در  در نظر گرفتن 
به کار روند،  محاسبه ش��اخص 
بخشی از کاستی های شاخص را 
می تواند جبران کند. امید است 
با مطالعات بیشتر در این زمینه 
و با طراحی و ایجاد یک شاخص 
ش��فاف تر توسط مسئوالن بازار، 
امکان دس��تکاری در دماس��نج 

بازار سرمایه کاهش یابد.

شاخص بورس تهران هم دوپینگ می کند! 
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گزارش 2

معرفی یک سهم کم ریسک 
از گروه کانی های غیر فلزی

شرکت شیش��ه همدان )س��هامی عام( در سال 
1354 با مش��ارکت بانک صنعت و معدن به صورت 
ش��رکت س��هامی عام در همدان تاسیس شد و در 
س��ال1361 با ظرفیت 40000 تن در سال مورد 
بهره برداری قرار گرفت. س��رمایه ش��رکت در بدو 
تاس��یس مبل��غ 300 میلیون ریال ب��وده که طی 
س��نوات مختلف ب��ه 288 میلیارد ری��ال افزایش 
یافته اس��ت. ش��رکت در تیرماه 1369 در سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران ب��ا نماد کهمدا پذیرفته 
شده و از جمله ش��رکت های قدیمی بورس تهران 

است. 
تولیدات این ش��رکت در حال حاض��ر عبارتند 
از ان��واع بط��ری آبلیم��و، ش��ربت، گالب، الکل، 
نوش��ابه،  شیش��ه های  روغن مای��ع،  عرقی��ات، 
ش��یر، شیش��ه های س��س، مرباجات، خیارش��ور 
و رب گوج��ه فرنگی و بس��یاری از شیش��ه های 
در  مش��تریان  س��فارش های  براب��ر  اختصاص��ی 
اندازه ه��ای مختل��ف. تولیدات ش��رکت س��همی 
ح��دود 33 درص��د از ب��ازار ایران را داراس��ت. 
در ح��ال حاض��ر بخش��ی از محصوالت ش��رکت 
به کش��ورهای ع��راق، آذربایجان، ترکمنس��تان، 
واحد افغانس��تان صادر می ش��ود.  و  ارمنس��تان 

I کارخان��ه ش��امل یک ک��وره ذوب ب��ا ظرفیت 
اس��ت.  ماش��ین آالت  خ��ط  چه��ار  و  170 ت��ن 
می��زان تولی��د این واحد 40.000 تن در س��ال 
II کارخانه به عنوان طرح توس��عه  اس��ت. واحد 
در س��ال 1378 ب��ا ظرفی��ت 130 تن و با س��ه 
خ��ط ماش��ین آالت ایجاد ش��ده و می��زان تولید 
 Iاین واحد 35.000 تن در س��ال اس��ت. واحد
کارخانه که درس��ال 1383 بازسازی و نوسازی 
ش��ده دارای ماش��ین آالت م��درن الکترونیک��ی 
اس��ت که قادر ب��ه تولید شیش��ه های س��بک و 
نیمه س��بک اس��ت. کلیه م��واد اولیه م��ورد نیاز 
ب��رای تولی��د، در داخل کش��ور موجود اس��ت و 
هیچ گون��ه وابس��تگی در این خص��وص به خارج 
از کش��ور وجود ن��دارد که این مطل��ب با توجه 
ب��ه وضعیت کش��ور ما ک��ه هم��واره در معرض 
تحریم ه��ا و تهدیده��ای مختلف قرار دارد، یکی 
از مزیت های بزرگ این ش��رکت به شمار می رود. 
ش��رکت با ظرفی��ت فعلی 75هزار ت��ن باالترین 
س��هم بازار را در صنعت خ��ود دارد و طرح های 
توس��عه ای دیگری نیز دارد ک��ه با اجرای آن تا 
پایان س��ال 95 ظرفیت تولید ش��رکت به بیش از 

100 هزار تن خواهد رسید. 
شیش��ه همدان در جدیدترین پیش بینی، س��ود 
هر س��هم خود را براس��اس عملکرد شش ماهه، از 
1345 ری��ال به 1331 ریال کاهش اندکی داده و 
در ش��ش ماهه 685 ریال آن معادل 51 درصد را 
پوش��ش داده است که رش��د 12 درصدی نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته نش��ان می دهد و 
از مع��دود گزارش ه��ای قابل قبول بازار به ش��مار 
م��ی رود. به��ای تم��ام ش��ده محصوالت ش��رکت 

کاهشی است. 
در ش��ش ماه��ه ابتدای��ی س��ال مالی ش��رکت 
برخالف بودجه، ش��اهد کاهش چش��مگیر قیمت 
کربنات س��دیم همس��و ب��ا کاهش قیم��ت اغلب 
محصوالت ش��یمیایی و نفت، کاه��ش قابل توجه 
قیمت خرده شیش��ه و پودر س��یلیس هستیم که 
می توان��د موجبات افزایش س��ودآوری ش��رکت را 
فراهم کن��د. باتوجه به اینکه م��واد اولیه مصرفی 
بی��ش از 50 درص��د از بهای تمام ش��ده ش��رکت 
را ش��امل می ش��ود و نرخ مواد مصرفی در بودجه 
شرکت نس��بت به شش ماهه واقعی و نرخ های در 
نظر گرفته ش��ده در بودجه ش��رکت های هم گروه 
و همچنی��ن نرخ ه��ای معامل��ه ش��ده در ب��ورس 
کاالی ایران باالتر فرض ش��ده، تحلیل حساسیت 
اثر تغییرات نرخ مواد مصرفی بر س��ود هر س��هم 
ش��رکت به این صورت اس��ت که ه��ر 10 درصد 
کاهش نرخ مواد مصرفی در بودجه ش��رکت باعث 
افزایش حدود هشت تومانی سود هر سهم خواهد 

شد. 
در مورد یکی از ریس��ک های شرکت خاطرنشان 
می کند در صورت توقف کوره ش��ماره دو که بیش 
از یک دهه اس��ت در صورت های مالی ش��رکت به 
آن اش��اره می شود، تعمیرات اساس��ی پنج ماه به 
طول خواه��د انجامید. ولی طبق بررس��ی های به 
عمل آمده در صورتی که کوره بتواند ماه های گرم 
س��ال را پشت سر بگذارد تا پایان دوره می تواند به 
کار خود ادامه دهد و مش��کلی نخواهد داشت و به 
طور کلی تعمیرات اساس��ی کوره ها در فصل سرما 
ب��ا توجه به آب و هوای س��رد هم��دان امکان پذیر 

نیست. 
ش��رکت درصدد است واحد دیگری را به منظور 
تولید بطری های رنگی ب��رای پرکردن آبمیوه های 
گازدار، ماءالش��عیر و همچنین شیشه های دارویی 
ایج��اد کن��د. فرهنگ س��ازی صحی��ح، به گونه ای 
ک��ه م��ردم ب��ه ای��ن ب��اور برس��ند ک��ه بهترین 
بس��ته بندی برای محصوالت صنایع مواد غذایی و 
نوشابه س��ازی ها، ظروف شیشه ای است و استفاده 
از سایر ظروف بس��ته بندی یکبارمصرف مشکالت 
زی��ادی برای س��المت م��واد غذای��ی و همچنین 
محی��ط زیس��ت ایج��اد می کند، از جمل��ه اهداف 
ش��رکت اس��ت که با فرهنگی ک��ه در حال حاضر 
در حال غالب شدن در جامعه است همخوانی دارد. 
ب��ا  ش��رکت  اس��ت  ذک��ر  ش��ایان  پای��ان  در 
س��رمایه گذاری هایی ب��ا کنترل و حجم مناس��ب 
در ش��رکت های بس��ته بندی و تهیه م��واد معدنی 
موجب��ات کاهش به��ای تمام ش��ده را برای خود 
فراهم کرده اس��ت. س��هم به لحاظ نس��بت قیمت 
ب��ه درآمد )P/E( نی��ز کمتری��ن P را بر ای گروه 
داش��ته و از این جهت نیز ریس��ک بس��یار پایینی 

برای سرمایه گذاری دارد. 

تحلیلی بر هلدینگ 3000میلیارد 
تومانی نفت و گاز پارسیان

هلدینگ نفت و گاز پارس��یان که به تازگی سال 
مالی خ��ود را از انته��ای آذر به انتهای ش��هریور 
تغیی��ر داده اس��ت، با برگ��زاری مجم��ع عادی و 
فوق الع��اده دوره مالی 9 ماهه خود، ضمن تصویب 
1500 ریال س��ود نقدی، س��رمایه خود را از مبلغ 
15000 میلی��ارد ریال به مبل��غ 30000 میلیارد 
ری��ال )مع��ادل100 درص��د( از مح��ل مطالبات 
حال  شده س��هامداران و آورده نقدی افزایش داد. 
ای��ن ش��رکت پیش بینی خود را با س��رمایه جدید 
براس��اس عملک��رد س��ه ماهه منتهی ب��ه آذر و با 
س��رمایه جدید 840 ریال به ازای هر سهم به بازار 
ارس��ال کرده اس��ت و با توجه به ماهیت ش��رکت 
که س��رمایه گذاری بوده و سودها پس از برگزاری 
مجامع ش��رکت های زیرمجموعه شناسایی خواهد 

شد تنها یک درصد از آن را پوشش داده است. 
پارس��یان 25293میلیارد ریال س��ود حاصل از 
س��رمایه گذاری )س��ود با کیفیت( و 588 میلیارد 
ریال س��ود حاصل از فروش س��رمایه گذاری )سود 
بی کیفیت( پیش بینی کرده که نس��بت به گزارش 
قبلی که ارقام پیش بینی ش��ده به ترتیب 25103 
و 761 میلی��ارد ریال بوده اس��ت، تفاوت آنچنان 
تاثیرگ��ذاری ن��دارد. هزینه های مالی ش��رکت نیز 
از 599میلی��ارد ریال قبلی ب��ه 581 میلیارد ریال 
کاه��ش یافت��ه اس��ت. هزینه مال��ی مذکور جهت 
خری��د اقس��اطی س��هام ش��رکت پاالی��ش پارس 
فرآیند شیراز از سازمان خصوصی سازی اخذ شده 
اس��ت. ولی جالب اس��ت در کل به نحوی جزییات 
پیش بینی درآمد ش��رکت تغییر کرده که بر س��ود 
خال��ص 25207 میلی��ارد ریالی ش��رکت تاثیری 

نداشته است.
ام��ا نکت��ه جال��ب گ��زارش پیش بین��ی درآمد 
پارس��یان مرب��وط ب��ه بخ��ش درآم��د حاصل از 
س��رمایه گذاری ای��ن ش��رکت در پاالیش��گاه های 
تبری��ز و ش��یراز اس��ت که ب��ه ترتی��ب 3118 و 
1204 میلی��ارد ریال پیش بینی ش��ده اس��ت در 
حال��ی که همچن��ان صورت مال��ی از هیچ کدام از 
پاالیش��گاه های بورس تا به امروز منتش��ر نش��ده 
اس��ت زی��را در واقع پاالیش و پخ��ش نرخ فروش 
نف��ت و خری��د فرآورده ها را به هیچ ک��دام از این 
ش��رکت ها اعالم نکرده و نماد این ش��رکت ها نیز 
به همین دلیل مدت هاس��ت که متوقف است. حال 
اینکه چگونه پارس��یان این درآمدها را پیش بینی 
و به بازار ارسال کرده است جای سوال دارد، زیرا 

می تواند کامال بر سود شرکت اثر گذار باشد.
 البته به این مس��ئله در بند 5 گزارش حسابرس 
ش��رکت بدین صورت اشاره شده اس��ت: در تهیه 
ص��ورت س��ود و زی��ان پیش بینی ش��ده ش��رکت 
پاالی��ش نف��ت تبری��ز و پاالیش نفت ش��یراز نرخ 
فروش برآوردی س��ال 1392 فرآورده ها اس��تفاده 
ش��ده درحال��ی ک��ه در تیرم��اه 1393 نرخ های 
قطع��ی س��ال 1392 اعالم ش��ده که ب��ا نرخ های 
برآوردی قبل متفاوت بوده اس��ت. نرخ های فروش 
فرآورده ها در س��ال 1393 تاکنون تعیین نشده و 
ضمنا نرخ تس��عیر دالر نی��ز 26500 ریال درنظر 

گرفته شده است.
7 گ��زارش حسابرس��ی  همچنی��ن طب��ق بند 
ش��رکت زیرمجموع��ه پاالیش نف��ت تبریز مالک 
49 درصد س��هام ش��رکت پتروش��یمی  ح��دود 
تبری��ز و عضو هیات مدیره آن اس��ت و ش��رکت 
اخیر واحد تجاری وابس��ته محس��وب می ش��ود. 
درنتیجه س��هم گروه از س��ود تقسیمی برآوردی 
سال 1393 ش��رکت مزبور باید در صورت سود 
و زی��ان پیش بینی ش��ده مورد گ��زارش منظور 
ش��ود، در حالی که مبلغی از ای��ن بابت در نظر 
گرفته نش��ده است. بنابراین از این جهت شرکت 
می تواند بخش��ی از کاهش��ی که در س��ودآوری 
ش��بریز رخ داده را جبران کند ولی در پیش بینی 

