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 زهر شایعه
در رگ های اقتصاد

 شاخص کل
در حلقه خبرهای مثبت

همه باال و پایین های اوراق مسکن

آیا روزهای ثبات بازار سهام در راه است؟

 کارشناسان در گفت و گو با »فرصت امروز«
تاثیرات شایعه را بر اقتصاد بررسی کردند

عزم بخش خصوصی جدی است 

اوراق تاریخ گذشته نخرید

تبدیل گازهای مشعل به سرمایه ملی
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ش��ایعه ف��رار مدیرعامل یک 
بان��ک خصوص��ی تع��دادی از 
مش��تریان این بانک را به صرافت 
بازپس گی��ری اندوخت��ه خ��ود 
انداخت، بی آنکه کسی توجه کند 
آن بانک کم حاش��یه ترین بانک 
کش��ور و یک��ی از باثبات تری��ن 

آنهاست. پیش از آن هم شایعات 
مخرب صنایع لبن��ی و غذایی را 
هدف گرفت. زمین فرهنگ ایران 
برای بارآوری تخم ش��ایعه بسیار 
مس��تعد اس��ت و این درد بسیار 
بزرگی برای ماست. دالیل ایجاد 
چنین ش��ایعاتی مشخص هست 

و نیس��ت. هس��ت چون معموال 
بنگاه های تولیدی نسبتا موفق را 
هدف می گیرد و مشخص نیست، 
چ��ون واقعا معلوم نمی ش��ود که 
فروشنده ش��ایعه دقیقا کیست. 
هرچند خریدار آن مردم کوچه و 
بازار و گاه حتی نخبگان هستند. 

9

1

حضرت آیت اهلل خامنه ای برنامه ریزی دقیق، ثبات در مدیریت و گفتمان سازی 
به منظور شناسـایی و بروز استعدادهای برتر را از عوامل حفظ پیشرفت های 

صنعت نانو برشـمردند و تاکید کردنـد: یکی از مهم ترین عوامل 
اسـتمرار پیشـرفت ها، این اسـت که اجازه ندهیـد انگیزه های 

سیاسی به درون فضاهای علمی و تحقیقاتی نفوذ کند.

رهبر معظم انقالب در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو تبیین کردند: 

 هدایت محصوالت فناوری نانو
به سمت تجاری سازی و تولید ثروت

افشای زودهنگام یک طرح در مرحله کارشناسی موج ایجاد کرد

تبلیغ روی دیوار مدرسه
 مدیریت و رهبری

2 وظیفه جدایی ناپذیر
 هنر جنگیدن
بدون مبارزه

چرا مدیران باید رهبر باشند؟  6 راز موفقیت در بازاریابی محتوایی 

1011

خامن��ه ای  آی��ت اهلل  حض��رت 
در  ثب��ات  دقی��ق،  برنامه ری��زی 
مدیریت و گفتمان سازی به منظور 
شناسایی و بروز استعدادهای برتر 
را از عوام��ل حفظ پیش��رفت های 
صنعت نان��و برش��مردند و تاکید 
کردن��د: یک��ی از مهم ترین عوامل 
اس��تمرار پیشرفت ها این است که 
اجازه ندهید انگیزه های سیاسی به 
درون فضاهای علمی و تحقیقاتی 

نفوذ کند.
پایگاه اطالع رس��انی  به گزارش 
دفتر مق��ام معظم رهبری، حضرت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم 
انق��الب اس��المی صبح دی��روز از 
نمایش��گاه دس��تاوردهای فناوری 
نانو در حس��ینیه امام خمینی)ره( 
ب��ه م��دت »ی��ک  س��اعت و نیم« 
بازدی��د کردن��د و از نزدی��ک در 
جری��ان تالش ها و پیش��رفت های 
علم��ی دانش��مندان و محقق��ان 
بخش ه��ای  در  کش��ور   ج��وان 
»نانو و بیوتکنولوژی« قرار گرفتند.
در جریان ای��ن بازدید که دکتر 
س��تاری، معاون علم��ی و فناوری 
معظ��م  رهب��ر  رییس جمه��وری 
انقالب را همراهی می کرد، آخرین 

دس��تاوردها و تولی��دات محققان 
کش��ور در بخ��ش نانو ب��ا قابلیت 
کارب��رد در بخش های نان��و مواد، 
دارو و درمان، نساجی، کشاورزی، 
آب، صنایِع »نیروگاهی، ساختمان، 
نفت و انرژی و خودرو« به نمایش 
دس��ت اندرکاران  و  ش��د  گذاشته 
نمایشگاه، توضیحاتی بیان کردند.

سپس حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در س��خنانی در جمع اس��تادان، 
دس����ت اندرکاران  و  محقق����ان 
بیوتکنول��وژی،  و  نان��و  صنع��ت 
صنعت  این  بزرگ  پیش��رفت های 
را، نمونه و معیاری برای پیشرفت 
کش��ور  مختل��ف  بخش ه��ای  در 
خواندن��د و خاطرنش��ان کردن��د: 
این پیش��رفت ها نشان می دهد که 
تمرک��ز یک مجموع��ه  عالقه مند، 
دلس��وز و متخص��ص در زمینه ای 
خاص، پیش��رفت های محسوس و 
جهشی را به  دنبال خواهد داشت.

رهب��ر انق��الب، الزم��ه ت��داوم 
عوام��ل  »حف��ظ  را  پیش��رفت ها 
پیش��رفت« بیان کردند و در ادامه 
پیش��رفت های  عوامل  تبیی��ن  به 
علم��ی به وی��ژه در صنع��ت نان��و 

پرداختند.

»برنامه ری���زی  ایش�������ان، 
دقی��ق«، »ثب��ات در مدیریت« و 
گفتمان سازی  و  »فرهنگ س��ازی 
ب��روز  و  شناس��ایی  منظ��ور  ب��ه 
اس��تعدادهای برت��ر« را از جمله 
عوامل حفظ پیشرفت های صنعت 
نانو برش��مردند و تاکی��د کردند: 
یک��ی دیگ��ر از مهم تری��ن عوامل 
استمرار پیشرفت ها، این است که 
اجازه ندهید انگیزه های سیاسی به 
درون فضاهای علمی و تحقیقاتی 

نفوذ کند.
خامن��ه ای،  آی��ت اهلل  حض��رت 
»مغ��رور نش��دن« و »قانع نبودن 
ب��ه وضع موجود و پیش��رفت های 
حاص��ل ش��ده« را از دیگر عوامل 
ت��داوم حرک��ت پرش��تاب علمی 
خواندند و افزودند: درس��ت است 
که امروز سطح اس��تعداد جوانان 
ایرانی و آهنگ شتاب علمی کشور 
از متوس��ط دنیا بسیار باالتر است 
و به عن��وان نمونه ایران رتبه هفتم 
دنی��ا را در صنعت نانو دارد، اما به 
کشور  تاریخی  عقب ماندگی   دلیل 
در زمینه علم، باید رش��د علمی با 

شتاب روزافزون ادامه یابد.
رهب��ر انق��الب در ادام��ه، ب��ه 

با  زورگ��و  قدرت ه��ای  دش��منی 
ملت ایران به دلیل منش مستقل 
سیاسی و اجتماعی و فکری ملت 
اشاره کردند و گفتند: این دشمنی 
در عرصه های مختلف خود را بروز 
می دهد، بنابراین برای دستیابی به 
اقت��داِر الزم، باید روزبه روز خود را 

قوی تر کنیم.
ایش��ان ب��ا اش��اره به ض��رورت 
و  محص���������والت  »هدای��ت 
دستاوردهای فناوری نانو به سمت 
تجاری س��ازی و ب��ازار مص��رف و 
تولید ثروت«، خاطرنش��ان کردند: 
یکی از عوامل مهم تضمین تداوم 
پیش��رفت ها در صنع��ت نانو این 
اس��ت که م��ردم، آث��ار کار علمی 
و تحقیقات��ی ش��ما را در محی��ط 

زندگی خود مشاهده کنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با 
اش��اره به گزارش ه��ای موجود از 
فاصله بودجه دولت��ی صنعت نانو 
در ای��ران در مقایس��ه ب��ا برخی 
کش��ورهای دیگ��ر فع��ال در این 
فناوری، خطاب ب��ه معاون علمی 
و فن��اوری رییس جمه��ور تاکی��د 
کردن��د ب��ه ای��ن موض��وع، توجه 

بیشتری شود.

رهبر معظم انقالب در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو تبیین کردند: 

هدایت محصوالت فناوری نانو به سمت تجاری سازی و تولید ثروت

درآمد 4400 میلیاردی دولت از مالیات حقوق کارکنان
در 9 ماه��ه امس��ال از ح��دود 
6800 میلی��اردی ک��ه دول��ت از 
مح��ل مالیات بر درآمد به دس��ت 
آورده بی��ش از چهار هزار میلیارد 
توم��ان را از مالی��ات دریافت��ی از 
حقوق کارکن��ان بخش عمومی و 

خصوصی کسب کرده است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در قانون 
بودج��ه س��ال ج��اری پیش بینی 
ش��د تا ح��دود 10 ه��زار و 140 
میلیارد تومان از درآمدهای دولت 
را مالیات بر درآمد تش��کیل دهد 
که عملکرد 9 ماهه بودجه نش��ان 
می ده��د، ح��دود 6857 میلیارد 
توم��ان از این منابع محقق ش��ده 

است.
این در حالی است که تا پایان 
آذرم��اه از 3547میلیارد تومان 
مصوب برای مالی��ات بر حقوق 
بیش  بخ��ش عمومی،  کارکنان 
از 2100 میلی��ارد توم��ان و از 
2787 میلیارد تومان پیش بینی 

ش��ده ب��رای مالیات ب��ر حقوق 
کارکن��ان بخ��ش خصوصی نیز 
2300 میلی��ارد توم��ان محقق 

شده است.
مالی��ات دریافتی از کارکنان در 
هر دو بخ��ش عمومی و خصوصی 
در س��ال جاری نسبت به 9 ماهه 
س��ال گذش��ته و س��ال 1391 با 
افزایش همراه بوده است به گونه ای 
پرداختی  مالی��ات  ک��ه مجم��وع 
کارکن��ان بخش عمومی در س��ال 
ج��اری 33.8 درص��د و کارکنان 
بخش خصوص��ی نیز 15.4 درصد 

بیشتر از سال گذشته است.
همچنین بخ��ش دیگر از درآمد 
مالیاتی دولت از محل درآمدها را 
می دهد  تش��کیل  مشاغل  مالیات 
که در 9 ماهه س��ال سهم 2100 
عملک��رد  از  تومان��ی  میلی��ارد 
6857میلیارد تومانی این بخش را 

به خود اختصاص داده است.
بنا ب��ر این گ��زارش، مالیات بر 

مس��تغالت ح��دود 340میلی��ارد 
تومان و مالی��ات متفرقه بر درآمد 
نیز بالغ بر س��ه میلی��ارد تومان از 

درآمده��ای دولت از محل مالیات 
بر درآم��د را از فروردین تا آذرماه 

سال 1393 تشکیل داده اند.



بخ��ش خصوص��ی خواهان 
تبدی��ل گازه��ای مش��عل به 
س��رمایه ملی است و با وجود 
از  متع��دد  پیش ش��رط های 
س��وی وزارت نف��ت همچنان 
متقاض��ی اس��ت ت��ا نیمی از 
40 میلی��ون متر مکعب گازی 
را ک��ه روزانه در میادین نفتی 
ایران س��وزانده می ش��ود، به 

سرمایه ملی تبدیل کند. 
سوزاندن گازهای همراه در 
فلرها یکی از معضالت شرکت 
ملی نفت ایران اس��ت. با این 
از  وجود تاکنون عزمی جدی 
سوی وزارت نفت برای تبدیل 
آن ب��ه س��رمایه مل��ی دیده 
نش��ده، ای��ن در حالی  اس��ت 
در  متع��ددی  طرح ه��ای  که 
قال��ب پروژه های NGL برای 
ارزش  ایج��اد  و  جم��ع آوری 
افزوده به گازه��ای همراه در 
کن��ار تبدیل آن به برق وجود 
دارد ک��ه اج��رای آن نیازمند 
س��رمایه گذاری اس��ت. بخش 
خصوص��ی بارها اع��الم کرده 
ک��ه در صورت ایجاد ش��رایط 
تمای��ل دارد که در این بخش 
سرمایه گذاری کند. در نهایت، 
پ��س از س��ال ها وزارت نفت 
موافق��ت خود را ب��رای ورود 
بخ��ش خصوصی اع��الم کرد 
و قرار اس��ت مزای��ده گازهای 

مشعل برگزار شود. 
ب����ه  ن��ف����ت  وزارت 
داده  فرصت  بخش خصوص��ی 
ت��ا س��ال 98 از ای��ن فرصت 
اس��تفاده کن��د و از مزای��ده 
20 میلیون متر مکعب گازهای 
50 می��دان نفت��ی برخوردار 
ش��ود. همچنی��ن قرار اس��ت 
ه��ر مترمکعب گاز جمع آوری 
شده، به طور متوسط 3 سنت 
در ه��ر مترمکع��ب به بخش 
خصوص��ی فروخته ش��ود که 
البت��ه رقم ها از 1.75 س��نت 
تا 4.2 س��نت بر حس��ب نوع 
میدان، میزان س��رمایه گذاری 
و کیفیت گاز متفاوت اس��ت. 
همچنی��ن وزارت نی��رو ه��ر 
کیلووات س��اعت ب��رق تولید 
ش��ده را ش��ش تا هفت سنت 
از بخ��ش خصوصی خریداری 
کند. براس��اس برآورد صورت 
گرفته، نرخ بازگش��ت سرمایه 
این س��رمایه گذاری 23 تا 25 

درصد خواهد بود. 
در این راس��تا شرکت ملی 

نفت ایران با اشاره به مکاتبات 
متقاضی  متعدد ش��رکت های 
گازهای مش��عل، زم��ان ارائه 
پیش��نهادها و پ��اکات مزایده 
این گازها را تا 15 اس��فندماه 
امس��ال تمدید کرده است. بر 
فرعی  اساس شرکت های  این 
براس��اس فرآیند ذکر شده در 
»دستورالعمل فرآیند دریافت 
متقاضیان«  ارزیابی مدارك  و 
اس��فند ماه   16 از  می توانن��د 
 1394 30 فروردین ماه  لغایت 
نس��بت به ارزیاب��ی مدارك و 
مس��تندات و بررس��ی قیمت 
خری��د  ب��رای  پیش��نهادی 

گازهای مشعل، اقدام کنند. 
قرار اس��ت که نتایج نهایی 
و برن��دگان مزایده در س��وم 
اردیبهش��ت ماه 1394 اعالم 
ب��ا  گاز  ف��روش  ق��رارداد  و 
توس��ط  منتخب  متقاضی��ان 
 5 روز  فرع��ی  ش��رکت های 
اردیبهش��ت تا 30 اردیبهشت 

ماه 1394، امضا شود. 

گازهای مشعل در 
انحصار بخش خصوصی

م�ع���اون  ع�ل�ی ک����اردر، 
س��رمایه گذاری ش��رکت ملی 
نفت درباره گازهای مش��عل و 
س��رانجام آن در واگ��ذاری به 
بخش خصوص��ی به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »مزای��ده 
گازه��ای همراه نفت، به دلیل 
درخواس��ت متقاضیان تمدید 

تا س��رمایه گذاران بخش  شد 
خصوصی زمان بیشتری برای 
ثبت درخواست ش��ان داش��ته 

باشند.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
موجود  اطالع��ات  براس��اس 
تنه��ا ش��رکت های خصوصی 
س��رمایه گذاری  برای  واقعی 
کرده ان��د،  می افزاید:  ثبت نام 
 »براساس قانون بخش دولتی 
حق سرمایه گذاری را در این 
بخ��ش ندارد و ش��رکت های 
اعالم  تاکنون  نی��ز  خصولتی 
آمادگ��ی نکرده ان��د و فع��ال 
بخ��ش  انحص��ار  در  ط��رح 
خصوصی اس��ت. ای��ن پروژه 
بعد از برگزاری در اسفندماه 
و بررسی نهایی در سال 94 

اجرایی خواهد شد.«
کاردر در پاسخ به اینکه در 
آخرین جلس��ه وزارت نفت با 
اتاق بازرگانی و سرمایه گذاران 
بخ��ش خصوص��ی ایرادهایی 
نس��بت به ط��رح ارائه ش��ده 
وزارت نف��ت اعالم ش��ده، آیا 
این موارد رفع ش��ده اس��ت، 
می گوی��د: »ایرادهای کلی در 
این طرح وجود نداش��ت، تنها 
م��واردی از س��وی دوس��تان 
عنوان ش��د که نسبت به حل 
آنها اقدام شد. البته در بخش 
تعیین ن��رخ ب��رق تولیدی با 
نی��رو رایزن��ی صورت  وزارت 
گرف��ت و در نهای��ت قیم��ت 
نهایی 7 یا 8  س��نت برای هر 

کیلو وات تعیین شد.«
مع��اون  گفت��ه  ب��ه 
س��رمایه گذاری ش��رکت ملی 
نفت، باید قیمت تعیین ش��ده 
ب��رای خری��د ب��رق اقتصادی 
باشد، در غیر  این صورت طرح 
نخواهد  سرمایه گذاری  توجیه 
داش��ت. از این رو تفاهماتی با 

وزارت نیرو انجام شد. 
با ای��ن وج��ود، در صحبت 
ب��ا دبی��ر کمیس��یون انرژی، 
نف��ت و محیط زیس��ت ات��اق 
ایران مطلع ش��دیم  بازرگانی 
که ایراد های این طرح توسط 
نش��ده  برطرف  نف��ت  وزارت 

است. 
حامد فرن��ام، در ای��ن باره 
 به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»قرار اس��ت بخش خصوصی 
مش��عل  گاز  نف��ت  وزارت  از 
خریداری کند و در فرآیندی 
آن را ب��ه برق تبدی��ل کند و 
ب��ه وزارت نیرو بفروش��د. این 
روند کلی طرح اس��ت. فرآیند 
است  به گونه ای  خریدوفروش 
ک��ه ب��رای بخ��ش خصوصی 
جذابیت��ی ن��دارد. در آخرین 
جلسه با وزارت نفت ایرادهای 
کلی ط��رح ارائه ش��د، اما به 
دلیل اینکه اراده ای از س��وی 
ای��ن وزارتخانه وج��ود ندارد، 

گویا طرح رها شده است.«
وی با اشاره به اینکه گاز در 
میادین نفتی ای��ران به دلیل 
نبود عزم جدی تنها سوزانده 

می ش��ود، می افزای��د: »ای��ن 
نف��ت هزینه بر  وزارت  اق��دام 
است و از نظر زیست محیطی 
نیز مش��کالت خ��اص خود را 
چه  اینجاس��ت  س��وال  دارد، 
ای��رادی دارد که ای��ن گازی 
که تنها س��وزانده می شود، به 
بخش خصوصی بدون شرط و 

شروط سخت واگذار شود؟!«

پیش شرط بخش 
خصوصی

این در حالی  اس��ت که اگر 
گازهای مشعل به برق تبدیل 
ش��ود، با وج��ود بده��ی 18 
ه��زار میلی��ارد تومانی وزارت 
نی��رو به بخ��ش خصوصی آیا 
ای��ن بخش به ای��ن وزارتخانه 
اعتم��اد می کن��د. از ای��ن رو 
از جمل��ه ایراده��ای کلی در 
این طرح نگرانی از بازگش��ت 
س��رمایه اس��ت. فرنام در این 
ب��اره معتقد اس��ت: دولت به 
بخ��ش خصوصی اج��ازه دهد 
ک��ه تولی��دات خ��ود را صادر 
ای��ن کار موجب خواهد  کند 
شد تا بخش خصوصی حداقل 
را  بازگش��ت س��رمایه خ��ود 

داشته باشد. 
متاس��فانه با وج��ود تمایل 
بخش خصوصی برای صادرات 
برق، هن��وز چراغ س��بزی از 
س��وی هیچ دولت��ی به بخش 
خصوصی در ح��وزه صادرات 
برق نش��ان داده نش��ده و این 
موضوع همواره درخواست این 

بخش بوده است. 
موض��وع دیگ��ر ای��ن طرح 
ح��ذف ش��دنش از بن��د )ق( 
بودجه اس��ت. اگرچه از سوی 
مس��ئول وزارت نف��ت در این 
ندارد،  وجود  مش��کلی  زمینه 
ام��ا فرن��ام می گوی��د: »پیش 
از جلس��ه صحبت از این بود 
که طرح تولید برق از گازهای 
همراه نفت مش��مول بند )ق( 
اس��ت اما مس��ئول مربوط از 
حذف آن خبر داده است برای 
ما نیز به درس��تی مش��خص 
ای��ن خصوصی  نیس��ت.« در 
اینجاست که چرا  نکته اصلی 
با وجود ج��ذاب نبودن طرح، 
وزارت نف��ت ای��ن مزای��ده را 
طوالن��ی کرده، گرچه ش��اید 
اعتقاد فرنام بر این باش��د که 
وزارت نفت می خواهد فعاالن 
بخش خصوصی را شناس��ایی 

کند. 

 عزم بخش خصوصی جدی است 

تبدیل گازهای مشعل به سرمایه ملی

به گفته رییس ش��رکت نفت 
آرامکو عربس��تان، این کشور به 
تنهایی حاضر به برقراری تعادل 

در بازار نفت نیست.
به گزارش رویت��رز و به نقل 
از ریی��س ش��رکت مل��ی نفت 
این  آرامکو  س��عودی  عربستان 
ش��رکت قصد دارد ت��ا با وجود 
س��قوط ش��دید ارزش نفت در 
بازاره��ای جهان��ی ب��ه مذاکره 
قرارداده��ای  انعق��اد  جه��ت 
جدید فروش نف��ت اقدام کند. 
همچنی��ن ای��ن ش��رکت اعالم 
ک��رده، به دلیل کاهش ش��دید 
بازاره��ای  نفت خ��ام در  ارزش 
پروژه های خود  برخ��ی  جهانی 
را ب��ه تعویق بین��دازد. گفتنی 
اس��ت مدیر ش��رکت مذکور در 
اظهاراتی اعالم کرد: بزرگ ترین 
تولید کنن��ده نفت خام در جهان 
به تنهایی برای برقراری تعادل 
در عرض��ه و تقاضا ب��رای نفت 

اقدام نخواهد کرد. 
الزم به یادآوری اس��ت؛ قیمت 
نفت خ��ام از م��اه ژوئ��ن س��ال 
بالغ  تاکن��ون  میالدی  گذش��ته 
ب��ر 60 درص��د از ارزش خود را 
از دس��ت داده که تصمیم اوپک 
در راس��تای ع��دم کاهش تولید 
و همچنی��ن افزای��ش تولی��د و 
نفت خ��ام در آمری��کا و عرض��ه 
آن ب��ه بازار و ایج��اد حجم قابل 
توجه��ی از نفت م��ازاد از جمله 
دالیل عمده س��قوط قیمت این 
محصول اس��ت. گفتنی اس��ت، 
در رابطه با نوس��انات موجود در 
بازار، شاخص نفتی برنت در روز 
سه شنبه گذش��ته با یک دالر و 

44س��نت افزایش به 49 دالر و 
60 سنت در هر بشکه رسید.

به عنوان  س��عودی  عربس��تان 
نفت خام  تولید کننده  بزرگ ترین 
در اوپک، در نشس��ت اخیر این 
س��ازمان در م��اه نوامبر س��ال 
گذش��ته هرگونه کاهش تولید را 
به دلی��ل تقویت قیمت نفت رد و 
اعالم کرد تمرکز اصلی سیاست 
نفتی این کشور روی حفظ سهم 

عربستان از بازار است.
در ای��ن بی��ن خال��د الفلیح، 
مدیر اجرایی شرکت آرامکو که 
در کنفرانسی در ریاض صحبت 
می کرد، جزئیاتی در مورد اینکه 
قیم��ت پایین نف��ت روی کدام 
پ��روژه ی��ا قرارداد ه��ای فروش 
نف��ت عربس��تان اثر گ��ذار بوده 
اس��ت، هی��چ جزییات��ی را ارائه 
نکرد. الفلی��ح، در این کنفرانس 
اع��الم کرد: ما بای��د خودمان را 
با واقعیت ه��ای موجود در بازار 
مطابقت دهیم. بر همین اساس 
تکمی��ل برخی پروژه ها به آینده 
موک��ول ش��ده و م��دت زم��ان 

بهره ب��رداری از بعضی دیگر نیز 
تمدید ش��ده است. همچنین به 
الفلیح، برخی قراردادهای  گفته 
منعقد ش��ده ب��رای فروش نفت 
نیز به مذاکره مجدد نیاز دارند.

مدی��ر اجرای��ی ش��رکت ملی 
نف��ت عربس��تان اف��زود: به نظر 
من، م��ا بیش از ان��دازه به نفت 
100 دالری ع��ادت کرده ای��م و 
س��عی داش��تیم تا بر مبنای این 
قیم��ت به اه��داف اقتصادی مان 
دست یابیم و به همین دلیل، از 

انضباط مالی غافل شدیم. 
گفتنی اس��ت هفته گذش��ته 
رویت��رز اع��الم ک��رد: ش��رکت 
آرامک��و به دلیل کاهش ش��دید 
ش��رکت های  از  نف��ت  قیم��ت 
خدمات دهن��ده در میادین نفتی 

تخفیف درخواست کرده است. 
ادام��ه داد: عدم وجود  الفلیح 
تع��ادل در بازاره��ای جهان��ی و 
ایج��اد نف��ت م��ازاد ارتباطی با 
عربستان سعودی و سیاست های 
نفتی این کش��ور نداشته و یک 
قیمت عادالنه چیزی اس��ت که 

ب��ازار در حال حاض��ر به آن نیاز 
دارد ت��ا بتواند فرآین��د عرضه و 

تقاضا را تنظیم کند. 
اجرای��ی  مدی��ر  س��خنان 
ش��رکت آرامکو، نش��انه دیگری 
از ع��دم تمایل ری��اض به تغییر 
سیاس��ت های نفتی خود اس��ت. 
زیرا عربس��تان س��عودی معتقد 
اس��ت باید به بازار اج��ازه داد تا 
خودش وضعیت عرضه و تقاضا و 

قیمت نفت را تنظیم کند. 
الفلیح  س��خنان  مه��م  بخش 
به سیاس��ت عربس��تان در بازار 
بازم��ی گ��ردد. وی در مورد این 
سیاس��ت ها گفت: عربس��تان در 
مواجهه با ب��ازار نفت و وضعیت 
آن یک سیاس��ت مشخص دارد. 
سیاس��تی که توس��ط دولت این 
کش��ور و وزارت نف��ت تبیی��ن 
ش��ده و آن این است که ریاض 
هیچ اقدامی را ب��ه تنهایی برای 
تنظیم بازار و بازیابی قیمت نفت 
انجام نخواهد داد. وی افزود اگر 
به آماره��ا توجه کنی��د متوجه 
خواهید ش��د که میزان صادرات 

ما در حال کاهش است، بنابراین 
عدم وجود توازن در بازار به هیچ 
عنوان ارتباطی با سیاس��ت های 

نفتی عربستان ندارد. 
ک��ه  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
عربستان سعودی در ماه نوامبر 
سال گذشته میالدی 9 میلیون 
نفت خام  بش��که  ه��زار   610 و 
تولی��د کرده ک��ه از این میزان 
هف��ت میلی��ون و 300 ه��زار 
بش��که آن صادر شده. براساس 
آماری که مدیر ش��رکت آرامکو 
اعالم کرده اس��ت عربستان در 
ح��ال حاضر روزانه 9 میلیون و 
800 هزار بش��که در روز تولید 
می کند. این درحالی اس��ت که 
ریاض از ظرفی��ت تولید روزانه 
12 میلی��ون بش��که نفت خ��ام 

برخوردار اس��ت.
در ادام��ه هنگامی ک��ه خالد 
الفلیح در م��ورد قیمت منصفانه 
نفت مورد پرس��ش ق��رار گرفت 
در پاس��خ گف��ت: قیمتی که در 
نهای��ت میان عرض��ه و تقاضا در 
بازار تع��ادل برق��رار کند وجود 
ن��دارد. به نظر من در حال حاضر 
هیچ ک��س ق��ادر نیس��ت قیمت 
خاص��ی را به بازار تحمیل کند و 
من هم هیچ گاه قیمت مشخصی 

را تعیین نخواهم کرد. 
ک��رد:  اع��الم  پای��ان  در  وی 
شرکت دولتی آرامکو تاکنون سه 
میلیارد دالر روی توسعه میادین 
س��رمایه گذاری  عربستان  گازی 
کرده اس��ت که هف��ت میلیارد 
دالر دیگ��ر نی��ز به ای��ن میزان 

افزوده خواهد شد.
ترجمه: معراج آگاهی

رویترز گزارش داد
عربستان بازار نفت را نامتعادل کرد
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آغاز مکاتبه وزارت نیرو و سازمان 
مدیریت برای تامین اعتبار آب

وزی��ر نی��رو از آغاز مکاتب��ه می��ان وزارت نیرو و 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی ب��رای تامین اعتبار 
م��ورد نیاز حوزه آب خبر داد و گفت: در پنج س��ال 
آینده با مدیریت کامل آب های زیرزمینی مشکالت 

آبی را برطرف می کنیم.
ب��ا فارس  حمی��د چیت چی��ان در گفت و گ��و 
به گون��ه ای  کش��ور  در  آب  وضعی��ت  گف��ت: 
بنابراین  را می طلب��د،  اس��ت که توجه ویژه ای 
ش��ده  انجام  برنامه ریزی های  طب��ق  امیدواریم 
در پنج س��ال آینده ب��ا مدیریت کامل آب های 
زیرزمین��ی، از طری��ق بودجه ه��ای مص��وب از 
سوی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی مشکالت 

آبی را برطرف کنیم.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه کاه��ش بارش ها باعث 
خواهد شد تا طی سال های آینده برای تامین آب 
شرب مردم با مشکالت جدی مواجه شویم، گفت: 
باید روش مدیریت آب اصالح ش��ود و خوشبختانه 
در همین راس��تا س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور درصدد اس��ت توجه خاصی به مدیریت آب 

شود.
وزی��ر نیرو اف��زود: ای��ران در منطقه خش��ک و 
نیمه خشک واقع ش��ده و منابع محدودی دارد که 
بر همین اس��اس با روند افزایشی تقاضا حساسیت 
توجه به به��ره وری منابع آب چندین برابر ش��ده 

است.
چیت چیان گفت: اس��تفاده و برنامه ریزی صحیح 
در مناب��ع آبی نیازمند مش��ارکت واقعی در س��طح 
کل جامعه اس��ت و این موضوع تنها به یک دستگاه 

اجرایی ختم نمی شود.
وزی��ر نی��رو با اش��اره ب��ه اینکه آب یک مس��ئله 
چند بعدی اس��ت و مدیری��ت آن نیازمند بخش های 
مختلف خواه��د بود، تصریح کرد: آب با بهداش��ت، 
صنع��ت و محیط زیس��ت ارتباط مس��تقیمی دارد و 
با توج��ه به محدودیت ه��ا نیازمند مش��ارکت تمام 

دستگاه ها خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه مدیریت مصرف 
تالش بیشتری شود، اظهار کرد: امروز از خشکسالی 
به عن��وان پدیده گذرا و موقت یاد می ش��ود که این 
امر درست نیست چون خشکسالی به طبیعت کشور 
تبدیل ش��ده و ب��رای مقابله با آن بای��د بر مدیریت 

مصرف تکیه داشته باشیم.

تولید نفت ایران افزایش یافت

برآوردهای بلومبرگ نشان می دهد که تولید نفت 
ایران برای نخستین بار طی هشت ماه گذشته از ماه 

ژوئن تاکنون افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، براس��اس بررسی های بلومبرگ، 
تولید نفت ایران در ماه ژانویه روزانه 10 هزار بش��که 
افزایش یافته و به دو میلیون و 780 هزار بش��که در 
روز رس��ید. این نخستین افزایش تولید نفت ایران از 

ماه ژوئن تاکنون است.
تولی��د نفت ایران از س��ال 1991 تا ژوئیه 2012 
)زمان افزایش تحریم ها( روزانه بیش از س��ه میلیون 
و 100 هزار بشکه در روز بود. ایران در ژانویه 2012 
دومی��ن تولیدکنن��ده ب��زرگ اوپک ب��ود و در حال 

حاضر، در رده چهارم قرار دارد.
نفت��ی،  ش��رکت های  از  بلومب��رگ  بررس��ی 
تولیدکنن��دگان و تحلیلگ��ران نش��ان می ده��د که 
تولید نفت اوپک در ماه ژانویه افزایش یافته و تولید 
بی س��ابقه نفت عراق باعث ش��ده که قیمت نفت به 

کمترین سطح شش سال اخیر برسد.
نفت��ی،  ش��رکت های  از  بلومب��رگ  بررس��ی 
ای��ن  از  تولیدکنن��دگان و تحلیلگ��ران حاک��ی 
اس��ت ک��ه  تولی��د نف��ت س��ازمان کش��ورهای 
نه  صادرکنن��ده نفت )اوپک( در ماه جاری روزا
ب��ا 483 ه��زار بش��که افزایش ب��ه 30 میلیون 
905 ه��زار بش��که در روز رس��یده ک��ه در  و 
بیش��ترین  آنگوال  و  این میان عراق، عربس��تان 

افزایش تولید را داشته اند.

روسیه با وجود کاهش قیمت، 
تولید نفت خود را کاهش نمی دهد

روس��یه که قصد دارد سهم خود را در بازار جهانی 
نفت در رقابت با کش��ورهای عضو اوپک حفظ کند، 
اع��الم کرده می��زان تولید نفت در در س��ال 2015 

کاهش نمی دهد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در حالی که قیم��ت نفت خام 
در بازاره��ای جهان��ی به دلیل عرضه مازاد س��قوط 
کرده، روس��یه برای افزایش س��هم خود در بازار به 
طور بی س��ابقه ای تولید نفت خود را در سال گذشته 
میالدی افزایش داد و برای س��ال 2015 اعالم کرده 
که قصد دارد س��قف تولید نفت را در س��ال 2014 

حفظ کند.
روس��یه که بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان به 
ش��مار م��ی رود و در اوپک عضویت ن��دارد، با تولید 
روزانه 10.58 میلیون بش��که نفت خام س��هم قابل 
توجهی از عرضه نفت مازاد را در بازارجهانی به خود 

اختصاص داده است.
وزیر انرژی روس��یه اعالم ک��رد: میزان تولید نفت 
این کش��ور در س��ال 2015 در همان س��طح سال 

گذشته میالدی باقی می ماند.