مبلغی را لحاظ نکرده است.
به هر حال س��ودی که پارس��یان ب��رای این دو 
ش��رکت پاالیش��ی در نظ��ر گرفت��ه بی��ش از 17 
درصد از س��ود پیش بینی ش��ده شرکت را تشکیل 
می ده��د که می تواند با وجود تعویق کیفی س��ازی 
این دو ش��رکت، به علت کاهش شدید قیمت نفت 
دس��تخوش تغییر به احتمال فراوان کاهنده شده 
و از س��ود پیش بینی شده پارسال برای سال مالی 
منتهی به 94/06/31 این ش��رکت بکاهد. بنابراین 
سرمایه گذاران عالوه بر این مطلب می باید کاهش 
قیمت��ی که در ش��رکت های پاالیش��گاهی پس از 
بازگش��ایی رخ خواهد داد را نیز در محاسبه ارزش 
خالص دارایی های پارس��یان لحاظ کرده و سپس 

اقدام به س��رمایه گذاری کنند.
دیگ��ر نکت��ه مهم��ی ک��ه در س��رمایه گذاری 
در ای��ن ش��رکت از س��وی س��رمایه گذاران باید 
لح��اظ ش��ود، تاثی��ر کاه��ش قیم��ت نف��ت بر 
سودآوری ش��رکت های پتروش��یمی زیرمجموعه 
آن مخصوص��ا آنهای��ی ک��ه محص��والت پلیمری 
دارن��د مانن��د پتروش��یمی م��ارون و پ��ارس و 
ع��دم تاثیرگذاری کاه��ش قیمت نفت بر س��ود 
ش��رکت های تولیدکنن��ده اوره و آمونی��اک مثل 
پتروش��یمی های پردیس، خراس��ان، کرمانشاه و 

شیراز است.

سرنخ یادداشت 

در جدول زیر داده های 19 صنعت مهم بورسی 
در پنج سال گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
محمدمهدی جمشیدیان 

محمدمهدی جمشیدیان 

بررسی ریسک و بازدهی ماهانه صنایع از سال 1388 تاکنون
نسبت بازدهی به ریسکبازدهی )ماهانه(انحراف معیار )ریسک(نام صنعتردیف

4.50.55%8.1%شیمیایی1
3.30.53%6.1%شاخص کل2
4.80.50%96%فرآورده های نفتی3
4.80.46%10.5%الستیک4
4.60.43%10.7%رایانه5
3.70.42%8.7%دارو6
3.20.38%8.4%سرمایه گذاری7
2.80.37%76%بانک8
360.36%9.8%ماشین آالت9
3.20.36%8.7%سیمان10
3.10.35%9.1%فلزات اساسی11
0.040.34%116%برقی12
3.70.34%106%معدنی13
3.80.34%11.3%کاشی و سرامیک14
2.60.33%0.08%مخابرات15
4.20.32%13.2%قند16
3.70.31%12.2%غذایی17
2.50.26%9.7%مسکن18
2.80.25%11.5%خودرو19
1.80.17%10.5%بیمه20

تحلیل ریسک بازدهی هفتگی در یک سال گذشته
نسبت بازدهی به ریسکریسک )هفتگی(بازدهی )هفتگی(نام صنعتردیف

0.09 2.9% 0.3% رایانه1
0.03 3.7% 0.4% الستیک2
0.4-2.3% 0.3%- دارو3
0.13-4.7% 0.3%- خودرو4
0.14-3.4% 0.3% ماشین آالت و تجهیزات5
0.16-0.2% 0.4%- شیمیایی6
0.2-3.5% 0.4%- سرمایه گذاری7
0.2-2.1% 0.3%- فرآورده های نفتی8
0.21-4.4% 0.7%- کانی های غیرفلزی9

0.26-2.9% 0.4%-بانک10
0.26-4.8% 0.5%- غذایی11
0.28-3.3% 0.3% دستگاه برقی12
0.3-3.4% 0.1%- قند و شکر13
0.3-2.4% 0.50%- سیمان14
0.34-3.8% 0.1% ساخت محصوالت فلزی15
0.35-3.4% 0.9%- کانی های فلزی16
0.38-4.5% 0.6%- انبوه سازی17
0.39-2.1% 0.7%- فلزات اساسی18
0.58-0.2% 0.1%-کاشی و سرامیک19

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه



استفاده از باد به عنوان یک 
منبع پ��اک و رای��گان تولید 
ان��رژی الکتریک��ی، در ح��ال 
گس��ترش روز اف��زون بوده به 
 2010 س��ال  در  طوری ک��ه 
تولید ش��ده  الکتریکی  انرژی 
از باد مع��ادل 2.5 درصد کل 
انرژی الکتریکی تولید شده در 
جهان بود و طبق پیش بینی ها 
می��ادی   2020 س��ال  ت��ا 
10 درصد کل ب��رق جهان از 
باد اس��تحصال خواهد  انرژی 
ش��د. همچنین رش��د ساالنه 
تولی��د ان��رژی الکتریک��ی از 
انرژی باد تا س��ال 2040 بین 
10 تا 40 درص��د پیش بینی 

شده است.

وضعیت جهانی بازارهای 
انرژی بادی

در طول سال 2011، حدود 
40 گی��گاوات ظرفیت انرژی 
ب��ادی عملیاتی ش��د که این، 
بادی  ان��رژی  ظرفیت جهانی 
را 20 درص��د افزای��ش داده 
و ب��ه می��زان 380 گیگاوات 
ای��ن میزان  رس��انده اس��ت. 
افزایش ظرفیت در این س��ال 
نسبت به دیگر تکنولوژی های 
تجدیدپذیر بیشتر بوده است. 
در طول س��ال 2011 حدود 
50 کش��ور ظرفیت خ��ود را 
در این زمین��ه اضافه کرده اند 
و حداقل 68 کش��ور گزارشی 
مبنی بر افزای��ش بیش از 10 
م��گاوات داش��ته اند ک��ه 22 
کش��ور از ای��ن تع��داد از مرز 
یک گی��گاوات گذش��ته اند و 
10 کش��ور برت��ر نزدی��ک به 
87درصد ظرفیت کل جهانی 
را به خ��ود اختصاص داده اند. 
کش��ورهای پیش��رو در زمینه 
نصب ه��ای جدید ب��ه ترتیب 
کشورهای چین، آمریکا، هند، 
انگلستان بوده اند که  آلمان و 
کش��ور کانادا با فاصله کمی از 
آنها ق��رار دارد. اتحادیه اروپا 
23درص��د از ب��ازار جهانی و 
کل  ظرفی��ت  از  41درص��د 
جهانی را به خ��ود اختصاص 

داده است. 

پتانسیل انرژی بادی در 
ایران 

در ایران ب��رای اینکه بتوان 
از مناب��ع ب��اد موج��ود جهت 
اس��تفاده کرد،  ب��رق  تولی��د 
اعتماد  قابل  اطاع��ات  وجود 
در خص��وص پتانس��یل ب��اد 
منطقه موردنظر جهت احداث 
نیروگاه بادی ضروری اس��ت. 

در ای��ران ب��ا توجه ب��ه وجود 
مناطق بادخیز، بستر مناسبی 
جهت گسترش بهره برداری از 
توربین های بادی فراهم است. 
طب��ق اطل��س ب��ادی تهیه 
ش��ده و براس��اس اطاع��ات 
دریافتی از 60 ایس��تگاه و در 
میزان  مناطق مختلف کشور، 
ظرفیت اسمی سایت ها حدود 
60 هزار مگاوات است. برپایه 
پیش بینی های صورت گرفته، 
میزان انرژی قابل اس��تحصال 
بادی کشور از لحاظ اقتصادی 
بال��غ ب��ر 18 ه��زار م��گاوات 
تخمین زده می شود که مؤید 
پتانس��یل قابل توجه کشور در 
نیروگاه های  اح��داث  زمین��ه 
ب��ادی و همچنی��ن اقتصادی 
در  س��رمایه گذاری  ب��ودن 
صنعت انرژی بادی اس��ت. در 
پتانسیل س��نجی  پروژه  انجام 
بادی در ایران ش��رکت المایر 
آلم��ان نی��ز به عنوان مش��اور 
و  اس��ت  داش��ته  هم��کاری 
براس��اس مطالع��ات ش��رکت 
مذکور پتانس��یل ب��ادی قابل 

کش��ور  در  اس��تحصال 
حدود 100 هزار مگاوات 
ب��رآورد ش��ده اس��ت و 
توس��عه در این خصوص 
بخش خصوص��ی  ب��رای 
چش��م انداز  دارای 

مناسبی است.

چشم انداز انرژی بادی 
در ایران

کان  سیاس��ت 
کش��ور ما در چشم انداز 
در  آت��ی  برنامه ه��ای 
افزایش نقش بخش های 

اس��توار ش��ده که  غیر دولتی 
از جمل��ه فوای��د و مزایای آن 
کاستن از حجم و فعالیت های 
تصدی گ��ری دولت اس��ت. با 
فع��ال ش��دن بخش خصوصی 
در عرصه احداث نیروگاه های 
بادی که جذابیت های فراوانی 
ب��رای بخش خصوص��ی دارد، 
ت��وان مالی، فن��ی و مدیریتی 
کش��ور افزایش می یاب��د و با 
ش��روع پروژه ها و فعالیت های 
بخش خصوصی  عم��ا  جدید 
به کمک بخ��ش دولتی آمده 
و کل کش��ور از این مشارکت 
س��ود خواهد ب��رد. همچنین 
ک��ه  داش��ت  توج��ه  بای��د 
نیروگاه های بادی به س��رمایه 
اولیه باالیی نیاز دارند بنابراین 
تامین س��رمایه اولی��ه در این 
طرح ه��ا از مش��کات اجرایی 

آنها به شمار می آید.
انرژی  س��ازمان  مدیرعامل 
برق  ظرفی��ت  ای��ران  اتم��ی 

ه��زار   40 را  کش��ور  ب��ادی 
م��گاوات ب��رآورد می کن��د و 
می ده��د  نش��ان  گزارش ه��ا 
نصب  در خص��وص  تاکن��ون 
135م��گاوات اقدام ش��ده که 
از ای��ن مق��دار 95 م��گاوات 
مربوط به بخش دولتی است و 
بخش خصوصی سرمایه گذاری 
چندانی در ای��ن زمینه انجام 

نداده است.
بازار نیروگاه ه��ای بادی در 
ایران رو به ش��کوفایی اس��ت 
و ورود به این ب��ازار می تواند 
آینده خوب��ی را در درازمدت 
برای س��رمایه گذاران تضمین 
کن��د. بنابراین اگر ب��ه ایران 
به صورت پایگاهی برای تولید 
تجهی��زات و تامی��ن نی��روی 
انس��انی متخصص نگریس��ته 
ش��ود بازاره��ای کش��ورهای 
توجه  م��ورد  می تواند  منطقه 

قرار گیرد.
استفاده از انرژی های نو 

ضرورت برد برد
استفاده از سرمایه گذاری های 
غیر دولت��ی در اجرای طرح ها 

کم��ک ش��ایانی ب��ه دول��ت 
خواهد کرد، چرا که توس��عه 
انرژی های ن��و و به ویژه انرژی 
ب��ادی ک��ه تجاری تری��ن نوع 
آنهاست به صراحت در اسناد 
باالدس��تی  مل��ی  قوانی��ن  و 
تدوین ش��ده که البته دالیل 
جهت گیری  این  باعث  مهمی 
کان در کش��ور ش��ده است، 
بنابراین ب��دون تردید یکی از 
امنیتی  مولفه های  اصلی ترین 
تمام کش��ورها دسترس��ی به 

انرژی مورد نیاز است. 
اینک��ه،  دیگ��ر  مس��ئله 
اجتماعی  اشتغالزایی و تحول 
در مناط��ق محروم از مباحث 
م��ورد توج��ه ب��رای توس��عه 
انرژی های نو در کش��ور است. 
از آنج��ا که غالبا نقاط بادخیز 
ای��ران در مناطق��ی واقعن��د 
ک��ه از نظر توس��عه اجتماعی 
مح��روم ب��ه ش��مار می روند 
نیروگاه های  توس��عه  بنابراین 

ب��ادی مس��تقیما در ش��رایط 
اجتماعی ای��ن مناطق تحول 
ایج��اد خواه��د ک��رد. آمارها 
نش��ان می دهد تنها در س��ال 
2010 می��ادی 630 ه��زار 
شغل در حوزه باد به ازای 39 
گیگاوات ظرفیت نصب  ش��ده 
ب��ادی در کش��ورهای  جدید 
پیشرو و در حال توسعه ایجاد 