نخستین همایش مصرف بهینه، خرید 
صرفه جویی انرژی برگزار می شود

خری��د  بهین��ه،  مص��رف  همای��ش  نخس��تین 
صرفه جویی انرژی با هدف شناساندن ظرفیت های 
بن��د )ق( تبص��ره )2( بودج��ه س��ال 1393 ب��ه 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی توس��ط 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بهمن ماه سال 

جاری برگزار می ش��ود . 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت ملی نفت 
ای��ران، همایش مص��رف بهینه، خری��د صرفه جویی 
ان��رژی ب��ا ه��دف ترغی��ب س��رمایه گذاران بخش 
خصوص��ی به س��رمایه گذاری در پروژه های مختلف 
صرفه جوی��ی ان��رژی در قالب بن��د )ق( تبصره )2( 
بودجه سال 1393 که در قانون بودجه سال 1394 
اس��تمرار خواهد داش��ت، با حض��ور عالقه مندان به 
س��رمایه گذاری در پروژه های بهینه س��ازی مصرف 
ان��رژی و جمع��ی از فع��االن صنع��ت س��اختمان، 
حمل و نقل و صنایع انرژی در سراسر کشور روزهای 
28 و 29 بهم��ن ماه س��ال ج��اری در تهران برگزار 

می شود.
اه��داف اصل��ی ای��ن همای��ش در تحق��ق اهداف 
صرفه جوی��ی در مصرف ان��رژی تا پای��ان برنامه های 
پنجم و شش��م توسعه به اس��تناد بیانات مقام معظم 
رهبری و بند )7( سیاس��ت های اصالح الگوی مصرف، 
شناساندن اهمیت و جایگاه بهینه سازی مصرف انرژی 
در کشور، ایجاد روابط تنگاتنگ با رویکرد بهینه سازی 
و کاه��ش مصرف انرژی بین س��ه بخ��ش خصوصی، 
دولتی و حاکمیتی، ایجاد رویکرد مثبت سرمایه گذاری 
بخ��ش خصوص��ی در طرح های بهینه س��ازی مصرف 
انرژی، اظهار جایگاه قانونی و مطمئن س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی در اجرای طرح های بهینه سازی مصرف 

انرژی تعریف شده است.

جزییات ساخت نیروگاه برق 
در پشت بام منازل

 یک مقام مس��ئول از توسعه نیروگاه های مقیاس 
کوچک برق خورش��یدی خانگ��ی در ایران خبر داد 
و اعالم کرد: تعداد این نس��ل جدی��د نیروگاه ها در 

پشت بام ساختمان ها افزایش می یابد. 
به گزارش مهر، سامان میرهادی، درباره برنامه های 
جدید نصب و راه اندازی نیروگاه های مقیاس کوچک 
ب��رق خورش��یدی در کش��ور گفت: فن��اوری انرژی 
خورشیدی که انرژی نامحدودی است، در جهان در 
دو ش��اخه اصلی شامل موضوع های حرارتی و تولید 

انرژی الکتریکی در حال استفاده است. 
مدیر دفتر انرژی خورش��یدی سازمان انرژی های 
نو ایران با بیان اینکه در کش��ورهایی که فاقد منابع 
انرژی فسیلی زیاد هستند، رویکرد بیشتری به سمت 
انرژی های نو وجود دارد و به عنوان یک منبع جدی 
به آن ن��گاه می کنند، تصریح کرد: رویکرد جهان در 
افق های 2025 میالدی و بیش��تر برای اس��تفاده از 
انرژی های تجدید پذیر و انرژی خورش��یدی جدی تر 
می ش��ود اما دلیل حرکت کند م��ا در زمینه انرژی 

خورشیدی به اقتصاد انرژی باز می گردد. 
ای��ن مقام مس��ئول، اف��زود: وقتی هزین��ه انرژی 
الکتریک��ی در مقایس��ه ب��ا دیگر هزینه ه��ای مردم 
همچون تلفن همراه کمتر باش��د و به ش��کل بسیار 
ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، کمتر کس��ی برای 
مصرف بهینه، صرفه جویی در مصرف آن و اس��تفاده 

از انرژی های نو اهتمام می ورزد. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه ح��ل موضوع اقتصاد انرژی 
الکتریکی یکی از دغدغه های دست اندرکاران صنعت 
برق کشور است، اظهار کرد: وزارت نیرو در طول دو 
س��ال گذشته برنامه های جدیدی برای احیای تولید 

برق پاك در کشور اتخاذ کرده است. 
میره��ادی، ب��ا اش��اره ب��ه افزایش قیم��ت خرید 
تضمینی برق حاصل از انرژی های نو به 463 تومان 
و قانون دریافت عوارض برق به منظور توسعه و تولید 
برق پاك بیان کرد: س��ال گذش��ته با برخورداری از 
قان��ون عوارض برق و با حمایت مجلس، وزارت نیرو 
و توانی��ر از محل عوارض برق به نصب س��لول های 
فتوولتائی��ک اقدام ش��د و ح��دود 7500 کیلووات 
پن��ل خورش��یدی در تعدادی از مدارس، مس��اجد، 
ساختمان های ش��رکت برق منطقه ای، توزیع برق و 

ساختمان های اداری نصب شد. 
به گفته این مقام مس��ئول امسال مطابق بند »و« 
تبص��ره )11( بودجه 1393 وزارت نیرو مکلف ش��د 
که با مش��ارکت 50 درصدی مشترکان، انرژی های 
تجدید پذی��ر و س��امانه های کوچک خورش��یدی را 
روی پشت بام ها گسترش دهد که اولویت و سیاست 
وزارت نی��رو نص��ب این س��امانه ها برای مش��ترکان 
خانگی بود. وی اظهار کرد: سال گذشته در یک هزار 
نقطه پنل خورشیدی از ظرفیت 1.5 کیلوواتی برای 
مش��ترکان نمونه خانگ��ی ت��ا 100 کیلوواتی برای 

اداره ها و مراکز بزرگ نصب شده است.
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پوشاک  نمایش��گاه  دومین 
ای��ران در حال��ی  تخصص��ی 
همزمان با نمایش��گاه پوشاک 
ترکی��ه در مح��ل نمایش��گاه 
برگ��زار  ته��ران  بین الملل��ی 
خواهد ش��د که هی��چ یک از 
این دو نمایش��گاه فروش کاال 

ندارند. 
موض��وع برگ��زاری دومین 
پوشاک  تخصصی  نمایش��گاه 
از نخس��تین روز اع��ام ای��ن 
خبر با حاش��یه های بس��یاری 
هم��راه ب��ود. ابتدا ع��ده ای از 
برگزاری  ب��ه  صنف پوش��اک 
کردند  اعتراض  نمایشگاه  این 
ام��ا بعد مس��ئوالن این صنف 
روز گذش��ته در کنار مدیرکل 
دفتر نس��اجی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت نشس��تند و 
از برگ��زاری ای��ن نمایش��گاه 

حمایت کردند. 
اعت��راض صن��ف  موض��وع 
پوش��اک ابت��دا ب��ه همزمانی 
نمایش��گاه ای��ران و ترکیه در 
کن��ار یکدیگر ب��ود. برگزاری 
نمایش��گاه ب��ه این ش��یوه در 
ق��راردادی اس��ت که  قال��ب 
ح��دود یک م��اه پیش وزارت 
صنعت ایران با وزارت صنعت 

ترکیه به امضا رساند. 
به گفته چمنی، معاون مدیر 
کل آسیا و اقیانوسیه سازمان 
توس��عه تج��ارت، مذاک��رات 
تج��ارت ترجیح��ی ای��ران و 
ترکی��ه از س��ال 1380 آغاز 
ش��ده اما به دلیل عدم توافق، 
طول کشیده و مجددا اواسط 
س��ال 1389 به جریان افتاده 
اس��ت. طب��ق ای��ن مذاکرات 
لیس��تی از کاالهای��ی که دو 
ط��رف می خواهن��د در ای��ن 
تجارت داشته باشند در دولت 
قبل تهیه شده و در این دولت 
نیز 10 قلم از س��وی ایران و 
20 قلم از سوی ترکیه به این 

قرارداد اضافه شده است. 

چمن��ی درباره جزییات این 
قرارداد می گوید: »این قرارداد 
از 11 دی ماه امس��ال اجرایی 
ش��د. تعرفه واردات تجهیزات 
بس��یار  ترکی��ه  در  صنعت��ی 
پایی��ن و ح��دود 5.5 درصد 
اس��ت درحالی که تعرفه های 
کش��اورزی آن کشور باالست 
و در برخ��ی موارد مانند چای 
و برنج اج��ازه واردات از هیچ 
کشوری را ندارد و ما نخستین 
کش��ور خارجی هس��تیم که 
می توانیم این محصوالت را به 

آنها صادر کنیم.«
پوش��اک نیز یک��ی از اقام 
ذک��ر ش��ده در این ق��رارداد 
اس��ت که البت��ه اوضاع صنف 
پوش��اک ایران به دلیل میزان 
ب��االی قاچ��اق این ن��وع کاال 
در کش��ور خوب نیست و این 
قاچاق زمین��ه را برای رقابت 
کااله��ای ایران��ی با پوش��اک 
بسته  ترکیه  نظیر  کشورهایی 
اس��ت. از س��وی دیگ��ر یک 
عام��ل فرهنگی ه��م در این 
میان احس��اس می شود و آن 
فرهن��گ خارجی دوس��تی ما 
ایرانی هاس��ت ک��ه اص��وال به 
مارک ه��ای خارج��ی عاق��ه 

بیش��تری نش��ان می دهی��م. 
این گونه اس��ت که ب��ه گفته 
ش��اهین فاطمی، نایب رییس 
و  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه 
 50 پوش��اک،  صادرکنندگان 
درصد پوشاک داخلی با مارک 
خارجی تولید و به بازار عرضه 

می شوند. 

رقابت بدون قیمت
از این مباح��ث که بگذریم 
نمایشگاه  برگزاری  به موضوع 
تخصصی پوش��اک ای��ران در 
کنار پوشاک ترکیه در شرایط 
از  توصیف ش��ده می رس��یم. 
آنجایی که پی��ش از این گلناز 
دفت��ر  مدی��رکل  نصراله��ی، 
نس��اجی وزارت صنعت درباره 
ایج��اد فضای رقابت��ی در این 
نمایش��گاه س��خن گفته بود، 
این پرس��ش مطرح می ش��ود 
که در نبود قیمت که به نوعی 
برای  ماک  دسترس ترین  در 
مقایسه و رقابت است، چگونه 
می ش��ود که ح��رف از رقابت 

زد؟ 
چمن��ی در پاس��خ ب��ه این 
ام��روز«  »فرص��ت  پرس��ش 
می گوی��د: »نمایش��گاه ها یک 

ب��ازار در مقی��اس کوچک اند 
و این نوع نمایش��گاه ها از نوع 
واقع  در  هس��تند.  صادرات��ی 
بازاری نیس��تند که مش��تری 
عام بخواهد به آنها رجوع کند. 
رقابت  نمایش��گاه ها  ای��ن  در 
این گون��ه معنا پی��دا می کند 
که مش��تریان مج��رب به این 
می کنند،  رج��وع  نمایش��گاه 
قیمت ها را مح��ک می زنند و 
در بین گزینه ها ش��ریک خود 
را انتخ��اب می کنند. بنابراین 
از این زاویه باید به نمایش��گاه 

پوشاک نگاه شود.«
او در پاس��خ ب��ه اینکه این 
مخاط��ب  ب��رای  نمایش��گاه 
عام نیس��ت، اظه��ار می کند: 
»مخاطب عام هم می تواند در 
جریان قرار بگیرد و از اجناس 

موجود آگاه شود.«
نصراله��ی نیز در این زمینه 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»ای��ن نمایش��گاه ب��ه نوع��ی 
محل بحث و تبادل نظر است. 
صنعتگران ما همین االن هم 
قیم��ت کاالهای  در جری��ان 
تمام  قیم��ت  ترک هس��تند، 
در  ترکیه  ش��ده محص��والت 
پوش��اک کمت��ر از تولی��دات 

اهمیت  ام��ا  نیس��ت  داخ��ل 
موض��وع در اینجاس��ت ک��ه 
کشور ترکیه، کشوری صاحب 
نام در زمینه نساجی است که 
در این زمینه بسیار کار کرده 
اس��ت. این نمایشگاه می تواند 
اینکه ما  فرصتی باش��د برای 
از تجارب کشورهای رقیبمان 

استفاده کنیم.«

چرا صنعت نساجی و 
پوشاک

و  نس��اجی  صنع��ت  چ��را 
پوش��اک؟ موض��وع دیگ��ری 
اس��ت که در این میان مطرح 
می ش��ود زیرا وقت��ی صحبت 
از رقابتی ش��دن فضا از سوی 
وزارت صنعت مطرح می شود، 
بخش ه��ای بس��یار دیگ��ری 
وجود دارند که قابلیت رقابت 
بیشتر و ش��رایط بهتری برای 
رقابت دارن��د. اینکه چرا ابتدا 
نوب��ت ب��ه صنعت نس��اجی و 
پوشاک رسیده، جای پرسش 

دارد. 
نصرالهی درباره این موضوع 
تصریح می کند: »بس��یاری از 
کش��ورهایی که ما ب��ا آنها در 
ارتب��اط هس��تیم و در اطراف 
ما هستند، در صنعت نساجی 
بس��یار ق��وی هس��تند. حتما 
درخواس��ت هایی از سوی آنها 
بوده که ط��رف ایرانی نیز آن 
را پذیرفت��ه اس��ت. البته این 
فقط ش��امل بخش  موض��وع 
نس��اجی نیس��ت بلک��ه لوازم 
خانگ��ی هم اکن��ون در بخش 
تعرفه ه��ای ترجیح��ی آورده 

شده است.«
پوشاک  تخصصی  نمایشگاه 
ایران و ترکیه از امروز کار خود 
را آغ��از می کند، نمایش��گاهی 
ک��ه از ابت��دا در حواش��ی آن 
موضوعات متعددی مطرح شد 
و حاال با نداشتن فروش، کمی 
دور از رسم نمایشگاه های ایرانی 

حرکت می کند. 

فروش در نمایشگاه پوشاک ممنوع

عض��و کمیس��یون اقتصادی و 
ناظر ش��ورای رقابت با اش��اره به 
تاش ه��ای اخیر وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت به منظور خارج 
قیمت گ��ذاری  اختی��ار  ک��ردن 
خودرو از این ش��ورا گفت: وزیر 
رقابتی  تنه��ا هن��گام  صنع��ت، 
می تواند  ب��ازار خ��ودرو  ش��دن 
قیمت گذاری محصوالت تولیدی 
شرکت های خودروسازی تابعه را 

در اختیار گیرد.
محم��د علی مددی دی��روز در 
گفت وگو با ایرنا با اشاره به فلسفه 
ایجاد شورای رقابت، وظیفه ذاتی 
این شورا را احقاق حقوق و منافع 
م��ردم بیان کرد و گفت: ش��ورای 
رقابت ایجاد ش��ده ت��ا از هرگونه 
قیمت گ��ذاری انحصاری و دلخواه 
خ��ودرو از س��وی خودروس��ازان 
ک��ه در واق��ع تضیی��ع حق��وق 
مصرف کنن��ده را به دنبال خواهد 

داشت، جلوگیری کند.
وی ب��ا بیان آنکه ش��رکت های 
ایران خودرو و س��ایپا به عنوان دو 
شرکت خودروس��از بزرگ کشور، 
از س��هم باالیی در تامین نیازهای 
انحصاری  به صورت  خودرو کشور 
برخوردار هس��تند، به تاش های 

اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به منظور خ��ارج ک��ردن اختیار 
قیمت گ��ذاری خودرو از ش��ورای 
رقابت اش��اره کرد و گف��ت: وزیر 
صنعت باید قب��ل از این اقدامات 
ثابت کن��د که تولید خ��ودرو در 

کشور ما انحصاری نیست.
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی 
مجل��س و عض��و ناظر ش��ورای 
رقاب��ت افزود: خودرو در کش��ور 
براس��اس یک بازار رقابتی تولید 
نمی ش��ود و تاش ه��ای وزی��ر 
صنع��ت نیز بای��د از یک منطق 

مناسب برخوردار باشد.
م��ددی همچنین در خصوص 
صنف  تولیدکنندگان  همصدایی 
خ��ودروی بخ��ش خصوص��ی با 

وزی��ر صنع��ت مبنی ب��ر خروج 
قیمت گذاری خودرو از ش��ورای 
قیم��ت  ش��دن  آزاد  و  رقاب��ت 
ای��ن محصول، گف��ت: البته این 
تولیدکنن��دگان تنه��ا مونتاژکار 
هس��تند و درصد باالیی از لوازم 
مورد استفاده آنها از خارج تامین 
می ش��ود، این در حالی است که 
تولیدات آنان از س��هم باالیی در 

بازار خودرو برخوردار نیست.
وی در عی��ن ح��ال ب��ا بیان 
اینکه، نحوه قیمت گذاری خودرو 
ب��ا برگزاری جلس��ات مک��رر با 
و  خودروس��ازان  قطعه س��ازان، 
کارشناس��ان تعیی��ن می ش��ود، 
افزود: البته اگ��ر تولید کنندگان 
بخش خصوصی خودرو، عملیات 

ساخت و مونتاژ تولیدات خود را 
در ش��رایط رقابتی انجام دهند، 
اختیار  می توانند متوقع خ��روج 
قیمت گذاری خودرو از ش��ورای 
آزاد س��ازی  هرگون��ه  و  رقاب��ت 

قیمت خودرو باشند.
وی به جلس��ات متعدد برگزار 
ب��ا خودروس��ازان بخش  ش��ده 
رعایت  منظ��ور  ب��ه  خصوص��ی 
از س��وی  قیمت ه��ای مص��وب 
شورای رقابت اشاره کرد و گفت: 
بس��یاری از این خودروسازان با 
اینک��ه متعهد ب��ه رعایت قیمت 
مصوب شده بودند اما بداخاقی 
کرده و از تصمیم ش��ورا تبعیت 
نکردن��د که م��ا این مس��ئله را 
پیگی��ری و با متخلف��ان برخورد 

خواهیم کرد.
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی 
مجل��س و عض��و ناظر ش��ورای 
رقاب��ت همچنین با بی��ان اینکه 
ش��ورای رقاب��ت ی��ک ش��ورای 
ض��رورت  بر  اس��ت،  فراق��وه ای 
رعای��ت مصوب��ات این ش��ورا از 
کش��ور  خودروس��ازان  س��وی 
تاکی��د ک��رد. وی اف��زود: البته 
بخش اعظم دولت نیز به ش��یوه 
و نح��وه قیمت گ��ذاری خ��ودرو 
بس��یاری  و  داش��ته  رضای��ت 
از دولتم��ردان معتقدن��د بای��د 
حق��وق مصرف کنن��ده نی��ز در 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو مدنظ��ر 
قرار گیرد. موضوع قیمت گذاری 
خ��ودرو در ماه های اخیر به یکی 
وزارت  اصل��ی  چالش ه��ای  از 
و  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
همچنین خودروسازان با شورای 
رقاب��ت تبدیل ش��ده اس��ت، به 
ط��وری که چندی پی��ش ایران 
خودروی و شورای رقابت بر سر 
نح��وه قیمت گذاری خ��ودرو دنا 
دچ��ار اختافات ش��دند و ایران 
خودرو به بهان��ه به صرفه نبودن 
تولی��د، ای��ن ش��ورا را تهدید به 

توقف تولید خودروی دنا کرد.

عضو ناظر شورای رقابت: شورای رقابت فراقوه ای است

مجتبی خس��رو تاج، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
امور تجارت گفت: صنعت پخش 
توانمن��د می توان��د در مقابله با 

قاچاق کاال ایفای نقش کند. 
او بر ضرورت توجه و توس��عه 
صنعت پخ��ش و توزیع به عنوان 
حلقه مفقوده مبارزه با قاچاق کاال 
تاکید کرد و گفت: شفاف س��ازی 
دراین صنعت در حساسیت های 
بازار داخلی کشور دارای اهمیت 
اس��ت و می توان��د به عنوان یک 
نقطه مثبت تلقی شده و تاثیرات 
مناس��بی بر رص��د و مب��ارزه با 

قاچاق کاال داشته باشد. 
مع��اون  گ��زارش ش��اتا،  ب��ه 
بازرگانی داخلی وزارت  توس��عه 

صنع��ت، معدن و تجارت از الزام 
برای ثبت مش��خصات فارس��ی 
روی کااله��ای تولی��د داخل یا 
کاالهای��ی ک��ه به طور رس��می 
وارد کش��ور می ش��وند به عنوان 
یک ویژگی بس��یار مهم در این 
صنع��ت یاد ک��رد و گف��ت: این 
مش��خصه می تواند در شناسایی 
کاالی قاچ��اق تا حد بس��یاری 
کمک کننده باشد بنابراین توجه 
بیشتر مس��ئوالن به این صنعت 
می تواند دولت را در بحث مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال بیش از گذش��ته 

یاری رساند. 
خس��روتاج با بیان آنکه توزیع 
کااله��ا  غیرش��فاف  و  پنه��ان 
زمینه س��از افزای��ش قاچاق کاال 

در کش��ور است، اظهار داشت: با 
یکپارچه س��ازی و حمایت بیشتر 
از ای��ن صنع��ت و رس��یدگی به 
مس��ائل و خواس��ته های فعاالن 
در ای��ن عرصه امیدواریم بتوانیم 
از ظرفیت ها در راس��تای تقویت 
تولی��دات داخ��ل و جلوگی��ری 
از ورود کاالی قاچ��اق اس��تفاده 

کنیم. 
وی همچنی��ن ارتقای جایگاه 
فن��اوری را در صنع��ت پخ��ش 
م��ورد تاکی��د ق��رار داد و گفت: 
با توانمندس��ازی و به روز کردن 
فن��اوری و تکنولوژی در صنعت 
پخش و توزیع می توان عاوه بر 
افزایش بهره وری به ایجاد ارزش 

افزوده بیشتر اندیشید. 

اینکه  به  اش��اره  با  خسروتاج 
توزیع  نظ��ام  در  شفاف س��ازی 
از  یک��ی  هم��واره  عرض��ه  و 
مولفه ه��ای مه��م در پیش��برد 
اه��داف اقتصادی کش��ور بوده 
اس��ت، ابراز امی��دواری کرد با 
ارائ��ه تس��هیات الزم بتوان به 

کاهش هزینه ها کمک کرد. 
وی یادآور ش��د: عدم موفقیت 
طرح هایی نظیر طرح ش��بنم در 
مبارزه با قاچاق کاال این بود که 
مس��ئوالن وقت فک��ر می کردند 
صرفا با زدن یک برچسب به کاال 
می توان جل��وی قاچاق را گرفت 
در حالی که مبارزه با قاچاق کاال 
ب��ر اصاح سیاس��ت های  عاوه 
اقتص��ادی و تج��اری و کنت��رل 

مرزه��ا، باید در زنجی��ره عرضه 
کاال که ش��رکت های پخش یکی 
از حلقه ه��ای مهم ای��ن زنجیره 
هس��تند نظام من��دی و مقرراتی 
وض��ع کرد ک��ه اج��ازه گردش 
کاالی قاچ��اق در ش��بکه توزیع 

فراهم نشود. 
در این جلس��ه رییس و نایب 
پخش  صنع��ت  انجمن  ریی��س 
ای��ران ب��ه ارائ��ه گزارش��ی در 
خصوص وضعی��ت و جایگاه این 
صنعت، دس��تاوردها، اقدامات و 
برنامه ه��ای قابل اج��را در آینده 
اشاره و نقطه نظرات، خواست ها 
و دیدگاه های خود را درخصوص 
توس��عه صنع��ت پخ��ش بی��ان 

کردند. 

مقابله صنعت پخش با قاچاق کاال
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صنعت

رقم بن خواربار کارگران سه شنبه 
مشخص می شود

نای��ب ریی��س کانون عال��ی انجمن ه��ای صنفی 
کارگران کش��ور از برگزاری جلس��ه ویژه دس��تمزد 
ش��ورای عالی کار در روز سه ش��نبه جاری خبر داد 
و گف��ت: در این جلس��ه مبلغ بن خوارب��ار کارگران 

مشخص می شود.
ابوالفضل فتح اللهی به ایس��نا گفت: دستور جلسه 
این هفته ش��ورای عالی کار بررسی موضوع افزایش 
پایه س��نواتی و ب��ن خواربار کارگ��ران خواهد بود و 
تاش ما این است که نظر کارفرمایان را جلب کنیم.

وی درب��اره ارقامی که درب��اره افزایش بن خواربار 
مطرح می ش��ود، گف��ت: هنوز به طور رس��می روی 
عدد و رق��م با دولت و کارفرمای��ان توافق نکرده ایم 
و ارقامی که منتشر می ش��ود در حد گمانه زنی های 

شخصی است.
فتح اللهی در عین ح��ال از حضور وزیران اقتصاد 
و صنع��ت، معدن و تجارت در این جلس��ه خبر داد 
و ابراز امیدواری کرد: افزایش پایه س��نوات کارگران 
از 500 توم��ان به 1000 تومان و همچنین افزایش 
میزان بن خواربار کارگران در این جلسه به تصویب 

برسد.
وی همچنین با اش��اره به تصویب افزایش 20 هزار 
تومان��ی حق مس��کن کارگران در جلس��ه گذش��ته 
ش��ورای عالی کار تصریح کرد: از آنجایی که اجرایی 
شدن این مصوبه نیازمند تصویب هیات دولت است 
پس از تصویب نهایی هیات وزیران از ابتدای س��ال 

آینده به اجرا درخواهد آمد.
نای��ب ریی��س کانون عال��ی انجمن ه��ای صنفی 
کارگ��ران ای��ران در پایان درباره آخرین رقم س��بد 
معیش��ت خانواره��ای کارگ��ری گف��ت: در ح��ال 
جمع بن��دی گزارش های به دس��ت آمده هس��تیم و 
ب��ه زودی آخرین رق��م هزینه معیش��ت خانوارهای 

کارگری را اعام می کنیم.

اخذ بهره مالکانه از تمام معادن 
یعنی تعطیلی بیش از 70 درصد آنها

نای��ب ریی��س خانه مع��دن ایران گف��ت: مصوبه 
کمیسیون تلفیق مجلس ش��ورای اسامی مبنی بر 
اینکه تمام معادن کش��ور س��ال آینده مشمول اخذ 
به��ره مالکانه ش��وند، ی��ک اقدام غیرکارشناس��ی و 
شتابزده اس��ت و موجب تعطیلی بیش از 70 درصد 
معادن کوچک و متوس��ط بخ��ش خصوصی خواهد 
ش��د. محمدرضا بهرامن به ایرنا، گفت: مصوبه مزبور 
در کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س مطرح و 
بررسی نش��ده که به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و 
به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در معادن مورد تهدید قرار می گیرد.
نای��ب رییس خانه معدن ایران افزود: کمیس��یون 
تلفیق میزان به��ره مالکانه )حق انتف��اع( از معادن 
را 25 درص��د از ف��روش مورد تصویب ق��رار داده و 
اینکه از تمام معادن اخذ شود، این برخاف ماده 14 
قانون معادن اس��ت و به عن��وان دوگانگی در اجرای 
آن محسوب می ش��ود. بهرامن تصریح کرد: چنانچه 
قانون مبنای عملکرد دس��تگاه ها باشد، چرا عملکرد 
فراقانونی صورت می گیرد، درحالی که قوای سه گانه 

مقننه، مجریه و قضاییه باید پایبند قوانین باشند.
وی خاطرنشان ساخت: چنانچه مصوبه کمیسیون 
تلفیق در صحن مجلس به تصویب برسد، سرمایه های 
بخش خصوصی از معادن خارج می شوند و بنابراین 
با این نگرش باید معادن را دولتی س��اخت، درحالی 
که براساس مفاد اقتصاد مقاومتی رویکرد سیاست ها 

به سمت استقبال از بخش خصوصی باید باشد.

دست های پنهان در فرآیند عرضه 
و تقاضای خودرو تاثیر گذار است

رییس هی��ات تحقیق و تفح��ص از صنعت خودرو 
گفت: تعیین قیمت خ��ودرو در بازار آزاد اقدام مثبتی 
است، به شرطی که دست های پنهان در فرآیند عرضه 
و تقاضا اشکالی را وارد نکنند. علی علی لو در گفت و گو 
با خانه ملت، در خصوص موضوعات مطرح شده درباره 
تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد گفت: شکی نیست که 
قیمت هر محصولی باید براساس عرضه و تقاضا تعیین 
ش��ود و تعیین نرخ دس��توری، اقدام کارآمدی نیست. 
نماینده مردم شبس��تر در مجلس ش��ورای اس��امی، 
ش��بکه های فروش خودروسازان را عاملی برای تاطم 
قیمت در بازار عنوان کرد و افزود: این شبکه های توزیع، 
می��زان قابل توجهی از تولیدات خودروس��از را به بازار 
عرضه کرده، اما با اخذ سودهای کان، اقدام به متاطم 

کردن بازار می کنند.
وی ادامه داد: این ش��یوه توزیع، یک بازار س��ازی 
کاذب بوده و فرآین��د طبیعی تعیین قیمت در بازار 

را خراب می کند.

جلسه شورای سیاست گذاری 
خودرو به تعویق افتاد

جلس��ات ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو هر دو 
هفته یک بار برگزار می ش��ود اما این جلس��ه هفته 

گذشته برگزار نشد.
سیاس��ت گذاری  ش��ورای  اعض��ای  از  یک��ی 
خ��ودرو در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا اظه��ار کرد: 
برگزار  جلسه ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو 

نشده است.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت در آخرین جلس��ه ش��ورای سیاست گذاری 
خ��ودرو از تاش های خ��ود برای خ��روج خودرو از 

لیست کاالهای انحصاری خبر داده بود.
محمدرض��ا نعم��ت زاده اظه��ار ک��رده بود که 
خودرو کاالیی انحصاری نیس��ت و شورای رقابت 
بای��د از حوزه قیمت گذاری ای��ن محصول خارج 

شود.

دنا در حال تحویل 
به مشتریان است

مصطفی خ��ان کرمی، معاون ف��روش و بازاریابی 
گروه صنعتی ایران خودرو گفت: دعوتنامه خودروی 
دنا براساس اولویت از هفته گذشته برای خریدارانی 
ک��ه موعد تحویل آنها تیر و مرداد س��ال جاری بود 
ارسال شده و با تکمیل وجه خودرو تحویل مشتریان 

می شود.
وی با بیان اینکه با وجود تعیین قیمت نامناسب، 
ارس��ال دعوتنامه ها برای عمل به تعهدات آغاز شده 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: متاسفانه ش��ورای رقابت 
قیمت دنا را براساس مس��تندات ارائه شده از سوی 
این ش��رکت تعیین نک��رد. با این ح��ال دنا به تمام 
پیش خری��داران ای��ن خ��ودرو در کوتاه ترین زمان 
ممکن تحویل خواهد ش��د و ب��ه زودی نیز دعوتنامه 
خریدارانی که موعد تحویل آنها شهریور امسال بود، 

ارسال می شود.

شورای رقابت مسئول قیمت گذاری 
خودروهای وارداتی است

حق��وق  از  حمای��ت  مل��ی  انجم��ن  ریی��س 
مصرف کنن��دگان گفت: با توجه به انحصاری ش��دن 
واردات خودرو، مس��ئولیت قیمت گذاری خودروهای 

وارداتی برعهده شورای رقابت است.
محمد جعفری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
ش��ورای رقابت براس��اس اساس��نامه و وظایف ذاتی 
خ��ود، وظیفه قیمت گ��ذاری کااله��ای انحصاری را 

برعهده دارد.
وی با بیان اینکه ش��ورای رقابت براساس همین 
اساس��نامه وارد ح��وزه قیمت گ��ذاری خودروهای 
داخلی ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: از هفته 
گذش��ته با مصوبه جدی��د وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت ب��ازار خودروهای وارداتی نی��ز انحصاری 

شده است.
رییس انجم��ن ملی حمای��ت از مصرف کنندگان 
ادام��ه داد: البت��ه نکته مهم این اس��ت ک��ه انحصار 
ش��کل گرفته در بازار خودروهای وارداتی ش��دیدتر 
و پیچیده ت��ر از انحصار در ب��ازار خودروهای داخلی 
اس��ت. بنابراین وظیفه ش��ورای رقابت در این حوزه 

سنگین تر خواهد بود.
وی اف��زود: یک خانواده نمایندگی واردات س��ه 
برن��د خودروی��ی خارجی را در اختی��ار دارد و به 
همین دلی��ل با منحصر ش��دن واردات خودرو به 
ای��ن خانواده  نمایندگی ه��ای رس��می، هم اکنون 
بی��ش از 70 درص��د بازار خودروه��ای وارداتی را 

در اختیار گرفتند.
جعفری با بیان اینکه شورای رقابت در گام نخست 
باید نس��بت ب��ه قیمت گذاری خودروه��ای وارداتی 
اقدام کن��د، تصریح کرد: پس از آن ش��ورای رقابت 
بای��د با توجه به قوانین ضدانحص��ار، در جهت خارج 
شدن روند واردات خودرو از وضعیت انحصاری فعلی 

تاش کند.

خودرو اشتغال

معدن

مجلس

عسل داداشلو



مستعد ش��دن خ��اک ای��ن 
برای ش��ایعه، دالیل  سرزمین 
عمی��ق سیاس��ی، اجتماعی و 
تاریخی دارد. ورود به بررس��ی 
ای��ن زمینه ه��ا مجال��ی فراخ 
می طلبد، اما به نظر می رس��د 
ش��ایعات در م��ورد بنگاه های 
تولی��دی و خدماتی موفق وارد 
ف��از جدید و جدی تری ش��ده  
اس��ت و ای��ن موض��وع حتی 
اطالع رسانی درس��ت در مورد 
مشکالت واقعی را تحت الشعاع 
قرار می دهد. انتش��ار شایعه ای 
درب��اره فرار مدی��ر عامل بانک 
اقتصاد نوین از کشور این روزها 
در کانون توجهات قرار گرفته و 
بار دیگر نش��ان داد که چگونه 
شایعات بی اساس می تواند نظام 
اقتصادی کشور را تهدید کند. 

چن��د روز پی��ش ب��ود ک��ه 
ش��بکه های  در  ش���ای�ع�ه ای 
اجتماع��ی و فض��ای مج��ازی 
منتش��ر شد که براس��اس آن از 
قول س��یدمحمود عل��وی، وزیر 
اطالع��ات نقل ش��ده ب��ود که 
مدیرعام��ل یک��ی از بانک های 
خصوصی از کش��ور خارج شده 
اس��ت هر چند وزارت اطالعات 
به سرعت با انتشار بیانیه ای این 
شایعه را تکذیب کرد ولی از آنجا 
که ش��ایعه تاثیر بسیار مخربی 
دارد و سرعت انتشار آن بیش از 
خبرهای رسمی است، شبکه های 
اجتماع��ی و گروه ه��ای تبادل 
خبر موبایلی، پر شد از این خبر. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند که 
انتشار چنین شایعاتی صدمات 
جب��ران ناپذیری را ب��رای نظام 

بانکی در پی دارد. 

زمینه های فرهنگی پذیرش 
شایعه

کارشناس  کرمی،  س��یروس 
اقتصادی در گفت وگو با »فرصت 
امروز« در این باره گفت: از منظر 

جامعه شناسی در نبود یک منبع 
مطمئن و قابل اتکا برای ارسال 
خبرهای مورد نیاز و مورد توجه 
الیه های اجتماعی این ش��ایعه 
اس��ت که نیاز خبررسانی را به 
عه��ده می گیرد. موضوع مربوط 
به مدیر عامل بانک اقتصاد نوین 
از همین دس��ت بود و متاسفانه 
به دلیل ظرفیت فرهنگی کشور 
ما درباره شایعات که »تا نباشد 
چیزکی م��ردم نگویند چیزها« 
م��ورد توج��ه قرار گرف��ت. وی 
تاکی��د ک��رد: اول بای��د به این 
موضوع اش��اره کنیم که آیا در 
رسانه های ما ظرفیت طرح بحث 
درباره مفاس��د اقتصادی وجود 
دارد؟ در موارد مختلفی دیده ایم 
که برخ��ی از مفاس��د واقعی از 
طریق مراجع رسمی در رسانه ها 
طرح شده است و رسانه ها بسته 
به گرایشی که دارند به تحلیل و 
بررسی آن پرداخته اند. از فساد 
س��ه هزار میلیارد تومانی مدیر 
عامل اس��بق بانک ملی گرفته 
تا فساد و محکومیت معاون اول 

دولت دهم. 
وی اف��زود: پس ای��ن فضای 
نسبی برای طرح مفاسد احتمالی 
در رس��انه های کشور وجود دارد 

و درص��ورت امکان یک نماینده 
مجلس یا فردی که به اس��ناد یا 
مدارک معتب��ری در این زمینه 
دسترسی دارد، می تواند مفاسد 
این چنین��ی را رس��انه ای کند و 
تاکنون چندین مورد از این دست 

وجود داشته است. 
این کارش��ناس اظه��ار کرد: 
چنی��ن  در  منطق��ا  بنابرای��ن 
جامعه ای نباید شایعات بی پایه و 
اساس در مورد مفاسد اقتصادی 
مورد توجه قرار گیرد، اما می بینیم 
که به دلیل زمینه غلط فرهنگی 
ما که معتقدیم »تا نباشد چیزکی 
م��ردم نگویند چیزها« ش��ایعه 
فرارمدیرعام��ل اقتص��اد نوی��ن 
مورد توجه قرار گرفت. متاسفانه 
امکان ه��ای ارتباط��ی جدیدی 
که از طریق تلفن های همراه به 
وجود آمده در کنار صدها سایت، 
شرایطی را به وجود آورده که این 
گونه شایعات به راحتی منتشر 

می شوند. 

اقتصاد و شایعه
فرش��اد قربانی، کارش��ناس 
اقتص��ادی ه��م در ای��ن باره 
گفت: شایعه این گونه نیست 
که منتش��ر ش��ود، ب��ا آبروی 

کس��ی بازی کن��د و ماجرا به 
پایان برس��د. قطع��ا این گونه 
اقتص��ادی  اث��رات  ش��ایعات 
نامطلوب��ی را هم در پی دارد. 
اگ��ر در ماج��رای مرب��وط به 
مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، 
نهادهای مربوطه هوشیاری به 
خرج نمی دادن��د و موضوع را 
نمی کردند  تکذی��ب  بالفاصله 
احتم��اال بای��د ش��اهد هجوم 
س��پرده گذارانی می بودیم که 
می خواس��تند پول ش��ان را از 

این بانک خارج کنند. 
وی اف��زود: حت��ی باوج��ود 
تکذیب شایعات از سوی وزارت 
اطالعات، ب��ه دلیل زمینه های 
فرهنگی  که ع��رض کردم، من 
بعید می دانم که ذهن مشتریان 
و مخاطبان این ش��ایعه به طور 
کامل از اثرات این شایعه خالی 
شده باشد و این شایعه به عنوان 
یک عامل منفی در گوشه ذهن 
برخ��ی از اف��راد ممکن اس��ت 
باقی بماند. حال این خس��ارت 
احتمالی را چه کسی می خواهد 

جبران کند؟ 
کرد:  تاکید  کارش��ناس  این 
برای جلوگیری از تکرار چنین 
وضعیت��ی به نظر م��ن باید دو 

کار را انج��ام داد. اوال اینک��ه 
باید با سر منشأ چنین شایعاتی 
برخ��ورد قاطع ش��ود. باید این 
احس��اس در افراد بیماری که 
س��وءغرض دارن��د از بین برود 
ک��ه ش��ایعه ای را راه بیندازند 
و ب��ا خی��ال راحت گوش��ه ای 
بنش��ینند و تماش��ا کنند. آنها 
بای��د بدانن��د ک��ه ای��ن قبیل 
شایعه س��ازی برای شان هزینه 
دارد و ای��ن هزین��ه باید به قدر 
کاف��ی س��نگین و عبرت آموز 
باش��د. از طرف دیگر نهادهای 
مربوط��ه باید به مردم بیاموزند 
و به آنها هوش��یاری بدهند که 
هرشایعه ای را به محض شنیدن 
ب��اور نکنند. یک ام��ر غلط در 
رس��انه های ما وج��ود دارد که 
گاهی خبری منتشر می شود با 
عنوان »شنیده ها« که ترجمان 
همان شایعه است. ممکن است 
آن رسانه غرضی نداشته باشد 
و خب��ری که منتش��ر می کند 
به کسی آس��یبی نزند و صرفا 
ب��ه دنبال جلب نظ��ر خواننده 
باشند اما این گونه »شنیده ها« 
فضایی را به وجود می آورد که 
کس��انی که س��وء غرض دارند 
در آن دست به اعمال مجرمانه 
می زنند. رسانه ها باید به مردم 
آم��وزش بدهند ک��ه به محض 
ش��نیدن خبری در مورد منبع 
آن تحقیق کنن��د، ببینند که 
آیا خبر س��ازی ش��ده است یا 
واقعا عنصری از واقعیت در آن 
هس��ت.  به نظر من کسانی که 
این ش��ایعه را مط��رح کرده اند 
یعنی  داشته اند،  منافعی  حتما 
به دنبال زد و بندهایی بوده اند 
و با تضعی��ف یک نفر به دنبال 
هدف ه��ای اقتص��ادی خاصی 
بوده اند. این اف��راد باید هزینه 
کارش��ان را بپردازند و این گونه 
نباش��د ک��ه احس��اس کنن��د 
ب��ه منافع ش��ان از هر روش��ی 

می توانند دست پیدا کنند. 

کارشناسان در گفت و گو با »فرصت امروز« تاثیرات شایعه را بر اقتصاد بررسی کردند

زهر شایعه در رگ های اقتصاد

س��رمایه  ب��ازار  در  موفقی��ت 
مس��تلزم ش��ناخت روان شناسی 
بازار اس��ت. احساس��ات غلط و 
ضررهای  هیجان��ی  کردن  عمل 
س��رمایه گذاران  ب��ه  را  زی��ادی 
از عل��ل مه��م  می زن��د. یک��ی 
رفتارهای هیجانی انتش��ار اخبار 
غیر رسمی در بازار سرمایه است 
که »شایعه« نامیده می شود. این 
اخبار غیر رس��می و ش��ایعات از 
طریق رفتاره��ای هیجانی روی 
معام��الت و روند س��هم ها تاثیر 
می گ��ذارد. ش��ایعات ب��ا اهداف 
ممکن  می ش��وند.  تولید  خاصی 
اس��ت ش��ایعه مضمون��ی منفی 
داش��ته باشد و هدف آن تخریب 
ش��رکت، س��هم یا ف��رد خاصی 
باش��د. گاه��ی مضمون ش��ایعه 
مثبت اس��ت که موجب افزایش 
قیم��ت  کاذب  و رش��د  تقاض��ا 
می ش��ود بدون آنکه دلیل واقعی 
در پشت آن وجود داشته باشد. 

در ای��ن بی��ن برخی اف��راد و 
به وی��ژه تازه واردان ب��ازار بورس، 
متاس��فانه ب��ر ای��ن باورن��د که 
شایعات متاثر از حقیقت هستند 
و البد افراد ایجاد کننده شایعات 
ب��ه اخب��ار و اطالع��ات نهان��ی 

دسترسی دارند. 
شایعه س��از  اف��راد  واق��ع  در 
را  ی��ک خب��ر  ت��ا  می کوش��ند 
به ص��ورت مبهم اما ج��ذاب در 

مورد آینده یک ش��رکت یا فرد 
خ��اص تولی��د و منتش��ر کنند. 
ش��ایعه ای آنقدر ج��ذاب که به 
سرعت نشر داده شود و به گوش 
همگان برس��د. متاسفانه در این 
بین معم��وال تنها تع��داد کمی 
از افراد به جای نش��ر ش��ایعه به 
دنبال بررسی صحت آن هستند 
و سایر افراد اکثرا شایعه را بدون 
بررس��ی صح��ت و س��قم آن به 
مخاطبان بعدی منتقل می کنند. 
س��هامداران آماتور معموال به 
مح��ض دریاف��ت اطالعات��ی در 
مورد سهم ش��ان بدون بررس��ی 
صحتش س��ریع ب��ه آن واکنش 
نشان می دهند، آن را کورکورانه 
و  می شوند  مضطرب  می پذیرند، 
برای رهایی از این اضطراب اقدام 
به خرید یا فروش سهم می کنند 
و ضرره��ای زی��ادی را متحمل 

می شوند. 
ما ش��اهد ش��ایعات متعددی 
خیلی  ش��ایعات  برخی  هستیم، 
قوی بوده و موجب ایجاد تشنج 
در بازار می ش��وند ک��ه علت آن 
می تواند ش��بیه ب��ودن مضمون 
شایعه به واقعیت های رخداده در 

گذشته باشد. 
راه مقابل��ه با ش��ایعات کاراتر 
ش��دن بازار و شفافیت اطالعاتی 
س��رمایه گذاران  اگ��ر  اس��ت. 
اطمینان داش��ته باشند که کلیه 
اخبار مربوطه سریعا افشا شده و 
هیچ شخصی قادر به استفاده از 

اطالعات پنهانی برای کسب سود 
بیشتر نیست دیگر سهامداران به 
ش��ایعات اهمیت��ی نخواهند داد 
و ش��ایعات در گورس��تان ذهن 
بیمارگون��ه شایعه س��ازان دف��ن 
خواهد شد. اتفاقا مدیریت جدید 
س��ازمان بورس نیز در ترس��یم 
مهم تری��ن اه��داف خ��ودش به 
همین مسئله شفافیت اطالعات 
اش��اره کرد و از تصمیم سازمان 
برای مقابله با ش��ایعات و اخبار 
غیرمس��تند و متک��ی س��اختن 
س��هامداران به اطالعات واقعی و 

شفاف خبر داد. 
گسترش  دنبال  به  متاس��فانه 
سریع دنیای مجازی و شبکه های 
اجتماع��ی ش��ایعه پراکن��ی نیز 
سرعت بیش��تری گرفته است و 
به ظاهر اثرات مخرب آن بر بازار 
نیز به ش��کل چشمگیری فزونی 
یافته اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
ش��ایعات نادرس��تی ک��ه ط��ی 
همین هفته اخیر دربس��یاری از 
شد  منتشر  مجازی  ش��بکه های 
و واکنش گس��ترده ای را نسبت 
ب��ه آن ش��اهد بودی��م مرب��وط 
ب��ه نخس��تین بان��ک خصوصی 
»اقتصاد نوی��ن«  بان��ک  کش��ور 
بود. ش��ایعه ای با ای��ن مضمون 
که مدیر عامل ای��ن بانک آقای 
چن��د  و  معتم��دی«  »حس��ن 
نفر از مدیران ش��عب از کش��ور 
گریخته ان��د و از مردم خواس��ته 
می شد تا هرچه سریع تر نسبت 

به خروج سپرده های خود از این 
بانک اق��دام کنند! ش��اید بتوان 
علت باور زودهنگام مخاطبان را 
نسبت به این شایعه در شباهت 
آن با برخ��ی رخدادهای اخیر از 
»پدیده«  اختالس شرکت  قبیل 
و محکومیت آق��ای رحیمی و... 
دانس��ت که زمین��ه ذهنی مردم 
را برای چنین ش��ایعات مشابهی 

فراهم ساخته بود. 
انتشار این ش��ایعه مشکالت   
زی��ادی را برای بانک ایجاد کرد؛ 
از جمله شلوغی و ازدحام شدید 
مردم در ش��عب بانک و توضیح 
خواستن مش��تریان از مسئوالن 
آن و حت��ی اق��دام بس��یاری از 
مش��تریان به بستن حساب های 
مربوطه  مس��ئوالن  البته  بانکی. 
تم��ام تالش خ��ود را ب��ه خرج 
دادند تا واکنش س��ریعی به این 
شایعه عجیب از خودشان نشان 
دهند. آقای حس��ن معتمدی در 
گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: 
مش��خص اس��ت بانک��ی را ک��ه 
دارای ثبات و اس��تقالل است و 
در هیچ حاشیه ای حضور نداشته 
و مشکل نقدینگی ندارد و حتی 
یک روز هم حس��ابش نزد بانک 
مرک��زی قرمز نیس��ت را هدف 
قرار داده اند. جالب اس��ت بدانید 
)سه ش��نبه  تاری��خ  هم��ان  در 
س��ومین  ب��رای   )1393/11/7
س��ال متوالی بانک اقتصاد نوین 
رتب��ه برگزیده جش��نواره دکتر 

ک��رد.  کس��ب  را  »نوربخ��ش« 
انتق��ال وج��ه از طریق  خدمت 
 MMT ش��ماره تلف��ن هم��راه
بانک اقتص��اد نوین جایزه بخش 
ن��و آوری جش��نواره »نوربخش« 
را در مراس��م اختتامیه همایش 
س��االنه بانک��داری الکترونی��ک 
و نظام ه��ای پرداخ��ت ب��ه خود 
اختص��اص داد. برخی معتقدند، 
دلیل این ش��ایعه پراکنی خدشه 
وارد ک��ردن به ن��ام آقای »صدر 
هاش��می نژاد« از مال��کان اصلی 
این بان��ک و نامزد انتخابات اتاق 

بازرگانی است. 
به هرحال تنها نکته مثبت این 
قضی��ه به ظاهر تل��خ این بود که 
مشخص ش��د بانک اقتصاد نوین 
در بوت��ه عمل توانس��ت از یک 
آزمون مهم به خوبی بیرون بیاید 
و ی��ک گام مقدماتی را در جهت 
کاه��ش حساس��یت ب��ازار پول 
نس��بت به مواجه شدن با هجوم 
سپرده گذاران که اغلب نمی توان 
روی آن برنامه ری��زی ک��رد، ب��ا 

موفقیت پشت سر بگذارد. 
امی��د اس��ت هم��ه ما س��عی 
کنی��م به هن��گام مواجهه با یک 
محیط های  در  به وی��ژه  ش��ایعه 
مجازی و قبل از انتقال یک خبر 
غیر رس��می به اف��راد دیگر، ابتدا 
اندکی به دنبال تحقیق در مورد 
صحت و س��قم آن بر بیاییم و به 
اثرات گس��ترده و نامطلوب این 
قبیل شایعات بیشتر بها بدهیم. 

تاثیرات مخرب شایعات در دنیای مجازی
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دارایی های خارجی بانک های 
ایرانی 19 درصد اضافه شد

دارایی های خارجی بانک ها و موسس��ات اعتباری در 
پایان آذرماه امسال با رشد 19 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از 215 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش ایس��نا، مانده دارایی ه��ای خارجی بانک ها و 
موسسات اعتباری کشور در طول سه سال گذشته همواره 
روند افزایشی را طی کرده است. این در حالی است که این 
دارایی ها در پایان پاییز امسال نسبت به انتهای سال گذشته 
5.6 درصد رشد داشته و از حدود 204 هزار میلیارد تومان 
ب��ا افزایش 15 هزار میلیاردی به 215 هزار و 620 میلیارد 
تومان رس��یده است. ترازنامه منتشر شده بانک مرکزی از 
دخل و خرج 9 ماهه بانک ها نش��ان می ده��د که دارایی 
خارجی بانک ها از 98 ه��زار میلیارد آذر 1391 تا همین 
ماه در سال جاری بالغ بر 117 هزار میلیارد تومان افزایش 
دارد. این بخش از دارایی بانک ها و موسس��ات اعتباری در 
پایان 9 ماهه سال گذشته نیز نسبت به اسفند سال 1391 
بیش از 83 درصد و نس��بت به پایان آذرماه همین س��ال 
84.7 درصد رش��د داشته است. اما آخرین آمار مربوط به 
خالص دارایی های بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال 
جاری هم حاکی از آن بود که این دارایی ها به عنوان عاملی 
موثر در رشد پایه پولی، با رشد 14 درصدی به 173 هزار و 
482 میلیارد تومان رسیده که نسبت به 167 هزار و 130 
میلیارد تومان فروردین ماه حدود شش هزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.

الزام بانک ها به تخصیص بخشی 
از درآمدشان برای مسکن افراد 

کم درآمد
بان��ک مرک��زی در بخش��نامه ای، تم��ام بانک ه��ا و 
موسس��ات مالی و اعتباری را ملزم به واریز نیم درصد 
درآمد مش��مول مالیات به حس��اب خزان��ه برای تهیه 

مسکن افراد کم درآمد کرد.
به گزارش ایرنا، این بخشنامه براساس ماده واحده قانون 
تهیه مس��کن برای افراد کم درآمد مصوب س��ال 1372، 
مجلس ش��ورای اسالمی ابالغ شده است. در این بخشنامه 
آمده است: به منظور تامین مسکن برای محرومان سراسر 
کش��ور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عالوه 
بر وصول مالیات های مقرر، نیم درصد از درآمد مش��مول 
مالی��ات بانک های کش��ور را اخذ و به حس��اب مخصوص 
خزانه، واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حس��اب 
خزانه در قالب قانون بودجه به حساب 100 )صد( حضرت 
امام)ره( )ویژه کمک به مس��کن محرومان( واریز کند. نظر 
به اینکه تحقق رویکرد فوق مستلزم همکاری شبکه بانکی 
و واریز نیم درصد درآمد مش��مول مالیات خود به حس��اب 
خزانه اس��ت، ضروری است آن بانک یا موسسه اعتباری به 
قید تس��ریع، نسبت به واریز س��هم خود به حساب خزانه 
موضوع ردیف 130405 درآمدی قانون بودجه سال 1393 
کل کش��ور اقدام کند. این بخشنامه به تمام مدیران عامل 
بانک های دولتی، غیردولتی، ش��رکت دولتی پست بانک و 
موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه توسط 
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
اداره مطالع��ات و مقررات بانکی بانک مرکزی ابالغ ش��ده 

است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی:
منابع 6 بانک عامل کفایت می کند

مدیرکل اعتبارات بانک مرک��زی با بیان اینکه بانک 
مرکزی مجوز افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر را به 
ش��ش بانک داده است، گفت: بررسی های ما هم نشان 
می ده��د منابع در اختیار ش��ش بانک ب��رای پرداخت 
تس��هیالت 30 میلی��ون تومان��ی به 500 ه��زار واحد 

مسکونی کافی است.
س��یدعلی اصغ��ر میرمحم��د صادق��ی در گفت وگو با 
فارس، در پاس��خ به این س��وال که چرا هنوز ش��ش بانک 
عامل پرداخت تس��هیالت مس��کن مهر، بخشنامه افزایش 
سقف تسهیالت تا 30 میلیون تومان را عملیاتی نکرده اند، 
اظهارداشت: این بخشنامه به بانک مسکن و پنج بانک دیگر 
که در اوایل اجرای طرح مس��کن مهر بانک عامل بوده اند، 
ابالغ ش��ده اس��ت. وی افزود: بانک مرکزی مجوز افزایش 
سقف تسهیالت مسکن مهر را به این بانک ها داده است و 
با توجه به اینکه منابع بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن 
است و بررسی های ما هم نشان می دهد که منابع در اختیار 
این بانک برای پرداخت تس��هیالت 30 میلیون تومانی به 
500 هزار واحد مس��کونی کافی است. مدیرکل اعتبارات 
بان��ک مرک��زی تصریح کرد: ب��ه خاطر اینک��ه بانک های 
دیگر هم بتوانند س��قف تسهیالت را افزایش دهند، منابع 
بازپرداخت ش��ده تسهیالت مس��کن مجددا نزد آنها باقی 

می ماند و می توانند براساس آن تسهیالت پرداخت کنند.

رشد قیمت طال تاثیری بر حجم 
معامالت نداشت

رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر گفت: هرچند 
طال در هفته های گذشته با افزایش قیمت مواجه شد اما 
میزان خریدوفروش در بازار عادی اس��ت و رشد قیمتی 

تاثیری بر حجم معامالت نداشته است.
محمد کش��تی آرای روز ش��نبه در گفت و گ��و با ایرنا، 
در خصوص وضعیت خریدوفروش طال و سکه در بازار پس 
از افزای��ش قیمت ها در بازار، افزود: حجم س��رمایه گذاری 
در بازار طال و س��که کاهش یافت��ه و به همین دلیل تنها 
مصرف کنندگان مش��تریان این بازار هس��تند. وی با بیان 
اینکه، مصرف کنندگان نیز به مناسبت های مختلف اقدام به 
خرید طال و سکه می کنند؛ اظهار داشت: همین امر سبب 
ش��د تا در زمان افزایش قیمت ها می��زان معامالت در بازار 
طال با کاهش همراه نشود. رییس اتحادیه فروشندگان طال 
و جواهر با بیان اینکه قیمت جهانی هر اونس طال هم اکنون 
1284 دالر اس��ت، گفت: نرخ سکه بهار آزادی طرح قدیم 
و جدید دیروز ش��نبه حدود یک میلیون و 25 هزار تومان 
و یک میلیون و 28 هزار تومان بود. کشتی آرای افزود: هر 
قطعه نیم سکه 518 هزار تومان، ربع سکه 269 هزار تومان 
و س��که های یک گرمی هم 173 هزار تومان فروخته شد. 
کشتی آرای گفت: قیمت هر گرم طالی 18عیار نیز حدود 

104 هزار و 600 تومان بود.

 کسب یک تندیس
توسط بانک پاسارگاد

تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران را بانک 
پاسارگاد کسب کرد.

بانک پاس��ارگاد در افتخ��اری دیگر موفق به کس��ب 
تندیس زری��ن جایزه ملی مدیریت مالی ایران )یادواره 

دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی( شد.
طب��ق ارزیابی  به عمل آمده توس��ط کمیته داوری، در 
پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و هشتمین 
کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در تاریخ 11 بهمن 
در س��الن اجالس سران کشورهای اس��المی برگزار شد، 
بانک پاس��ارگاد به عنوان تنها س��ازمان، موفق به کس��ب 
باالترین سطح جایزه یعنی تندیس زرین شد. براساس این 
خبر در این مراس��م که با عنوان یادواره استاد فرهیخته، 
دکتر غالمرضا اس��المی بیدگلی از پیشکسوتان مدیریت 
مالی کش��ور برپا ش��د دکتر عباس آخون��دی، وزیر راه و 
شهرسازی، دکتر مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد 
ریاس��ت جمهوری و جمعی از مدیران و مسئوالن حضور 
داش��تند، بانک پاس��ارگاد با توجه به عملک��رد مطلوب و 
شایسته خود در حوزه های مدیریت مالی، شفافیت مالی، 
اقتصادی و ... حائز کس��ب تندیس زرین این جایزه شد. 
این در حالی است که در طول برگزاری این جایزه از ابتدا 
تاکنون، برای نخستین بار است که یک سازمان موفق به 

کسب تندیس زرین این جایزه شده است.
گفتنی اس��ت برگ��زاری جایزه مدیری��ت مالی ایران 
از س��ال 1389 بسترس��از بهب��ود و ارتق��ای س��طح 
مدیریت مالی و اقتصادی در ش��رکت ها و سازمان های 
شرکت کننده شده اس��ت. این جایزه با اهداف حمایت 
مدیریت مالی حرفه ای در مس��یر دس��تیابی به جایگاه 
واقعی در ش��رکت ها و س��ازمان ها، تش��ویق و ترغیب 
ش��رکت ها برای انج��ام خودارزیابی و ش��ناخت نقاط 
قوت و ضع��ف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی 
مناس��ب و حرفه ای ش��رکت ها و س��ازمان های ایرانی، 
تعری��ف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی س��ازمان 
در جه��ت دس��تیابی به اهداف اس��تراتژیک ومعرفی و 
قدردانی از ش��رکت ها و سازمان های برتر در حوزه های 
مالی و اقتصادی و همچنین فراهم کردن امکان تبادل 

تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می شود.

 EFQM استقرار مدل تعالی
در بانک دی

بانک دی در چهار س��ال اخیر به دنبال ایجاد بستر و 
زیرس��اخت های مناسب به منظور استقرار سیستم های 
نوی��ن مدیریتی و کیفی بوده و به یاری خداوند این امر 

تا حد بسیار زیادی محقق شده است.
دکتر احمد ش��فیع زاده با اشاره به اینکه بانک امسال 
در س��طح تقدیرنامه در جایزه تعالی س��ازمانی شرکت 
کرده اس��ت، افزود: باتوجه به استقرار سیستم مدیریت 
کیفیت براس��اس استاندارد بین المللی ISO9001 در 
س��تاد مرکزی بانک و ش��عبه مرکزی به عنوان ش��عبه 
منتخب، به دنبال استقرار این سیستم در تمامی شعب 

سراسر ایران هستیم.

قیمت )تومان(نوع ارز 

3,460دالر آمریکا

3,955یورو

5,285پوند انگلیس

2,815دالر کانادا

949درهم امارات

3,830فرانک سوئیس

1,470لیر ترکیه

932ریال عربستان

1,020رینگت مالزی

11,800دینار کویت

564یوان چین

58روپیه هند

29,5ین ژاپن

2,085دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمت)تومان(عنوان

12,841اونس طال

455,000مثقال طال

104,938طالی 18 عیار

1,027,000سکه بهار آزادی

1,033,000سکه طرح جدید

516,000سکه نیم

265,000سکه ربع

173,000سکه گرمی

سکه یک میلیون و 33 هزار تومان
صرافان بازار ارز و س��که روزگذشته نرخ هر دالر آمریکا 
را 3,460تومان و هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح 
جدی��د را یک میلی��ون و 33 هزار توم��ان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در بازار آزاد 3,955تومان و هر پوند نیز 5,285 
توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 516 هزار 
تومان و هر ربع س��که 265 هزار تومان فروخته ش��د. هر 
س��که یک گرمی نیز 173 هزار تومان خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی 18 عیار 104,938تومان قیمت خورد. هر 

اونس طال در بازار جهانی12,841دالر بود.

بانکنــامه

روسیه یک سوم طالی جهان را خرید
براس��اس اعالم گولدکور، بانک مرکزی روسیه در سال 2014 حدود یک سوم طالی 

عرضه شده در جهان را خریداری کرده است.
به گزارش راش��اتودی، روس��یه در 11 ماه نخست سال 2014 حجم قابل توجهی از 
طالی عرضه شده در جهان در این مدت را خریداری کرده است. بنا به اعالم گولدکور، 
بانک مرکزی روسیه با هدف تقویت روبل، واحد پولی این کشور، اقدام به خرید حجمی 
معادل 6,1 میلیارد دالر طال از بازار جهانی در س��ال 2014 کرده اس��ت. روس��یه طی 
س��ال گذش��ته میالدی 152 تن طال خریداری کرده اس��ت که نسبت به سال 2013، 
حدود 123 درصد افزایش داش��ته است. همچنین حجم طالی خریداری شده روسیه 
در 11 ماهه نخست سال 2014 معادل حدود یک سوم از 461 تن کل طال عرضه شده 
در این مدت در جهان بوده است. به گزارش فارس، به نظر می رسد با افزایش تنش های 
این کشور با غرب، روسیه با هدف کاهش وابستگی خود به دالر، در حال تبدیل کردن 
تمام دارایی های دالری خود به طال اس��ت که در کنار تالش برای کاهش وابستگی به 

دالر این اقدام می تواند به عنوان یک پیام به واشنگتن نیز در نظر گرفته شود.

دالر آمریکا قدرتمندتر می شود
مرور هفتگی ش��اخص های اقتصادی آمریکا، نشان می دهد که ارزش واحد پولی این 
کشور نسبت به سال گذشته رشد داشته است و آمریکا پس از سال ها، سیاست افزایش 

ارزش پول ملی خود را در برنامه قرار داده است.
هفته نامه اکونومیس��ت، مثل هر شماره، دو صفحه آخر خود را به مرور شاخص های 
اقتصادی کش��ورهای جهان اختصاص داده است. یکی از این شاخص ها که مورد توجه 
قرار دارد، ارزش واحد پول ملی کشورهاست. مرور ارزش دالر آمریکا نشان می دهد که 
نسبت به سال گذشته، دالر آمریکا در برابر ارزهایی مثل یورو، پوند، ین و یوان افزایش 
ارزش داش��ته اس��ت. آمریکا برای سال ها، ارزش پول ملی خود را پایین نگه داشته بود 
تا به وسیله آن بتواند صادرات راحت تر و بیشتری به کشورهای جهان داشته باشد. اما 
به نظر می رس��د که از سال گذش��ته، این سیاست تغییر کرده است و آمریکا بر خالف 
سال های گذشته، رشد ارزش پول خود را مدنظر قرار داده و برنامه های آن را عملیاتی 
کرده اس��ت. هر دالر آمریکا در س��ال گذشته 0,73 یورو ارزش داشت اما در 28 ژانویه 

هر دالر 0,88 یورو به فروش رسیده است.

نسیم نجفی

ملیحه کریم شاهی
معامله گرکارگزاری امین آوید شعبه آران و بیدگل
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آفت زدایی از گردشگری

مث��ل معروف��ی اس��ت ک��ه می گویند م��ردی برای 
بار نخس��ت به جن��گل رفته بود . وقتی بازگش��ت از او 
پرسیدند: جنگل را چطور دیدی؟ گفت: آن قدر درخت 

بود که نمی شد جنگل را ببینم.
ای��ن مثل که صورت لطیفه یافته در خود اش��اره ای 
دارد از جن��س وضعی��ت چند دهه اخیر گردش��گری 

روستایی در ایران.
خطا در گردشگری روس��تایی، به عنوان یک راه حل 
نجات روس��تاها از رکود، از همان گام های نخس��ت رخ 
داد؛ جایی که رشد نامنظم و تبلیغاتی روستاهای هدف 
گردش��گری با مفاهیمی چون »توس��عه« و »عمران« 

روستایی گره خورد.
امروزه، روستاهای هدف گردشگری که برای »توسعه 
روستایی« به »جذب گردشگر« روی آورده اند، با شتاب 
روند تبدیل روس��تا به کالبدهایی از خاک و س��نگ و 
فروش��گاه هایی از خوردنی ه��ای غیرمرتبط به روس��تا 
را ط��ی می کنند و گردش��گران را به ج��ای درک فضا 
و محیط روس��تایی به تماشای مجس��مه ای بی جان از 
خانه ها و راه ها فرا می خوانند که بیش از آنکه روستا در 
آن ادراک شود، هجوم گردشگران به آن درک می شود.
روس��تاهایی مانند ماس��وله در گیالن و کندوان در 
آذربایجان ش��رقی نمونه های��ی وخی��م از روس��تاهایی 
هستند که مانند یک مزرعه در حسرت محصول، مدام 

مورد حمله آفات ناگزیر انسانی قرار می گیرند.

این خطر برای برنامه گردش��گری »میهمان کاشانه« 
ه��م دور از ذهن نیس��ت؛ برنامه ای که قرار اس��ت در 

روستاهای مناطق آزاد کشور اجرا شود.
ای��ران هفت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دارد که در 
هر یک از آنها روس��تاهایی به عنوان هدف گردش��گری 
در نظر گرفته ش��ده اند . منطقه آزاد ارس 13 روس��تا و 
ماکو 277 روستا، اروند 107، چابهار یک روستا، انزلی 
30 روس��تا، قشم 85 و کیش و هندورابی سه روستا در 

این برنامه دارند.
محمدعلی زم، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری 
مناطق آزاد کشور اخیرا گفته است: »پیش بینی ما این 
است که همه این 500 روستا قابلیت گردشگری دارند . 
بس��یاری از این روستاهای مستعد گردشگری در اروند 
و ماکو هستند . انزلی و قشم هم که قابلیت گردشگری 
زیادی دارند.« زم این خبر را در حاشیه نشست امضای 
تفاهم نام��ه مش��ترک بین مناطق آزاد و بنیاد مس��کن 
انقالب اس��المی اعالم ک��رده و چنان که در اخبار آمده، 
بنیاد مس��کن که متولی »توس��عه روستایی« از طریق 
طرح های هادی است، طرف اصلی سازمان مناطق آزاد 
و تامین کننده 50 درصد بودجه این طرح خواهد بود.