شده است.
نکت��ه مه��م دیگ��ر اینکه، 
مش��کات  ب��ه  باتوج��ه 
بهره ب��رداری و حفظ پایداری 
شبکه های گسترده، به وسیله 
تولید پراکنده ب��رق از میزان 
ب��ه ش��بکه های طوالنی  اتکا 
کاسته می شود و این یکی از 
مزیت ه��ای صنعت برق بادی 
است. این کار نه تنها به لحاظ 
اقتصادی هزینه  بر نیست بلکه 
به واسطه تقلیل تلفات شبکه 
انتق��ال و توزی��ع و همچنین 
کاهش نیاز به ظرفیت ذخیره 
شده تولید و افزایش پایداری 
در ش��بکه، هزینه تمام ش��ده 
قابل ماحظه ای  به صورت  برق 
کاه��ش خواه��د یافت. 
تولی��د  ن��وع  بهتری��ن 
پراکن��ده، نیروگاه ه��ای 
ب��ادی، آب��ی کوچ��ک، 
زیس��ت ت��وده، زمی��ن 
خورش��یدی  و  گرمایی 
اس��ت که ن��ه تنه��ا به 
لحاظ م��کان تولید برق 
منابع  لح��اظ  ب��ه  بلکه 
پراکنده اند  ه��م  اولی��ه 
و نیازمن��د اس��تفاده از 
یا شبکه های  گاز  شبکه 
نیس��تند.  نفت  انتق��ال 
به عنوان  فعالی��ت  ای��ن 
تدابی��ر  مهم تری��ن  از  یک��ی 
محس��وب  غیر عامل  پدافن��د 
می ش��ود. تحقق هدف مذکور 
بدین معناس��ت که کش��ور از 
امکاناتی برخوردار خواهد شد 
ک��ه در صورت ب��روز حوادث 
و س��وانح مختل��ف می توان��د 
ضروری تری��ن نیازه��ای برق 
بخش ه��ای مختلف را صرفا با 
اتکا به منابع و امکانات محلی 

تامین کند.

کارشناسان چه می گویند؟! 
فوق  تایید گ��زارش  ب��رای 
ب��ه س��راغ رض��ا احمدپ��ور، 
انرژی های نو  حوزه  کارشناس 
ای��ن  رفته ای��م،  کش��ور  در 
کارش��ناس درخصوص میزان 
نو  انرژی های  از  بهره ب��رداری 
در کشور معتقد است، به رغم 
پتانس��یل های بسیاری که در 
ایران وج��ود دارد متاس��فانه 
استحصال برق از این انرژی ها 

اصا چش��مگیر نیست و تاثیر 
اقتص��ادی  پوس��ته  را در  آن 
کش��ور ماحظ��ه نمی کنی��م 
آزم��ون  روش ه��ای  فع��ا  و 
و خط��ا الگ��وی کار اس��ت و 
مدیریت یا الگوهای مدیریتی 
ای��ن خصوص  کارآم��دی در 
احمدپ��ور  ن��دارد.  وج��ود 
س��رمایه گذاری  می افزای��د: 
در بخ��ش انرژی ه��ای نو در 
هر ش��کل و ان��دازه آن، کاما 
صرفه اقتص��ادی دارد و به نفع 

کشور و سرمایه گذار است.
این کارش��ناس درخصوص 
ب��رای  نی��از  م��ورد  مبل��غ 
س��رمایه گذاری در این بخش 
س��رمایه  مبل��غ  می افزای��د: 
بس��تگی به نوع منب��ع انرژی 
دارد، ام��ا در مجموع حداقل 
ب��رای یک کیلووات انرژی 60 
سنت سرمایه مورد نیاز است.

خص��وص  در  احمدپ��ور 
ب��رای  بالق��وه  مکان ه��ای 
س��رمایه گذاری معتقد اس��ت 
مناط��ق مرک��زی و کویری و 
مناط��ق کوهس��تانی بهترین 
مناطق برای سرمایه گذاری به 

شمار می آیند. 
درخص��وص  همچنی�����ن 
مجوزه��ای م��ورد نی��از برای 
شروع سرمایه گذاری می گوید: 
برای ش��روع کار همان مجوز 
اولیه از وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت موردنیاز اس��ت و 
برای تاییدیه فنی، ارگان های 

ذیربط وارد کار می شوند.
وضعی��ت  درخص��وص  وی 
ب��ازار ام��روز می گوی��د: بنده 
بخ��ش  هس��تم  معتق��د 
س��رمایه گذار ب��ا توج��ه ب��ه 
مقدار ت��ورم و نوس��انات ارز، 
نمی دهد،  انجام  ریسکی  هیچ 
ثب��ات  ع��دم  و  نابس��امانی 
سیاس��ی و اجتماع��ی منطقه 
مان��ع امنیت س��رمایه گذاری 
می ش��ود و زمان��ی ک��ه بهره 
بانکی به زیر دودرصد برس��د 
پررنگ تر  نقش سرمایه گذاری 
خواه��د ش��د. در غی��ر  ای��ن 
ص��ورت تمای��ل به ای��ن کار 
توس��ط بخش خصوصی وجود 

نخواهد داشت.
این کارش��ناس درخصوص 
درآم��د  و  هزینه ه��ا  بح��ث 
ای��ن کار می گوی��د: درآم��د 
حاصل��ه، از تولید و خلق اثر و 
به کاری گیری متخصص است 
و در جایی ک��ه تولید نباش��د 
بالطبع همه کار هزینه خواهد 
بود و تا منابع ثروتی در کشور 
وجود داشته باشد قدر مسلم 
تفک��ر تولید بیش��تر در تقلید 

تولید است. 

سرنخ

گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در تولید برق بادی

سرمایه ای بر باد...

احداث سنگ تراشی در روستاها

کالف اول: 
قص��د  کاف  ای��ن  در 
نداریم راه اندازی کسب وکار 
جدی��دی را ب��رای ش��ما 
بلکه  کنی��م  معرف�����ی 
می خواهیم برای شغلی که 
راه اندازی اش  ب��ه  تصمیم 
دارید، پیش��نهاد منطقه ای کنیم. شاید تعجب کنید اما 
حتما این نکته را تایید می کنید که مکانیابی و محلی که 
قرار است کارگاه، کارخانه یا شرکت شما در آنجا تاسیس 
شود بسیار مهم است. از میزان تخصص افراد بومی گرفته 

تا زمینی که قرار است زیر بنای آن را تشکیل دهد.
حال خبرهای خوبی از این بابت در ایسنا منتشر شده 
که بد نیس��ت س��رمایه گذارانی که قص��د دارند به زودی 
کارگاه یا کارخانه ای را تاس��یس کنند، از آن باخبر شوند. 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهوری 
گفته دولت به کارگاه های تولیدی اشتغال زا که به شکل 
فردی در روستاها راه اندازی شوند تا سه برابر آورده با نرخ 
12درص��د وام می دهد و درصورتی ک��ه این کارگاه ها به 
ش��کل مشارکتی ایجاد ش��وند تا پنج برابر آورده و با نرخ 
چهار درصد تس��هیات به سرمایه گذاران تعلق می گیرد. 
در نتیجه از هر نوع اش��تغالی که در روستاها ایجاد شود 
چه در قالب فردی و در قالب ش��رکت های سهامی خاص 
کوچک پنج نفره و 10 نفره با اختصاص وام و تس��هیات 
بانکی حمایت می کنیم. وی همچنین گفته که در مناطق 
مرزی اگر میزان آورده روس��تاییان 15درصد باشد دولت 
85 درص��د مابقی را ب��دون دریافت کوچک ترین کارمزد 

تامین می کند.
حتما این را ک��ه می گویند »دولت از س��رمایه گذاران 
حمایت نمی کند« بارها از زبان افراد مختلف ش��نیده اید  
اما حداقل در این کاف کاما مشخص شد که آیا دولت 
قصد حمای��ت از س��رمایه گذاران را دارد  یا خیر. البته به 
شرطی که مکانیابی درستی از طرف موسس انجام گیرد 
و سرمایه دار دقیقا بداند که چه می خواهد تولید کند و در 
کجا بفروشد. این برای بقای هر کسب وکاری بسیار مهم 
است. خب! قدم اول را دولت برداشت، حاال نوبت شماست! 

کالف دوم: 
در کاف قبل��ی درب��اره 
پیدا کردن محل مناس��ب 
ی��ک  راه ان��دازی  ب��رای 
کس��ب وکار با ش��ما حرف 
زدی��م. ح��ال می خواهیم 
شغل مناسبی را برای شما 
معرفی کنیم که بهترین فرصت برای مناطق روس��تایی 
است. این موضوعی است که در همان جلسه و همان خبر 
منتشر شده بود اما تصمیم گرفتیم آن را در دو کاف برای 

شما تشریح کنیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهوری 
در حاشیه بازدید از بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان 
ته��ران و کارگاه تراش س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
گفته یکی از راه هایی که می تواند از خام فروشی جلوگیری 
کند برگزاری کارگاه های آموزش��ی نظیر کارگاه آموزش 
و تراش س��نگ اس��ت که با ارزش افزوده باالیی که دارد، 

می تواند به عنوان یک کار ثروت آفرین توسعه یابد.
وی توضی��ح داده که در حال حاضر ماده خام و مصرفی 
کارآموزان این کارگاه از روستاها تامین شده و جزو ثروت 
روس��تاییان اس��ت. بنابراین امیدواریم معادن روس��تایی 
فعال تر ش��وند و در تم��ام روس��تاها کارگاه های آموزش 
اشتغال زایی دایر شود. پس بشتابید به سوی روستاها برای 

ایجاد کارگاه های سنگ تراشی. 

شهرک صنعتی شماره3 بجنورد 
آماده واگذاری به سرمایه گذار

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان 
شمالی گفت: شهرک صنعتی شماره سه بجنورد آماده 

واگذاری به سرمایه گذار است. 
به گزارش ایس��نا، محمدعلی یوس��فی با اش��اره به 
اینکه مس��احت این شهرک 140هکتار است، افزود: از 
این مقدار، مس��احت 40تا50هکتار عملیاتی ش��ده که 

20هکتار از آن آماده واگذاری است. 
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر آب و برق رس��انی به 
20هکتار از این ش��هرک انجام ش��ده است و عملیات 

گازرسانی نیز از سال آینده آغاز خواهد شد. 
یوس��فی بیان کرد: تاکنون این شرکت برای آبرسانی 
به ش��هرک صنعتی ش��ماره 3 بجن��ورد، دو میلیارد و 
500میلیون ریال، برای برق رس��انی یک میلیارد ریال 

و برای زیرسازی سه میلیارد ریال هزینه کرده است. 
وی اظهار کرد: مجوز راه اندازی این ش��هرک از سال 
87 آغ��از ش��ده که این ش��رکت از آن زم��ان عملیات 

اجرایی آن را شروع کرده است. 
ای��ن مقام مس��ئول بیان ک��رد: تکمیل این ش��هرک 
بس��تگی به اختص��اص اعتبار دارد و اگ��ر روند اعطای 
اعتبارات مناس��ب باش��د عملیات اجرایی این شهرک 

زودتر به پایان خواهد رسید. 

شکوفه میرزایی

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...

  آرزو می کردم می دانستم مدیریت کارمندان و دریافت یک 
راهنمایی خوب و شایس�ته چقدر سخت خواهد بود. همچنین 
آرزو می کردم می دانستم چگونه بازاریابی کنم،  تبلیغات کنم، 

حتی می دانستم چطور با شبکه های اجتماعی کار کنم. 

جیمی پانتومکال
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می تواند توفیق اجباری باشد اگر...! 