اش��کال ورود مفاهیم توسعه روستایی به گردشگری 
روس��تایی اینجاس��ت که معم��وال در مفاهیم توس��عه 
روس��تایی، گردش��گری ابزاری برای »توس��عه روستا« 
تلقی می ش��ود، توس��عه ای که دانس��ته یا ندانسته در 
تعارض با »آبادانی روس��تا« ق��رار می گیرد و قصد دارد 
ظرفیت های روستای آباد یا آبادشدنی را برای دستیابی 

به روستای توسعه یافته هزینه کند.
راهبردهای توس��عه روستایی قصد دارند، با توجه به 
رکود فزاینده زندگی روس��تایی و غلبه مهارگس��یخته 
زندگی ش��هری بر زندگی روس��تایی ]ب��ه معنای غلبه 
قط��ب مصرف کننده ب��ر قطب تولید کنن��ده[، راه های 

تازه ای برای نجات روستاها تجویز کنند.
این راهبردها سعی دارند با ایجاد فعالیت های مکمل 
مانند گردش��گری، منابع طبیعی و انس��انی روس��تا را 
س��رمایه تولید درآمد و افزایش رفاه س��اکنان روستاها 
کنن��د . راهبران ای��ن راهبردها گم��ان می کنند که از 
طریق گسترش و تقویت گردشگری در روستا به جای 
فعالیت های اصیل زندگی روستایی، می توانند به مثلث 

آرمانی »توسعه-درآمد-رفاه« دست یابند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه گردش��گران روس��تایی با 
انگیزه های��ی مانند درک بوم و اقلیم منحصربه فرد، وجود 
فرصت های ماجراجوی��ی، جاذبه های مردم ش��ناختی یا 
ادراک کیفیت های فضایی بکر به روس��تا سفر می کنند و 
در آنجا اقامت می گزینند. هر توسعه ای که این غرض های 
گردشگری را نقض کند، نه تنها به آن آرمان ها راه نمی برد 
بلکه سرمایه هویتی آبادانی روستا یعنی »منابع طبیعی، 
منابع انسانی و خرد زیست« را در هجمه بیش از ظرفیت 

گردشگران به یغما خواهد برد.
ظرفیت گردش��گری در روس��تاها نامحدود نیست و 
نمی توان گفت که هرچه بیشتر گردشگر به یک روستا 

برود، بخت آن روستا بلندتر خواهد شد.
توج��ه به مح��دود ب��ودن ظرفی��ت گردش��گری و 
حفاظ��ت از »مناب��ع طبیع��ی، منابع انس��انی و خرد 
زیس��ت« در روس��تا نه تنها روس��تاییان میزب��ان را از 
آبادانی روستایش��ان ناامید نمی کند بلک��ه به آنها این 
نوید را می دهد که س��رمایه ها و ارزش های گردشگری 

روستایشان می توانند همیشگی شوند.
امروزه گردش��گری پایدار به عن��وان رهیافتی جامع 
شناخته می شود که خواهان رشد بلندمدت گردشگری 

بدون آثار مخرب بر زیست بوم های طبیعی است . 
از طرف��ی  دارد  راهب��رد گردش��گری قص��د  ای��ن 
آس��یب های فرهنگی و محیطی را به حداقل برساند و 
از س��وی دیگر، رضایت گردش��گر را در تحصیل غرض 
گردش��گری اش فراهم کند . همچنین بدیهی است که 
ای��ن راهبرد گردش��گری در درازمدت مقدمات رش��د 
اقتصادی روس��تا را تدارک می بیند و ب��ه مرور موازنه 
بین رش��د گردش��گری و حفاظت از ارزش های حیات 
روستایی را برقرار می کند، چنان که حیات روستا خود 

در طی صدها سال چنین تکوین یافته است.

اجرای قرارداد تجارت ترجیحی 
هشداری شدید به قاچاقچیان

رییس هیات مدی��ره اتحادیه تولید و صادرات صنایع 
نس��اجی و پوش��اک اجرای قرارداد تجارت ترجیحی را 
هشداری برای واحدهای تولیدی برای تولید با کیفیت 
و هش��داری شدیدتر برای قاچاقچیان کاالهای نساجی 

و پوشاک عنوان کرد.
به گزارش شاتا، محمود نبوی در نشست خبرنگاران 
گفت: قبل از تحریم، واحدهای داخلی تولید پوش��اک 
برخی از محصول تولیدی خود را به کشورهای اروپایی 
ص��ادر می کردند آن هم با ال س��ی و کامال قانونی. این 
نشان می دهد که از لحاظ کیفیت چیزی کم نداشتیم . 
وی ادامه داد: مسائل چند ساله اخیر و ورود کاالهای 
قاچ��اق به صورت سرس��ام آور این صنعت کش��ور را به 
عق��ب راند و حقوق قانونی دولت پرداخت نمی ش��ود و 
اس��تاندارد هم نظارتی بر کااله��ای بی کیفیت وارداتی 
ندارد. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در جلسه 
ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال نیز قرار شد حاشیه امن 

ورود کاالی قاچاق به کشور از بین رود.
نب��وی افزود: با 120 درصد تعرفه و اس��تاندارد ورود 
از طری��ق مبادی قانونی م��ا حاضریم رقاب��ت کنیم و 
برگزاری نمایش��گاه آتی ایران و ترکیه نیز جای نگرانی 
ندارد، بلکه محلی ب��رای نمایش توانمندی های داخلی 

است.

  صادرات 8 میلیارد دالری 
ایران به چین

براس��اس آمار گمرک، در 10 ماهه امسال بیشترین 
صادرات کشور به ارزش بیش از هشت میلیارد دالر به 

چین صورت گرفته است.
به گ��زارش ایس��نا، براس��اس آخرین آم��ار گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، بیشترین صادرات ایران در 10 
ماه امس��ال به ارزش هش��ت میلیارد و 81 میلیون دالر 
به کش��ور چین انجام شده که وزن کاالهای صادر شده 
به چین بیش از 24 میلیارد تن اس��ت. همچنین بعد از 
چین بیش��ترین صادرات کشور با ارزش پنج میلیارد و 
118 میلی��ون دالر به عراق بوده اس��ت . وزن کاالهای 

صادر شده به عراق بیش از 134 میلیارد تن است.
بع��د از عراق، بیش��ترین صادرات ای��ران در دی ماه به 
کش��ورهای امارات متحده عربی با ارزش سه میلیارد دالر، 
به افغانس��تان با ارزش دو میلی��ارد دالر، به هند با ارزش 
یک میلیارد و 900 میلیون دالر و به ترکیه به ارزش یک 
میلیارد و 600 میلیون دالر بوده اس��ت. براساس این آمار 
کمترین صادرات کشور هم به کشور سنت هلن است که 
کاالهای صادر شده به این جزیره کوچک 160 کیلوگرم 

بوده که 240 دالر ارزش داشته است.

مزیت ایران در صادرات 
نرم افزارهای حسابداری 

یک تولیدکننده نرم افزار گفت: صادرات هیچ صنعتی 
ب��ه تنهایی نمی تواند جایگزین درآمدهای نفتی ش��ود؛ 
بلک��ه این ام��ر نیازمن��د مجموعه اقدام��ات اقتصادی 
هماهن��گ و ع��زم ملی اس��ت؛ در این راه کش��ورهای 
بس��یاری IT را مبنای تغییر استراتژیک موفق اقتصاد 

خود قرار داده اند.
به گزارش فارس ش��هرام شکوری، یک تولید کننده و 
فعال بازار نرم افزار در این باره گفت: یکی از موضوعات 
مدیریت کالن اقتصاد در هر کش��ور، انتخاب گرایش و 
تئوری های اقتصادی است. ش��کوری با تشریح شرایط 
فعلی ب��ازار نرم افزار ای��ران، ادامه داد: در ب��ازار فعلی، 
نرم افزارهای حسابداری نس��بت به دیگر نرم افزارها، به 
دلیل امنیت و حساسیت موضوعات مالی و حسابداری 
از ع��دم رعایت قان��ون کپی رای��ت و نرم افزارهای قفل 
شکس��ته مصونیت بیش��تری دارند و در نتیجه از بازار 
امن ت��ری برخوردار هس��تند. این فعال ب��ازار نرم افزار 
تصریح کرد: اس��تفاده از نرم افزارهای قفل شکس��ته در 
حوزه حسابداری ریسک دارد و از این رو مشاغل کمتر 
حاضر به پذیرش این ریس��ک هس��تند . البته در زمینه 
کپی رای��ت قوانین بس��یار خوبی در ای��ران وجود دارد، 
همچنان که دو پرونده اخی��ر مبارزه با تکثیرکنندگان 
س��ی دی های قفل شکس��ته نرم افزارهای حسابداری با 

وجود سختی های پیگیری با موفقیت مختومه شدند.
وی تاکید کرد: از این رو، پتانسیل بسیاری در زمینه 
صادرات نرم افزارها به ویژه نرم افزارهای حس��ابداری به 
کش��ورهای حوزه  CIS )کشورهای منطقه و همسایه( 
وج��ود دارد . همچن��ان اکن��ون یک��ی از نرم افزارهای 
موفق مالی و حس��ابداری ایران ب��ا برند هلو حدود پنج 
هزار مصرف کننده در خارج از کش��ور دارد . کشورهایی 
از جمل��ه ترکیه، کش��ورهای عرب زبان و کش��ورهای 
فارس��ی زبان در زمینه تولید نرم افزار قوی نیس��تند و 
بازاری گش��وده دارند که بیشتر محصوالت کشورهای 

اروپایی و آمریکایی در آنها به فروش می رسد.

مدی��رکل دفتر ص��ادرات و 
واردات سازمان توسعه تجارت 
در روزهای اخیر از اجرای فاز 
دوم ثبت سفارش الکترونیکی 
کاالها خبر داد و بر این اساس 
س��فارش 3200 ردیف تعرفه 
الکترونیک��ی ثبت  به ص��ورت 
خواهد ش��د. به عبارت دیگر 
تمامی مراحل سفارش از آغاز 
تا انتها توس��ط متقاضی انجام 
می شود. آنچه که ابتدا به نظر 
می رسد تس��ریع و تسهیل در 
کاالهاس��ت،  نوع  این  تجارت 
ام��ا مزایای این ن��وع ثبت در 
طوالن��ی مدت چه خواهد بود 
و ش��یوه اج��رای آن در آغاز 
ممکن اس��ت چه چالش هایی 
اینها سوال هایی  باشد.  داشته 
اس��ت که یکی از اعضای اتاق 
تهران ب��رای آن پاس��خ هایی 
خوانس��اری  مس��عود  دارد. 
رییس کمیسیون حمل و نقل 
اتاق تهران با برشمردن مزایای 
این اق��دام به »فرصت امروز« 
می گوی��د: اگ��ر م��ا بخواهیم 
جای��گاه مناس��بی در تجارت 
بین المللی داش��ته باشیم باید 
قبول کنیم ک��ه تکنولوژی را 
در همه فعالیت های اقتصادی 
کش��ور وارد کنیم. وی فاصله 
از تکنول��وژی را در سیس��تم 
اقتصادی کش��ور یک آس��یب 
بخ��ش  ای��ن  ب��رای  ب��زرگ 
می دان��د و می افزاید: ما بدون 
تکنول��وژی دائم��ا در حال از 
دست دادن زمان هستیم. اما 
رییس کمیس��یون حمل و نقل 
در  ته��ران  بازرگان��ی  ات��اق 
اجرای ای��ن کار توصیه ای نیز 

دارد. او ادام��ه می ده��د: م��ا 
باید ثب��ت دس��تی را درکنار 
همزمان  الکترونیک��ی  ثب��ت 
پش��تیبانی کنیم، چرا که در 
آغاز ممکن است با چالش ها، 
نارضایتی هایی  و  مقاومت ه��ا 
مواجه ش��ویم. ب��ه گفته این 
عض��و ات��اق ته��ران، ب��ا این 
روش می توان در نهایت ثبت 
الکترونیکی را جایگزین کرد. 

اجتناب ناپذی��ر بودن موانع و 
مش��کالت غیر قابل پیش بینی 
یکی دیگر از دالیلی اس��ت که 
وی در ض��رورت ارائه همزمان 
ثب��ت دس��تی در کن��ار ثبت 

الکترونیکی عنوان می کند. 
این فع��ال بخش خصوصی 
همچنی��ن از گمرک به عنوان 
پیش��انی تج��ارت کش��ور نام 
ب��رده و ب��ا تاکید ب��ر اهمیت 
تغیی��رات همزم��ان در دیگر 
با این  دس��تگاه های مرتب��ط 
بخش ادام��ه می دهد: گمرک 

تنه��ا دس��تگاهی نیس��ت که 
ب��ر  را  تج��ارت  مس��ئولیت 
عهده داش��ته باشد استاندارد، 
دریانوردی،  و  بنادر  س��ازمان 
س��ازمان  انتظام��ی،  نی��روی 
پایانه ه��ا و ارگان های مختلف 
دخالت دارند، اگر قرار اس��ت 
م��ا سیس��تم بوروکراس��ی را 
باید سیس��تمی  ک��م کنی��م 
ب��ه وج��ود بیاوریم ک��ه همه 
یک  ب��ا  یکپارچ��ه  ارگان ه��ا 
سیس��تم در ارتباط باشند، اما 
گمرک به عنوان مقتدرترین و 
طلیعه دار این کار قاعدتا نقش 

مهمی دارد. 
ثبت سفارش الکترونیکی در 
کشور ما اگر چه تازه است اما 
امتحانش  در کشورهای دیگر 
را پس داده است. این مطلب 
را عض��و هی��ات رییس��ه اتاق 
ای��ران ب��ه »فرصت ام��روز« 
س��لطانی  پ��درام  می گوی��د. 
معتقد اس��ت: ثبت س��فارش 

بهبود فضای  ب��ه  الکترونیکی 
می ش��ود.  منجر  کس��ب و کار 
او به دیگر مزای��ای این اقدام 
نیز می گوید: سرعت، سهولت، 
سالمت، صرفه و اطالع رسانی 
از دیگر پایه های بهبود فضای 
کسب و کار اس��ت که در واقع 
ثبت الکترونیکی شروعی برای 

این کار است. 
س��لطانی معتقد اس��ت: در 
الکترونیکی  ثب��ت  بعدی  گام 
باید حذف ش��ود. عضو هیات 
رییس��ه اتاق ادام��ه می دهد: 
ثب��ت س��فارش الکترونیک��ی 
خیل��ی دیر در کش��ور ما آغاز 
ش��د و ای��ن در حالی اس��ت 
که در بس��یاری از کش��ورها 
برداش��ته ش��ده و کم هستند 
کش��ورهایی ک��ه ای��ن کار را 

انجام می دهند. 
س��لطانی در توضیح چرایی 
سفارش  ثبت  پیشنهاد حذف 
الکترونیکی در گام های بعدی 

می گوید:  »فرصت ام��روز«  به 
ثب��ت س��فارش ی��ک مان��ع 
غیر تعرفه ای بر سر راه واردات 
اس��ت و م��ا اگ��ر می خواهیم 
واردات را کنت��رل کنیم باید 
تعرفه را کنت��رل کنیم. عضو 
هیات رییس��ه ات��اق تغییر یا 
س��همیه بندی تعرف��ه را یکی 
از راه های کنترل آن می داند. 
تغییر ثبت از سفارش دستی 
به الکترونیکی بیش از یک سال 
پیش آغاز ش��ده است. در این 
روش مراح��ل ثبت کاال، تعداد 
ارزش و وزن کاال در سایت ثبت 
س��فارش انجام ش��ده و شماره 
بازرگان  الکترونیکی در اختیار 
قرار گرفت��ه و مراتب به صورت 
بس��ته الکترونیک��ی واردات به 
گم��رکات اجرای��ی کش��ور و 
بانک های عامل ارسال می شود. 
براس��اس گ��زارش رواب��ط 
توس��عه  س��ازمان  عموم��ی 
تج��ارت و به گفت��ه مدیرکل 
دفتر ص��ادرات و واردات این 
س��ازمان، 85 درص��د اق��الم 
وارداتی مواد اولیه و کاالهای 
ثب��ت  و  اس��ت  س��رمایه ای 
روان س��ازی  به  الکترونیک��ی 
تولید  نیازه��ای بخش  تامین 

کمک خواهد کرد. 
به گفته این مقام مس��ئول، 
پیش از ای��ن و در اجرای فاز 
اول این طرح، ثبت س��فارش 
الکترونیکی بی��ش از دو هزار 
ردیف تعرفه آغاز شد و در فاز 
دوم نیز با اضافه ش��دن هزار 
ردی��ف تعرفه دیگ��ر، 3200 
ردیف تعرفه، الکترونیکی ثبت 
سفارش می شوند و در مراحل 
بعدی نیز سایر تعرفه ها به این 

روند اضافه خواهند شد. 

ثبت سفارش الکترونیکی و اثرات آن در گفت وگو با 2 عضو اتاق بازرگانی 

راه کنترل واردات، مدیریت تعرفه هاست 

ناظر مجلس در شورای  عضو 
رقاب��ت با اش��اره ب��ه ورود این 
ش��ورا به بحث اختالالت شبکه 
تلف��ن هم��راه، گف��ت: یکی از 
قیمت های  تعیین  پارامتره��ای 
اس��ت  بحث کیفیت  انحصاری، 
و م��ا براس��اس آن قیمت ها را 

مش��خص می کنیم.
عیس��ی امام��ی در گفت وگ��و 
ب��ا خانه مل��ت، درخصوص ورود 
شورای رقابت به بحث اختالالت 

شبکه تلفن های همراه، گفت: ما 
معتقدی��م ک��ه اپراتورهای تلفن 
همراه در کش��ور ایران به صورت 
انحص��اری فعالیت می کنند و به 
بر  همین دلیل، ش��ورای رقابت 

عملکرد آنها نظارت دارد.
نماین��ده مردم گ��رگان و آق 
قال در مجلس ش��ورای اسالمی 
افزود: یکی از پارامترهای تعیین 
قیمت ه��ای انحص��اری، بح��ث 
کیفی��ت اس��ت، اما اکن��ون این 

کیفیت وجود ندارد و در صورت 
به طور  م��ا  ش��کایت ها،  افزایش 
جدی ای��ن مس��ئله را پیگیری 

خواهیم کرد.
وی تصری��ح ک��رد: زمانی که 
فض��ای رقابت در ب��ازاری وجود 
نداش��ته باش��د، ش��ورای رقابت 
وظیفه بررس��ی کیفیت و تعیین 
قیمت را برای انحصارگران دارد.

عضو ناظر مجلس در ش��ورای 
از  بخش��ی  همچنی��ن  رقاب��ت 

اخت��الالت را ب��ه دلی��ل کش و 
قوس می��ان مخابرات و اپراتورها 
عن��وان کرد و گفت: کم ش��دن 
کیفی��ت، قیمت را تح��ت تاثیر 
ق��رار می ده��د و ب��ا توج��ه به 
وضعی��ت کنون��ی، اپراتورها باید 
به فکر ارتقای کیفیت و افزایش 

سطح خدمات باشند.
این نماین��ده مردم در مجلس 
نهم ادامه داد: حق مسلم شهروند 
ایران��ی اس��ت ک��ه در خصوص 

تخلف محص��والت انحصاری، به 
ش��ورای رقابت شکایت کند و ما 
نیز به طور حتم این موضوعات را 

پیگیری خواهیم کرد.
نماینده مردم گرگان و آق قال 
در مجلس بیان کرد: البته اکنون 
شورای رقابت به بحث اختالالت 
شبکه ای تلفن همراه ورود کرده 
و باید دید که جواب مس��ئوالن 
ای��ن ش��رکت ها ب��رای وج��ود 

اختالالت چیست.

ورود شورای رقابت به بحث اختالالت شبکه تلفن همراه

مدیرکل دفتر نمایندگی تجاری 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
تعرفه های ایران با وجود تخفیفات 
ترجیح��ی به ط��ور غال��ب ج��زو 

باالترین تعرفه ها در جهان است.
ب��ه گ��زارش س��ازمان توس��عه 
ای��ران،  »ص��ادق ضیاء  تج��ارت 
در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  بیگدل��ی« 
مانند  ترجیحی  موافقت نامه ه��ای 
هر مذاکره و توافقی الزم است در 
امتیازاتی  امتیازات دریافتی،  قبال 
نیز اعطا ش��ود، گف��ت: از آنجا که 
تعرفه های کشورمان جزو باالترین 
نرخ تعرفه ها در سطح جهان است، 
در بسیاری موارد، حتی در صورت 
اعط��ای امتیازات و تخفیفات قابل 
توجه همچنان متوسط تعرفه های 
کش��ورمان از س��طح تعرفه ه��ای 

بین المللی باالتر است.
وی تاکی��د ک��رد: صدمه ه��ا و 
لطمه های��ی ک��ه کش��ور از تعرفه 
باالی واردات برخی کاالها می بیند 
به مراتب بیش��تر از چتر حمایتی 
اس��ت که ایجاد می کند، زیرا یکی 
از مهم ترین آسیب ها از این طریق 

افزایش حاشیه قاچاق کاالست.
وی خاطرنش��ان ک��رد: تجارت 
ترجیحی رقابت تولیدات داخلی با 

برندهای مطرح و افزایش کیفیت 
محص��والت و در نتیج��ه صادرات 

بیشتر را تضمین می کند. 
ضیاء بیگدلی گف��ت: موافقت نامه 
ترجیحات تج��اری می��ان ایران و 
ترکی��ه که پس از س��ال ها انتظار و 
مذاک��ره، از اول ژانوی��ه 2015 ب��ه 
مرحله اجرایی رسید، همان طور که 
وزرای دو کشور اعالم کردند، آغازی 
برای نیل به هدف تجارت ساالنه 30 

میلیارد دالری بین دو کشور است.
وی اف��زود: در موافقت نامه ه��ای 
ترجیح��ات تجاری که به اش��تباه، 
برخ��ی از منتق��دان از آن به عنوان 
نظ��ام عمومی ترجیح��ات تجاری 

طرفی��ن  کرده ان��د،  ی��اد   )GSP(
توافق های��ی را در زمین��ه اعط��ای 
تخفیفات تعرفه ای در خصوص اقالم 
م��ورد مذاکره و ح��ذف یا تخفیف 
موانع غیرتعرفه ای و شبه تعرفه ها و 
بسیاری موارد دیگر بین خود منعقد 

می کنند.
نمایندگ��ی  دفت��ر  مدی��رکل 
تجاری یادآور ش��د: در دهه های 
ن��وع  ای��ن  انعق��اد  گذش��ته 
میان کش��ورهای  موافقت نامه ها 
جهان مرس��وم بوده اما متاسفانه 
کش��ور ما هیچ گاه به طور جدی 

وارد این عرصه نشده است.
وی اف��زود: هم اکن��ون اکثریت 

قریب به اتفاق کش��ورهای جهان 
)160 کش��ور( با وج��ود عضویت 
خ��ود در س��ازمان جهانی تجارت 
همکاری ه��ای می��ان خ��ود را از 
طری��ق انعق��اد موافقت نامه ه��ای 
تجارت آزاد دو جانبه یا منطقه ای 

گسترده تر کرده اند.
ضی��اء بیگدل��ی گف��ت: امروزه، 
نرخ ه��ای تعرفه کش��ورها و موانع 
فرا راه تج��ارت روزب��ه روز کاهش 
می یابد و کش��ورها مرزها را برای 
یکدیگ��ر بازت��ر ک��رده و از ای��ن 
طری��ق به ص��ادرات خ��ود کمک 
می کنند. به یقین کش��ورهایی که 
از این فرآیند دور بمانند، ش��رایط 

و ام��کان حضور موث��ر در عرصه 
تجارت بین المل��ل را برای خود و 
صنایع و صادرکنندگان بخش های 

خصوصی دشوارتر کرده اند.
مدیرکل دفتر نمایندگی تجاری 
خاطر نش��ان کرد: ای��ران تاکنون 
قدم های��ی برای حض��ور در عرصه 
از  به وی��ژه  بین الملل��ی،  تج��ارت 
طریق موافقت نامه های دوجانبه و 
اما  برداشته  بین المللی  چندجانبه 
این گام ها بسیار محدود بوده یا اثر 

قابل توجهی نداشته است.
مدیرکل دفتر نمایندگی تجاری 
ادام��ه داد: اگر ما خواهان توس��عه 
پیش��رفت  و  غیرنفت��ی  ص��ادرات 
صنایع داخلی و بین المللی شدن آنها 
هستیم، باید به سوی برداشتن موانع 
فرا راه صادرات و ب��از کردن درهای 

صادرات برای کشور قدم برداریم.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که 
هنوز موفق ب��ه عضویت کامل در 
سازمان جهانی تجارت نشده ایم و 
در نتیجه با بس��یاری از تبعیض ها 
و محدودیت ه��ا در زمینه تجارت 
بین الملل مواجه هس��تیم، حضور 
در موافقت نامه ه��ا و ترتیب ه��ای 
تجاری، یک راهکار مناسب در این 

راستاست.

تجارت 30 میلیارد دالری با ترکیه کاهش موانع تعرفه ای را می طلبد

تعرفه باال قاچاق کاال را افزایش می دهد
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محمدعلی بدری
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متقاضی��ان وام 35 میلیون 
تومان��ی خرید خان��ه درحال 
حاض��ر باید 90 برگ��ه اوراق 
خریداری کنند که با احتساب 
80 ه��زار توم��ان ب��رای هر 
از  بی��ش  مجم��وع  در  ی��ک 
ه��زار   200 و  هفت میلی��ون 
توم��ان بای��د هزین��ه کنند تا 
بتوانند از وام مسکن استفاده 
کنند. این در حالی اس��ت که 
در سال گذشته افراد با هزینه 
تنها ش��ش میلیون تومان و با 
احتس��اب هر ی��ک از برگه ها 
هزارتوم��ان   66 قیم��ت  ب��ه 
برای خریداری  می توانس��تند 
ای��ن برگه ه��ا اق��دام کنن��د. 
هرچند در ای��ن مدت قیمت 
این اوراق با نوس��انات زیادی 
قیمت  افزای��ش  همراه ش��د. 
اوراق تسهیالت مسکن از دی 
ماه س��ال گذش��ته با افزایش 
می��زان وام مس��کن از 20 به 
35 میلی��ون تومان آغاز ش��د 
و موجب به هم خوردن تعادل 
در عرضه و در نهایت افزایش 

شدید قیمت شد. 
گروهی از کارشناس��ان این 
ح��وزه، علت افزای��ش قیمت 
اوراق مس��کن در ای��ن ب��ازه 
زمان��ی را ع��دم تع��ادل بین 
عرضه و تقاض��ا عنوان کردند 
و آن را ب��ه کمب��ود ثبات در 
اقتص��اد کش��ور رب��ط دادند. 
البته می ت��وان این موضوع را 
هم در نظر گرفت که اختالف 
زیادی میان عرضه و تقاضای 
مس��کن  تس��هیالت  اوراق 
وج��ود داش��ت، به گونه ای که 
حجم کم عرضه نمی توانس��ت 
تقاض��ای زی��اد ای��ن اوراق را 
بنابرای��ن،  باش��د،  پاس��خگو 

قیم��ت این اوراق ب��ا افزایش 
چشمگیری مواجه شد. هجوم 
ب��رای خرید  س��رمایه گذاران 
ای��ن اوراق ت��ا جای��ی پیش 
س��فته بازی  ش��ائبه  که  رفت 
در این اوراق ش��دت گرفت و 
اوراق موج��ود در بازار کفاف 
متقاضی��ان را نمی کرد. بر این 
اس��اس، محدودیت هایی برای 
جلوگی��ری از افزایش بی رویه 
قیم��ت و س��فته بازی در نظر 

گرفته شد.
یک��ی از اقدام های��ی که در 
ای��ن زمین��ه انجام ش��د عدم 
امکان ف��روش ای��ن اوراق تا 
دو م��اه پ��س از خرید بود که 
بازار  التهاب  ب��ا  فرصت طلبان 
در ی��ک زم��ان مش��خص به 
اقدام  اوراق  این  خریدوفروش 

نکنند. 
در  فراب��ورس  مدیرعام��ل 
تش��ریح این ام��ر گفته بود: 
براس��اس ای��ن محدودی��ت، 
از اول تیرم��اه هر ش��خصی 
ک��ه ای��ن اوراق را خریداری 
کند تا دو م��اه اجازه فروش 
نخواه��د داش��ت. هامونی با 
تاکید ب��ر اینکه س��از و کار 
این محدودی��ت معامالتی از 
ابتدای تیرماه اجرایی خواهد 
ش��د، گفت: ای��ن مکانیزم به 
کم��ک  اوراق  ای��ن  ب��ازار 
می کن��د تا فقط کس��انی به 
خری��د اق��دام کنن��د که به 
ب��رای دریاف��ت  اوراق  ای��ن 
دارند.  نیاز  تسهیالت مسکن 
وی افزود: ای��ن موضوع در 
راس��تای جلوگیری از افزایش 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
است، به این ترتیب زمانی که 
نت��وان روزانه به خریدوفروش 
ای��ن اوراق اق��دام ک��رد فقط 

خری��داران واقع��ی وارد ای��ن 
بازار می ش��وند. البته نداشتن 
دسترس��ی به ای��ن اوراق یک 
راهکار دیگر هم دارد. حساب 
صن��دوق پس انداز فعلی بانک 
مس��کن به گونه ای اس��ت که 
فرد می تواند با س��پرده گذاری 
10میلی��ون توم��ان ب��ه طور 
میلیون   20 حدود  یک س��اله 
توم��ان منابع دریاف��ت کرده 
و با ن��رخ 14 درصد برگرداند 
یا اینکه با واری��ز 31 میلیون 
تومان به حساب سپرده ممتاز 
ماهان��ه یک  بان��ک مس��کن 
میلی��ون تومان امتیاز دریافت 
کرده و پس از یک س��ال 12 
امتیاز داش��ته  تومان  میلیون 
باش��د، ب��دون اینک��ه هزینه 

قابل توجهی را متحمل شود.
 اما س��وم آذرماه و مشخص 
ش��دن نتیجه مذاک��رات روند 
این اوراق را همانند روند بازار 
س��رمایه تغییر داد، به طوری 
که هیجان های موجود در این 
بازار فروکش کرد و قیمت آن 
روند نزول��ی در پیش گرفت. 
براین اساس افت شدید تقاضا 
در ای��ن اوراق موجب ش��د تا 
قیمت »تسه ها« متعادل شده 
و به مح��دوده 78 تا 80 هزار 

تومان برسد.
 ای��ن کاه��ش ب��ه م��ذاق 
مس��کن  واقع��ی  خری��داران 
خ��وش آمد، زی��را هزینه های 
آنه��ا از 9 میلی��ون تا س��طح 
پیدا  کاه��ش  میلیون  هف��ت 
کرد. به نظر می رس��د یکی از 
دالیل اصلی ارزان ش��دن این 
اوراق، ادام��ه رک��ود در بازار 
مس��کن اس��ت، به طوری که 
ب��ا توق��ف خریدوف��روش در 
تقاض��ای  مس��کن،  بخ��ش 

موج��ود برای خرید این اوراق 
کاهش پیدا ک��رده و به کمتر 
از 300میلی��ارد تومان در  ماه 

رسیده است. 
اما نکت��ه مهمی که در این 
زمین��ه وج��ود دارد و گاهی 
از  برخ��ی  زیانده��ی  س��بب 
خری��داران ای��ن اوراق ش��ده 
عدم توجه ب��ه تاریخ انقضای 
اوراق خریداری ش��ده اس��ت. 
س��ابقه  اوراق  ای��ن  انتش��ار 
طوالنی دارد و بانک مس��کن 
از س��ال 85 ب��ه انتش��ار این 
اوراق اقدام کرده است اما طی 
این سال ها، مقررات حاکم بر 
ای��ن اوراق ب��ه تدریج اصالح 
ش��ده و تکامل یافته اس��ت و 
در راس��تای ای��ن تکامل ها از 
تیرماه 1387 به بعد نامحدود 
بودن زم��ان اس��تفاده از این 
حداکثر  و  برداشته شده  اوراق 
مهل��ت اس��تفاده از این اوراق 
توس��ط بانک مرکزی دو سال 

تعیین شد.
 ام��ا بس��یاری از م��ردم و 
اینکه  گمان  به  سپرده گذاران 
دارای  همچن��ان  اوراق  ای��ن 
مدت اعتبار نامحدود هستند، 
نسبت به استفاده از این اوراق 
اقدام نمی کنن��د و در نتیجه، 
در سنوات گذشته تعدادی از 
این اوراق در زمان سررس��ید 

خود ابطال شدند. 
ریی��س اداره ابزارهای نوین 
مالی در ای��ن زمینه می گوید: 
این اوراق چون س��ابقا تاریخ 
سرمایه گذاران  نداشته،  ابطال 
و دارندگان آن همچنان به دید 
سرمایه گذاری طوالنی مدت به 
آن ن��گاه می کنن��د، غافل از 
اینک��ه بس��یاری از آنها ابطال 
ش��ده اس��ت. وی ب��ا تاکی��د 

ب��ر اینک��ه خرید ای��ن اوراق 
صرفا برای اس��تفاده است نه 
س��رمایه گذاری، اش��اره کرد: 
بس��یاری از مردم با این اوراق 
مانن��د برگ��ه س��هم برخورد 
می کنند و پ��س از خرید آن 
را ب��رای نس��ل های آتی خود 
نگ��ه می دارن��د، در حالی که 
ای��ن اوراق تاری��خ انقضا دارد 
و پ��س از این تاریخ، تنها یک 

تکه ورق است.
 وی درباره امکان بازگشت 
پول سرمایه گذارانی که اوراق 
آنها به دلیل پایان تاریخ انقضا 
در سررسید فروردین ماه سال 
91 ابطال ش��ده برگشت پذیر 
اس��ت یا خی��ر، اظه��ار کرد: 
متاس��فانه ای��ن مبال��غ قابل 
برگشت نیس��ت، زیرا مکانیزم 
این اوراق به گونه ای اس��ت که 
س��پرده گذاران بانک مس��کن 
ب��ه جای س��ود س��پرده ویژه 
خ��ود ای��ن اوراق را دریاف��ت 
می کنن��د و ای��ن گواهی ه��ا 
می تواند به غیر واگذار شده یا 
برای دریافت وام خرید مسکن 

صرف شود. 
در نتیج��ه پول��ی مع��ادل 
بی��ن خریدار و  اوراق  ارزش 
فروش��نده رد و بدل می شود 
که خارج از حیطه اختیارات 
در  و  ب��وده  مس��کن  بان��ک 
برگش��ت  قابل  ابطال  صورت 
ترتی��ب،  ای��ن  ب��ه  نیس��ت. 
با توج��ه به اینک��ه این اوراق 
زمان��ی ب��دون تاری��خ انقضا 
احتمال  این  می ش��ده،  ارائه 
وجود دارد که برخی از افراد 
نس��بت به تاریخ انقضای آن 
بی توجه باش��ند و زمینه نیز 
ب��رای فرصت طلب��ی برخ��ی 

س��ودجویان فراهم ش��ود. 

همه باال و پایین های اوراق مسکن

اوراق تاریخ گذشته نخرید

وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید 
بر اینکه خصوصی سازی در ایران 
بای��د مورد بازنگری ق��رار گیرد، 
بیان کرد: فرآیند خصوصی سازی 
بیشتر ش��بیه به حراج گذاشتن 
سرمایه ملی و تشکیل دولت در 
س��ایه و غیرپاسخگو به نهادهای 
نظارتی بوده ک��ه یکی از عوامل 
ناکارآم��دی اقتص��اد ایران تلقی 

می شود. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«  
عب��اس آخون��دی ب��ا اش��اره به 
خصوصی س��ازی  پدیده  اینک��ه 
قب��ل از اینکه به بهب��ود اقتصاد 
مل��ی منج��ر ش��ود، در ای��ران 
ک��ج و ناکارآم��د متولد ش��د و 
توس��ط سیاس��تمداران مصادره 
ش��د، تصریح کرد: ب��رای اصالح 
اقتصاد ای��ران نیازمند بازخوانی 
خصوصی سازی در کشور هستیم 
و اگ��ر بی پ��روا به ای��ن موضوع 
اقدام نکنیم ب��ه ادامه دادن این 
وی  می پردازیم.  ک��ج  دیوارهای 
اعالم ک��رد: ش��خصا مطالعه ای 
در  زمین��ه خصوصی س��ازی  در 
اواخر سال 91 و اوایل 92 انجام 
داده ام که نتایج آن توس��ط اتاق 
بازرگانی منتش��ر شد. این نتایج 
نش��ان می دهد، بی��ش از 100 
میلی��ارد دالر ث��روت ملی ایران 
در فرآین��د خصوصی س��ازی به 
نح��وی، مالکی��ت آن از دول��ت 
به بیرون از آن منتقل ش��د و با 
وج��ود تاکید قانون اجرایی اصل 
44 قانون اساس��ی که می گوید، 
باید  بخش خصوص��ی  مالکی��ت 
افزایش یابد؛ از این 100 میلیارد 
دالر واگ��ذاری، مالکی��ت بخش 

اندکی  بس��یار  س��هم  عموم��ی 
داش��ت. آخوندی توضیح داد: در 
ناکارآمد  روش  خصوصی س��ازی 
س��هام عدال��ت ک��ه کس��ی در 
ناکارآم��دی آن تردیدی ندارد از 
جمله آنها اس��ت. همچنین بقیه 
س��هام دولت��ی به دس��تگاه های 
ش��به دولتی و ش��به خصوصی 
واگذار شد. وی افزود: در بررسی 
چه��ار الیه مالکیت��ی خریداران 
س��هام دولتی مش��خص شد که 
حداکثر چهار درصد از آنچه که 
واگذار ش��ده، واگذاری به بخش 

خصوصی بوده است.
می ده��د  نش��ان  این ه��ا 
م��ورد  بای��د  خصوصی س��ازی 
بازنگ��ری ق��رار گی��رد و میزان 
مالکیت واگذار ش��ده ثمره ده ها 
سال س��رمایه گذاری دولت بوده 
است. وزیر راه و شهرسازی اظهار 
ک��رد: فرآین��د خصوصی س��ازی 

در ای��ران بیش��تر ش��بیه حراج 
گذاش��تن سرمایه ملی و تشکیل 
غیر پاسخگو«  س��ایه  در  »دولت 
ب��ه مجلس و نهاده��ای نظارتی 
بوده اس��ت که ای��ن عامل یکی 
از ریش��ه های ناکارآمدی اقتصاد 
ایران است. وزیر راه و شهرسازی 
عام��ل دیگر در کاهش بهره وری 
را نح��وه ش��کل گیری پروژه ه��ا 
در کش��ور دانس��ت و ابراز کرد: 
حدود بی��ش از 50 هزار میلیارد 
تومان منابع نظام بانکی ایران به 
مسکن مهر تخصیص داده شد و 
در حال حاضر یکی از علل اصلی 
تنگن��ای مالی نح��وه تخصیص 
این منابع اس��ت. وی اشاره کرد: 
فارغ از مس��ائل سیاس��ی، مکان 
نامناس��ب، خدم��ات زیربنایی و 
روبنای��ی، روش ه��ای تامین آب 
و فاضالب، سیس��تم آموزشی و 
بهداش��ت و درم��ان، حمل و نقل 

از موضوع��ات مورد بحث در این 
طرح است. بازار هدف و مخاطب 
بای��د در طرح ها مورد توجه قرار 
گیرد. آخوندی با اشاره به اینکه 
بای��د بررس��ی ک��رد ک��ه آیا هر 
طرحی کارآمدی نسبی دارد که 
این حجم از پول به آن تخصیص 
داده شود، تاکید کرد: ما به مویه 
ک��ردن نمی توانیم کفایت کنیم. 
خطاهای بس��یار بزرگ کشور را 
دچار تنگن��ای مالی کرده و باید 
کالبدش��کافی و بح��ث ش��ود و 
جزییات آن در نظام اداری ایران 
بای��د ثبت ش��ود و جامعه ای که 
ق��درت آموزش دیدن از تجربه ها 
نمی توان��د  باش��د  نداش��ته  را 
رو ب��ه جل��و باش��د. وی تصریح 
کنفرانس ها  س��ودمندی  ک��رد: 
که  می ش��ود  مش��خص  وقت��ی 
جمع بن��دی از آن حاصل ش��ود 
و اجم��اع حرف��ه ای ب��رای عدم 

باید  نادرس��ت  تجربه های  تکرار 
باش��د. وزیر راه و شهرسازی در 
ادامه سخنانش با اشاره به اینکه 
یکی دیگر از مش��کالت کش��ور 
بدهی دول��ت به پیمان��کاران و 
تامین کنن��دگان کاال و خدمات 
و نامش��خص ب��ودن می��زان آن 
اس��ت، بیان ک��رد: اگرچ��ه آمار 
رسمی در خصوص میزان بدهی 
دولت س��رجمع به پیمانکاران و 
تامین کنن��دگان کاال و خدمات 
و بده��ی دول��ت ب��ه بانک ها و 
بانک مرکزی در دس��ت نیست؛ 
اس��ت.  تکان دهنده  ارق��ام  ام��ا 
وی اعالم ک��رد: در وزارت راه و 
شهرس��ازی صورت وضعیت های 
تایید ش��ده بدهی این وزارتخانه 
به پیمان��کاران پنج هزار میلیارد 
تومان اس��ت ک��ه وزارتخانه های 
دیگ��ر نی��ز مث��ل نف��ت و نیرو 
بدهی های��ی دارند که اگر بدهی 
دولت به بانک ها و بانک مرکزی 
را محاس��به کنی��م حتم��ا رقم 
بزرگ��ی خواه��د ش��د. آخوندی 
اظهار کرد: میزان بدهی دولت به 
بنگاه ها نش��ان می دهد، بنگاه ها 
در وضعیت فلج کننده قرار دارند. 
دولت در الیحه خ��روج از رکود 
با فروش اوراق بدهی پیش بینی 
را  پیمانکاران  مطالبات  پرداخت 
کرده اس��ت. وی اع��الم کرد: در 
سال گذش��ته 240 هزار میلیارد 
توم��ان منابع بانکی بوده اس��ت 
ک��ه از این مقدار تنها 120 هزار 
اعتبارات جدید  توم��ان  میلیارد 
بوده که بقیه آن ش��امل تجدید 
قراردادها و اس��تمهال تسهیالت 

است. 

فروش اوراق بدهی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران
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حمل و نقلمسـکن

فرمان بانک مرکزی برای تامین 
مسکن اقشار کم درآمد

بعد از مصوبه دولت برای کمک به تامین مسکن 
اقش��ار کم درآمد و تعیین ساز و کار آن در شورای 
پ��ول و اعتب��ار، بانک مرکزی نیز ش��بکه بانکی را 
ب��ه اجرای تعه��دات قانون��ی خود در ای��ن رابطه 
فرا خواند. در اواخر مهر امس��ال هیات دولت برای 
تس��ریع در روند خانه دار شدن اقش��ار کم درآمد، 
طی مصوبه ای ضرورت تامین مس��کن این اقشار را 
مورد توجه قرار داد و شرایطی را برای اعطای وام 
مس��کن به آنها تصویب کرد. در این مصوبه تاکید 
ش��د که به منظور احیا، نوسازی و بهسازی مسکن 
در بافت های فرس��وده، ناکارآمد و س��کونتگاه های 
غیر رس��می و همچنی��ن تامین مس��کن گروه های 
کم درآم��د و زوج های جوان تا س��قف یک میلیون 
و 800 هزار واحد مس��کونی تا پایان برنامه ششم 
حمایت ه��ای الزم انج��ام ش��ود. از ای��ن تع��داد، 
یک میلیون و 440 هزار فقره به وام تامین مسکن 
و 360 هزار فقره به ودیعه اس��کان موقت ساکنان 
بافت های فرس��وده مربوط است که تا پایان برنامه 
شش��م، بانک مرکزی موظف است ساالنه تا سقف 
300 ه��زار فقره از این نوع وام های مس��کن را به 
متقاضی��ان پرداخت کند. ام��ا در حالی که به نظر 
می رس��د با تایید ای��ن مصوبه در ش��ورای پول و 
اعتبار و تعیین س��از و کارهای پرداخت آن، چند 
هفته ای اس��ت که اجرای این مصوبه در راس��تای 
حمایت از اقش��ار کم درآمد برای تامین مسکن در 
بانک ه��ا کلید خورده، به تازگ��ی بانک مرکزی در 
بخش��نامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری مجاز 
از آنه��ا خواس��ته تا با رعایت ضواب��ط ماده قانونی 
مربوط به تامین مس��کن اقشار کم درآمد به وظیفه 
خ��ود در این رابطه عمل کنند. براین اس��اس باید 
نیم درص��د از درآمد مش��مول مالی��ات بانک ها به 
حس��اب خزانه به منظور اجرای قانون تهیه مسکن 

برای افراد کم درآمد واریز شود. 
بان��ک مرک��زی در این بخش��نامه، م��اده واحده 
»قانون تهیه مس��کن برای افراد کم درآمد« مصوب 
س��ال 1372 مجلس را به بانک ها یادآوری کرده که 
ای��ن ماده نیز تاکید دارد: »به منظور تامین مس��کن 
برای محرومان سراس��ر کشور، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی موظف اس��ت عالوه ب��ر وصول مالیات های 
مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانک های 
کش��ور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واریز و 
معادل 100 درصد وجوه دریافتی از حس��اب خزانه 
در  قالب قانون بودجه به حساب 100 ) صد( حضرت 
ام��ام ) ره( ) ویژه کمک به مس��کن محرومان( واریز 

کند.«

 8550 خانوار چشم انتظار
»مسکن امید«

تس�نیم: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
جزییات طرح مس��کن امید برای قشرهای کم درآمد 
گفت: درحال حاضر شناس��ایی 8550 خانوار دارای 

دو معلول را برای انجام این طرح آغاز کرده ایم. 
عل��ی ربیعی درب��اره جزییات طرح مس��کن امید 
کارگ��ران گف��ت: این ط��رح در چند بخ��ش دنبال 
می ش��ود که یکی از آنها مس��کن کارگری و دیگری 
مس��کن معلوالن است. وی ادامه داد: در مرحله اول 
بحث مس��کن معلوالن را آغ��از کرده ایم. با توجه به 
اینکه مشکالت خانواده های معلول بسیار زیاد است 
تاکنون هش��ت هزار و 550 خانوار دارای بیش از دو 

معلول را شناسایی کرده ایم. 
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی بیان کرد: با 
همکاری بنیاد مس��کن، بنیاد مستضعفان و وزارت 
راه و شهرس��ازی قصد داریم طی چند سال آینده 
تمام این افراد صاحبخانه شوند. ربیعی در ادامه به 
واگذاری دوهزار مسکن در روستاهای کشور برای 
معلوالن به همت بنیاد مس��کن، بنیاد مس��تضعفان 
و س��تاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( و وزارت 
مسکن خبر داد و گفت: اعتباراتی برای این بخش 
پیش بینی ش��ده که بخشی از این اعتبار در بخش 
معلوالن اس��ت و مقرر ش��ده 15 میلی��ون تومان 
توس��ط بنیاد مسکن، ش��ش میلیون تومان وزارت 
کار، دو میلیون تومان وزارت ورزش و 30 میلیون 
تومان اعتبار بانکی با بهره اندک و واگذاری زمین 
از سوی سازمان زمین و مس��کن برای صاحبخانه 
ش��دن خانواده های دارای معلول و تحت پوش��ش 
بهزیس��تی و کمیته امداد در نظرگرفته ش��ود. وی 
تاکید کرد: بس��ته بعدی در راس��تای طرح مسکن 
امید، مس��کن کارگری اس��ت که این موضوع را با 
شناس��ایی دهک های پایین آغاز خواهیم کرد و در 
نهایت بسته را به صورت کلی در شورای عالی رفاه 

رونمایی می کنیم.

 کارگر افغانی 
بیشتر از مهندس ناظر درآمد دارد

ایلن�ا: رییس انجمن صنفی ش��رکت های کنترل 
و بازرس��ی س��اختمان با بی��ان اینکه وض��ع قوانین 
جدید به تنهای��ی نمی تواند باع��ث افزایش کیفیت 
ساخت و س��از ش��ود، گفت: در حال حاض��ر، هزینه 
نظافت س��اختمان ها از هزینه نظارت بر ساخت آن 
بیش��تر اس��ت. اصغر کاردوس��ت ادامه داد: در حال 
حاض��ر وقتی یک کارگر افغانی در کارگاه ها بیش��تر 
از یک مهندس ناظر درآمد دارد، نباید انتظار داشته 
باشیم که نظارت روی ساختمان ها به صورت اصولی 
انجام ش��ود. وی با اش��اره به ورود افراد غیر حرفه ای 
به صنعت س��اختمان، اظهار کرد: ام��روز هر فردی 
با هر میزان س��واد و تحصیالت��ی به راحتی می تواند 
وارد حرفه ساختمان س��ازی ش��ود. در حالی که در 
سایر مش��اغل ش��رایط ورود به حرفه این قدر ساده 
نیس��ت. کاردوس��ت اف��زود: البته قوانین��ی در این 
م��ورد پیش بینی ش��ده، اما متاس��فانه به درس��تی 
اجرا نمی ش��ود. معتقدم اصالح قوانین سازمان نظام 
مهندسی اقدام بسیار خوبی است اما برای اجرای آن 

تضمینی وجود ندارد. 

آغاز پلمب مخازن سوخت 
کامیون ها از امروز

ایسنا: طبق توافق انجام شده بین ایران و ترکیه، 
از ام��روز - 12 بهمن م��اه - پلمب مخازن س��وخت 

کامیون های ترک و ایرانی آغاز خواهد شد. 
پ��س از آنکه محم��ود واعظی، به عن��وان نماینده 
تام االختی��ار رییس جمه��ور ای��ران در ام��ور ترکیه 
با جودت ایلماز، وزیر توس��عه این کش��ور برای لغو 
دوطرفه عوارض وضع ش��ده بر کامیون های ایرانی و 
ترک به توافق رس��ید، بنا شد از دوازدهم بهمن ماه 
س��ال جاری مخازن س��وخت کامیون های دو طرف 

پلمب شود. 
ب��ه این ترتی��ب کامیون های ایران��ی و ترک باید 
س��وخت مورد نیاز خود را در کش��ور همسایه قبل 
از خ��روج از مرزه��ای داخلی تهیه ک��رده و با انجام 
عملیات رس��می پلمب مخازن س��وخت وارد کشور 
دیگر شوند. به این ترتیب، بحث دریافت مابه التفاوت 
قیمت سوخت از سوی ایران برای کامیون های ترک 
از بی��ن خواه��د رف��ت و کامیون ه��ای دو طرف به 
ش��کل رایگان در اراضی مربوط به کش��ور همسایه 

عبورومرور خواهند داشت.
 عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری 
درباره این مسئله اظهار کرد: با توجه به بند گنجانده 
ش��ده در قرارداد ایران و ترکیه ب��رای ادامه عملیات 
ترانزی��ت از روز دوازدهم بهمن مخازن س��وخت دو 
ط��رف پلمب خواهد ش��د ت��ا به این ترتی��ب امکان 
بازگشت شرایط به حالت عادی فراهم شود. به گفته 
وی، ترک ها این بار رس��ما تعهد داده اند شرایط الزم 
را برای پلمب کامیون های ش��ان فراهم کرده و رسما 
ای��ن راه حل را که پیش از این نیز مطرح ش��ده بود، 
اجرایی کنند. پلمب مخازن س��وخت درحالی صورت 
می گی��رد که حدود یک ماه پیش این طرح از س��وی 
ترکیه مطرح ش��د و با موافقت ایران در دس��تور کار 
اجرایی قرار گرفت،  اما به دلیل آماده نبودن امکانات 
الزم از سوی ترکیه به تعویق افتاد. به گزارش ایسنا، 
ترکی��ه به عنوان یکی از اصلی ترین ش��رکای تجاری 
ایران مطرح می ش��ود که در آم��ار ترانزیتی صادرات 
و واردات نق��ش عمده ای دارد. ه��ر چند عطرچیان 
رس��ما اعالم کرده، در مقایسه با کش��ورهایی مانند 
افغانستان، عراق و ترکیه در رتبه بعدی قرار می گیرد 
و هر چند ادامه همکاری ها با این کش��ور برای ایران 
اهمی��ت باالیی دارد اما نمی ت��وان از ترکیه به عنوان 

اصلی ترین شریک تجاری ایران نام برد. 

ظرفیت فرودگاه مهرآباد
 به 20 میلیون نفر افزایش می یابد

مدی��رکل ف��رودگاه مهرآب��اد از افزای��ش ظرفیت 
مس��افربری این فرودگاه به 20 میلی��ون نفر تا پنج 
س��ال آینده خبر داد. رستمی با بیان اینکه در سال 
بیش از 14 میلیون مسافر از طریق فرودگاه مهرآباد 
اعزام و پذیرش می ش��وند، گفت: این میزان اعزام و 
پذیرش مسافر بیش از ظرفیت موجود فعلی فرودگاه 
اس��ت که با بازسازی ترمینال یک و ساخت ترمینال 
جدید ظرفیت اعزام و پذیرش مسافران این فرودگاه 
طی پنج س��ال آین��ده به 20 میلیون نفر در س��ال 
افزایش می یابد. وی درباره س��اخت ترمینال جدید 
در این ف��رودگاه گفت: ترمینال جدید مس��افری با 
مس��احت 80 هزار مترمربع در مح��ل ترمینال های 
3 و 6 س��اخته خواهد ش��د که در فاز اول س��اخت 
40 ه��زار متر مربع از این ترمینال انجام می ش��ود. 
البته فراخوان جذب س��رمایه گذار برای س��اخت فاز 
اول ترمین��ال جدی��د داده ش��د که روب��ه روی این 
ترمینال ی��ک پارکینگ طبقاتی ب��ا ظرفیت 2500 
دس��تگاه خودرو نیز س��اخته می شود. در مجموع به 
جای ش��ش ترمینالی ک��ه در ف��رودگاه وجود دارد 
س��ه ترمینال یک، 2 و ترمین��ال جدید در فرودگاه 
مهرآب��اد فعالیت می کنند. وی گف��ت: عالوه بر این، 
پارکینگ جدیدی در مقابل ترمینال های یک و دو با 
ظرفیت 2500 دستگاه خودرو در حال ساخت است 
که س��ازه آن تا یک ماه آینده تکمیل می ش��ود و از   
همان زمان مورد اس��تفاده قرار می گیرد. وی درباره 
تعیین تکلیف ترمینال 5 این فرودگاه که با ترمینال 
3 قبل از انتقال پروازهای زیارتی از فرودگاه مهرآباد 
به فرودگاه امام خمینی )ره( برای پروازهای زیارتی 
مورد اس��تفاده قرار می گرفت، گفت: ترمینال 5 که 
یکی دیگر از ترمینال های زیارتی مهرآباد بود در حال 
تخریب اس��ت و س��ازه آن به مساحت پنج هزار متر 

مربع برای نصب در فرودگاه آبادان ارسال می شود.

۹ فرودگاه بین المللی به ناوبری 
ماهواره ای تجهیز می شوند

فرصت امروز: معاون عملیات هوانوردی ش��رکت 
فرودگاه ه��ای کش��ور از اج��رای طرح ه��ای ناوبری 
ماه��واره ای ت��ا پایان س��ال آین��ده در 9 ف��رودگاه 

بین المللی کشور خبر داد.
 ابراهیم شوش��تری اظهار کرد: با اجرای طرح های 
ناوبری ماهواره  ای که با اطالعات ماهواره های ناوبری 
GPS و GLONASS طراحی می شود، استفاده از 
تجهیزات ناوبری زمینی NDB، VOR، DME و 
ILS به حداقل ممکن رسیده و در برخی موارد و در 
  )ABAS( صورت استفاده از امکانات داخل هواپیما

به صفر خواهد رسید. 
وی افزود: با استفاده از ناوبری ماهواره ای و امکان 
استفاده از دقت ناوبری مورد نیاز، وابستگی عملیاتی 
طرح های تقرب به دس��تگاه های فرودگاه ها برطرف 
ش��ده و با اس��تفاده از قابلیت های تجهیزات ناوبری 
ماهواره ای نصب شده در هواپیماها، طرح تقرب تهیه 

و در کتاب هوانوردی منتشر می شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه این روش ب��رای فرودگاه های 
فاقد تجهیزات ناوبری بس��یار مطلوب است، تصریح 
کرد: ب��رای بهره برداری از طرح ه��ای تقرب ناوبری 
ماه��واره ای از تجهی��زات س��نتی ناوبری ف��رودگاه 
اس��تفاده نمی ش��ود بلکه این طرح ها ی��ا جایگزین 
می ش��وند یا به عن��وان طرح ه��ای پش��تیبان مورد 
بهره ب��رداری ق��رار می گیرند تا امکان دسترس��ی به 

فرودگاه در هر شرایط جوی فراهم شود. 

پدرام صادقی



ش��بکه های تعاون روس��تایی 
تولی��د خدمات،  تعاونی ه��ای  و 
نظ��ام  در  را  فعالیت های��ی 
بهره ب��رداری کش��اورزی انج��ام 
می دهند که کشاورزان به تنهایی 
ق��ادر به انج��ام آنها نیس��تند یا 
ندارد.  اقتصادی  برای شان صرفه 
ش��بکه  کارکرده��ای  از  یک��ی 
تع��اون روس��تایی، ش��کل دهی 
به زنجی��ره فروش و گس��ترش 
محصوالت  تولید  زیرساخت های 
به  نزدی��ک  اس��ت.  کش��اورزی 
نیم س��ده )45س��ال( از تاسیس 
سازمان تعاون روستایی در ایران 
می گذرد و این س��ازمان بیشتر 
در بخ��ش ف��روش محص��والت 
کش��اورزی فعالیت ه��ای خود را 

انجام می دهد. 

گشایش 33 پروژه و طرح 
در روزهای آینده 

حسین صفایی، رییس سازمان 
ایران،  تعاون روس��تایی  مرکزی 
روز گذشته در جمع خبرنگاران 
بخش کش��اورزی حاضر ش��د و 
از برخی عملکردهای  گزارش��ی 
این سازمان در یک سال گذشته 
و پروژه های��ی که قرار اس��ت در 
دهه فجر گشایش یابد، ارائه داد. 
صفای��ی اظهار کرد: س��ازمان 
مرک��زی تعاون روس��تایی ایران 
ب��ا گس��تره وظای��ف و عملیات 
به روستاییان و  خدمات رس��انی 
کشاورزان برای ساخت و توسعه 
زیرساخت های شبکه تعاونی های 
زیر پوش��ش اقداماتی انجام داده 
اس��ت. در همین راستا، در سال 
93 در هفت اس��تان تاسیس��ات 
نگهداری محصوالت کش��اورزی 
مانند انبار، سردخانه و باسکول با 
ظرفیت بیش از 8700 تن ایجاد 
کرده ایم. همچنی��ن چهار مرکز 
مستقیم محصوالت  فروش  مهم 
کشاورزی با 124 غرفه در چهار 

استان را به پایان رساندیم. 
وی افزود: اجرای سیاست های 
تع��اون  ش��بکه  توانمند س��ازی 
روس��تایی و تقویت بنیه مالی و 
اقتصادی ش��رکت ها و اتحادیه ها 
ای��ن  عملکرده��ای  جمل��ه  از 
سازمان اس��ت. بر همین اساس 
در س��ال 93 برای کمک به حل 
مش��کالت مالی کشاورزان بدون 
نی��از به سیس��تم بانک��ی از راه 
توسعه واحدهای اعتباری، چهار 
فروشگاه سازمان تعاون روستایی 

در چهار استان ساخته شد. 
تعاون  مرکزی  رییس سازمان 
روس��تایی از گش��ایش کارخانه 
پنب��ه پ��اک کنی در س��رخس 
)خراسان رضوی( به عنوان قطب 
تولی��د پنبه کش��ور خب��ر داد و 
اف��زود: این کارخان��ه با ظرفیت 
25 هزار تن در ه��ر دوره تولید 

از پروژه های مهم این س��ازمان 
به شمار می رود. همچنین برای 
حمای��ت از دام��داران ب��ا کمک 
اتحادی��ه دام��داران، دو کارخانه 
فرآورده ه��ای لبن��ی در اس��تان 
الب��رز و یزد در روزه��ای آینده 

گشایش می یابد. 
صفایی اعالم کرد: در مجموع 
33 پروژه در حوزه فنی و اجرایی 
ب��ا اش��تغال زایی 246 نف��ر در 
20   استان توسط سازمان تعاون 
روستایی کشور قابل بهره برداری 

است. 

 گسترش مراکز فروش 
میوه شب عید

مع��اون وزیر جهادکش��اورزی 
در خص��وص تنظیم ب��ازار میوه 
ش��ب عید، اظهار کرد: امس��ال 
نهمین س��الی اس��ت که دولت 
در تنظی��م بازار میوه ش��ب عید 
دخال��ت می کن��د. از س��ال 84 
در  نابس��امانی هایی  و  تنش ه��ا 
زمین��ه فروش پرتق��ال به وجود 
آم��د و حساس��یت هایی ایج��اد 
ش��د که دولت چاره ای جز ورود 
به تنظیم بازار آن نداش��ت. این 
موض��وع تاکنون ادام��ه یافته و 
تبدیل به عرف ش��ده و در مردم 
نیز این توق��ع به وجود آمده که 
دولت در ای��ن زمینه ورود کند. 
بنابراین امس��ال هم دولت برای 
تنظی��م بازار میوه ش��ب عید در 
دو محصول س��یب و پرتقال که 
بیش��ترین میزان مصرف را دارد، 
دخالت ک��رده و ای��ن وظیفه را 
تعاون روستایی  برعهده سازمان 

گذاشته است. 
وی ادامه داد: در همین راستا 
م��ا دو موض��وع را م��ورد توجه 
ق��رار دادیم؛ نخس��ت ارزیابی از 
میزان مصرف )س��یب و پرتقال( 
از 20 اس��فند تا هفته نخس��ت 
فروردی��ن و خری��د از باغداران 
برحس��ب  س��ردخانه داران  و 
ارزیابی ه��ای انجام ش��ده. مورد 
ش��بکه های  گس��ترش  دیگ��ر 
توزیع و فروش نس��بت به س��ال 

گذشته است. به همین منظور با 
مراکز عرضه  پیش بینی وسیع تر 

را هم گسترش دادیم. 

به جوسازی واردکنندگان 
میوه توجهی نکردیم

ب��ازار  تنظی��م  عض��و س��تاد 
اشاره  با  محصوالت کش��اورزی، 
و جوس��ازی ها  فضا س��ازی  ب��ه 
ب��رای کمبود میوه در کش��ور و 
توجی��ه واردات آن، تصریح کرد: 
با سیاست هایی که وزارت جهاد 
اتخاذ  کش��اورزی در این زمینه 
ک��رده، به ای��ن خواس��ته ها تن 
گذش��ته  س��ال های  در  ندادیم. 
واردات میوه آس��یب های زیادی 
کش��اورزی  تولید محصوالت  به 
 وارد ک��رد. در حال��ی ک��ه ت��ا 
هفت،  هش��ت سال پیش واردات 
می��وه ب��ه کش��ور در مح��دوده 
میوه های گرمس��یری مانند موز، 
آنان��اس و... بود اما ب��ه یک باره 
از میوه هایی  حجم گس��ترده ای 
که در کش��ور تولید می ش��ود و 
حتی مزیت های کشاورزی است 
نیز وارد کشور شد. صفایی افزود: 
ای��ن فضا باید بس��ته ش��ود. در 
با محدودیت منابع  شرایطی که 
ارزی در کش��ور روبه رو هستیم، 
نبای��د ارز را ب��رای محصوالت��ی 
مص��رف کنیم ک��ه تولید آن در 
کشور انجام می شود. این مسئله 
تولیدکنندگان  و  کش��اورزان  به 
آس��یب می زند. وی تصریح کرد: 
امس��ال با مخالفت ه��ای وزارت 
جهاد کش��اورزی از ورود برخی 
میوه ه��ا مانند مرکبات، صاحبان 
ای��ن  واردکنن��دگان  و  مناف��ع 
محصوالت فش��ارهای زیادی به 
دولت وارد کردن��د اما مجموعه 
ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد 
کش��اورزی، ب��رای جلوگیری از 
دام��ن زدن صاحب��ان منافع به 
موضوع کمب��ود و گرانی میوه و 
مرکب��ات و ایجاد ج��و روانی در 
میزان  گرفتند  تصمی��م  جامعه، 
افزایش  را  ذخیره س��ازی می��وه 
دهند تا پاسخگوی نیازها باشیم. 

خرید تضمینی شیر خام 
ادامه دارد

رییس س��ازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی، در پاس��خ به پرسش 
»فرصت ام��روز«  درب��اره ادامه 
خری��د تضمینی ش��یر و تامین 
بازارهای صادراتی آن، اظهار کرد: 
در بازار محصوالت لبنی و ش��یر 
خام از سال گذش��ته اتفاق هایی 
را ش��اهد بوده ای��م که ب��ه زیان 
دامداران تمام شد. پارسال قیمت 
خرید شیر خام از دامداری ها هر 
کیلوگرم 1300 تومان اعالم شد 
اما برای دام��دار امکان فروش با 
این قیمت میس��ر نش��د و بخش 
تولید آسیب دید. بر همین اساس 
ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت 
برای حمایت از تولید، به ازای هر 
کیلوگرم ش��یر خام 190 تومان 

یارانه بپردازد. 
وی ادام��ه داد: فاصل��ه قیمت 
فروش شیر خام با مصوبه دولت 
و اضافه تولید آن در بازار، باعث 
ش��د تا وزارت جهاد کش��اورزی 
تصمی��م به جم��ع آوری و خرید 
بخش��ی از مازاد تولید شیر خام 
از دام��داران بگیرد و این وظیفه 
را ب��ر عه��ده س��ازمان مرکزی 
تعاون روس��تایی گذاشت. خرید 
از  تضمینی ش��یرخام در برخی 
اس��تان ها به قیمت هر کیلوگرم 
1440 تومان )با بار میکروبی زیر 
100 ه��زار و چربی 3/2 درصد( 

اکنون در جریان است. 

تولید کره و خامه، سیاست 
دیگر وزارت جهاد کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی، در 
خصوص تعیی��ن  بازارهای هدف 
برای ش��یرهای خریداری شده و 
چگونگی مصرف آن گفت: ش��یر 
خش��ک در می��ان فرآورده های 
در  را  س��هم  بیش��ترین  لبن��ی 
بازارهای جهانی دارد. بنابراین با 
توجه به اضافه تولید ش��یر خام 
در کشور و با این هدف که ایران 
بخش��ی از این بازار را در اختیار 

بگیرد، اق��دام به خرید تضمینی 
ش��یرخام مازاد در کشور کردیم. 
همچنی��ن تهیه ک��ره و خامه از 
ش��یرهای خریداری شده، هدف 

دیگری بود که دنبال کرده ایم. 
صفای��ی با اش��اره ب��ه واردات 
90 درصدی کره به کشور، اظهار 
ک��رد: تنها ح��دود 10 درصد از 
کش��ور  در  مصرف��ی  کره ه��ای 
از  بی��ش  و  می ش��ود  تولی��د 
90درص��د آن واردات��ی اس��ت. 
برخ��ی از کارخانه ه��ای لبن��ی 
تنها به سیس��تم بسته بندی کره 
مجه��ز هس��تند و خ��ط تولید 
ندارن��د. با ادامه سیاس��ت خرید 
تضمینی ش��یرخام، تالش داریم 
ب��ر ظرفیت های تولی��د کره در 
کارخانه ه��ای لبن��ی بیفزاییم تا 
بخش دیگری از نیازهای مصرفی 

کره در کشور تولید شود. 

 تشکل های تولید 
مباشران دولت

تعاون  مرکزی  رییس سازمان 
روس��تایی، به نقش تش��کل ها و 
اتحادیه ه��ای تولید در راس��تای 
محص��والت  تضمین��ی  خری��د 
کش��اورزی اش��اره کرد و افزود: 
عملک��رد  امتیازه��ای  از  یک��ی 
س��ازمان تعاون روستایی، سهیم 
کردن تشکل هاست به گونه ای که 
مربوط،  تخصص��ی  اتحادیه های 
خری��د  در  دول��ت  مباش��ران 
تضمینی محصوالت کش��اورزی 
هستند. سازمان تعاون روستایی 
در موض��وع خری��د تضمینی با 
و  می بندد  ق��رارداد  اتحادیه ه��ا 
عملیات خرید را انجام می دهد. 