افت قیمت نفت صرف نظر از اهداف سیاس��ی که به 
دنبال دارد، می تواند برای تصمیم سازان کشور فرصتی 
فراهم کند تا این بار به دور از شعار ، پیگیر انجام دادن 
باشند تا شروع کردن! روزهایی برای سرمایه گذاری های 

عاقانه و واقع بینانه فراهم شده است. 
ایران ق��رار اس��ت در س��ال 1404 در بس��یاری از 
عرصه های  علمی، اقتصادی، اجتماع��ی، فرهنگی و... 
صاحب رتبه اول در منطقه باش��د، ش��اید روندی که 
تاکنون طی شده ترس دهشتناکی بر پیکر بدخواهان 
انداخته که درصدد بستن شیرهای نفت و منابع حاصل 
از آن برآمده اند تا ایران را از رسیدن به مقصود بازدارند. 
در گذشته ای که نفت را تقریبا آسان می فروختیم و 
آسان پول می گرفتیم متاسفانه آسان تر از آن در مسیر 
اش��تباه هزینه کردیم، ش��اید در آن زمان بزرگ ترین 
 دغدغه مدی��ران م��ا برنامه ری��زی و تصمیم گیری در 
اولویت بندی داالن های هزینه ای کشور بود اما حال که 
حتی تامین 30درصد از بودجه 1394 به واسطه فروش 
نفت در هاله ای از ابهام قراردارد، به یقین مس��ئولیت 

دولتمردان ما فراتر از هزینه کردن است. 
صادرات غیرنفتی! واژه ای اس��ت که هر دولتی پس 
از انقاب بافاصله پس از اینکه سکان هدایت پاستور 
را به دس��ت گرفت، در صدر برنامه های نوشتاری خود 
ق��رار داد اما در می��دان عمل ردپایی بدتر از گذش��ته 
به جا گذاش��ت. تحمیل هزینه های س��نگین از خارج 
مرزها به کشور قابل تحمل اس��ت اما فرافکنی و شانه 
خالی کردن از مس��ئولیت ها در داخل کشور مقوله ای 

پذیرفتنی نیست. 
 آنچه از مقام��ات کش��ور انتظار م��ی رود، به یقین 
مدیریت منجسم و منطقی در مواقعی است که کشور 
با تنگناهای اقتص��ادی عدیده ای روبه روس��ت وگرنه 
ضربه های دشمن را از طریق حربه های مختلف می توان 
همیشگی تلقی و خود را برای مواجهه با چنین شرایط 

ثابتی مهیا کرد. 
ایرانیان  همواره در طول تاری��خ ثابت  کرده اند که از  
تهدیدها، فرصت می س��ازند و با ذکاوت و تاش خود 
هیچ گاه به بن بست نمی اندیشند،  این بار نیز استثنائی 
وجود ن��دارد. از به اصط��اح تهدیدی که به واس��طه 
البی های سیاسی و دسیس��ه های دیپلماتیک در حال 
جریان است می توان فرصت هایی برای سرمایه گذاری 
س��اخت تا به تحقق ش��عار افزایش صادرات غیرنفتی 
و کاهش س��هم بودجه از مناب��ع ارزی نفتی نزدیک تر 

شویم. 
در واقع عداوت دشمنان س��بب خیر و برکت است 
و اغلب به دلیل بس��یاری از موضوعات روانش��ناختی 
و اجتماعی به نظر می رس��د که ایرانی��ان در وضعیت 
تحت فش��ار، بلوغ و پش��تکار مطلوب تری به خصوص 
در عرصه های کسب و کار از خود  نشان داده اند. کاهش 
کم س��ابقه قیمت جهانی نف��ت نیز می توان��د توفیق 
اجباری باشد اگر حقیقتا تصمیم گیران کشور، به دنبال 

کاهش وابستگی کشور به نفت هستند. 
باید کشاورزان و روستاییان را مظهر تولید و اشتغال 
بدانند، باید ب��ه نحو بهتری از مع��ادن و منابع طبیعی 
اس��تفاده کنند، باید از موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران 
دارد بیشتر و بیشتر بهره برداری کنند تا جایگزین های 
مناسب و باثبات دیگری برای نفت پیدا و این سرمایه 
عظیم به خرده س��رمایه های دیگر تقس��یم شود. این 
مهم جز با حمایت  و مشارکت عمومی محقق نخواهد 
ش��د. حمایت هایی که باید ف��ارغ از هرگونه منازعات 
سیاس��ی، منافع حزبی، خودخواهی ها و کج فهمی ها 
باشد تا برنامه های اتاق فکر دش��من، دست اندازهای 
جدیدی برای کش��ور فراهم نکند. اتمام منابع نفتی و 
قطع درآمدهای حاصل از آن در آینده ای دور یا نزدیک 
اجتناب ناپذیر است. به ظاهر اراده ای که آرمان های کشور 
را از کتاب و مقاله ب��رون  آورد و در میدان عمل به کار 
بندد، تاکن��ون منجمدمان��ده و قدرت ظه��ور نیافته 
است، اراده ای که با اهداف متعالی کشور همسو باشد، 
بنابراین اگر منافع برخی در داخل کش��ور به مخاطره 

بیفتد می توان به شکوفایی در انزوا امیدوار بود... 

یادداشت

خبر

میزان انرژی قابل استحصال 
بادی کشور از لحاظ اقتصادی بالغ 
بر 18 هزار مگاوات تخمین زده 

می شود که مؤید پتانسیل قابل توجه 
کشور در زمینه احداث نیروگاه های 

بادی و همچنین اقتصادی بودن 
سرمایه گذاری در صنعت انرژی 

بادی است
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مدیرعامل بانک انصار خبر داد 
آمادگی بانک انصار برای حضور فعال 

در استان کرمان
مدیرعام��ل بانک انص��ار گفت: همکاری مس��ئوالن 
کرم��ان با س��رمایه گذاران حکایت از عقانیت اس��تان 
دارد و اینکه نگاه آنها توس��عه شهر است و این امر باید 
در استان توسعه یابد تا هرکس به استان وارد می شود 
احساس کند مسئوالن استان در خدمت سرمایه گذار و 

به دنبال توسعه هستند. 
 ب��ه گزارش ایس��نا، آی��ت اهلل ابراهیم��ی در دیدار با 
اس��تاندار کرمان اظهار کرد: بانک انصار با 700 شعب 
در کشور بزرگ ترین شبکه بانک خصوصی کشور است 
که با توس��عه یافتگی  به روز و با تکنولوژی روز دنیا و با 

قدمت 25 سال در ایران فعالیت می کند. 
 وی با اش��اره به حض��ور بانک انصار در بین اقش��ار 
آس��یب پذیر افزود: ورود ما در استان های مختلف و از 
جمله شهرس��تان های استان کرمان از این جهت است 
که خدم��ات را در اختیار قش��ر متوس��ط جامعه قرار 

بدهیم و مردم بهره مند شوند. 
   ابراهیم��ی با اش��اره به اینکه در حال حاضر س��ه 
پروژه در اس��تان کرمان داری��م، بیان کرد: بعد از زلزله 
ب��م کمک های زیادی به مردم این شهرس��تان ش��د و 

پروژه ای را در بم کلید زده و در حال اجرا داریم. 
 وی با اشاره به اینکه به دلیل رکود وضعیت اقتصادی 
کشور، در فروش پروژه ها مش��کل داریم، تصریح کرد: 
باید به نحوی س��رمایه گذاری کنیم که سودآوری برای 
س��هامداران داشته باشد، 100 هزار نفر سهامدار داریم 
و سومین شرکت بزرگ سهامداری در بورس هستیم. 

 مدیرعام��ل بان��ک انصار بی��ان کرد: قان��ون، بانک 
مرکزی و دولت تکلیف کرده اند بانک ها مس��تقیما وارد 
سرمایه گذاری نشوند و ما سقف قانونی را رعایت کرده 

و مشکلی در این حوزه نداریم. 
 وی تصریح کرد: باید ابزارهایی پیش بینی ش��ود که 
ما بتوانیم توانمان را پشتیبان شما قرار دهیم و استان 
کرمان را در زمره اس��تان هایی می دانیم که می شود در 
آن کار ک��رد و حاضر هس��تیم در زمینه ه��ای ارزی و 
ریالی در استان کرمان کار کنیم و ترجیح ما با استانی 
مانند کرمان اس��ت. ابراهیمی بیان کرد: باید در استان 
جاذبه ایجاد ش��ود که س��رمایه گذاری، توجیه داش��ته 
باشد تا هم استان آباد شود و هم سرمایه گذار نفع ببرد. 

رضا عفت دوست



محم��د حس��ن نژاد، نماینده 
مجلس معتقد اس��ت، برداشت 
20 درصدی در یک سال مشکلی 

در صندوق ایجاد نمی کند.
واریزی  درص�د  کاه�ش 
ب�ه صن�دوق توس�عه ملی 
که توس�ط دولت پیشنهاد 
در  تغیی�ری  چ�ه  ش�ده 
خواهد  کار صن�دوق  روند 

داشت؟ 
حداق��ل می��زان واریزی به 
صن��دوق هم��ان 20 درص��د 
بود که مجل��س تکلیف کرده 
بود س��الی س��ه درصد به این 
مبلغ اضافه شود. به طور کلی 

صن��دوق توس��عه مل��ی برای 
مازاد  درآمد ه��ای  جمع آوری 
نفت��ی و به کار گیری آن برای 
سرمایه گذاری های زیرساختی 
در نظر گرفته ش��ده است . در 
ش��رایط فعلی می��زان فروش 
نف��ت م��ا کاهش پی��دا کرده 
و ه��م قیم��ت نف��ت کاهش 
محسوسی داش��ته است . این 
که  می کند  ایج��اب  ش��رایط 
از مناب��ع صن��دوق به گونه ای 
دیگر اس��تفاده کنیم . بنابراین 
اگر سهم صندوق را برای یک 
س��ال به 20 درص��د کاهش 
دهی��م مش��کلی در روند کار 

صندوق ایجاد نمی شود.
صن�دوق  آین�ده  ب�رای 
در برنام�ه شش�م توس�عه 
اجتماع�ی  و  اقتص�ادی 
پیش�نهادهایی  چه  کشور 

وجود دارد؟ 
به گون��ه ای  رون��د  بای��د   
برنامه ریزی ش��ود ت��ا بتوانیم 
درآمد ه��ای  از  را  کش��ور 
نفت��ی بی نیاز کنی��م . مجلس 
برنامه ای سه س��اله برای رفع 
وابس��تگی از درآمد های نفتی 
پیش��نهاد داده که اگر این امر 
محقق ش��ود و ای��ن درآمد ها 
ص��رف ام��ور زی��ر بنای��ی و 

س��رمایه گذاری های بلند مدت 
در کشور شود، بهتر است.

عالوه بر کاهش 12 درصدی 
س�هم واریزی ب�ه صندوق، 
کاهش قیمت نفت به نصف، 
رون�د در آم�دی صن�دوق را 
متاثر خواهد کرد، این امر در 
روند تسهیالت دهی صندوق 
توس�عه ملی چه آث�اری به 

دنبال دارد؟ 
صندوق به اندازه کافی اعتبار 
دارد و چ��ون رون��د بازگش��ت 
تسهیالت در صندوق دیده شده 
این امر نمی تواند مش��کلی در 
صندوق  تس��هیالت دهی  روند 

ایجاد کند.
از  برداش�ت  موض�وع 
صن�دوق و ب�ه ط�ور کلی 
می�زان ش�فافیت صندوق 
توس�عه مل�ی را چ�ه طور 

ارزیابی می کنید؟ 
در مورد برداشت از صندوق 
صحبت ه��ای زی��ادی ش��ده، 
بنابرای��ن در این باره صحبتی 
ام��ا در باره ش��فافیت  ن��دارم 
مالی صن��دوق، منابع و روند 
تس��هیالت دهی موجود است 
بنابرای��ن فک��ر می کن��م این 
 ش��فافیت ب��ه ان��دازه کاف��ی 

وجود دارد  .

از ابت�دای ش�کل گیری صن�دوق 
توس�عه ملی در ایران از س�ال 89 
ای�ن هدف در نظر گرفته ش�د که با 
نوس�ان گیری از درآمد ه�ای نفتی، 
م�ازاد ای�ن درآمد ه�ا ص�رف امور 
زیربنایی و زیرساختی اقتصاد شود . 
این حرکت اق�دام موثری در جهت 
دس�تیابی ب�ه هدف توس�عه پایدار 
از درآمد ه�ای  وابس�تگی  و قط�ع 
نفتی به ش�مار می رفت اما اتفاقات 
اخی�ر در رابطه با پیش�نهاد کاهش 
از  صن�دوق  س�هم  درص�دی   12
درآمد ه�ای نفتی و کاه�ش قیمت 
نف�ت در بازار ه�ای جهان�ی رون�د 
درآمد زای�ی و اه�داف برنامه ریزی 
دچ�ار  را  کش�ور  اقتص�اد  ش�ده 
اخالل کرد. از س�وی دیگر، ش�ایعه 
برداشت های غیر قانونی و پیشنهاد 
مجل�س ب�رای رف�ع وابس�تگی از 
درآمد های نفتی طی س�ه س�ال در 

در  بازت�اب گس�ترده ای  رس�انه ها 
رابطه ب�ا عملکرد صندوق توس�عه 
مل�ی در فض�ای اقتص�ادی کش�ور 
ایج�اد ک�رد . روی�ای جدای�ی نفت 
از بودج�ه این روز ها ب�ه بحث داغ 
محاف�ل اقتصادی تبدیل ش�ده که 
ه�دف نهایی آن واری�ز درآمد های 
نفتی به صندوق توس�عه ملی است . 
توس�عه  صندوق  جای�گاه  ارتق�ای 
مل�ی می توان�د ح�الل بس�یاری از 
مش�کالت زیرساختی اقتصاد ایران 
س�رمایه گذاری های  زمینه س�از  و 
بلند مدت در اقتصاد کشور باشد که 
در نهایت به بهبود فضای اقتصادی 
و ارتقای کیفی�ت زندگی و افزایش 
سطح رفاه جامعه منجر خواهد شد  . 
الگویی که نمونه آن در بس�یاری از 
کشور های با درآمد های نفتی مانند 
امارات، چین، کوی�ت، نروژ و غیره 
یافت می ش�ود. به طوری که ثروت 
این صندوق ها به باالی 400 میلیارد 

دالر رسیده است . 

عملکرد و وضعیت صندوق توسعه ملی بررسی می شود 

 ارتقای جایگاه صندوق 
در گرو پایبندی به قانون

جای خالی تثبیت درآمد بودجه ای 

صندوق توس��عه ملی در چند سال اخیر وضعیت 
مناسبی داشته است و با برداشت هایی که از فروش 
نف��ت دریافت ک��رده، منابع مالی خوب��ی در اختیار 
دارد. ب��ا توجه به درآمدهای نفتی، رقم این درآمدها 
باید چی��زی حدود 60 هزار میلیارد دالر باش��د که 
همزمان می تواند نیازهای دولت و واحد های تولیدی 

را تامین کند. 
در کش��ورهای دیگر صندوق های توس��عه ملی با 
س��ه هدف تثبی��ت درآمد بودج��ه ای، ذخیره ثروت 
ملی نس��ل های آینده و توسعه زیرساخت ها تشکیل 
می ش��ود. هر چند در ایران نام این صندوق، توسعه 
ملی اس��ت، اما در شرح قانونی که برای این صندوق 
آمده اس��ت فقط بر توس��عه زیرساخت ها و پس انداز 
ذخی��ره ثروت ملی اش��اره ش��ده و تثبی��ت درآمد 
بودجه ای در ش��رح این قانون نیست، اما اگر مجلس 
احس��اس کند که دولت به دلیل کاهش قیمت نفت 
توان افزایش پرداخت سه درصدی را ندارد می تواند 
پیوس��تی به این قانون بزند تا دولت در این شرایط 
خ��اص بتواند از ای��ن گزینه بهره بب��رد. اینکه برای 
ثب��ت این اصالحیه مجلس و تایی��د نمایندگان باید 
به تایید نصاب باال برسد یا خیر مشخص نیست، اما 
اگر کسری بودجه تا اندازه ای باشد که دولت نیازمند 
گرفتن تس��هیالت از صندوق ش��ود، آن زمان حتما 

تایید نمایندگان باید به حد نصاب برسد. 
اگر بخواهیم قانون تثبیت درآمد های بودجه ای را 
نیز در قانون صندوق بگنجانیم، این امر در شرایطی 
باید اتفاق بیفتد که درآمد های ارزی به شدت کاهش 
پیدا کند و تزریق بودجه با اغماض اعمال شود؛ ولی 
این امر باید روندی کاهنده داش��ته باشد و در روند 
زمان، آرام آرام این تزریق بودجه و کاهش آن جبران 
ش��ود. این هدف که بودجه باید از منابع نفت بریده 
شود امری است که به این آسانی امکان تحقق ندارد 
و نیاز اس��ت تا طوالنی مدت سیاس��ت های مناسبی 
برای آن در نظر بگیریم و با تقویت زیرس��اخت ها به 

جایی برسیم که بودجه از منابع نفتی بریده شود. 
به تازگی این صندوق اعالم کرده که منابعش برای 
پرداخت تسهیالت به واحد های تولید کننده، فراهم 
است و ش��رکت هایی که نیازمند دریافت تسهیالت 
هس��تند، می توانند اقدام کنند. ام��ا اینکه بخواهیم 
رده بن��دی کنیم که چه واحد های تولیدی می توانند 
ای��ن تس��هیالت را دریافت کنند و چ��ه واحدهایی 
از این رده باید کنار گذاش��ته ش��وند کار دش��واری 
اس��ت. از گذش��ته تا امروز چه زمانی که تسهیالت 
و وام ها از حس��اب ذخیره ارزی پرداخت می شد که 
در برنامه اول و توس��عه ملی این شرایط برقرار بود و 
چه پس از آن در برنامه توس��عه سوم و چهارم که از 

ذخیره حس��اب های ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی 
این تس��هیالت پرداخت می شد، همواره این مشکل 
وجود داش��ت که واحدهای تولیدی براس��اس نیاز و 
متناسب با ظرفیت صادراتی شان تسهیالت دریافت 
نمی کردن��د و همی��ن روند برای تس��هیالت بگیران 
مش��کالتی را به همراه داشت. اکنون نیز این مشکل 
همچنان وجود دارد. واحد های تولیدی تسهیالتی با 
رق��م دالر 800 تومانی دریافت کرده اند و اکنون در 
شرایطی که نتوانسته اند ظرفیت صادراتی خود را به 
اندازه کافی افزایش دهند، باید همان تسهیالت را با 
دالر س��ه هزار و 400 تومانی به صندوق بازگردانند 
که متاس��فانه این توان در آنها وجود ندارد. هرچند 
که صندوق مدام شرایط متعددی را تعریف می کند 
ک��ه ای��ن بازپرداخت همچنان به رقم تثبیت ش��ده 

 نرسیده اند. 
اگ��ر این وضعیت ادامه پیدا کند، بی ش��ک چنین 
واحد ه��ای تولیدی توان بازپرداخت این تس��هیالت 
ب��ا رقم 4هزار ت��ا 4هزار و 500 توم��ان را نخواهند 
داشت، بنابراین بهتر است که صندوق برای پرداخت 
تس��هیالت این ام��ر را مدنظر قرار ده��د و با توجه 
به ظرفی��ت واحد ه��ای تولیدی به آنها تس��هیالت 
بپردازد تا با مش��کل رو به رو نش��ود. از سوی دیگر 
این صندوق با تبدیل این تس��هیالت به ریال کمک 
می کند تا این مشکالت از بین برود و افزایش قیمت 
 دالر مش��کلی ب��رای واحدهای تولی��دی و صندوق 

ایجاد نکند. 
دولت در زمینه صادرات غیر نفتی، هدف صادرات 
محص��والت های تک و  آی تی را دنب��ال می کند، اما 
ای��ن هدفی که دولت دنبال می کند به آس��انی قابل 
دس��تیابی نیس��ت، زیرا که در کش��ور ما تکنولوژی 
پیش��رفته نیس��ت و در زمینه محص��والت آی تی و 
های تک بیش��تر گلخانه ای رفتار می شود و این گونه 
نیس��ت که تولیدات های ت��ک و  آی تی بتوانند بازده 
مالی و تجاری داش��ته باش��ند. آنچه دیده می ش��ود 
کشور به این آس��انی نمی تواند در زمینه محصوالت 
آی تی و های تک به این زودی ها به خروجی مناسبی 
دست پیدا کند که این خروجی وارد چرخه صادرات 
ش��ود، بنابراین اینکه صندوق بخواهد در این زمینه 
تس��هیالتی بپردازد، روند مناسبی نیست و بی شک 
نمی تواند امیدوار باش��د که این تسهیالت به آسانی 
به صندوق بازگردانده ش��ود و بهتر اس��ت منابع این 
نوع تولیدات از جایگاهی غیر از صندوق توسعه ملی 
تامین ش��وند. اکنون محص��والت های تک و آی تی 
ما به پارک های فن��ی و تکنولوژی هایی که فقط در 
داخ��ل قابلیت مصرف دارند خالصه ش��ده اس��ت و 
 شرایطی نیست که بتوان بر صادرات این محصوالت 

تکیه کرد. 

حکایت نه چندان شفاف یک 
صندوق مهم در عربستان

آژانس پولی عربستان سعودی )SAMA(  درواقع 
بانک مرکزی پادش��اهی عربستان و منبع عظیمی از 

ذخیره ارزهای خارجی در این کشور است.
این آژانس از ژوئن س��ال 1986 ارزش ارز خود را در 
برابر دالر ثابت نگاه داشته است . درآمدهای قابل توجه 
صادرات نفت خام عربس��تان در آژانس پولی عربستان 
س��عودی ذخیره می شوند. از س��ال 2013، عربستان 
س��عودی یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت خام 
در جهان است . این کش��ور تنها تولید کننده اضافه بر 

ظرفیت نفت آن هم به میزان قابل توجه است . 
پول ه��ای حاصل از نفت فروخته ش��ده به س��ایر 
کشورها در بازارهای مالی بین المللی سرمایه گذاری 
شده است . کاهش ادامه دار و قابل توجه قیمت نفت 
می تواند دلیل اصلی ریزش در عدد شاخص شفافیت 
این صندوق باش��د . گزارش ماه فوریه س��ال 2013 
اداره اطالعات انرژی آمریکا )EIA(  نش��ان داد که 
عربستان سعودی تقریبا یک پنجم منابع نفتی اثبات 
ش��ده در جهان را در اختی��ار دارد و نیز بزرگ ترین 
تولیدکنن��ده و صادرکنن��ده کل مایع��ات نفتی در 
جهان اس��ت . همچنین براس��اس گزارش این اداره، 
عربستان سعودی پنجمین کشور غنی از نظر منابع 

گاز در جهان به شمار می آید.
پی��ش از راه ان��دازی و آغ��از ب��ه کار آژانس پولی 
عربس��تان سعودی، بانک هلندی سعودی،  بخشی از 
جامعه تجاری هلند، از س��ال 1926 در این کش��ور 
پادش��اهی اختی��ار منابع و ذخایر طالی عربس��تان 
و البت��ه درآمد حاص��ل از فروش نفت را به دس��ت 
خ��ود داش��ت . این بانک نخس��تین بان��ک عملیاتی 
در عربس��تان س��عودی بود. بانک س��عودی هلندی 
مسئولیت های خود را به بانک مرکزی عربستان که 

همان آژانس ذکر شده باشد، واگذار کرد.
آژانس پولی عربس��تان سعودی در زمان پادشاهی 
عبدالعزیز در س��ال 1952 تاسیس شد. منابع کلی 
عربس��تانی ها که ش��امل طال هم می ش��ود در سال 
2013 میالدی به بیش از 737 میلیارد دالر رسید.

ام��ا ش��اخص ش��فافیت لینبورگ- مدوئ��ل برای 
عربس��تانی ها چندان شفاف نیست . عربستان از نظر 
ش��فافیت از 10 امتیاز تعیین شده این موسسه تنها 
توانسته چهار امتیاز به دست آورد و از این نظر رتبه 

جالبی را به دست نیاورده است.
عربس��تان از جمل��ه کش��ورهای تک محصول این 
رتبه بندی است که نتوانسته با اتکا به نفت به تنهایی 

رتبه خوبی در شاخص شفافیت به دست آورد . 
س��رانه ثروت در این کش��ور عربی 110/26 دالر 
آمریکا برآورد می ش��ود و جمعیت تخمین زده شده 
نیز در س��ال 2012 رقم��ی در حدود 2/29 میلیون 
نفر را نش��ان می دهد.همچنین دارایی عربستان در 
این صندوق در سال 2014 میالدی 2/752 میلیارد 

دالر اعالم شده است.

صندوق سرمایه گذاری سنگاپور 
شفاف و سربلند

صندوق تماسک یک شرکت سرمایه گذاری متعلق 
به دولت س��نگاپور است. این ش��رکت در 25 ژوئن 
1974 تش��کیل شد و یک ش��رکت آزاد سنگاپوری 
اس��ت که کامال در اختیار وزارت دارایی این کش��ور 
قرار دارد. وزارت دارایی سنگاپور، در صورت موافقت 
رییس جمه��ور ح��ق دارد در نشس��ت های مختلف، 
اعض��ای هیات مدی��ره را منصوب، عزل ی��ا جابه جا 
کند. طبق قانون اساس��ی سنگاپور نه رییس جمهور 
و نه دولت این کش��ور درگیر س��رمایه، سود یا سایر 
تصمیم های کس��ب و کاری این صندوق نمی ش��وند، 
مگ��ر زمانی که این تصمیم ه��ا مرتبط با حفاظت از 

منابع گذشته صندوق باشد.
پیشینه صندوق تماسک

شروع جهش اقتصادی سنگاپور در اوایل دهه 1960 
این کشور را سوار بر کشتی صنعتی سازی کرد و باعث 
ش��د تا کشور کوچک سنگاپور به سطح گسترده ای از 
ش��رکت ها در بخش های مختلف تولید، مالی، تجاری، 
حمل و نقل، کشتی سازی و بخش خدمات توجه کرده 
و نقش کارآفرینی مهمی را بر عهده بگیرد. بس��یاری 
از این ش��رکت های تازه تاسیس س��رمایه گذاری های 
مشترکی با سرمایه گذاران خارجی انجام دادند که باعث 
شد تازه ترین دستاوردهای فناوری به این شرکت ها راه 
یابد. برخ��ی از آنها دارای اهمیت اس��تراتژیک و ملی 
بودند. به عنوان نمونه بانک توس��عه سنگاپور تاسیس 
ش��د تا بتواند منابع مالی مورد نیاز برای توس��عه این 
کش��ور را فراهم آورد. سنگاپور ایرالینز در سال 1967 
و پس از جدا ش��دن از خطوط هوایی مالزی-سنگاپور 
ش��کل گرفت. ناوگان کش��تیرانی ملی با نام رس��می 
ناوگان نپتون ش��رق در سال 1968 راه اندازی شد تا از 
موقعیت جغرافیایی استراتژیک سنگاپور به بهترین نحو 
استفاده شود. این در حالی بود که کارخانه کشتی سازی 
سمباوانگ در همان سال و زمانی احداث شد که دولت 
س��نگاپور سکان هدایت کشتی س��ازی در سنگاپور را 
برعهده گرفت. س��نگاپوری ها پس از عقب کش��یدن 
نیروهای بریتانیایی، ریش و قیچی کشتی سازی را در 

کشور خود به دست گرفتند.
این شرکت ها به شرکت های الحاقی دولتی تبدیل 
ش��دند که به اختصار با نام GLC شناخته می شود. 
س��هام های دولتی در این شرکت ها در اصل به صورت 

مستقیم در اختیار وزارت دارایی سنگاپور بود. 
همه اینها باعث شد تا شاخص شفافیت لینبورگ-

مدوئل ب��رای س��نگاپور رتبه 10 را نش��ان دهد که 
بهترین رتبه به ش��مار می آی��د. کل ذخیره خارجی 
این صندوق در س��ال 2014 می��الدی بیش از 277 
میلی��ارد دالر ب��رآورد ش��د. این در حالی اس��ت که 
جمعیت تحت پوش��ش این صندوق در سال 2012، 
پن��ج میلیون و 300 هزار نفر تخمین زده ش��ده بود. 
 همچنین سرانه ثروت رقم 33 هزار و 396 دالر اعالم

 شده است.