صفایی، در خصوص مطالبات 
معوق ذرت کاران، گفت: امسال 
دولت ب��ا افزای��ش 90 درصدی 
قیمت تضمینی ذرت، تالش کرد 
بخشی از مشکالت ذرت کاران را 
برطرف کن��د اما دو س��ه بانک 
عام��ل در این زمین��ه همکاری 
نکردن��د و تس��هیالت الزم را در 

اختیار ما نگذاشتند. 
عام��ل  بانک ه��ای  از  وی 
خواس��ت، ب��ه ای��ن موض��وع از 
دی��دگاه بن��گاه داری ننگرن��د و 
مس��ائل اجتماعی و مل��ی را در 
نظر بگیرند. مع��اون وزیر جهاد 
تضمین��ی  خری��د  کش��اورزی، 
محصوالت کشاورزی را راهکاری 
ب��رای کمک ب��ه کش��اورزان و 
تولیدکنندگان دانس��ت و افزود: 
برای حمایت از کشاورزان گاهی 
دولت زیان می کن��د تا قیمت ها 
کاهش نیابد و به زیان کشاورزان 
تمام نش��ود. بنابراین فروش زیر 
قیم��ت محص��والت در برخ��ی 
مواقع از سوی دولت عادی است 
و این موضوع بر بازار تاثیر ندارد. 
خری��د تضمینی اساس��ا با ضرر 
و زی��ان دولت و یاران��ه به تولید 

همراه است. 

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی مدعی شد 

وزارت جهادکشاورزی زیر فشارجوسازی های واردکنندگان میوه

رییس انجم��ن صنفی کانون 
گاوداران کش��ور ب��ا اش��اره به 
افزای��ش صددرص��دی قیم��ت 
روزهای  در  دام��ی  نهاده ه��ای 
اخیر اظهار داشت: افزایش نرخ 
ارز مبادله  در بودجه سال آینده 
سبب شد عده ای از این مسئله 

سوء استفاده کنند.

احمد مقدس��ی در گفت وگو 
با باش��گاه خبرن��گاران، افزود: 
افراد  ای��ن موض��وع،  پ��ی  در 
س��ودجو، از روزهای گذش��ته 
را  دام��ی  نهاده ه��ای  قیم��ت 
ب��ا ن��رخ ارز 2850 توم��ان با 
طی��ور  و  دام  تولید کنن��دگان 

حس��اب می کنند.

آخری��ن  خص��وص  در  وی 
وضعیت خرید تضمینی شیرخام 
از سوی سازمان تعاون روستایی 
تصریح کرد: ای��ن روند تا زمانی 
که شیرخام در بازار آزاد با قیمت 
1440 تومان عرضه می شود ادامه 

خواهد داشت.
در  داد:  ادام��ه  مقدس��ی 

ورود  بح��ث  اخی��ر  س��ال های 
ش��یر به بورس کاال مطرح بوده 
است اما آنچه مشاهده می شود 
در رون��د کند عرضه ش��یرخام 
و تعیی��ن قیم��ت تضمین��ی از 
سوی س��ازمان اس��ت تا بتواند 
گ��ره مش��کالت تولیدکنندگان 

شیرخام را باز کند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت 
افزای��ش قیمت نه��اده  و تاثیر 
آن ب��ر قیمت ش��یرخام یادآور 
ش��د: امیدواری��م ش��اهد تغییر 
دوباره قیمت ش��یرخام باش��یم 
زیرا گاوداران همچنان با ضرر و 
زیان محصوالت خود را به بازار 

عرضه می کنند.

گرانی نهاده ها به بهانه افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده! 

یکشنبه
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 محاسبه نادرست 
سهم آب کشاورزی

معاون آب، خ��اک و صنایع وزارت جهادکش��اورزی 
از محاس��به نادرس��ت سهم آب کش��اورزی انتقاد کرد 
و گفت: س��هم آب��ی که به بخش کش��اورزی می دهند 
به ص��ورت حجم��ی نیس��ت اما این س��هم در کش��ور 

به صورت نادرست محاسبه می شود.
به گزارش »فرصت امروز«، رحیم سجادی در حاشیه 
س��فر به تبریز، اظهار کرد: سهم آب بخش هایی مانند 
ش��رب و صنعت به صورت حجمی است و آن را از سهم 
آب مصرف��ی در کل کش��ور کم و به عنوان س��هم آب 
بخش کشاورزی اعالم می کنند در حالی که این شیوه 
نادرست اس��ت و بسیاری از روان آب ها در کشور وجود 

دارند که به پای بخش کشاورزی نوشته می شوند.
وی افزود: وزارت نیرو س��هم بخش کشاورزی از آب 
مصرف��ی کش��ور را در همه اس��تان ها 92 درصد اعالم 
می کند که این میزان درست نیست . سهم آب مصرفی 
در این بخش برابر آمارهای موجود کمتر از میزان اعالم 
شده اس��ت .  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
با توجه به محدودیت منابع آبی و بحران آب در کشور، 
کاهش سهم آب برای تولید محصوالت آب بر در مناطق 
کم آب و توس��عه آبیاری تحت فش��ار را در دستور کار 
دادی��م، گفت: گرچه موضوع بحران آبی که وزارت نیرو 
به آن اش��اره می کند مسئله آب شرب است اما بحران 
آبی کش��ور در بخش کش��اورزی سال هاست به وجود 
آمده و در سال های گذشته نیز تا جایی که امکان پذیر 
ب��وده از س��هم آب بخش کش��اورزی برای ش��رب کم 
کرده اند .  س��جادی با بیان اینکه در اس��تان هایی که با 
بح��ران آب و کم آبی مواجه  هس��تند س��هم آب بخش 
کش��اورزی بس��یار کمتر از درصدی است که برای کل 
بخش کش��اورزی اعالم می شود، افزود: ما از ارائه سهم 
آب بخش کش��اورزی به صورت حجمی از سوی وزارت 
نیرو اس��تقبال می کنیم. وی افزود: برای دریافت سهم 
آب به صورت حجمی درخواس��ت خود را به وزارت نیرو 
ارائه کرده ایم اما به نظر می رس��د هنوز زیرساخت های 

کامل برای انجام آن وجود ندارد . 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی، اظهار ک��رد: با توجه 
ب��ه مس��ئله و بحران کم آب��ی در کش��ور، وزارت جهاد 
کش��اورزی در ح��ال تدوی��ن و اجرای الگوی کش��ت 
براس��اس ش��اخص مزیت و بهره وری در آب است . در 
این راس��تا باید به گونه ای عم��ل کنیم که با هماهنگی 
وزارت نیرو، س��هم آب به محص��والت آب بر در مناطق 
کم آب کاه��ش پیدا کند تا دیگ��ر تولید این محصول 
برای کش��اورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد و میزان 

تولید این محصوالت در این مناطق کاهش یابد.
معاون آب، خ��اک و صنایع وزارت جهادکش��اورزی 
همچنین از اجرای سیستم های آبیاری نوین در حوضه 
آبری��ز دریاچه ارومیه خبر داد و افزود: توس��عه آبیاری 
تحت فش��ار و کاهش تولید محصوالت آب بر در دستور 

کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
س��جادی با اش��اره به اهمیت احیای دریاچه ارومیه 
گفت: توس��عه بخش کش��اورزی در استان های حاشیه 
دریاچه ارومیه باید همسو با برنامه های احیای دریاچه 
ارومیه باشد. وی با بیان اینکه یکی از مشکالت دریاچه 
ارومیه پس روی آب شور به سمت زمین های کشاورزی 
اس��ت افزود: تنه��ا راه مقابل��ه با این معض��ل، اجرای 

عملیات آبخیزداری و آب خوانداری است.
مع��اون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کش��اورزی 
از کش��اورزان، بهره برداران و مردم خواس��ت در زمینه 
حفر چاه های غیر مجاز کش��اورزی به مقامات مس��ئول 

اطالع رسانی کنند.

فروش کارتی آب راهگشا نیست

یک عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس با اشاره 
به اج��رای پایلوت فروش کارتی آب در شهرس��تان 
بجستان استان خراسان رضوی، گفت: این اقدامات 
در کوتاه مدت به نتیجه می رسند و اقداماتی نیستند 

که بتوانند در درازمدت ما را امیدوار کنند.
عب��اس پاپ��ی زاده، اظهارکرد: مص��رف آب در ایران 
نس��بت به جهان بسیار باالس��ت اما سابقا استان هایی 
مثل اصفهان و خراس��ان دچار مشکل تامین آب شرب 
خ��ود نبودند و به دلیل مدیریت ناصحیح اس��ت که به 
این وضع رس��یده اند. وی ادامه داد: روش های مدیریت 
جدید خیلی خوب است و اگر یک دهه قبل این روش ها 
اجرا می ش��د مردم دچار مشکل نمی شدند، با این حال 
هرچن��د دل م��ان نمی خواه��د م��ردم آب را به صورت 
کارتی تهیه کنند ولی اگر با مش��کل تامین آب شرب 
مواجه شویم ناچاریم این کار را انجام دهیم. به گزارش 
ایسنا، این نماینده مجلس تاکید کرد: با این حال اینها 
اقداماتی نیست که در درازمدت بتواند ما را امیدوار کند، 
مشکل ما اینجاست که در اکثر مواقع تصمیمات آنی، 
لحظه ای و کوتاه مدت اس��ت و وقتی که مشکل به اوج 
خود رس��ید دولت تازه ورود پیدا می کند. این در حالی 

است که باید مدیریت آب را در درازمدت انجام داد.
پاپی زاده افزود: ابتدا باید منابع آبی را پایش کنیم، 
پتانسیل های آبی را در نظر بگیریم و برنامه های آبی 
را متناس��ب با این پتانس��یل ها در دس��تور کار قرار 
دهی��م. مثال اینک��ه در چه نقاطی کان��ون جمعیت 
کم یا زیاد ش��ود و کشاورزی و صنایع آب بر در کجا 
متمرکز شود مس��ائلی هستند که باید به آنها توجه 
کرد. ما همین االن هم در بحران هس��تیم و اگر این 
برنامه ریزی ه��ا ص��ورت نگیرد در آین��ده به بحران 
مطلق خواهیم رس��ید که این مس��ئله برای کش��ور 

خطرناک است.

 کمبود پرتقال و نارنگی 
در بازار شب عید

عضو هیات مدی��ره اتحادیه بارفروش��ان از قاچاق 
پرتق��ال از مص��ر و لبنان خبر داد و اف��زود: با توجه 
به کمبود پرتقال و نارنگی در داخل کش��ور ضرورت 
واردات این دو قلم میوه برای شب عید وجود دارد.

عل��ی امامی، گف��ت: پرتق��ال به صورت مح��دود از 
کشورهای لبنان و مصر به کشور قاچاق می شود. قیمت 
این محصول در حال حاضر بین 3500 تا 4000 تومان، 
نارنگ��ی بندری ش��ش ه��زار توم��ان، لیموش��یرین 
4500 توم��ان، نارنگ��ی ش��یرازی 3500 تومان، خیار 
1200 توم��ان، گوجه فرنگی 800 تا 900 تومان، پیاز 
ن��و 900 تومان، س��یب زمین��ی 900 تا ه��زار تومان، 
کرف��س 400 تومان، کاهو 500 تومان، س��یب دماوند 
500 تومان و س��یب درجه یک، سه هزارتومان است. 
به گزارش ایلنا، عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان در 
مورد سیب نیز افزود: برای شب عید سیب فراوان است 
اما در خصوص پرتقال و نارنگی با کمبود مواجه هستیم.

ماهی های رنگ شده ای به نام سالمون! 

ماهی س��المون و قزل آالی سفید از یک خانواده اند 
که در گروه ماهی ه��ای آزاد قرار می گیرند و هر کدام 
از این ماهی ها براس��اس ذائقه افراد خریداری می شود؛ 
اما مسئله این است که متاسفانه حجم قابل توجهی از 
ماهی سالمون در بازار   همان قزل آالی رنگ شده است 
که به اسم ماهی سالمون و با قیمتی باال عرضه می شود. 
چندی پیش معاونت امور دام وزارت جهاد کش��اورزی 
در رابطه با تعداد مراکز مجاز پرورش ماهی س��المون 
اعالم کرد، ماهی س��المون یا   همان ماهی آزاد دریای 
ش��مال نوعی ماهی وارداتی است و قابلیت پرورش در 
هیچ نقطه ای از کشور را ندارد و بر همین اساس تا کنون 
هیچ مجوزی مبنی بر پرورش ماهی س��المون از سوی 

مراجع قانونی ذی صالح صادر نشده است.
گفتنی است قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل آال در بازار 
14 هزارتومان و تفاوت قیمت ماهی قزل آال و سالمون 
داخلی در نقاطی از ش��هر بین پنج تا شش هزارتومان 
و در نقاط��ی دیگر این تفاوت قیمت به 10 تا 12 هزار 
تومان نیز می رس��د، اما نکته قابل توجه این است که 
در برخی از مراکز عرضه ماهی س��المون انواع خارجی 
ای��ن ماهی تا کیلوگرم��ی 50 هزارتوم��ان نیز عرضه 
می شود. شاید همین امر سبب شده است که بسیاری 
از تولیدکنندگان در زمان پرورش برای تغذیه این ماهی 
از موادی اس��تفاده کنند که رن��گ این ماهی را تغییر 
می دهد تا در زمان فروش به اسم ماهی سالمون و گا ه 
ماهی سالمون خارجی از س��ود حاصل از آن استفاده 
کنند. ارسالن قاس��می، مدیر عامل اتحادیه سراسری 
تکثی��ر و پرورش میگو، ماهی و آبزیان در این رابطه به 
ایلنا می گوید: در کش��ور تولید ماهی سالمون نداریم و 
تمامی سالمون های داخلی که به اسم این ماهی عرضه 

می شود   همان قزل آالست.
وی با اش��اره به دس��ت چین قزل آالهایی که سایز 
آنها بزرگ تر است، می گوید: تولیدکننده در ماه های 
آخر با اس��تفاده از غذاهای رنگی که حاوی بتاکارتن 
که   همان رنگ موجود در هویج است، موجب تغییر 
رن��گ این نوع ماهی می ش��ود و پ��س از آن قزل آال 

به نام سالمون در بازار به فروش می رسد.
اینکه چرا س��ازمان شیالت، دامپزشکی و حمایت 
از تولیدکننده و مصرف کننده س��کوت کرده اند نکته 
عجیبی اس��ت و عجیب تر اینکه این س��ه س��ازمان 
حتی در این زمینه اطالع رسانی هم نکرده اند چرا که 
استفاده از این رنگدانه ها 30 تا 60 میلی گرم در یک 
کیلوگرم غذای ماهی ضرری ندارد، اما استفاده بیش 
از این میزان غیر مجاز است و طبعا سالمت انسان را 

تحت تاثیر قرار می دهد.

مرغ  سبک باکیفیت تر است

 مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان البرز با 
بیان اینکه مردم کش��ور به مصرف مرغ درش��ت عادت 
کرده اند، گفت: این در حالی اس��ت که مرغ های سبک 

نسبت به مرغ های درشت، خوش خوراک تر هستند.
حس��ین ش��عبانی در گفت وگو با مهر، ش��رایط تولید 
مرغ گوش��تی را مطلوب عنوان ک��رد و افزود: قیمت این 
کاال همچن��ان پایین اس��ت. وی ب��ا بیان اینک��ه هزینه 
تمام ش��ده تولید مرغ زنده حداقل 4500 تومان اس��ت، 
 اضاف��ه کرد: قیم��ت فروش ای��ن کاال در حال حاضر بین 
4200 ت��ا 4300 تومان به صورت مدت دار و 4100 تومان 
به صورت نقدی است، ضمن اینکه قیمت منطقی آن با در 
نظر گفتن سودی عادالنه برای تولیدکننده، باید 4700 تا 
4800 تومان باش��د. وی در مورد سخنان برخی مسئوالن 
مبنی بر اینکه مردم از خوردن مرغ درشت صرف نظر کنند، 
با بیان اینکه مرغ با وزن س��بک تر نس��بت به مرغ درشت 
خوش خوراک تر است، گفت: عالوه بر این مرغ کم وزن، دان 
کمتری می خورد اما متاسفانه مردم کشور به مصرف مرغ 
درشت عادت کرده اند و این عادت باید به تدریج تغییر یابد.

مرکبات دریچه

آب

شیالت

طیور

وزیر جهادکشاورزی گفت: واردات برنج و شکر تا اطالع ثانوی ممنوع است و هیچ نیازی 
به واردات این دو محصول نداریم.

محم��ود حجتی افزود: اینکه عده ای همچنان به دنبال واردات برنج و ش��کر هس��تند، 
جزو طبیعت شان است و ما نیز به عنوان متولی تولید و تامین محصوالت مورد نیاز کشور 

وظیفه خودمان می دانیم تا از واردات بی رویه این دو محصول جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: به صورت روزانه و مستمر واردات محصوالت کشاورزی از جمله برنج و شکر 
را رصد می کنیم و از ش��ورای اقتصاد نی��ز در این خصوص مجوزی دریافت کرده ایم اما آنچه 
مس��لم است نباید محصوالت کشاورزی خارجی ارزان تر از محصوالت داخلی باشد، بنابر این 
مجوزی برای واردات شکر برای عرضه به صورت آزاد داده نخواهد شد و واردات آن ممنوع است .  
وی در خصوص حل مش��کالت کارخانجات تولید ش��کر از محل واردات شکر به عنوان تامین 
مواد اولیه، گفت: مجوزی از شورای اقتصاد دریافت کردیم تا کارخانه های تولیدکننده داخل 
به هر میزان که تولید می کنند، امکان واردات ش��کر داشته باشند ، تعهدی در قبال پرداخت 
مابه التفاوت قیمت واردات و تولید داخل ندارند و در این زمینه معاف هستند تا فاصله میان 
قیمت شکر داخلی و خارجی حفظ شود .  به گزارش ایرنا، حجتی تاکید کرد: در حال حاضر 

واردات برنج نیز ممنوع است اما در صورت نیاز برنج از سوی دستگاه های 
مربوطه وارد خواهد شد .  وی درباره ادعای وزیر صنعت در خصوص اینکه 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران کماکان تحت نظر وزارت صنعت اس��ت، 
گف��ت: دولت چهار ماه پیش واگذاری ش��رکت بازرگانی دولتی ایران به 
وزارت جهادکش��اورزی را تصویب و نهایی ک��رد و در حال حاضر وزارت 

جهادکشاورزی مسئول و متولی شرکت بازرگانی دولتی ایران است.

رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان بوشهر گفت: خشکس��الی، کاهش و پراکنش 
نامناس��ب و تاخیر 71 روزه بارندگی در سال زراعی جاری 40 درصد به مزارع گندم آبی 

این استان خسارت وارد کرد.
محمدتقی منوچهری افزود: پیش بینی می ش��ود امس��ال 35 تا 40 ه��زار تن گندم از 
مزارع آبی اس��تان بوشهر برداشت شود . با توجه به ش��رایط موجود پیش بینی می شود از 
مزارع گندم و جو دیم نیز هیچ محصولی برداش��ت نشود. رییس سازمان جهاد کشاورزی 
بوشهر گفت: امسال 115 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان بوشهر به زیر کشت گندم 
رفت که از این میزان 20 هزار هکتار آبی و 95 هزار هکتار دیم اس��ت . همچنین امس��ال 
14هزار هکتار از اراضی اس��تان بوش��هر زیر کش��ت گوجه فرنگی قرار گرفته که تاکنون 
420هزارتن برداشت شده و پیش بینی می شود این رقم به 600 هزار تن افرایش یابد. به 
گزارش ایرنا، منوچهری افزود: امسال قیمت گوجه برای گوجه کاران مناسب و با توجه به 
همرسی تولید با استان های همجوار قیمت گوجه تا حدودی پایین می آید . وی ادامه داد: 
امس��ال 400 میلیون نشای گوجه فرنگی با دستگاه های تمام اتوماتیک در استان بوشهر 
تولید ش��د و تالش می کنیم برای س��ال آینده نش��ای پیوندی نیز در استان تولید شود. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: توسعه کشاورزی 
نیازمند توجه به عوامل مختلف ش��امل تامین منابع مالی، نهادسازی، 
بازاریابی، نظ��ام اطالعات مدیریتی و برنامه ری��زی جامع برای پیوند 
بین آنهاس��ت . سرمایه گذاری در بخش کشاورزی عالوه بر رشد تولید 
و اش��تغال در این بخش، به رشد تولید و اشتغال در بخش های دیگر 

نیز کمک می کند.

خسارت 40 درصدی به مزارع گندم بوشهرنیازی به واردات شکر و برنج نداریم

مولود غالمی



رییس جمه��ور گف��ت: در مذاک��رات می بینی��م ک��ه 
آن طرفی ها برای جمع خودش��ان کف می زنند ولی معلوم 
نیست این طرفی ها چه می کنند. حتی گاهی این طرفی ها 
برای آن طرفی ها کف می زنند. حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی در 
راس��تای مورد توجه قرار دادن سیاس��ت و اهمیت علوم 
انس��انی، گفت: ما در امر سیاس��ت دیپلمات های بس��یار 
مجرب��ی را امروز در اختی��ار داریم و ش��ما می بینید که 
تیم مذاکره کننده ما در برابر گروه 1+5 که ش��ش کشور 
قدرتمند هس��تند می ایس��تد و حرف سیاس��ی، حقوقی 
و فن��ی می زند که این برای کش��ور م��ا افتخاری قلمداد 
می ش��ود. حاال ممکن اس��ت ایراد بگیرند و بگویند تند و 
کن��د راه رفته، کت اش کج بوده ی��ا عینکش طوری بوده 
اس��ت، اینها حرف نش��د. ما به دیپلمات های ش��جاع مان 
اعتماد می کنیم. چن��دی پیش که تیم مذاکره کننده مان 
آم��ده بودند دیدم که چند ش��ب نخوابیدند. در واقع آنها 
ش��ب و روز ندارند و تالش می کنند شجاعانه حرف بزنند 

و در این راستا تشویق ملی بسیار موثر است. 
روحانی با بی��ان اینکه معنی انتقاد هو کردن، تهمت و 
تخریب نیست، افزود: انتقاد یعنی راه را بهتر نشان دادن 
و تخری��ب کردن به نام انتقاد و حزب و جناح ضربه زدن 
به منافع ملی است. در حالی که جناح ذیل منافع ملی و 

مصلحت ملی تعریف می شود. 
به گزارش ایس��نا، همچنین روحانی در این مراس��م با 
م��ورد توجه قرار دادن ای��ام دهه فجر، گف��ت: این ایام، 
ایام بس��یار فرخنده و مبارکی برای مل��ت بزرگ ایران و 
همه آزادی خواهان جهان اس��ت و ملت بزرگ ایران بعد 
از تحمل س��الیان دراز و ش��اید قرن ها تحقیر و استبداد 
در جامعه، سلطه اس��تعمار بر کشور، فساد نهادینه شده 
و عدم حضور و مش��ارکت مردم در اداره کشور توانستند 

با یک نهضت و انق��الب عظیم مردمی به رهبری یکی از 
رهب��ران بزرگ و اس��تثنایی تاریخی این نهضت را به رغم 
مخالفت همه قدرت ها و ابرقدرت ها به پیروزی برسانند. 

روحانی در ادامه با بیان اینکه علوم انس��انی و اسالمی 
در کنار هم متکفل شناخت بهتر انسان و رسالت انسان و 
دریافت و فهم سنت های الهی است، اظهار کرد: هیچ چیز 
با شعار درست نمی ش��ود. البته شعار گاهی برای تذکر و 
گم نشدن راه الزم است. اما در کنار شعار باید راه را پیدا 
کنیم. باید بدانیم هدایت الهی یعنی راه و صراط را نشان 
دادن و در همین راس��تا باید پرسید چطور باید جامعه را 

هدایت کرد و مسیر درست را به مردم نشان داد. 
وی با تاکید بر اینکه مداخله در علم از س��وی سیاست 
نه به نفع علم و نه به نفع سیاست می شود و هم حکومت 
و هم دانش��گاه در این راستا ضرر می کنند، با مورد توجه 
ق��رار دادن موضوع اس��المی کردن و بوم��ی کردن علوم 
انس��انی، اظهار کرد: اگر مقصود از اس��المی کردن علوم 
انس��انی و اجتماعی این باش��د که دول��ت می خواهد در 
عل��م مداخله کند ما ضرر خواهیم ک��رد. اگر مقصود این 
است که دانشگاه ها اس��تقالل علمی نداشته باشند یعنی 
در دانش��گاه امر و نهی باش��د ضرر کرده ای��م. ما در علم 
ک��ور باش و دور ب��اش نداریم. علم و دان��ش محیط آزاد 
می خواهد و محیط آزاد یعنی اینکه اگر اس��تاد، دانشجو 
و عالم و پژوهش��گری در راه سخنی بگوید و اعالم نظری 
کند و م��ا صدایش کنیم و به او بگوییم چرا این حرف را 
زدی، بدانیم که راهمان غلط اس��ت و به جایی نمی رسیم 
و نمی ش��ود دنیای علم را با س��وءظن نگاه کرد و باید با 

حسن ظن نگاه کنیم. 
وی ب��ا بیان اینکه ممکن اس��ت هر کس��ی در زندگی 
تخلف��ی کن��د و البت��ه با متخل��ف طبق قان��ون برخورد 
می ش��ود، تاکید کرد: سوءظن غیر از جرم است، ولی ما به 

همه سوءظن داریم. چقدر بد است که می نویسند این آقا 
هم نماز می خواند. واقعا در کش��ور اسالمی چنین چیزی 
ش��رم آور است، در کش��وری که به خاندان رسالت عشق 
می ورزن��د. مثل اینکه همه بی نماز ند و ما باید ثابت کنیم 

که یکی نماز می خواند. 
رییس جمهور نیاز به گفت وگو و با هم حرف زدن را یک 
ضرورت خواند و با مورد توجه قرار دادن نقش ش��هیدان 
مطهری و بهش��تی در تدوین درست علوم انسانی و علوم 
اس��المی ، اظهار کرد: باب حوزه و ش��ناخت حوزه و باب 
تحقیق و آزادمنش��ی این گونه ش��خصیت ها بودند. حال 
نکن��د یک وقت برعکس ش��ود و یک ب��اب عوضی از در 
حلبی مدنظ��ر قرار بگیرد و جای یک در واقعی را بگیرد. 

ان شاءاهلل که نمی شود. 
روحانی در ادامه گفت: این چه دانش��گاهی اس��ت که در 
کرسی جرم شناسی و کیفرشناسی اش از اساتید بزرگ دنیا 
استفاده نشود. معنای این موضوع این نیست که همه نظرات 
آنها درس��ت اس��ت. نظریات در دنیا قابل نقد و ابطال است. 
امروز که در جامعه مشکالتی مثل طالق و اعتیاد داریم چه 
کسانی باید به کمک ما بیایند. مگر اینها برای علوم انسانی 
نیست؟ چه کسی باید سبک زندگی که مقام معظم رهبری 
همواره بر آن تاکید می کنند را تدوین کند؟ مگر االن بخشی 
از مش��کل ما و مش��کل جامعه ما اقتصادی نیست؟ و مگر 

اقتصاد جزو علوم انسانی محسوب نمی شود؟ 
رییس جمه��ور بر ضرورت اس��تقالل و ض��رورت وجود 
استقالل و آزادی در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: مسیر 
گفت و ش��نود باید باز ش��ود و الزم اس��ت تا با هم حرف 
بزنیم و با دلسوزی و برای اهداف بلندمدت بحث کنیم و 
بدانیم علوم انسانی برای ادامه راه انقالب و توسعه انقالب 
بیش��تر باید کمک کنند. ما به توسعه علم با کمک دولت 

و نه با مداخله دولت نیازمندیم. 

رییس جمهور روحانی: 

دانشگاه فضای آزاد می خواهد

آمریکا: شهرک  سازی اسراییل در کرانه باختری غیرقانونی است
آمریکا از تصمیم اس��راییل ب��رای ارائه 
مناقصه های جدید به منظور ساخت وساز 
بیشتر در مناطق اش��غالی کرانه باختری 
رود اردن انتق��اد کرده اس��ت. به گزارش 
بی بی س��ی، جاش ارنست، سخنگوی کاخ 
سفید گفته است که چنین اقدامی، باعث 

انزوای بین المللی بیش��تر اسراییل خواهد 
ش��د و تاثیری نی��ز در تقوی��ت امنیت یا 
افزایش رفاه آن کش��ور ندارد و نه تنها به 
پیش��رفت مذاکرات صلح کمک نمی کند، 
بلکه حتی تاثیری عکس خواهد داش��ت. 
او گفت: »به باور ما، ش��هرک ها غیرقانونی 

هس��تند و تاثیری زیانبار بر روند حصول 
توافق برای داش��تن دو کش��ور مس��تقل 

دارند.«
یک گروه ناظر اس��راییلی روز جمعه، 
۳۰ ژانویه، اعالم کرد که اسراییل صدها 
مناقصه برای احداث واحدهای مسکونی 

جدی��د در کرانه باختری رود اردن ارائه 
کرده اس��ت. اس��راییل متهم ش��ده که 
ای��ن اقدام، تنه��ا فعالیت��ی تبلیغاتی در 
آس��تانه انتخاب��ات پیش رو بوده اس��ت. 
فلس��طینیان واکنش��ی تند به ارائه این 

مناقصه داشته اند. 

روزنامه واشنگتن پس��ت نوش��ت: س��ازمان جاسوس��ی 
آمریکا )س��یا( و س��ازمان جاسوس��ی اس��راییل )موساد( 
عامل ترور عماد مغنیه عضو برجس��ته حزب اهلل در حمله 
بمب گذاری خودرو بوده اند. به گزارش مونیتورینگ اخبار 
خارج��ی واحد مرکزی خبر، واشنگتن پس��ت ب��ه نقل از 
یک مقام س��ابق نوش��ت: آمریکا در س��اخت بمبی که از 

آن برای ترور عماد مغنیه در س��ال 2۰۰8 اس��تفاده شد، 
دس��ت داش��ت و این نوع بمب چندین بار در مرکزی در 
کارولینای شمالی آزمایش شده بود. این روزنامه همچنین 
به اظهارات شماری از مقامات سابق آمریکایی درخصوص 
دست داش��تن آمریکا در عملیات ترور عماد مغنیه اشاره 

کرده است. 

واشنگتن پست: سیا و موساد در ترور عماد مغنیه دست داشتند

  ب�ه گزارش العالم، س�جی الدلیمی 

همسر خلیفه داعش که سال 2014 در 
مرز لبنان دستگیر شد اعتراف کرد. 

 بمب افکن های نیروی هوایی روسیه 
ب�ا پ�رواز در حاش�یه حری�م هوایی 
انگلیس، خطوط هوایی این کش�ور و 
مسیر پروازی هواپیماهای آن ازجمله 
هواپیماهای مسافری را مختل کردند. 
 اردوغ�ان رییس جمهوری ترکیه با 
انتقاد از برخی سخنان مبنی بر اینکه 
وی تالش دارد ت�ا اختیاراتی همانند 
یک س�لطان داشته باش�د، گفت که 
وی بیشتر تمایل دارد تا همانند ملکه 

الیزابت انگلیس باشد. 

رس�انه دولتی کره شمالی روز شنبه اعالم کرد، »رهبر جوان کشور بدون فکر 
با س�گ های هاری که به دنبال براندازی سیستم سوسیالیست پیونگ یانگ 

هستند، بر سر میز مذاکره نمی نشیند.«

تیتر اخبار

معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت گف��ت: از نمایندگان 
کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسالمی سوال کنید چرا 
برنامه افزایش مالیات بر سیگار در سال ۹۴ را وتو کرده اند. 
دکتر علی اکبر س��یاری در حاشیه نشس��ت خبری پویش 
ملی مبارزه با سرطان درخصوص وضعیت قاچاق سیگار در 
کشور، اظهار داشت: شش استراتژی برای کنترل دخانیات 
در دنیا وج��ود دارد که نخس��تین آن افزایش هزینه لذت 
بردن از سیگار است یعنی اینکه قیمت مواد دخانی از طریق 
مالیات باال برود. وی با تاکید بر اینکه مالیات بر س��یگار در 
حال حاضر به قیمت خرده فروشی گرفته نمی شود، افزود: ما 
معتقدیم با افزایش مالیات بر سیگار به قیمت خرده فروشی، 

ع��الوه بر اینکه مصرف م��واد دخانی کاهش می یابد، باعث 
خواهد ش��د قاچاق سیگار نیز کنترل شود. معاون بهداشت 
وزارت بهداشت با انتقاد از نمایندگان کمیسیون تلفیق که 
این موضوع را وتو کرده اند، تاکید کرد: دوس��تان معتقدند 
اگر مالیات بر سیگار افزایش یابد، قاچاق مواد دخانی بیشتر 
می شود. بررسی ها نشان می دهد ساالنه هزار تریلی سیگار 
وارد کشور می شود، چطور ممکن است کسی متوجه ورود 
قاچاق این مقدار س��یگار نشود. ما معتقدیم واردات قاچاق 
سیگار سازمان یافته است که باید با آن برخورد جدی شود. 
در حال حاضر مالیات بر سیگار 11 درصد است که باید این 

میزان به 8۰ درصد افزایش یابد. 

ورود سازماندهی شده 1000تریلی سیگار در سال

  س�خنگوی س�ازمان ام�داد و نج�ات 

جمعیت هالل احمر جزییات ریزش بهمن 
و گرفتار شدن کوهنوردان را تشریح کرد. 
 کالنت�ری 112 ابوس�عید از دس�تگیری 
س�ارقی که با تخریب در من�ازل، اقدام به 

سرقت کرده بود خبر داد. 
حفاظ�ت  س�ازمان  ریی�س  ابت�کار،   
محیط زیس�ت گفت: آمادگی الزم را برای 
آموزش، توانمندسازی و تبادل اطالعات و 

تجربه با کشور افغانستان داریم. 
پس از کوالک ش�دید بوس�تون، جان کری به دلیل پارو نکردن برف های مقابل 

منزلش 50 دالر جریمه شد

تیتر اخبار

جای��زه  کتاب س��ال ش��عر »خبرن��گاران« در نهمین دوره  
برگزاري خود، از یک عمر فعالیت شعري »امیرهوشنگ ابتهاج 
)ه.ا. س��ایه( « تجلیل مي کند. به گزارش ایس��نا، جایزه  کتاب 
س��ال ش��عر خبرنگاران در این دوره نیز در سه بخش »کتاب 
سال«، »ویژه« )ش��اعران بدون کتاب( و »یک عمر دستاورد 

شعري«، منتخبان خود را معرفي مي کند. این جایزه در بخش 
یک عمر دستاورد شعري که پیش تر به شاعراني چون عمران 
صالحي، محمدعلي سپانلو، مفتون امیني، سیمین بهبهاني، 
ج��واد مجابي، یداهلل رویایي و احمدرضا احمدي تعلق گرفته، 

در دوره  نهم، از هوشنگ ابتهاج تجلیل مي کند.