دریچه

آزموده

دیدگاه

ای��رج ندیم��ی، عض��و کمیس��یون 
اقتصادی مجلس معتقد است، کارکرد 
صندوق با توجه به مشکالت اقتصادی 

تحت تاثیر قرار گرفته است . 
عملک�رد صندوق توس�عه ملی را 
چطور ارزیابی می کنید و به نظر شما 
این صندوق چقدر توانسته به اهداف 

برنامه ریزی شده دست پیدا کند؟ 
از ابت��دا صن��دوق ذخی��ره ارزی که 
مش��ابهت هایی با صندوق توسعه ملی 
داش��ت، در کش��ور ش��کل گرفت اما 
در حس��اب ذخیره با بازگش��ت منابع 
و وج��وه کاری نداش��تیم. ب��ه تعبی��ر 
دیگر حس��اب ذخیره ارزی بیشتر کار 
انتق��ال درآمد ها را به س��مت مصارف 
سرمایه گذاری و غیره انجام می داد اما 
در صندوق توسعه ملی، نخست عموما 
دول��ت گیرن��ده منابع نیس��ت و دوم 
برداش��ت ها باید به صن��دوق برگردد، 
هرچن��د ک��ه در یکی دو س��ال اخیر 
دولت به دلیل کمبود های درآمد ارزی 
چشم داشتی به منابع صندوق داشته و 
برداشت هایی از این حساب انجام داده 
اس��ت . در حال حاض��ر، هم 12 درصد 
از مبل��غ واری��زی به این صن��دوق بنا 
به درخواس��ت دولت کاهش یافته که 
با توجه به مشکالت موجود توجیه پیدا 
کرده اس��ت . بنابراین اهداف مورد نظر 
تحقق پیدا نکرده اند . زیرا از ابتدا بنا بر 
ای��ن بود که 20 درصد از منابع حاصل 
از ف��روش نفت به این صن��دوق واریز 
شود و س��االنه حدود سه درصد به آن 
افزوده ش��ود تا در بلند مدت وابستگی 
به درآمد های نفتی به صفر برسد و کل 
درآمد های نفتی به صندوق واریز شود؛ 
اما در دو سال اخیر و به ویژه برای سال 
برنامه ریزی ها  آین��ده پیش بینی ه��ا و 
تغییر پی��دا کرده و دولت برای س��ال 
آین��ده قص��د برداش��ت 12 درصد از 
درآمد های صندوق را دارد . البته دولت 
دالیلی برای این کار مطرح کرده است . 
نمایندگان ممکن است با همه این 12 
درص��د یا بخش��ی از آن موافقت کنند 
به هر حال کاهش در آمد های نفتی به 
دلی��ل کاهش قیمت نفت از 110 دالر 
ب��ه حدود 40 دالر مش��کالتی را برای 
اداره کشور به وجود آورد که این اتفاق 

را رقم زد.
ب��ا  رابط��ه  در  دیگ��ر  نکت��ه 
مصرف کنندگان، استفاده از این منابع 
است که در گذشته در حساب ذخیره 

تنها دولت امکان برداش��ت و استفاده 
از این منابع را داش��ت اما در صندوق 
توس��عه ملی حکم ش��ده بود که صرفا 
بخش خصوصی و تعاونی یا به عبارتی 
حوزه های غیر دولتی می توانند از منابع 
صندوق استفاده کنند که با تغییراتی 
ک��ه در نظامات ارزی کش��ور به وجود 
آم��د، دولت ای��ن رق��م 12 درصد را 
درخواس��ت کرد و به رقم س��ال پایه 
رسیدیم که یک برگشت به عقب قابل 
تامل در روند صندوق اس��ت . در اصل 
این قضیه به نظر می رس��د که چاره ای 
نیست و در میزان و حد ناچاری امکان 

چانه زنی وجود دارد.
به ط�ور کل�ی جای�گاه صندوق 
در س�رمایه گذاری و دس�تیابی به 
اهداف توس�عه پایدار در کشور را 

چه طور می بینید؟ 
متاس��فانه هیات امنا صن��دوق را به 
نحوی اداره کرده که بسیاری از آثار آن 
به چش��م نمی آید؛ زیرا بخش عمده ای 
از مناب��ع طی این س��ال ها به بهانه های 
مختلف به مصرف نرسیده است . بنابراین 
از یک س��و پس اندازی صورت گرفته و 
اعتبارات صندوق افزایش یافته است اما 
از سوی دیگر، پروژه هایی که می توانست 
اجرایی ش��ود و به بهره برداری برس��د، 
عملیاتی نش��د . به طور کل��ی آنچه که 
از حس��اب صندوق وام داده ش��ده قابل 
توجیه است و بسیاری از این تسهیالت 
در آینده آثار خود را در اقتصاد کش��ور 
نش��ان می دهند . 20 درص��د ریالی که 
10 درص��د برای صنع��ت و 10 درصد 
برای کش��اورزی برداش��ت می شود هم 
قابل دفاع اس��ت  . بنابراین عملکرد کلی 
صندوق قابل قبول و مورد تایید اس��ت 
اما کارک��رد آن با اتفاقات و مش��کالت 
اخیر اقتصادی با موانعی روبه رو شده که 

اجتناب ناپذیر است.
صندوق ه�ای  ب�ا  مقایس�ه  در   
بین المللی جایگاه صندوق توسعه 

ملی ایران به چه صورت است؟ 
از ای��ن جه��ت ما ب��ا هیچ کش��ور 
دیگ��ری قاب��ل مقایس��ه نیس��تیم و 
نمی توان صندوق توسعه ملی ایران را 
با صندوق های س��ایر کشور ها مقایسه 
ک��رد . از جه��ت اصل وج��ودی نظام 
اقتص��ادی، س��هم بخ��ش خصوصی و 
دولت��ی و اس��تفاده یا عدم اس��تفاده 
و کارک��رد ب��ه موق��ع و غی��ره با هیچ 

کشوری قابل مقایسه نیستیم .

فرهاد غف��اری، مدیر گ��روه اقتصاد 
دانشگاه علوم و تحقیقات معتقد است، 
تا زمانی که نگاه به صندوق این اس��ت 
که ه��ر زمان نیاز ش��د می توان از آن 
برداش��ت کرد، نمی توان به کارایی آن 

امید بست . 
هدف از تشکیل صندوق توسعه 
مل�ی در ای�ران از ابتدا چ�ه بوده 

است؟! 
قبل از صحبت درباره صندوق توسعه 
مل��ی باید ببینی��م که از ابتدا فلس��فه 
ش��کل گیری این صندوق ه��ا چه بوده 
اس��ت . ش��کل گیری و ماهیت صندوق 
توس��عه ملی فلس��فه خاصی دارد . در 
کش��ور هایی ک��ه درآمده��ا از فروش 
یکس��ری منابع طبیع��ی و دارایی های 
قابل اتمام حاصل می ش��ود؛ از آنجا که 
ای��ن پول به تمام نس��ل ها و گروه های 
کش��ور مربوط اس��ت و نباید یک نسل 
یا ی��ک گروه خاص از تم��ام عواید آن 
اس��تفاده کنن��د، بنابرای��ن صندوق��ی 
درس��ت ش��د که عایدی ه��ای فروش 
دارایی های��ی مانند نف��ت، گاز و غیره 
در آن ق��رار بگیرد و صرف فعالیت های 
س��رمایه گذاری ش��ود . در ایران هم به 
همین دلیل صندوقی ب��ه نام صندوق 
توسعه ملی تشکیل شد که هدف اصلی 
آن سرمایه گذاری در فعالیت های مولد 
بلند م��دت و در جهت تحقق توس��عه 
پایدار بیان ش��د . نکته دیگر در فلسفه 
شکل گیری صندوق توس��عه ملی این 
است که وقتی این درآمد ها وارد جریان 
اقتصادی کش��ور می شد، عدم تعادلی 
را در برخ��ی از بازار ه��ا ایجاد می کرد . 
در نتیج��ه این نوس��ان، قیمت برخی 
از کاال ه��ای غیر قاب��ل تج��ارت مانند 
مسکن، زمین و غیره افزایش می یافت 
و اقتص��اد ب��ه بیماری هلن��دی مبتال 
می ش��د . بنابرای��ن برای گری��ز از این 
فضا و س��رمایه گذاری برای نسل های 
آتی این صندوق ها تش��کیل شدند . در 
ایران هم صندوق توس��عه ملی از ابتدا 
برای جلوگیری از جریان های درآمدی 
نامتع��ارف به فضای اقتصاد کش��ور و 
آینده  نس��ل های  برای  سرمایه گذاری 
مانند دیگر صندوق ها در کش��ور های 
مختلف، ش��کل گرف��ت . در ایران هم 
همین فلس��فه دنبال ش��د ت��ا تورم و 
افزایش واردات، افزایش قیمت زمین، 
مسکن و مواردی از این قبیل در کنار 
اخت��الل در کار تولی��د داخلی کنترل 

شود  . از س��وی دیگر، هدف بر این بود 
که درآمد های حاص��ل از فروش نفت 
به عنوان یک ثروت و دارایی که متعلق 
به همه نسل هاس��ت صرف هزینه های 
ج��اری نش��ود و به عنوان پش��توانه ای 
برای س��رمایه گذاری آینده اقتصاد در 

بلند مدت تبدیل شود.
ارزیابی شما از عملکرد این صندوق 
در ای�ن دوره با توجه ب�ه اهدافی که 

مطرح کردید، چه بوده است؟ 
در رابطه با س��وال ش��ما باید بگویم 
که نمی توان س��طحی اظهارنظر کرد و 
باید با اطالعات دقیق به بررس��ی این 
موضوع پرداخ��ت، اما یک مثال خوب 
در ای��ن زمینه صن��دوق ذخیره ثروت 
نروژ است که یکی از نمونه های موفق 
این گونه صندوق هاس��ت که با ذخیره 
درآمد های حاص��ل از فروش از ثروت 
نف��ت توانس��تند س��رمایه گذاری های 
زیرس��اختی کش��ور را تا ح��د زیادی 
بهبود بخش��ند که در حال حاضر هم 
ح��دود 900 میلی��ارد دالر ثروت در 
آن ذخی��ره ش��ده اس��ت . کارایی این 
صندوق این بوده که رتبه کش��ور نروژ 
را در طی این س��ال ها حداقل پنج پله 
در کش��ور های مرفه به لحاظ کیفیت 

زندگی ترقی داده است  . 
بنابرای��ن در صورت��ی ک��ه از ای��ن 
صندوق استفاده درست شود می توان 
استفاده های خوبی از آن داشت   اما به 
این ترتیب که صندوقی تش��کیل شود 
و درآمد های حاصل از فروش نفت در 
آن ذخیره ش��ود و هر زمان نیاز ش��د، 
از آن برداش��ت ش��ود و صرف مخارج 
جاری کش��ور ش��ود، در عمل تاثیری 

نخواهد داشت.
ب�ا توجه ب�ه اینکه در گذش�ته 
حساب ذخیره ارزی وجود داشته، 
ضرورت تش�کیل صندوق توسعه 

ملی چه بوده است؟ 
صندوق توسعه ملی فراتر از حساب 
ذخی��ره ارزی اس��ت و مهم ترین نکته 
ام��کان و لزوم بازگش��ت تس��هیالت 
اعطای��ی ب��ه صندوق اس��ت ک��ه در 
حس��اب ذخیره ارزی وجود نداش��ت . 
مس��ئله مهم دیگر خروج از وابستگی 
بودجه کشور به درآمد های نفتی است 
ک��ه در برنامه های بلند م��دت اقتصاد 
هم دیده ش��ده و در راس��تای تحقق 
اقتصاد مقاومتی است که این صندوق 

می تواند این امکان را فراهم کند.

محمد حسن نژاد: 
عملکرد صندوق شفاف است 

ایرج ندیمی: 
در ناچاری، امکان چانه زنی هست 

فرهاد غفاری: 
باید در فعالیت های مولد سرمایه گذاری کرد

علی مهدوی 
کارشناس بانکی اقتصادی 

عباس نعیم امینی 

دوشنبه
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گردشگری ایران در سایه
به گزارش گاردین، در 
آخرین گزارش منتشر 
ش��ده در رس��انه های 
دنیا و معرفی مقاصد برتر گردشگری، دیگر نامی از ایران 
به میان نیامد و شهری چون استانبول به عنوان نخستین 
مقص��د گردش��گری معرفی ش��د و در می��ان 20 مقصد 
گردش��گری، نامی از شهرهای ایران نبود. در گزارش های 
س��ال گذش��ته روزنامه های گاردین، فایننش��یال تایمز و 
دیلی تلگ��راف، ایران ب��ه انتخاب راهنمایان گردش��گری 
صنعت توریس��م، به عن��وان یک��ی از جذاب ترین مقاصد 
توریستی برای س��ال جدید ذکر شده بود. این گزارش ها 
ب��ه انتخاب حس��ن روحان��ی به عنوان چه��ره ای میانه رو 
پرداختند و تاثیر این انتخاب را در افزایش توریست ها در 
ایران بررسی کردند، ایرانی که به زعم این گزارش، سال ها 
گوشه گیری را تجربه کرده بود، اما در کنار این پیش بینی، 
به امکانات ناقصی هم پرداختند که از شهری چون تهران، 
با این وسعت و جمعیت بعید است؛ شهری با تنها سه هتل 
پنج س��تاره که با وجود اینکه آمار داده شده درست نبود  
اما خیلی هم بیراه نبود. تهران با این وس��عت و جمعیت، 
ش��اید کمی بیشتر از اندازه انگشتان یک دست هتل پنج 

ستاره دارد.
در ای��ن گزارش ها آمده اس��ت: »در جذابیت های ایران 
هیچ ش��کی نیس��ت. از آس��مان آبی تا س��واحل زیبا، از 
معماری خیره کننده اس��امی تا دیدنی های باس��تانی و 
غذاهای فوق العاده. اکنون و پس از پیروزی حسن روحانی 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری، برگزارکنندگان تورهای 
گردش��گری امیدوارند که ذوب ش��دن یخ روابط با ایران، 
گردشگران را برای سفری مطمئن به ایران متقاعد کند.« 
در گزارش روزنامه گاردین، در میان 40 مقصد معرفی 
ش��ده توسط کارشناسان، ایران رتبه 11 را داشت. در این 
گزارش با اش��اره به توافق هسته ای و بهبود نسبی رابطه 
ایران با غرب آمده بود: »این موضوع باعث تمایل بیش��تر 

گردشگران برای دیدن ایران شده است.«

سهامداری رنو در ایران؟ 
وال اس��تریت ژورنال در گزارش��ی از 
آمادگی رن��و برای حضوری جدی در 
ایران خبر داد. هر چند این شرکت در 
اوج تحریم های بین المللی نیز ایران را 
ترک نکرد  اما فعالی��ت آن به دلیل محدودیت های ایجاد 
شده در تامین قطعات به کمترین سطح خود رسید. حال 
وال اس��تریت ژورنال در گزارشی به نقل از برخی مقامات 
رنو از حضور جدی این ش��رکت پس از رفع تحریم ها در 
ایران خبر داده است. این خودروساز فرانسوی اخیرا فروش 
قطعات خودرو به ایران را از سرگرفته و این قطعات توسط 
ش��رکای ایرانی برای مونتاژ خودروهای برند رنو استفاده 
می ش��ود. رنو ارس��ال قطعات به ایران را در س��ال 2013 
در پی تشدید تحریم های غربی به ویژه تحریم های بانکی 
که دریافت پول از ایران را تقریبا غیرممکن س��اخته بود، 
متوقف کرد. هم اکنون تولید تندر90 به مدد از سرگیری 
ارس��ال قطعات توسط این ش��رکت فرانسوی شتاب قابل 
توجهی به خود گرفته اس��ت  اما در این گزارش موضوعی 
که جلب توجه می کند خرید س��هام شرکت پارس خود رو 
توس��ط رنو است. هر چند خرید سهام توسط این شرکت 
خارجی موضوع جدیدی نیست  اما طرح دوباره آن نشان 
از عاقه من��دی رنو ب��ه س��هامداری در صنعت خودروی 

کشورمان دارد.

 پرواز یک خبرنگار با هواپیمای 
فوق مدرن

به گزارش فوربس، جفری مریس��ون، 
خبرن��گار و مقاله نویس بس��یاری از 
نش��ریات و س��ایت های معتبر علمی 
و تحلیل��ی جهان نظی��ر CNET و 
نشریه فوربس است که به تازگی تجربه خود از یک پرواز 
بی خطر، راحت و فوق مدرن با هواپیمای بوئینگ 787 را 
به رش��ته تحریر درآورده است. به نوشته وی، 15  ساعت 
سفر با یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جهان می تواند 
یکی از جذاب ترین تجربه های زندگی هر انس��انی باش��د. 
بوئینگ 787 از جمله هواپیماهای مدرنی است که دنیایی 
از فناوری های جدید را در دل خود جای داده است. او در 
این سفر فاصله حدودا 13 هزار کیلومتری لس آنجلس در 

آمریکا تا ملبورن را طی کرده است.

رییس مرکز آمار ایران به صحت آمار ارائه ش��ده از این سازمان قسم خورد و از کاهش 
ش��ش درصدی بهره برداران و س��طح زیر کش��ت کش��اورزی خبر داد. عادل آذر با اعام 
نتایج آمار سرش��ماری عمومی کشاورزی گفت: این سرشماری به فهرست برداری از چهار 
میلیون و 43 هزار بهره بردار منجر ش��ده اس��ت که شش درصد کاهش دارد، همچنین در 
حوزه مس��احت هم 16 میلیون هکتار زیر کش��ت اس��ت که در این بخش هم نسبت به 
س��ال 1382، ش��ش درصد کاهش داریم. رییس مرکز آمار ایران درباره شیوه آمارگیری 
عمومی کشاورزی به روش الکترونیک گفت: در این سرشماری برای نخستین بار اطاعات 
به ش��کل الکترونیک گردآوری ش��د که می توانیم ادعا کنیم چنین کاری در منطقه جزو 
کارهای نو و بی نظیر است. این سیستم باعث شد که زمان گزارش دهی سرعت پیدا کند. 
رییس مرکز آمار ایران ضمن اعام آمار نتایج سرش��ماری عمومی کشاورزی گفت: تاش 
مرکز آمار ایران همواره این بوده که اعداد و ارقام خود را بس��یار دقیق اعام کند و پای 
این اعداد می ایس��تد. من به این اعداد س��وگند آماری یا حرفه ای می خورم و صحت آنها 

را تایید می کنم. 

پیش بینی فروش ابزارهای دیجیتال

طبق پیش بینی هایی که موسسه گارتنر 
انجام داده است، سیس�تم عامل متن باز 
گوگل س�ال 2015 تقریب�ا روی 60 درصد 
ابزاره�ای دیجیت�ال اعم از گوش�ی های 
همراه، تبلت ه�ا، کامپیوترهای ش�خصی 
و هایپر موبایل ه�ا  ق�رار خواه�د گرف�ت. 
هایپر موبایل ها یک دسته جدید از ابزارهای 
الکترونیک�ی محس�وب می ش�وند که به 
تبلت های هیبریدی با قابلیت اس�تفاده از 
فضا و رایانش اب�ری مانند کروم بوک های 
گوگل اطالق می ش�ود. پیش بینی می شود 
ابزارهای مجهز به سیستم عامل اندروید در 
 سال 2016 حدود 63 درصد بازار را به خود

 اختصاص دهند. 

خودپرداز امروز به پدیده مواد مخدر اختصاص دارد.
در خبرها داش��تیم که در سایت ها و دنیای مجازی فروش مواد مخدر به صورت تحویل 
در مح��ل رایج ش��ده و مردم می توانند با یک تماس مواد مخ��در خود را در محل تحویل 
بگیرند. به نظر شما این خبر درست است؟ صحت دارد؟ اتفاق افتاده؟ یا خیر؟ خودپرداز 
در همین راس��تا به س��راغ دنیای مجازی رفت تا صحت و سقم این موضوع را دریابد. به 

گزارش کوتاه خودپرداز از یکی از سایت های فروش موادمخدر توجه کنید. 
ف��روش مواد مخدر کامی سوس��کی- تحویل در محل- پرداخت به همراه دس��تگاه پوز 

در محل.
در همین راس��تا با س��ختی فراوان جناب کامی سوس��کی را پیدا کردیم و گفت وگوی 

کوتاهی را با ایشان انجام دادیم.
خودپرداز: »آقای سوسکی خوبید؟«

کامی: »بد نیستیم، چش مایی.«
خودپرداز: »اوضاع و احوالتون چطوره؟ چطور شد که همچین تصمیمی گرفتین؟«

کام��ی: »بد نیس��ت، خداروش��کر، باالخره من چند س��ال پیش به هم��راه دو تا از 
دوس��تانم، سیروس بی خطر و ش��هرام گاوی به این نتیجه رسیدیم که اوضاع و احوال 
االن ملت و کش��ورمون نیازمند همچین موضوعی هست، شما دقت کنین که یکی از 
مش��کاتی که مردم ما این روزها باهاش دس��ت و پنجه نرم می کنن اینه که بتونن به 
راحتی و بی دردسر به مواد دسترسی داشته باشند، باالخره ما احساس وظیفه کردیم 

و وارد ماجرا شدیم.«
خودپرداز: »خب! شما به صورت تحویل در محل این کارو انجام می دین؟«

کام��ی: »به محض اینکه تماس برقرار بش��ه ما طی م��دت 10 تا 20 دقیقه مواد رو در 
محل تحویل مشتری می دیم.«

خودپرداز: »خب! نمی ترسین که یکی از مشتری هاتون تله بذاره و مامور بگیرتتون.«
کامی: »توی همه کارها مشکاتی هست و کار ما هم این مشکل رو داره باالخره.«

خودپرداز: »خوشحالید؟ راضی هستید از کارتون؟ درآمدتون خوبه؟«
کامی: »بله! خدا ر و ش��کر، س��ال به سال داره بهتر میش��ه، باید یکم فرهنگ سازی این 
موضوع بش��ه که مردم دیگه نیاز نیس��ت تا پارک محلشون یا حتی تا خرابه محل برن تا 
به مواد دسترسی داشته باشند و می تونن به راحتی با یک مسیج یا تماس کوتاه به مواد 

دسترسی داشته باشند.«
خودپ��رداز: »ش��ما که کارتون همینه ب��رای ترک کردن جوون ها چ��ه راهکارهایی رو 

پیشنهاد می کنین.«
کامی: »هیچ راهکاری.«

خودپرداز: »چرا؟«
کام��ی: »هزینه ای که جوانان برای ترک مواد مخدر صرف می کنند حداقل 10 برابر 
قیم��ت مواد مخ��در جنس خوبه، در نتیجه اصا منطقی نیس��ت ک��ه طرف این همه 
هزین��ه رو بخواد تقبل کنه در نتیجه ما پیش��نهاد می کنیم ب��ا نازل ترین قیمت معتاد 

باقی بمونن.«
خودپرداز: »در آخر پیامی برای هم سن و سال های خودتون دارین؟«

کامی: »فقط میگم ناامید نشن و ادامه بدن، موفقیت همین نزدیکی هاست.«
خبرنگار واحد مرکز خودپرداز/ زیرپل 

محققان انگلیسی ماده شیمیایی تولید کرده اند که در صورت افزودن به غذا، حس سیر شدن در فرد ایجاد می کند. این ماده شیمیایی از طریق مهار قدرت پروپانوات عمل می کند؛ 
پروپانوات از طریق شکستن فیبر در روده تولید شده و به صورت طبیعی باعث ایجاد حس سیری می شود.