تجلیل از سایه

  دکتر اکبر عالمي از آزاد ش�دن حضور 

چهره ه�ا در تبلیغ�ات ک�ه به تازگي اتفاق 
افتاده است، حمایت کرد و گفت: امیدوارم 

این اقدام در آینده ثمربخش باشد.
 تازه ترین واژه هاي مصوب فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي در کارگروه هاي مختلف 

اعالم شد.
 اجرای شامگاه 10 بهمن ماه »کتاب ها« و 
»کومونا«ي لهس�تان در سالن اصلي تئاتر 
شهر به دلیل تاخیر هیات داوران نیم ساعت 

دیرتر شروع شد.

»کالین مک کالو« نویسنده رمان پرفروش و معروف »پرندگان خارزار« )مرغان 
شاخسار طرب( در سن 77 سالگي درگذشت

تیتر اخبار

موزه  باشگاه بارسلونا در فهرست پربازدیدترین موزه هاي 
منطقه  کاتالونیاي اس��پانیا، باالتر از موزه هاي »پیکاسو« و 
»دالي« قرار گرفت. موزه  باش��گاه فوتبال »بارس��لونا« در 
سال 2۰1۴ بیشترین تعداد بازدیدکننده را در میان دیگر 
موزه هاي بخش خودمختار کاتالونیا داش��ت. یک میلیون 
و 5۳۰ هزار و ۴8۴ نفر در س��ال گذش��ته  میالدي از این 
مکان دیدن کردند که این رقم نس��بت به س��ال پیش از 
آن 62/1 درصد افزایش داش��ته اس��ت. دومی��ن مقام در 

ای��ن رده بندي به موزه  »س��الوادور دال��ي« تعلق گرفت و 
پس از آن موزه  »پابلو پیکاس��و« در شهر بارسلونا سومین 
رتبه را کس��ب کرد. یک میلی��ون و 2۹7 هزار و ۳11 نفر 
در س��ال 2۰1۴ از م��وزه  »دالي« دیدن کردن��د و تعداد 
بازدیدکنندگان موزه  »پیکاس��و« ۹1۹ ه��زار و 81۴ نفر 
بوده اس��ت. چهارم ژانویه، تعداد کل بازدیدکنندگان موزه  
»بارس��لونا« که در ماه س��پتامبر ۳۰ سالگي اش را جشن 

مي گیرد، به 25 میلیون نفر رسید.

کارلوس کي روش بعد از نشس��ت خود با علي کفاشیان 
در جمع خبرنگاران درخصوص موضوع استعفاي خود در 
برنامه ۹۰ عنوان کرد: من نگفتم که اس��تعفا دادم. کارها 
در حال پیش رفتن اس��ت. م��ن همین جا مراتب قدرداني 
خودم را به این کش��ور اعالم مي کنم. ضمن اینکه مراتب 
قدردان��ي من انتها ناپذیر اس��ت. راجع به موضع ش��خص 
خودم که در برنامه ۹۰ اعالم کردم این فرصت را داش��تم 
که ب��ا رییس فدراس��یون صحب��ت کن��م و نقطه نظراتم 
را درب��اره اتفاقاتي ک��ه در اطراف تیم مل��ي در حال رخ 

دادن اس��ت مطرح کنم. نمي دانم در آینده چه اتفاقي رخ 
مي دهد ولي ادامه دادن با این ش��رایطي که ما داش��تیم 
غیرممکن اس��ت. در انته��ا باید بگویم االن زماني اس��ت 
که باید کمي اس��تراحت کنیم. البته باید ش��رایط کنوني 
فدراس��یون را ه��م در نظر بگیریم. ب��راي حمایت از تیم 
ملي اگر بنده دلیل این مشکالت هستم فکر مي کنم براي 
مصلحت و براي پیش��رفت فوتبال ایران من این تصمیم را 
 در دستان رییس فدراسیون مي گذارم تا بتوانیم به توافق 

دوطرفه برسیم.

پربازدیدترین موزه، موزه باشگاه بارسلونا 

تصمیم بر عهده کفاشیان است

   85ه�زار نفر ب�ازي اس�ترالیا مقابل 

کره جنوبي را از نزدیک تماشا کردند.
  روزبهاني بوکس�ور شایس�ته ایران 

ب�ا صعود ب�ه مرحل�ه نیمه نهایي لیگ 
نیمه حرف�ه اي بوک�س جهان س�همیه 

المپیک 2016 ریو را به دست آورد.
فدراس�یون  ریی�س  پوری�ا،    

بدمینت�ون گف�ت: از زمان حضور من 
در راس فدراس�یون جایزه پنج هزار 
دالري ج�ام فجر را ب�ه 15 هزار دالر 

تغیی�ر دادم.
اس�ترالیا با نتیجه دو بر ی�ک کره جنوبی را شکس�ت داد و به قهرمانی جام 

ملت های آسیا رسید

تیتر اخبار
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مه�دی علی اکبر زاده، مدی�رکل فرهنگی و هنری 
وزارت آم�وزش و پ�رورش از نواخت�ه ش�دن زنگ 
انق�اب در تم�ام مدارس کش�ور در س�اعت 9:30 
صبح امروز  12 بهمن ماه به مناس�بت س�الروز ورود 

ام�ام خمین�ی )ره( ب�ه میه�ن خب�ر داد. در آیین 
انقاب هرس�ال روز 12 بهم�ن همزمان با ورود امام 
خمین�ی )ره( ب�ه ایران، زن�گ انقاب در سراس�ر 

کشور به صدا درمی آید. 
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تدی خرسه از مشتریان ایرانی 
رخصت می خواهد

دوب��اره چش��م مان ب��ه جم��ال تدی خرس��ه در 
ش��د.  روش��ن  داخل��ی  تلویزیون��ی  آگهی ه��ای 
تدی خرس��ه این ب��ار با هیبتی جدی��د در تبلیغات 
داخل��ی ایفای نقش می کند. این خرس بداخالق و 
مش��هور هالیوودی با لباسی به سبک جوانان قدیم 
در تی��زر تلویزیونی مربوط به یکی از ش��رکت های 
تولیدکننده رادیاتور به تبلیغ و آوازخوانی پرداخته 
اس��ت؛ س��بکی که مورد عالقه بسیاری از ایرانی ها 
اس��ت و معم��وال از آن در اکث��ر فیلم های قدیمی 

استفاده می شد.

تدی در این تیزر کت وشلواری مشکی با پیراهن 
س��فید رنگ و یقه باز پوشیده اس��ت، سبک لباس 
پوش��یدنی که هر ف��ردی را به خن��ده وا  می دارد. 
دس��تمال گردن یزدی این خرس نیز جالب توجه 
اس��ت، دس��تمالی که با داش��تن یک کاله لبه دار 
همه چیز را برای تجسم یک جوان بازاری و قدیمی 

کامل کرده است. 
شاید اگر این طور پیش برود و نسخه های بعدی 
این تیزر از طرف ش��رکت س��اخته ش��ود، شرکت 
اصلی س��ازنده عروس��ک تدی ایده ای��ن تیزر را با 
لباس جدید این خرس از ش��رکت تبلیغاتی ایرانی 

بخرد و آن را به کل دنیا ارائه دهد. 

 به هرحال ش��رکت تبلیغاتی داخلی تش��خیص 
داده اس��ت که تدی با لباس، بهتر از تدی بی لباس 
در فیلم های هالیوودی اس��ت. ت��دی در این تیزر 
بامزه از قدمت و سابقه شرکت تولیدکننده رادیاتور 
می گوید؛ قدمتی که به نظر در آن کمی اغراق شده 
اس��ت. البته کار تبلیغات اغراق اس��ت و نمی توان 
دراین باره به سازندگان آگهی خرده گرفت. در این 
آگه��ی تدی یا نوه عمو یادگار قدمت این ش��رکت 
را به دورانی نس��بت می دهد که هن��وز خانه ها به 
لوله کش��ی گاز مجه��ز نش��ده بودن��د. دورانی که 
کرسی های مادربزرگ پشت مردم آن زمان را گرم 
می کرده است. در نتیجه تصویرگری این تیزر برای 
نسل س��ال های 40 یا 50 نوستالژیک است و اکثر 
آنها با دی��دن این آگهی یاد خاطرات بخاری نفتی 

برایشان زنده می شود. 

در ای��ن تیزر، تدی ایرانیزه ش��ده، باز پش��تش 
گرم اس��ت و ب��ا رادیاتوری که به پش��ت دارد، در 
ب��ازار و کوچه و خیابان قدم می زد و از بازاری های 
قدی��م رخص��ت می خواهد. ب��رای مث��ال در این 
تیزر تدی خرس��ه ب��ه گرمابه م��ی رود و دالکی او 
را مش��ت و مال می ده��د، بعد از گرمابه به س��راغ 
 قهوه خان��ه م��ی رود و ی��ک چ��ای قند پهل��و را به 

بدن می زند. 
به نظ��ر، کمتر بینن��ده  ای از دی��دن این آگهی 
انصراف بدهد و خواهان این باش��د که حین پخش 
آن کان��ال تلویزیون را تغییر دهد. اگر در کنار این 
بیننده  کودکی نیز باش��د، امکان ندارد تغییر کانال 

توسط مخاطب صورت بگیرد. 
براین اس��اس، به نظر این تیزر با تکنیک ساخت 
ابتدای��ی اش در جلب نظ��ر مخاط��ب موف��ق عمل 
کرده و س��ازنده توانس��ته تیزری موزیکال بس��ازد 
که مش��تریان ایرانی را به س��مت خود جلب کند، 
اما عالوه بر ش��خصیت عاریه ای این تیزر، موسیقی 
 »all eyes on me« آن نی��ز برگرفته از آهن��گ
اس��ت. البته این آهنگ نیز توس��ط س��ازنده این 
تی��زر تاحدودی ایرانی ش��ده اس��ت. ب��ا تمام این 
توصیف��ات به نظر می رس��د ش��رکت تولیدکننده 
 رادیات��ور می خواهد این عروس��ک را س��فیر برند 

خود کند. 

چ��ون چندین تیزر با اس��تفاده از آن س��اخته و 
خواسته از طریق این خرس پیام تبلیغاتی اش را به 
مشتریان خود برساند. به هرحال ترکیب عروسک 
خارجی تدی با تصاوی��ر قدیمی ایرانی، تیزر بامزه 
و جالب��ی را خلق کرده و ب��دون توجه به محتوا و 
همخوانی آن با اس��تراتژی برن��د، دیدنش خالی از 

لطف نیست. 

سیلوستر استالونه در آگهی 
تبلیغاتی نان

س��تاره فیلم راکی، سیلوس��تر اس��تالونه، در یک آگهی 
تبلیغاتی برای نان Warburtons می درخش��د. در این 
آگهی تبلیغاتی نقش او به عنوان یک بکس��ور پیر در فیلم 
»جنگ سرد« تکرار خواهد شد. سیلوستر استالونه در این 
آگهی صحنه معروف فیل��م راکی را از نو خلق می کند. در 
آن صحن��ه او در قالب برنامه آموزش��ی خ��ود از موزه هنر 
فیالدلفیا بیرون می پرد. این بار سیلوستر استالونه دو تکه نان 
را محکم در دست گرفته و لوکیشن نیز شهر لنکشایر است.

به گزارش  ام بی ای نیوز، آژانس تبلیغاتیWCRS  وظیفه 
ساخت آگهی تبلیغاتی خالقانهWarburton  را بر عهده 
داشته و شبکه آژانس رسانه های جهانی Mindshare به 
مدیریت رسانه ها پرداخته است. این آگهی تبلیغاتی امسال 
پخش خواهد ش��د. Warburtons بزرگ ترین کمپین 
خود را با هدف پشتیبانی از محصول پنجاه پنجاه خود در 
س��ال 2013 برگزار کرد که اخیرا در ارتباط با فیلم کمدی 
Paddington راج��ع به خرس س��اندویچ خور با عنوان
WarBearTons برند سازی مجدد شد. استالونه قبال در 
یک آگهی تبلیغاتی برای کمپین بلند مدت چهارشنبه های 
اپراتور موبایل Orange ساخته شده توسط یک تهیه کننده 
آمریکایی به نام »فالون« حضور یافته و با ستاره فیلم هایش 
یعن��ی   ، Inbetweeners  و  The Expendables2

جیمز باکلی ارتباط پیدا کرده است. 

تبلیغات خالق

New Zealand آگهی: بیمه
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نرگس فرجی

افشای زودهنگام یک طرح در مرحله کارشناسی موج ایجاد کرد

تبلیغ روی دیوار مدرسه

وزارت  ک�ه  ش�ده  ش�نیده  اخب�ار  در 
آموزش وپ�رورش در اقدام�ی قصد دارد 
طرح�ی را ب�ه اج�را درآورد ک�ه در آن 
دیوارها و فضاهای آموزش�ی مدارس را 
برای تبلیغات در اختیار اهالی کسب و کار 
قرار ده�د. فکر می کنید این طرح با چه 

هدفی شکل گرفته است؟ 
به واقع همان طور که بیان کردید این یک 
طرح است و بنا به گفته وزیر آموزش وپرورش 
و مدیرکل دفتر وزارتی آموزش وپرورش این 
طرح هنوز در مراحل کارشناس��ی است. اگر 
بخواهیم تفس��یر بی طرفان��ه ای از گفته های 
وزیر داش��ته باش��یم آموزش وپرورش برای 
جبران بخشی از مش��کالت مالی خود قصد 
دارد تبلیغات محیطی را در فضای آموزشی 
مدارس داشته باشد، اما چون توضیح کاملی 
در این خصوص داده نشده نمی توان قضاوت 

عجوالنه ای داشت.
اق�دام  ای�ن  از  نماین�دگان  برخ�ی   
آموزش وپرورش ابراز ناخرسندی و حتی 
آموزش وپرورش را به رشد مصرف گرایی 
و فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتی متهم 
کرده اند. آیا واقعا آموزش وپرورش چنین 

قصدی دارد؟ 
من گمان می کن��م علت این گونه مباحث 
اشتباهی اس��ت که آموزش وپرورش مرتکب 
شده است. وقتی طرحی در حد کارشناسی 
اس��ت نباید رس��انه ای ش��ود، چ��ون معلوم 
نیس��ت از روی میز کارشناس��ی چه چیزی 
بی��رون خواه��د آم��د. البت��ه دغدغه ه��ای 
نماین��دگان ه��م بی دلیل نیس��ت، زیرا اگر 
تبلیغ��ات را با همان قوانین و قواعد رایج در 
نظر بگیری��م فکر می کنم این طرح می تواند 
مش��کالت زیادی را به همراه داش��ته باشد. 
ببینی��د! آموزش وپرورش از جایگاه بس��یار 
وی��ژه ای برخوردار اس��ت و هر کش��وری در 
حقیق��ت ب��ا حمایت زیادی که از سیس��تم 
آموزش��ی خ��ود می کند، می خواه��د آینده 
کش��ورش را تضمین کند. به این ترتیب اگر 
درآمدزایی  ب��رای  آموزش وپرورش  بپذیریم 
در اختیار تبلیغات قرار بگیرد، آس��یب های 
جبران ناپذی��ری ب��ه آن خواهی��م زد ک��ه 
نمی شود به همین راحتی از کنارش گذشت.

 پس شما هم موافق هستید که تبلیغات 
برای آموزش وپرورش آسیب زاست؟ 

نه! من با این حرف به صورت محض موافق 
نیستم چون همین االن هم آموزش وپرورش 
همان کاری که وزیر آموزش وپرورش مطرح 
کرده انجام می دهد، مثال در کتاب دبس��تان 
در مورد قوانین راهنمایی و رانندگی صحبت 
ش��ده یا بارها بس��یاری از مدارس اقالمی را 
دریافت کرده اند که نام تجاری یا آرم شرکتی 
در آن درج شده، مثال شرکت پتروشیمی در 
راستای مسئولیت اجتماعی خود به مدارس 

هدایایی داده یا ش��هرداری ها یا سایر نهادها 
هم به همین شکل عمل کرده اند.

آیا به طور مشخص می توانید مثالی بیاورید 
که چنی�ن اتفاق�ی در آموزش وپرورش 
در ح�ال رخ دادن اس�ت؟ ب�ه تعبی�ری 
می خواهم نتیجه بگیرم آیا در پس حرف 

وزیر چیز دیگری نهفته است؟ 
بله! می توان به طور دقیق به بسیاری از این 
موارد اشاره کرد. مثال طرح »یادیار مهربان« 

ک��ه با همکاری ش��هرداری ها همه س��اله 
در بهمن م��اه به آموزش وپ��رورش کتاب 
هدیه می ش��ود و در قب��ال آن مهر و آرم 
ش��هرداری هم پای کتاب ها می خورد. به 
تعبیری این خودش تبلیغ اس��ت یا طرح 
»همیار پلیس« که بین آموزش وپرورش 
و اداره راهنمای��ی و رانندگ��ی در ح��ال 
اجرا اس��ت و دانش  آموزان بسیاری لباس 
پلیس، نشان پلیس و... را به همراه دارند 
و این نیز می تواند بار تبلیغی داشته باشد. 
آنچ��ه از صحبت ه��ای وزیر ب��ر می آید، 
چنین چیزی است و من می گویم همین 

االن این اتفاق در حال رخ دادن است و اصال 
بار تبلیغی هم ندارد. تازه خیلی هم استقبال 
می ش��ود، اما به نظر، آموزش وپرورش قصد 
دیگری دارد و این نگران کننده اس��ت یعنی 
اگرچه به ش��وخی در رسانه ها گفته می شود 

که قرار اس��ت روی دیوار مدارس چیپس و 
پفک تبلیغ ش��ود. اما به نظرم فکر این طرح 

هم می تواند آزار دهنده باشد.
حتی اگ�ر مثال روی دیواره�ا کتاب های 
کمک آموزشی تبلیغ ش�ود، بازهم برای 

روند آموزشی اختاللی ایجاد می کند؟ 
بله! من با هر چیزی که بخواهد رنگ وبوی 
درآمدزای��ی از تبلیغ داش��ته باش��د موافق 
آموزش وپ��رورش  آن وق��ت  زی��را  نیس��تم، 

وام��دار خواه��د بود و از وظیف��ه ذاتی خود 
دور خواهد ش��د. ببینید! من با موسس��ات 
آموزش��ی مش��کلی ن��دارم، اما وقتی ش��ما 
می آیید و مدارس خود را در اختیار آنها قرار 
آموزش وپرورش  می دهید عمال کارکردهای 

را زیرس��وال می برید. حال شما تصور کنید 
که این موسسه چیزی را بخواهد تبلیغ کند 
که با اهداف آموزش وپرورش مغایرت داشته 
باشد آن وقت مش��کالت بیشتر می شود. در 
طرحی که آموزش وپرورش مطرح س��اخته 
این گونه بیان ش��ده ک��ه می خواهد با نهادها 
و س��ازمان ها تعام��ل کند، مثال با ش��رکت 
آب و فاض��الب که در قب��ال پولی که از این 
شرکت دریافت می کند اجازه دهد شعارهای 
تبلیغاتی این ش��رکت در دیوار ها درج 
ش��ود. این موض��وع جزو اه��داف ملی 
اس��ت و اص��ال نباید ب��ه آن رنگ وبوی 
تبلیغی داد. اتفاقا باید آموزش وپرورش 
با شرکت آب و فاضالب تفاهم نامه امضا 
کند و در مواد درسی دانش آموزان این 
موضوع گنجانده ش��ود که آب سرمایه 
ملی اس��ت و ایران کشور خشکی است 
و بح��ران کم آب��ی ایران را ب��ه چالش 
خواهد کش��ید. این موضوعات باید در 
دولت حل ش��ود و نباید اینقدر ش��أن 
و منزلت آموزش وپ��رورش پایین بیاید 
که این گون��ه موضوعات به ص��ورت طنز در 

رسانه ها به سخره گرفته شود.
فکر می کنید آی�ا واقعا آموزش وپرورش 
ب�رای تامین نیازهای مالی خود می تواند 

از این روش کسب درآمد کند؟ 

بله! با هر روش��ی می ش��ود کسب درآمد 
ک��رد، این هم یک روش اس��ت، اما موضوع 
ای��ن اس��ت ک��ه اگ��ر صحبت ه��ای وزی��ر 
آموزش وپ��رورش را بپذیری��م ک��ه می گوید 
98 درص��د از بودجه آموزش وپرورش صرف 
حقوق می ش��ود، باید عرض کنم این درآمد 

حاصل از تبلیغات بسیار ناچیز خواهد بود.
پس چ�را آموزش وپرورش ای�ن طرح را 

مطرح کرده؟ 
به واقع عزم وزی��ر آموزش وپرورش بر آن 
اس��ت که هر چ��ه بیش��تر بخش خصوصی 
را در حوزه ه��ای مختل��ف دخال��ت ده��د. 
پیش ت��ر از این نیز ط��رح واگذاری مدارس 
دولت��ی ب��ه بخش خصوص��ی مطرح ش��د 
که ب��ا مخالفان ج��دی نیز روبه رو اس��ت. 
االن ه��م ط��رح واگذاری فض��ای محیطی 
م��دارس ب��رای تبلیغات مطرح اس��ت. من 
فکر می کن��م دولت بای��د در این خصوص 
جدی ت��ر وارد عمل ش��ود و بح��ران مالی 
آموزش وپرورش را هرچ��ه زودتر رفع کند. 
در غیر این ص��ورت در دراز م��دت می تواند 
طرح های هیجان��ی اینچنینی ک��ه اندکی 
سرمایه به آموزش وپرورش تزریق می کند، 
بیش��تر ش��ود و مدارس برای کسب در آمد 
بیش��تر دس��ت به هر کاری بزنند. چه بس��ا 
همان شوخی رس��انه ای روزی محقق شود 
و م��ا ش��اهد بیلبورد های تبلیغاتی بر س��ر 
درکالس ها باشیم که پفک تبلیغ می کند. 

در پایان اگ�ر می خواهید نکته ای به این 
بحث اضافه کنید.

دوست دارم حکایتی را به عنوان حسن ختام 
نقل کنم؛ می گویند انگلیسی ها وقتی به هند 
رفتن��د به مرد فقیری پیش��نهاد دادند که در 
قب��ال پولی یک پ��ای او را بخرن��د تا هر وقت 
خواستند پایش را قطع کنند. مرد فقیر اولش 
امتناع کرد ام��ا به او تضمین دادند که به این 
زودی ها قرار نیست پایش را از دست بدهد اما 
هر وقت نیاز شد پایش را قطع خواهند کرد، در 
قبالش او باید همراه آنها به هند بیاید و در آنجا 
با خیال راحت زندگی کند. سال ها می گذرد و 
م��رد در کمال آرامش زندگی خودش را ادامه 
می دهد تا اینک��ه روزی مرد فقیر بدون توجه 
ب��ه گاوی که در خیابان نشس��ته لگد می زند 
بی آنکه بداند گاو در هند بسیار مقدس است. 
ش��ورش می شود و هندی ها خواستار مجازات 
مرد می شوند. در همین زمان انگلیسی ها وارد 
عمل می شوند و به مرد می گویند اینک زمان 
قطع پایت فرا رسیده. به میدان شهر می روند و 
می گویند این مرد با پا به گاو مقدس لگد زده و 
ما برای تنبیه قصد داریم پایش را قطع کنیم تا 
از این پس هیچ کس حق توهین نداشته باشد. 
حکایت دیوار مدارس هم همین اس��ت وقتی 
واگذار ش��ود برای تبلیغ، دیگر اختیاری بر آن 

نمی توان داشت. 

حسین محمدیان

آموزش وپرورش از جایگاه بسیار ویژه ای 
برخوردار است و هر کشوری در حقیقت 
با حمایت زیادی که از سیستم آموزشی 
خود می کند، می خواهد آینده کشورش را 
تضمین کند. به این ترتیب اگر بپذیریم 

آموزش وپرورش برای درآمدزایی در 
اختیار تبلیغات قرار بگیرد، آسیب های 

جبران ناپذیری به آن خواهیم زد

باز خبری داغ ستون های وزارت آموزش وپرورش 
وزی�ر  این ب�ار  اس�ت.  انداخت�ه  ل�رزه  ب�ه  را 
آموزش وپرورش اعالم کرده می خواهد دیوارهای 
م�دارس را ب�ه تبلیغات اختصاص ده�د. با اینکه 
وزیر هنوز جهت دهی این طرح را به ش�کل کامل 

مش�خص نکرده و در رس�انه ای مطرح نشده که 
وزارتخانه از فضای م�دارس برای چه حوزه ای از 
تبلیغات می خواه�د بهره برداری کند، رس�انه ها 
جنج�ال به پ�ا کرده اند که دیواره�ای مدارس از 
ای�ن به بعد قرار اس�ت به رس�انه تبلیغاتی برای 
ش�رکت های تولیدکننده چیپ�س و پفک تبدیل 

شود. 

ای�ن خب�ر به مجل�س نیز رس�یده و بس�یاری 
از نماین�دگان نس�بت ب�ه ای�ن ط�رح اعتراض و 
پیامدهای منفی آن را به این وزارتخانه گوش�زد 
کرده اند. بس�یاری از کارشناس�ان حتی استفاده 
از دیوارهای مدارس را ب�رای تبلیغات کتاب های 
کمک آموزش�ی نیز مناس�ب نمی دانند و نس�بت 
ب�ه این موضوع نیز اعت�راض می کنند. اینکه چرا 

طرح�ی که هن�وز مراح�ل کارشناس�ی آن تمام 
نش�ده، به این صورت رسانه ای شده جای تعجب 
دارد. شاید آموزش وپرورش با این کار می خواهد 
نظر شرکت های تبلیغاتی مختلف را به این رسانه 
جدید جلب کند. با عباس فرهی، دبیر و مش�اور 
یک�ی از دبیرس�تان های تهران به تحلی�ل ابعاد 

مختلف این موضوع پرداخته ایم .



مدیریت تجربه مشتری در صنعت 
تولید گوشی های هوشمند

در بررسی نقش مدیریت تجربه در صنعت تولید 
گوشی های هوشمند، نگرش مشتریان به محصول 
و تصویر از برند س��ازنده گوش��ی مهم ترین عوامل 
تاثیرگذار بر تجربه مش��تری و وفاداری مش��تریان 
ش��ناخته ش��ده اس��ت. تصویر یک برن��د در ذهن 
مش��تریان ناشی از مطلوبیت اس��تفاده از محصول 
اس��ت که در دو عامل س��هولت اس��تفاده و مفید 
ب��ودن محصول و لذت بردن از اس��تفاده که همان 
میزان سرگرم کننده بودن و زیبایی محصول است، 
ش��ناخته شده اس��ت. به عنوان مثال، عمر باتری و 
حجم صدای گوش��ی ج��زو مطلوبیت ها و رنگ آن 
ج��زو لذت هاس��ت و فعالیت ه��ای تولید کنندگان 
گوش��ی های هوشمند در زمینه تصویر برند در این 

دو بعد خالصه می شود. 
در مدیری��ت تجربه مش��تری ه��دف تنها خرید 
یکب��ار محصول نیس��ت بلکه به دنب��ال یک رابطه 
بلندم��دت اس��ت به طوری که یک برند به بخش��ی 
از زندگ��ی یک فرد تبدیل ش��ود اما به دلیل نقش 
اصل��ی ادراک اف��راد در ایجاد ی��ک تجربه، تالش 
برای ایجاد تجربه موفق در میان مش��تریان کاری 
دش��وار به نظر می رس��د. در م��ورد تکنولوژی های 
جدید، این ش��رکت های تولید کننده هستند که با 
تولید محصوالت جدید، خواسته های متفاوتی برای 
مشتریان ایجاد می کنند و به همین دلیل مدیریت 
تجربه مشتریان در این حوزه کاری ساختاریافته تر 
اس��ت اما به دلیل وجود رقابت زیاد در این حوزه، 

خواسته مشتریان به سرعت در حال تغییر است.

براس��اس مطالعات در می��ان تولید کنندگان در 
اروپ��ا، اکث��ر آنها ادعا داش��ته اند در ح��ال اجرای 
مدیریت تجربه مش��تری هس��تند، در حالی که 43 
درص��د از آن��ان برنامه منس��جمی در ای��ن زمینه 
نداش��ته اند. با این حال نزدیک به 75 درصد از این 
ش��رکت ها اس��تراتژی هایی برای اج��رای مدیریت 
تجربه مش��تری در تمام س��طوح شرکت ش��ان در 

آینده نزدیک فراهم کرده اند. 
به دلیل عرضه گوش��ی های هوش��مند و عجین 
ش��دن این وس��ایل ب��ا زندگ��ی مصرف کنندگان، 
اهمیت بررس��ی تجربه مش��تری و ارائه مطلوبیت 
و ل��ذت موردنظر مش��تریان امری ضروری اس��ت 
که نش��ان دهنده گذر ش��رکت های تولید کننده در 
ای��ن صنعت از مرحل��ه محصول و جن��گ قیمتی 
ب��ه مرحله ای جدید اس��ت. در بخش های بعدی به 
بررس��ی مدیریت تجربه مش��تری در سایر صنایع 

می پردازیم. 

آموزش سالمت
با بسته بندی كرم ضد آفتاب

ب��ه   Neutrogena Clpoudscreen ک��رم 
مصرف کنن��دگان خود آم��وزش می ده��د که فقط 

اشعه های آفتاب مضر نیستند. 
لوس��یونی    Neutrogena Cloudscreen
نیس��ت که قصد محافظ��ت از اف��راد در مقابل آثار 
زیانبار ایس��تادن زیر ابر ها را داش��ته باشد زیرا ابرها 
چنین ضررهایی را به بدن انس��ان نمی رس��انند. در 
عوض، Neutrogena Cloudscreen یک کرم 
ضد آفت��اب معمولی اس��ت که با بس��ته بندی جدید 
خود به م��ردم درس مهمی درباره ویژگی های فصل 

تابستان می دهد. 
م��ردم نباید فق��ط در ه��وای آفتاب��ی ضد آفتاب 
اس��تفاده کنند، بلکه بیرون رفتن در هوای ابری نیز 
مس��تلزم اس��تفاده از کرم ضد آفتاب است. علت آن 
اس��ت که کرم ضد آفتاب فق��ط از مردم در برابر نور 
آفت��اب محافظت نمی کند، بلک��ه وظیفه حمایت از 
ش��ما در مقابل اش��عه UV را نیز بر عهده دارد. این 
اشعه های UV از پش��ت ابر ها نیز توانایی رسوخ در 

پوست شما را دارند. 
 Neutrogena اگرچه بعضی از افراد شاید به کرم
Cloudscreen به عن��وان ضد آفتاب��ی ب��رای افراد 
گیج و احمق نگاه کنن��د، اما دیگران آن را به عنوان 
محصولی بهتر و مفیدتر در نظر می گیرند. بسته بندی 
Neutrogena Cloudscreen پیامی قوی تر به 
مصرف کنندگان خود فرستاده و از آنها خواسته است 
ت��ا هر موقع روز ک��ه از خانه بی��رون می روند از آن 

استفاده کنند. 