مفت مفت مفت

اگر مدیریت را صرفا اتفاقی بدانیم که آبشخور 
آن ذوق و درایت فردی است شاید بشود چنین 
تحوالتی را باور کرد اما مش��کل اینجاست که 
در دنیای امروز همین پتانس��یل های فردی را 
از یک س��و تجربه و از سوی دیگر علم تقویت 
می کند. برای همین اس��ت که در کش��ورهای 
توس��عه یافته عام��ل موفقیت ه��ای اقتصادی 
مدیران معرفی می شوند اما در جایی مثل ایران 
عام��ل عدم موفقیت های اقتص��ادی را مدیران 
می دانند. بهترین مثال نیز اتفاق های اقتصادی 
اس��ت که طی س��ال های 84 تا 92 در اقتصاد 
ایران رخ داده اس��ت. در این سال ها برخی وزرا 
و بع��د از آنه��ا معاونان وزرا و بع��د هم مدیران 
کان اقتص��ادی افرادی بودند ک��ه قبل از این 

پس��ت ها عناوین شغلی به مراتب سطحی تری 
نسبت به پس��ت های مدیریتی کان داشتند. 
البته قصد هیچ توهینی به آنها نیست و فرض 
را ب��ر این می گذاریم ک��ه همه آنها زحمتکش 
و قاب��ل احترام بودند ام��ا مدیریت های اجرایی 
بزرگ یا صندلی های ب��زرگ اجرایی در حوزه 
مدیریت نباید به س��ادگی در اختی��ار افرادی 
قرار بگی��رد که به فرض تجرب��ه مدیریت یک 
فروش��گاه بزرگ را نیز نداشتند. مدیریت های 
کان وظیفه تصمیم س��ازی را ب��ر عهده دارند 
یعن��ی تصمیم گی��ری ج��زء کوچک��ی از این 
تصمیم سازی ها محسوب می شود. وقتی مدیران 
فاقد توان الزم باشند طبیعی است که در حوزه 
اقتصاد و همه حوزه هایی که زیرمجموعه توسعه 
هستند، تمام داشته هایی را که طی چند دهه 
به دس��ت آمده بود از سر ناآگاهی و نا خودآگاه 

ویران کنند. دیدن این تصاویر و اتفاق ها اس��ت 
ک��ه نوش��تن از مدیریت را به یک کار بس��یار 
سخت تبدیل می کند. من گمان می کنم مشکل 
توس��عه در ایران با عقانیت بر طرف می شود و 
این عقانیت را مدیران باید به توس��عه ایرانی 
تزریق کنند. مسئوالن باید با خود قرار بگذارند 
و در ی��ک دوره کوتاه چند س��اله به خود تعهد 
بدهند که مدیران و تصمیم سازها را نه براساس 
رابطه های ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک، بلکه 
براس��اس ضابطه های عقانی به ماموریت برای 
آبادانی بفرس��تند آن وقت با شفافیت خواهیم 
دید در ایران مدیران دیگر افرادی نخواهند بود 
که بود و نبودشان فرقی نکند، آن وقت می توان 
مثل توسعه یافته ها مدعی شویم که توسعه در 
ایران نیز مثل آنها محصول مدیریت و مدیران 

توانا است. 

مدیریت را دوباره اندیشه کنیم)2(

معنای لغت چریک و تداعی های مرتبط با آن، احتماال برای کسانی که در حوزه های 
نظامی فعالی��ت کرده اند، با آنچه در ذهن امثال من می گذرد تفاوت دارد. برای اینکه 
دقت کامی حفظ شده و از سوء برداشت جلوگیری شود، شاید بد نباشد قبل از ادامه 

دادن متن، کمی در مورد انگیزه ام از به کارگیری این صفت توضیح دهم.
اصطاح چریک و جنگ چریکی بیش از 200 س��ال اس��ت که در نوش��ته ها به کار 
 می رود. نخس��تین کتابی که در این زمینه منتش��ر ش��د عنوانی ش��بیه این داش��ت:
 The Art of making war in detachment؛ هنر جنگیدن به صورت جداگانه 
و ناپیوس��ته. در این کتاب، توضیح داده ش��د که جنگ چریکی، چند ویژگی مشخص 
دارد. مهم ترینش این است که در جنگ چریکی، سلسله مراتب و ترتیب وجود ندارد. 
چریک یک عضو از ارتش نیس��ت که س��ال ها تاش کند تا از مرتبه ای به مرتبه باالتر 

ارتقا پیدا کند. چریک خارج از سلسله مراتب رسمی وارد میدان می شود.
نامنظم ب��ودن حمله ها، ویژگی دوم فعالیت های چریکی تعریف ش��ده. در نبردهای 
چریکی مش��خص نیست چریک از کجا می آید و به کجا حمله می کند و اگر حمله ای 
ش��د آیا قرار اس��ت ادامه پیدا کند یا مبدا حمله یا مقصد آن تغییر می کند. انفرادی 
بودن هم یکی از ویژگی هایی است که در آن کتاب شرح داده می شود. تفاوت چریک 
و کماندو این گونه توصیف شده که کماندو ها افراد آموزش دیده ای هستند که به صورت 
تیمی فعالیت می کنند  اما چریک ها معموال به صورت انفرادی فعالیت می کنند. حدود 
250 س��ال از تالیف آن کتاب گذشته و اگر بخواهم صادقانه بگویم، جدیدترین کتاب 
نظامی اس��ت که م��ن خوانده ام! در تم��ام زندگی دو کتاب جدی نظام��ی خوانده ام؛ 
یکی هنر جنگ آوری س��ان  تزو است که هزاران سال قبل نوشته شده و دیگری کتاب 
هنر جنگیدن در ناپیوس��تگی که 250 س��ال قبل نوشته شده! مطمئن هستم که در 
س��ال های اخیر ه��زاران کتاب در این حوزه ها نگارش یافت��ه و تعاریف و معانی تغییر 
ک��رده اما اجازه بدهید من صفت چری��ک را در یک متن غیرنظامی، به همان معنایی 
ک��ه در آخری��ن کتاب نظامی خودم خوانده ام به کار بب��رم: فعالیت چریکی به معنای 
فعالیت انفرادی نامنظم غیرسازمان یافته خارج از ساختار و چارچوب رسمی از سوی 
افراد آموزش یافته یا آموزش نیافته خودجوش. با توجه به همین س��ابقه واژگان اس��ت 
که از س��ویی در ادبیات نظامی، واژه چریک با معنای مثبت به کار می رود؛ به معنای 
فردی سرس��خت و تاش��گر که برای تخریب اولیه مواضع دش��من قبل از یک جنگ 
تمام عیار، وارد میدان می شود و از سوی دیگر، همین واژه در ادبیات مدیریت، صفتی 
مذموم و ناپس��ند تلقی می ش��ود که از نداش��تن اس��تراتژی و نظم و فرار از چارچوب 
حکایت می کن��د. مروری بر ابزارهایی که امروز برای یادگیری به کار می روند نش��ان 
می دهد امروز یادگیری از ش��کل منظم و س��اختاریافته آن خارج شده و کاما به یک 

نوع یادگیری چریکی )به معنای منفی مدیریتی آن( تبدیل شده است.

یادگیری چریکی در برابر یادگیری منظم )1(
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خانواده ما اصالت مایری دارد و من در س��ال 
1309 در شهر مایر متولد شدم. پدرم اهل مایر و 
مادرم اهل تهران بودند. خانواده مادریم تاجرپیشه 
بودند و بیشتر با روسیه معامات تجاری داشتند. 
در واقع پدربزرگ مادریم از روس��یه چینی آالت 
وارد می کرد. در زمان طفولیت من در مایر دو سه 
طایفه بزرگ و سرشناس در آنجا بود که خانواده ما 
جزو یکی از آن طایفه ها بود. هر طایفه برای خود 
اسم و عنوانی داشت اما هنوز داشتن نام خانوادگی 
در ایران رواج پی��دا نکرده بود.ب��ا روی کار آمدن 
رضاش��اه خانواده های ایرانی موظف شدند برای 
خود نام خانوادگی انتخاب کنند و به همین سبب 
افراد طایفه ما به دو تیره تقسیم شدند؛ یک تیره 
نام خانوادگی ظهیری و تی��ره دیگر نام خانوادگی 
ظهیر الدینی را برای خود انتخ��اب کردند اما در 
واقع اصل و نسب تمام ظهیری ها به یکی از همان 
چند قبیله ی��ا طایفه معروف و سرش��ناس مایر 
می رسد.در زمان تولد من، پدرم نزد عموی بزرگم 
به تجارت فرش اشتغال داشت. از آنجا که عموی 
بزرگم به تجارت فرش اشتغال داشت به فرشچی 
مش��هور بود. عموی بزرگ، عموی پ��درم بود که 
سالیان درازی اس��ت به رحمت خدا رفته. بعد از 
آنکه تجارت فرش در مایر دچار رکود شد، پدرم 
دست از کار فرش کشید و همراه خانواده به تهران 
آمد. در هر صورت مادر من اهل تهران بود و تصمیم 

پ��درم در مهاجرت به تهران نمی توانس��ت با این 
موضوع بی ارتباط باش��د. شاید در غیر این صورت 
ممکن بود پدرم تصمیم بگیرد به ش��هر دیگری 
مثل اصفهان، شیراز یا تبریز مهاجرت کند. از آنجا 
که پدرم به هنگام اش��تغال به کار تجارت فرش با 
حساب و کتاب و دفتر داری آشنا بود زمان کوتاهی 
بعد از نقل مکان به تهران وارد خدمات دولتی شد و 
همکاری خود را با وزارت مالیه آن زمان شروع کرد.
نام پدرم نصرت اهلل بود و من نیز فرزند اول بودم. در 
تهران خواهرم به دنیا آمد و بعد از او نوبت به فرزند 
پسر دیگری رسید و با تولد او ما به یک خانواده پنج 
نفری تبدیل شدیم. نام خواهرم را آذرمیدخت و نام 
برادر کوچکم را هرمز گذاشتند. اصوال در خانواده 
ما عاقه زیادی به نام های ایران��ی برای فرزندان 
دختر و پسر وجود داشت و پدر من هم تحت تاثیر 
همین نام های ایرانی برای م��ن و خواهر و برادرم 
اسم انتخاب کرد.بعد از گذش��ت دو سال زندگی 
در تهران یعنی در سال 1314 که زمان اوج قدرت 
رضاشاه بود، پدرم به ریاست اداره انحصار تریاک که 
زیر نظر وزارت مالیه بود منصوب شد و به قم منتقل 
شد. از آنجا که زندگی خانوادگی ما تابعی از شغل 
اداری پدرم بود ما هم مثل خانواده سایر کارمندان 
دولت ناچار بودیم در هر شهری که پدرم مامور به 
خدمت می شد اقامت و زندگی کنیم و دست تقدیر 
چنین مقدر شده بود که من به همراه خانواده ام به 
مدت 12 سال ساکن شهر مذهبی قم باشم. پدرم 
ابتدا به سمت معاون اداره مالیه )دارایی( و سپس 
به ریاست اداره دارایی قم منسوب شد و ما هم که 

ساکن قم شده بودیم در یکی از مدارس قم ثبت نام 
کردیم و من همانجا مدرسه رفتم. دوره دبستان و 

دبیرستان من در قم سپری شد.
در آن زم��ان دانش آم��وزان ت��ا کاس پنج��م 
دبیرستان با هم تحصیل می کردند  اما از سال ششم 
دبیرستان تحصیات به سه رشته ریاضی، طبیعی 
و ادبی تقسیم می ش��د و من به دلیل عاقه ای که 
به شعر و ادبیات داشتم در رش��ته ادبیات به ادامه 
تحصیل پرداختم. ش��اید این عاقه من ارثی بود، 
چون عمویم با وجود آنکه در رش��ته دامپزشکی 
تحصیل کرده بود و در زم��ان کودکی و نوجوانی 
من ، رییس اداره دامپزش��کی شهرستان ساوه بود 
به شعر و ادبیات عش��ق می ورزید و اشعار نابی هم 
از او نزد پسر ارش��دش به ارث مانده که تا به امروز 
منتشر نشده اس��ت.در همین دوران بود که پدرم 
بر اثر ابتا به بیماری س��ل فوت ک��رد و این واقعه 
برای من و خانواده ام بس��یاردردناک بود. در زمان 
فوت پدرم من در کاس پنجم دبیرستان تحصیل 
می کردم. تابستان بود و ما برای فرار از گرمای قم 
به شهر خوش آب و هوای مایر رفته بودیم که هم 
هوایی تازه کرده باش��یم و هم به فامیل و اقوام سر 
بزنیم. در آن زمان واکسن سل یا هنوز کشف نشده 
بود یا هنوز به ایران نیامده بود، به همین سبب اغلب 
کسانی که به بیماری سل گرفتار می شدند با خطر 
مرگ روبه رو بودند و مرحوم پدر من هم یکی از این 
بیماران بود. مرگ پدر تعطیات تابستانی ما را به 

عزا تبدیل کرد. 
ادامه دارد...
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