 بازاریابی موبایلی
دنیایی جدید و نوآورانه 

تبلیغ��ات و اطالع رس��انی در کس��ب و کار، امروز 
ب��ه جزیی الینف��ک در واحدهای اقتص��ادی تبدیل 
ش��ده اس��ت؛ به گونه ای که بقا و ت��داوم هر تجارتی 
ت��ا ح��دود زی��ادی ب��ه موفقی��ت ی��ا عدم موفقیت 
فعالیت های اطالع رس��انی، بازاریابی، بازارس��ازی و 
تبلیغاتی محصوالت آن واحد بستگی دارد. از سوی 
دیگر، یکی از محبوب ترین و ش��خصی ترین وسایل 
ارتباطی انسان امروزی تلفن همراه است. بنابراین با 
هوشمندی می توان از این وسیله سودمند در جهت 
اهداف بازاریابی خود س��ود برد. در واقع تلفن همراه، 
راهکار جالبی ب��رای فعالیت های بازاریابی فردبه فرد 
فراهم آورده که از این طریق و با توجه به نکته هایی 
ظری��ف می توان رابط��ه ای  موفق می��ان بازاریاب و 

مشتریان، فراهم کرد.
درست اس��ت که هزینه ارسال پیام کوتاه چندان 
زیاد نیس��ت، اما بدون اندیش��ه وارد آن ش��دن نیز 
ب��ه هیچ وجه هوش��مندانه نیس��ت و تعیین اهداف 
جغرافیایی نخستین گام هوشمندانه در بازاریابی از 
طریق موبایل محس��وب می شود. منطقه جغرافیایی 
مش��تریان بالقوه ما بسیار اهمیت دارد، شرکت های 
خدمات بازاریاب��ی موبایلی امکان ه��دف قراردادن 
منطق��ه  جغرافیای��ی خاص��ی را ب��رای بازاریابی به 
ش��ما می دهند. ب��ه همین دلیل ابت��دا باید در مورد 
اینکه ک��دام مناطق برای بازاریابی ش��ما مناس��ب 
هس��تند تصمیم گیری کنید. یافتن م��کان با توجه 

به کس��ب و کار ما پیچیدگی هایی دارد. اگر این شما 
هس��تید که محصول را برای مش��تری می فرستید 
دیگر دلیلی ندارد که از این منظر منطقه جغرافیایی 
مشتری را مدنظر قرار دهید و به جای آن بهتر است 
مناطقی را مدنظر قرار دهید که احتماال کاالی شما 

برای آنها جذابیت بیشتری دارد. 
بهتر اس��ت در پیامی که فرس��تاده می ش��ود، به 
س��رعت وجه تمایزی قانع کننده ذکر ش��ود. هدف 
از ارس��ال پیام کوتاه برای مصرف کنندگان تنها این 
نیس��ت که به آنها اطالع دهید که شرکت ما وجود 
دارد، بلک��ه باید آنها را تش��ویق کند ت��ا از ما خرید 
کنن��د. به همین دلیل پیامی که برای آنها فرس��تاده 
می شود، نمی تواند حجم چندان زیادی داشته باشد، 
پ��س باید به س��رعت وجه تمایز خود را مش��خص 
کنید. مثال ارس��ال رایگان، تخفی��ف ویژه یا کاالی 
هدیه در ازای افزایش خرید، پیام هایی هس��تند که 
می توانند باعث ش��وند تا مش��تری به س��رعت پیام 

کوتاه شما را پاک نکند.
ش��یوه های مناس��ب و آس��ان برق��راری ارتب��اط 
مشتریان با شرکت بسیار اهمیت دارد. اگر با پیامی 
موفق به ترغیب مش��تری شده ایم این بخشی از راه 
اس��ت و تضمین کننده فروش نخواه��د بود، بخش 
اصلی ماجرا تازه از اینجا آغاز می ش��ود و این دقیقا 
همان مرحله ای اس��ت که بس��یاری از فروشندگان 
و صاحبان کس��ب و کار از آن غفل��ت می کنند، زیرا 
اگ��ر مش��تری تصمیم بگی��رد که از م��ا خرید کند 
ی��ا اطالعات بیش��تری در  مورد کاال ی��ا خدمات ما 
به دس��ت آورد، آن گاه باید شیوه های مناسبی را در 
اختیار او قرار دهیم. ذکر ش��ماره تلفنی که همواره 
اش��غال است، راه مناس��بی برای بازاریابی از طریق 
موبای��ل نیس��ت. در انته��ای پیام خود ش��یوه های 
مختلفی را در اختیار مش��تری قرار دهید، از شماره 
تماس گرفته تا وب س��ایت کس��ب و کارتان و آدرس 
ایمیل و آدرس صفحه شما در شبکه های اجتماعی. 
هرچه ش��یوه های در دسترس بودن خود را گسترش 
دهیم، امکان اینکه مشتری با ما تماس بگیرد بیشتر 
است. سعی کنیم راه حلی را پیش پای مشتری قرار 
دهیم که برای او ساده باشد. مثال می توان ذکر کرد 
برای کس��ب اطالعات بیش��تر یک پاسخ بدون متن 
برای ما بفرس��تند. در این صورت آنها تنها با فش��ار 
چند دکمه می توانند نس��بت ب��ه کاال یا خدمات ما 

ابراز عالقه کنند.
برخورداری از وب س��ایت مناسب به عنوان بخشی 
تفکیک ناپذی��ر از بازاریابی از طریق موبایل اس��ت. 
برای ورود به این بازاریابی باید وب س��ایت مناسبی 
ب��رای خ��ود طراحی کنیم ک��ه ب��رای مرورگرهای 
تلفن هم��راه نیز مناس��ب باش��د ت��ا مخاطبانی که 
برای خرید محصول ما ترغیب ش��ده و قصد بازدید 
وب س��ایت را از طریق موبای��ل دارند، به راحتی این 

کار را انجام دهند. 
بازاریابی از طریق موبایل فرآیندی است که در هر 
مرحله باید بهبود یابد و هدفمندتر شود و باید پس 
از هر مرحله بازخوردهای��ی را که دریافت کرده ایم، 
مورد بررس��ی و تحلیل قرار دهی��م. میزان افزایش 
مراجع��ه به وب س��ایت ی��ا تماس ها پس از ارس��ال 
پیام ه��ای تبلیغاتی را مدنظر ق��رار دهیم. همچنین 
توجه داش��ته باش��یم که چه گروه ه��ای اجتماعی 
واکن��ش بهتری نس��بت به پیام ها نش��ان می دهند. 
چنی��ن تحلیل هایی باعث خواهد ش��د تا بتوانید در 
هر مرحل��ه از بازاریابی های پیامکی هوش��مندانه تر 

عمل کنید.
بازاریابی موبایلی فقط در ارس��ال پیامک خالصه 
نمی ش��ود بلکه دنیایی کامال جدید و نو آورانه است 

که فرصت پیاده سازی آن در ایران نیز وجود دارد.

مدت ها از آن روزها گذشته 
که بازاریابی برای مشتریان به 
ارائه پیش��نهاد خرید  سادگی 
محص��ول خ��ود به مش��تری 
ب��ود. طی چن��د ده��ه اخیر، 
استفاده  آش��کار  تاکتیک های 
برای  از رس��انه های پرطرفدار 
جذب مصرف کنندگان، قدرت 
خود را از دس��ت داده و تکیه 
بر روش های قبلی را سخت تر 
رسانه های جدید،  است.  کرده 
شرایطی را ایجاد کرده که طی 
آن حتی گام های ساده ای نظیر 
ایجاد یک وبالگ یا صفحه در 
رسانه های اجتماعی به تنهایی 
می توان��د عالق��ه مس��تمر به 
چیزهای��ی را ک��ه باید بگویید 
تضمین کند. در این ش��رایط 
ش��رکت ها چگون��ه بای��د ب��ا 
برقرار  ارتباط  مش��تریان خود 

کنند؟ 
روز  ب��ه  روز   کس��ب و کارها 
بی��ش از پی��ش روی بازاریابی 
محتوای��ی به منظ��ور نیل به 

نتایج مطلوب تکیه می کنند. 

بازاریابی محتوایی 
چیست؟ 

آیا تا به حال اصطالح »هنر 
جنگی��دن ب��دون مب��ارزه« را 
محتوایی  بازاریابی  شنیده اید؟ 
همان هنر ف��روش محصوالت 
به شیوه ای اس��ت که هدفتان 
از انج��ام ای��ن کار ف��روش به 
نظر نرس��د. با این روش هدف 
به ظاهر عالقه به حل مشکالت 
مصرف کنندگان از راه آموزش 
اطالع��ات مفی��د و در نتیجه 

کمک به آنها است. 
استفاده از محتوا در بازاریابی 
ش��ما را ب��ه دو ه��دف مه��م 
می رس��اند: در وهله نخس��ت، 
یک  کسب و کار فرصت توسعه 
ارتب��اط و توافق��ی مثبت را با 
ف��رد پیدا می کن��د و در وهله 
دوم، ام��کان دیده ش��دن یک 
 کس��ب و کار به ش��یوه ای قابل 
اعتماد تر و مفید تر نیز به وجود 

می آید. 
ب��ه  محتوای��ی  بازاریاب��ی 
تا  مش��تریان کم��ک می کند 
ح��س کنترل ش��دن توس��ط 

دیگران را از دس��ت بدهند. به 
این ترتیب آنها واقعا تش��ویق 
به ج��ذب و تعامل با یک برند 
خواهند شد. اگر می خواهید از 
این ن��وع بازاریابی بهره ببرید، 
یکی از شش اقدام زیر را انجام 

دهید: 

 یك برنامه داشته باشید
قب��ل از آنک��ه ام��کان ب��ه 
ب��ا  محت��وا  اش��تراک گذاری 
مصرف کنندگان را بیابید، شما 
باید ابت��دا و قب��ل از هر چیز 
یک اس��تراتژی داشته باشید. 

محتوای ش��ما دیجیتال 
اس��ت  )اینفوگرافی��ک( 
ی��ا فیزیک��ی )تقوی��م(؟ 
محتوای��ی  بازاریاب��ی 
ب��رای  هزین��ه ای  چ��ه 
ش��ما در پ��ی داش��ته و 
بودج��ه مناس��ب چقدر 
اس��ت؟ هدف گ��ذاری و 
برنامه ری��زی قبل��ی ب��ه 
ش��ما کمک خواهد کرد 
تا با استفاده از استراتژی 
خ��ود در زمینه بازاریابی 

محتوایی به موفقیت بیشتری 
فرات��ر از اتخ��اذ ی��ک رویکرد 
»بنشین و ببین« دست یابید. 
اس��تراتژی های خ��ود را روی 
کاغذ بنویس��ید، به این ترتیب 
احتم��اال امید بیش��تری برای 
کس��ب نتایج موفقیت آمیز در 
دل شما جوانه می زند و بهتر از 
اعالم شفاهی اهدافتان خواهد 

بود. 

را  خ�ود  مخاطب�ان   
بشناسید

اگ��ر محص��ول ش��ما ویژه 
یکسری مخاطب خاص است، 
ب��ه این معنی اس��ت که نباید 
رویکردی کلی تر را اتخاذ کنید. 
 Deere&Company مورد 
نام��ی  بگیری��د،  نظ��ر  در  را 
که برای همیش��ه ب��ا صنعت 
کشاورزی در ارتباط است. این 
 The« شرکت مجله ای به نام
Furrow« را منتشر کرد که 
کشاورزی  روش های  تعلیم  به 
و دس��تیابی به موفقیت مالی 

این مجله  اختصاص می یافت. 
ب��رای نخس��تین بار در س��ال 
1895 میالدی چاپ ش��د که 
به طور گسترده به عنوان یکی 
نخستین روش های مستند  از 
بازاریاب��ی محتوای��ی از آن نام 

برده می شود. 
تصور کنید اگر این ش��رکت 
ی��ک مجله جامع ب��ا اطالعات 
مختل��ف ارائه م��ی داد، اما به 

طور خ��اص ویژه کش��اورزان 
نب��ود، چ��ه اتف��اق می افتاد؟ 
ب��ه احتمال بس��یار زیاد دیگر 
ای��ن روز ه��ا مجله و ش��رکت 
  D e e r e & C o m p a n y

دیگر همه جا وجود نداشت. 

 همیش�ه به دنب�ال ارائه 
محتوای جدید باشید

اگ��ر همچن��ان می خواهید 
کانون توجه مخاطبان منتخب 
خ��ود باش��ید، ب��ه بازاریاب��ی 
ی��ک  به عن��وان  محتوای��ی 
اس��تراتژی  کس��ب و کار دائمی 

نگاه کنید. 
معرف��ی  روی  تاکی��د 
ایده های جدید  مس��تمر 
را  محتوایت��ان  س��طح 
ارتق��ا می ده��د. چنانچه 
مش��تریان احساس کنند 
که ش��ما در ح��وزه خود 
پیشگام بوده و به آموزش 
مس��تمر آنها می پردازید، 
برای اطالع از دیدگاه تان 
به سوی شما باز خواهند 

گشت. 
درس�ت(  روش  )ب�ه   
اجتماع�ی  رس�انه های  از 

استفاده كنید
درباره  خ��اص  افس��انه های 
اجتماع��ی  رس��انه های 
ش��دید  سوء اس��تفاده  ب��ه 
س��ایت های  از   کس��ب و کار ها 
مرتب��ط حی��ن ت��الش برای 
پایگاه مصرف کنندگان  توسعه 

خود منجر شده است. 

آگهی های  ارس��ال  جای  به 
تبلیغاتی در توییتر، ش��ما باید 
این رس��انه اجتماعی را به یک 
تجرب��ه تعامل��ی تبدیل کنید. 
آیا ش��ما می دانستید که فقط 
ب��ه اش��تراک گذاری عکس ها 
می تواند امکان دیده ش��دنتان 

را باال ببرد؟ 
به موضوعات روز مورد بحث 
توجه  اجتماعی  در شبکه های 

کنید. 

 هم�كاری تیم�ی را در 
نظر بگیرید

ام��کان هم��کاری ب��ا دیگ��ر 
شرکت ها برای تبلیغ غیرمستقیم 
دنی��ای  در  محص��ول  چن��د 
ام��روز وج��ود دارد. ای��ن ی��ک 
ن��وع بازاریابی اس��ت ک��ه از آن 
به عن��وان جاگ��ذاری محصوالت 
)product placement(  نام 
برده می ش��ود. ش��رکت هایی که 
برای ارائه محتویات پایاپای با هم 
کار می کنند شاید به این واقعیت 
دس��ت یابند ک��ه تع��داد بالقوه 
مشتریان خود را دو برابر کرده اند. 

 بازخورد دائمی دریافت 
كنید

گ��وش دادن ب��ه حرف های 
مش��تریانتان مهم است. آیا آنها 
از محتوای شما راضی هستند؟ 
آیا احساس ش��ان می تواند بهتر 
ش��ود؟ از گ��وش دادن و اجرای 
پیش��نهادها نهراس��ید. وقت��ی 
مشتریان احساس کنند که آنها 
را درک کرده و به حرف هایشان 
گوش می دهید، به احتمال زیاد 
به تعام��ل با ش��ما و در نتیجه 
حمای��ت از ی��ک  کس��ب و کار 
خ��اص ادامه می دهن��د. اجرای 
استراتژی های بازاریابی محتوایی 
نی��از ب��ه دل کندن ش��رکت ها 
از رویک��ردی دارد ک��ه س��وال 
می پرسد که مشتریان چه کاری 
را می توانن��د برای  کس��ب و کار 
آنه��ا انج��ام دهن��د. در عوض، 
برای مدتی  باید   کس��ب و کارها 
طوالنی به س��ختی درباره این 
موضوع فکر کنند که چه کاری 
را می توانند برای مشتریان بالقوه 

خود انجام دهند. 
 creativeguerrilla
marketing.com
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مشتریان ابدیبازاریابی مجانی

ایستگاه بازاریابی

6 راز موفقیت در بازاریابی محتوایی 

هنر جنگیدن بدون مبارزه
مسعود یگانهعطیه عظیمی

كارشناس مدیریت تجربه مشتری

رضا مهدوی
مشاور برند

مرضیه   فروتن

استفاده از محتوا در بازاریابی 
شما را به دو هدف مهم 

می رساند: در وهله نخست، یك 
 کسب و کار فرصت توسعه ارتباط 

و توافقی مثبت را با فرد پیدا 
می کند و در وهله دوم، امكان 
دیده شدن یك  کسب و کار به 

شیوه ای قابل اعتماد تر و مفید تر 
نیز به وجود می آید 

 
یک جایگاه اس��تراتژیک که در 
بیشتر ش��رکت های ایرانی مغفول 
مانده اس��ت، جایگاه مدیر ارش��د 
برند و نقشی است که مدیریت برند 
می تواند در موفقیت و بقای سازمان 
ایف��ا کن��د. از آنجا که بس��یاری از 
مدیران ارشد و صاحبان کسب و کار 
در کش��ور، اطالعات جامع و کافی 
در خصوص برند و مدیریت علمی 
برن��د ندارند، بنابراین ل��زوم وجود 
چنین جایگاهی را در سازمان خود 
احساس نکرده اند یا به صورت سنتی 
بخشی از وظایف این جایگاه را بین 
واحدهای مختلف تقسیم کرده اند 
و در خص��وص مع��دود برنده��ای 
موفق ایران��ی، خود مدیرعامل این 
نق��ش را ایفا ک��رده اس��ت. مدیر 
برند، در حقیقت مس��ئول صیانت 
از مهم ترین دارایی س��ازمان است ، 
بنابرای��ن ای��ن جای��گاه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و حساسیت 
را برای انتخاب چنی��ن فردی باال 
می برد. می توان گفت که مدیر برند 
ب��ه نوعی، به نیاب��ت از مدیرعامل، 
مسئول نظارت بر اجرا و پیاده سازی 
استراتژی برند در سازمان است. از 
آنجا که مدیران عامل دغدغه های 
فراوانی دارند، بنابراین وجود فردی 
که بتواند این مس��ئولیت خطیر را 

بر عهده بگیرد الزم است. 

مدیر برند، آخرین جایگاه در 
سازمان های ایرانی 

برخ��الف تعری��ف رای��ج، مدیر 
تبلیغات ش��رکت  برند، مس��ئول 
نیس��ت بلکه نظارت ب��ر تبلیغات 
و روابط عموم��ی تنه��ا بخش��ی از 
وظایف اوس��ت. مدیر برند باید به 
تمامی فرآیندهای سازمان مسلط 

باش��د و اختی��ارات الزم را ب��رای 
بهب��ود فرآینده��ا و تطبیق آنها با 
داشته  س��ازمان  برند  اس��تراتژی 
باشد. مدیر برند آخرین جایگاهی 
اس��ت که در اغلب س��ازمان های 
ایران��ی ب��ه آن پرداخته می ش��ود 
درحالی که نخستین دپارتمانی که 
باید در یک سازمان تشکیل شود 
دپارتمان برند است. بدون تدوین و 
پیاده سازی استراتژی برند چگونه 
یک سازمان می تواند تصویر مورد 
انتظ��ارش را در ذه��ن مخاط��ب 
بس��ازد؟  چارچوب استراتژی برند 
که ش��امل چش��م انداز، ماموریت، 
ارزش ها، جوهره، شخصیت، تعهد 
و بیانی��ه جایگاه برند اس��ت باید 
پیش از شروع به کار سازمان مدون 
شده باش��د. البته شرکت هایی که 
تاکنون به این مه��م نپرداخته اند 
باید با کمک آژانس های متخصص 
برن��د، اس��تراتژی برن��د خ��ود را 
براس��اس اه��داف کالن س��ازمان 
تدوی��ن کنند و برای ش��روع باید 
دپارتم��ان مدیریت برن��د خود را 
راه اندازی کنند. این واحد مسئول 
نظ��ارت ب��ر تدوین اس��تراتژی و 

پیاده س��ازی آن در سازمان است. 
البت��ه این واحد ب��دون اختیارات 
و پش��تیبانی کامل مدیران ارشد 
شکست خواهدخورد. شرکت هایی 
که مدت هاست فعالیت می کند و 
تاکنون واحد برند خود را راه اندازی 
نکرده اند ابتدا باید تحقیقات کاملی 
را در  خصوص برندشان انجام دهند 
تا از وضعیت فعلی برندش��ان آگاه 
ش��وند. این تحقیق ه��ا را می توان 
به آزمایش های پزش��کی تش��بیه 
کرد که به پزش��ک کمک می کند 
تا درک بهت��ری از وضعیت بیمار 
داشته باش��د و داروی مناسبی را 

تجویز کند. 

سپردن تدوین استراتژی 
برند به یك تیم حرفه ای

اطالع��ات حاص��ل از ارزیاب��ی 
برن��د ب��ه هم��راه تحلی��ل روند 
برندهای  از  الگوب��رداری  صنعت، 
موفق مش��ابه و خروجی مصاحبه 
ورودی های  مدی��ران،  ب��ا  عمیق 
الزم برای تدوین اس��تراتژی برند 
البت��ه نبای��د فراموش  هس��تند. 
کرد ک��ه تدوین اس��تراتژی برند 

نیازمند یک تیم حرفه ای و صرف 
وقت کافی اس��ت. این استراتژی 
سازمان  راهبردی  سند  مهم ترین 
اس��ت و ب��ه مثاب��ه س��تون های 
ش��رکت عمل می کن��د، بنابراین 
ش��رکت های حرف��ه ای معموال از 
برندینگ  متخص��ص  آژانس  یک 
آژانس های  می کنن��د.  اس��تفاده 
برندینگ شاید هزینه زیادی را به 
سازمان تحمیل کنند اما به دلیل 
اهمیتی که تدوین استراتژی برند 
دارد، بهتر اس��ت ریسک نکرده و 
کار به یک تیم حرفه ای س��پرده 
ش��ود چون عقب گرد در مباحث 
برندین��گ هزینه های ب��ه مراتب 
سنگین تری را به سازمان تحمیل 

خواهد کرد. 
نق��ش و اهمیت دپارتم��ان برند 
همچن��ان پابرجاس��ت و وظیفه آن 
در ف��از اول، هماهنگ��ی و کم��ک 
به آژان��س برندینگ ب��رای تدوین 
کتابچه برند اس��ت. نقش این واحد 
زمانی پررنگ تر می شود که آژانس، 
کتابچ��ه برند را تحوی��ل می دهد و 
این واحد باید استراتژی را با کمک 
آژانس پیاده کن��د و برند را مانیتور 

و مدیریت کن��د. ایجاد یکپارچگی 
در سازمان از وظایف مهم دپارتمان 
برند اس��ت. همه ذی نفعان سازمان 
باید احس��اس مش��ترکی نسبت به 
برند داشته باشند. براساس زمانی که 
یک برند ش��کل می گیرد مخاطبان 
باید در طول ارتباط با آن تجربه ای 
یکدست داشته باش��ند. برای مثال 
ش��ما در تم��ام ش��عب س��اندویچ 
مک دونالد سفارش خود را به سرعت 
دریاف��ت می کنی��د و ای��ن تجربه 
همواره تکرار می ش��ود. ضمن آنکه 
همیش��ه محصول را با یک کیفیت 
واحد دریاف��ت می کنید. همچنین 
تبلیغات این برن��د با یک چارچوب 
واحد اکران می ش��ود. مجموع همه 

اینها برند مک دونالد را می سازد. 

چالش های پیش رو
معموال بدنه س��ازمان در مقابل 
واحد برند مقاومت نشان می دهند. 
این وضعیت به ویژه در سازمان های 
ب��زرگ دیده می ش��ود. مدیر برند 
مانند رهبر ارکستر عمل می کند، 
اما معموال هر کس��ی مایل اس��ت 
س��از خودش را بزند. رس��یدن به 
یک آهنگ دلنش��ین کار آس��انی 
نیس��ت. به همی��ن دلیل موفقیت 
این واحد وابس��تگی مس��تقیم به 
پش��تیبانی مدیران ارشد سازمان 
دارد. یکی دیگر از چالش ها تقابل 
واحد برند با واحد تبلیغات اس��ت. 
برن��د می خواهد همه چی��ز را در 
یک چارچوب مش��خص نگاه دارد 
و تبلیغ��ات می خواهد چارچوب ها 
را بش��کند. بنابراین ای��ن دو واحد 
باید به خوبی ب��ا هم تعامل کنند. 
اگر سازمان ها بخواهند در شرایط 
رقابت تنگاتنگ امروز، س��هم بازار 
خود را حفظ کرده و افزایش دهند، 
چاره ای جز پرداختن به این مقوله 

بسیار مهم ندارند. 

مدیریت برند، جایگاهی از قلم افتاده
بازاریابی به سبك ایرانی



ه��ر ف��ردی در یک س��ازمان 
پتانس��یل رهب��ر ش��دن را دارد، 
اما مدی��ران باید رهبر باش��ند. در 
دانشگاه و سازمان ها اغلب چنین به 
ما آموزش داده می شود که رهبری 
و مدیریت دو ش��غل مجزا هستند 
که این تصوری کامال غلط اس��ت. 
در نتیجه ما مدیرانی را می بینیم که 
نمی توانند رهبری کنند و رهبرانی 
که نمی توانن��د مدیری��ت کنند. 
رهبری که مدیریت نداند به مثابه 
این می ماند که دارای چشم اندازی 
برای رس��یدن به آنچه می خواهد 
است، اما چگونگی رسیدن به آن را 
نمی داند. مدیری هم که چگونگی 
رهب��ری نمی داند، قادر ب��ه ایجاد 

اعتماد و تعهد در سازمان نیست. 
داشتن همزمان وظیفه رهبری 
و مدیری��ت در س��ازمان کاربردی 
و موثر اس��ت. اگر مدیران بتوانند 
از فن��ون و مهارت ه��ای رهب��ری 
در کنار علم مدیریت��ی خود بهره 
گیرند مدی��ران موفق��ی خواهند 
بود و همچنی��ن اگر رهب��ران به 
دانش مدیری��ت مس��لح گردند، 
در ام��ر رهبری توفیق بیش��تری 
کسب خواهند کرد. بنابراین برای 
جداسازی این دو مقوله از همدیگر 
نباید تالش زیادی به خرج داد بلكه 
باید سعی ش��ود هر دو مهارت در 
کنار هم و با توجه به اقتضای زمانی 
و مكانی به کار برده شود تا باالترین 
اثر بخشی در بخش رفتار سازمانی 

حاصل شود. 

وظایف مدیران و رهبران
مدیران افرادی هستند که یک 
هدف واح��د در ذهن ش��ان برای 
اجرای کنترل ها و پروتكل ها دارند. 

وظیفه یک مدیر اطمین��ان از این 
است که کارمندان سر موقع حاضر 
شوند، وظیفه شان را انجام دهند، 
قصور نداشته باشند و روز بعد نیز 
همین روند را ادامه دهند. در اینجا 
هیچ تاکیدی بر خالقیت، نوآوری، 
توانمند سازی یا مسائلی مانند این 
نیس��ت، اما امروزه ما در جهانی با 
دنیای متف��اوت زندگی می کنیم 
که همه این چیزها در آن نیاز است. 
این به این معنی است که مدیران 
می بایست رهبر باشند. هنگامی که 
نكات مهم می رسیم که خودمان را 
در کنار مدیر و مدیریت مجبور به 

تفكر مجدد کنیم. 
مدیران سنتی به طور کلیشه ای 
ب��ر کنت��رل، تفوی��ض اختی��ار، 
به��ره وری، خط تولی��د، فرآیند و 
کارایی تمرکز می کنند، در حالی که 
رهب��ران ب��ر چش��م انداز، تعهد، 
توانمندس��ازی،  بزرگ،  ایده های 
ن��وآوری و تغییر فك��ر می کنند. 
وجود ی��ک نفر در س��ازمان بدون 

حضور دیگ��ران بی معنی اس��ت. 
از ج��ف ب��زوس و اس��تیو جاب��ز 
به عنوان رهب��ران ب��زرگ دنیا در 
کس��ب و کار یاد می ش��ود، آیا فكر 
می کنی��د آنها چگونگی س��اخت 
تیم، توجه به خط��وط عملیاتی، 
اس��تراتژی های اجرای��ی و نحوه 
بهبود بهره وری را نمی دانس��تند؟ 
البت��ه ک��ه می دانس��تند. نیازی 
نیست به موارد مورد عالقه آن نگاه 
بیندازیم، هر مدیری صرف نظر از 
اینكه چگونه کارمندان معمولی و 
ارشد خود را قادر به خلق ایده های 
ب��زرگ می کند، خ��ودش نیز آنها 
را به الهام بخش��ی تش��ویق کرده، 
به خط��وط عملیاتی توج��ه دارد، 
درجه ای از ریس��ک را می پذیرد و 
با اعضای تیم مش��ارکت می کند. 
رهبری ک��ه ویژگی های مدیریتی 
نداشته باشد و بخواهد مدیر شود، 
نیاز ب��ه آم��وزش دارد. همین طور 
بدترین چیز برای ی��ک مدیر این 
اس��ت که مث��ال نتوان��د موقعیت 

بحرانی پیش آمده برای شرکتش 
را رهب��ری کند. باید جل��وی این 
فرض را که مدیریت واژه درس��تی 
نیس��ت ، گرف��ت، اگ��ر مدی��ران 
بخواهند رهب��ر ش��وند، بنابراین 
باید با دیدی مثبت به این موضوع 
نگاه کنند. به چند نمونه از تلفیق 
مدیریت و رهبری در سازمان های 

بزرگ توجه کنید: 
- گیریگ اس��كات، مدیر عامل 
مول سافت مدیری است که به طور 
شخصی از همه نامزدهای احتمالی 

یک   شغل   مصاحبه  می گیرد. 
- تد اتر، رییس دفتر مش��ارکت 
ش��رکت موتلی فول مدیری است 
که از ب��ازی برای الهام بخش��ی به 

کارمندانش    استفاده   می کند. 
- لینانا کونكل، مع��اون رییس 
توسعه استعداد در شرکت ویرپول 
مدیری است که اخیرا از برنامه ای 
استفاده کرده است که ارزش های 
رهب��ری و ن��وآوری را ب��ه هم��ه 

کارکنانش تزریق   می کند. 

- ب��اب چپم��ن، مدیرعام��ل 
ش��رکت ب��اری وهمیل��ر مدیری 
است که میزان تعهد و خشنودی 
کارمندانش     را همیشه  می سنجد. 

رهبری پیش شرط الزم 
مدیریت 

قصد نداریم می��ان ویژگی های 
رهب��ران و مدی��ران تف��اوت قائل 
شویم، این کار تنها به سازمان ضربه 
وارد می کند. اگر شما می خواهید 
به صورت رسمی در مقام قدرت قرار 
بگیرید و س��ازمان تان را این گونه 
هدای��ت کنید، پیش ش��رط الزم 
ب��رای انجام این کار این اس��ت که 
رهبر باش��ید. در این حالت تعداد 
زیر دستان تان و اعتماد میان آنها 
زیاد شده و ش��ما می توانید بزرگ 
فكر ک��رده و الهام بخش��ی کنید. 
اگر در س��ازمان تان رهبر نباشید، 
پس نمی توانید یک مدیر باش��ید. 
مدیریت و رهب��ری نیاز به آموزش 
به عنوان رشته های به هم پیوسته 
دارد که وج��ود یكی بدون دیگری 
نمی تواند باش��د. رهب��ران درون 
س��ازمانی می بایس��ت به گونه ای 
آموزش داده شوند که آنها چگونگی 
مدیریت درس��ت را دریابند. نباید 
مدیری��ت و رهب��ری را دو وظیفه 
جدا بدانیم. در کنار اکتسابی بودن، 
بعضی از ویژگی ه��ای درونی رهبر 
نیز انتسابی اس��ت. پس افرادی که 
در سازمان ویژگی های رهبر دارند 
را شناسایی کرده و فرصت مدیریت 
بخش��ی از وظای��ف را به ص��ورت 

رسمی به او بدهید. 
تنه��ا در آن ص��ورت اس��ت که 
می توانیم س��ازمانی ب��ا کارکنان 
متعهد داش��ته باش��یم که قادر به 
جذب و حفظ استعدادها و توانایی 

تغییر با محیط متغیر را دارند. 
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از دید جان کاتر

تشكیالتی که قصد دارد تغییرات عمده و اساسی در درون 
خود ایجاد کند نیازمند آن اس��ت تا با در نظر گرفتن هشت 
مرحله ایجاد تغییر از دید جان کاتر از بروز هرگونه مشكلی 

احتمالی جلوگیری به عمل آورد.
ایده

جان کاتر به عنوان یک متخص��ص در مدیریت و رهبری، 
مش��اور بیش از 100 ش��رکت در م��ورد اعم��ال تغییرات 
مورد نظرشان بوده است. با بررس��ی نقاط ضعف و قوت این 
ش��رکت ها در فرآیند تغییر، کاتر موفق ش��د اشتباهات و 
مشكالت مشترك این فرآیند را شناسایی کند. این موضوع 
سبب شد کاتر هش��ت مرحله برای اعمال تغییر و تحول در 
ش��رکت و س��ازمان ها معرفی کند. با توجه به این مراحل و 
نكات ذکر شده در آن می توان از بروز و ظهور هرگونه مشكل 

احتمالی در فرآیند اعمال تغییر جلوگیری کرد.
1- اطرافیان و کارمندان را متقاعد کنید که تغییر 
ضروری و اجتناب ناپذیر است: ش��رکت ها و سازمان ها 
در زمانی که قص��د اعمال و اجرای تغییرات را دارند س��عی 
می کنند سطح خشنودی کارمندان خود را افزایش دهند. 
به عقیده کاتر وقتی مردم انگیزه نداشته باشند اجازه اعمال 
تغییرات را نمی دهند و این موضوع س��بب ات��الف وقت و 
تالش های صورت گرفت��ه برای اعمال تغیی��رات مورد  نیاز 
است. مدیران اجرایی معموال این واقعیت را که تغییر محلی 
که کارمندان در آن احساس آرامش می کنند چقدر دشوار 
است  دست کم می گیرند. برای متقاعد کردن مردم به تغییر 
باید به خشنودی آنها و افزایش انگیزه شان توجه کنید تا آنها 

تغییر و تحوالت جدید را بپذیرند.
2- انتخاب یك تیم قوی برای اج�رای طرح: ایجاد 
یک گروه متش��كل از مدیران قوی و با اس��تعداد که از توان 
هم اندیشی و کار گروهی برخوردارند و می توانند به راحتی و 
با موفقیت فرآیند اعمال تغییرات مورد نظر را مدیریت کرده 

و دیگران را نیز با خود همراه سازند.
3- ایجاد دورنما از تغییرات مورد نظر: وقتی هدف از 
تغییر و مسیری که برای رسیدن به آن باید طی شود روشن 
باشد، آنگاه تمام تالش ها متمرکز شده و امور سازمان یافته تر 

و منظم تر پیش خواهد رفت.
4- چشم انداز خود از تغییر را با دیگران به اشتراك 
بگذارید: استراتژی و چشم انداز تغییرات مورد نظر باید با 
کسانی که به شكل مستقیم با آن درگیر هستند به اشتراك 
گذارده ش��ود. عالوه بر بحث و تبادل نظر با استفاده از سایر 
ابزارها افرادی که در پروسه ایجاد تغییرات حضور مستقیمی 
دارند باید در جریان امور بوده و رفتارشان به عنوان یک مدل 

برای سایر کارمندان به شمار رود.
5- به دیگران ای�ن امکان را بدهید ک�ه روی ایده 
ش�ما کار کنند: چنانچه روند قدیمی امور و مش��كالت و 
موانع سابق در زمان تغییر هم همچنان وجود داشته باشد 
این موضوع موجب کاهش انگیزه کارمندان و کسانی خواهد 
شد که در پروسه اعمال تغییرات فعالیت کرده و در معرض آن 
قرار دارند. بنابراین مدیران تان و کارمندان درگیر در پروسه 
تغییر را تش��ویق کنید تا چنانچه ایده بهتری به ذهن شان 
رسید بدون اینكه دائما تصمیمات ش��ان را به تصمیم شما 

وابسته کنند آن ایده را عملی کنند.
6- برای دس�تیابی به موفقیت ه�ا و پیروزی های 
کوتاه مدت برنامه ری�زی کنید: برای ش��روع تغییرات 
مورد نظرتان مسیری را انتخاب کنید که به واسطه آن انگیزه 
کارکنان تان را هرچند بسیار محدود و کوچک افزایش دهید. 
با اطالع رسانی مداوم در مورد دستاوردها و موفقیت های به 
دست آمده از اعمال تغییرات جدید موجب افزایش انگیزه و 
باال رفتن روحیه کارمندان خود شوید. روی جنبه های مثبت 

و موفقیت  آمیز تغییراتی که اعمال کرده اید تاکید کنید.
7- توس�عه و بهبود ش�رایط را تحکیم بخشیده و 
ریتم حرکت خود را حفظ کنید: به جای قانع و خشنود 
شدن از موفقیت به دس��ت آمده بر اثر اعمال تغییرات بهتر 
است این جو مثبت ایجاد شده به واسطه آنها برای گسترش 

تغییرات به سراسر تشكیالت خود استفاده کنید.
8- رویکرد جدیدتان را نهادینه کنید: سعی کنید 
تا تغییر و تحول را وارد س��اختار و شالوده فرهنگ سازمان و 
تشكیالت تجاری خود کنید. هنگامی که تغییرات تثبیت 

شوند موثر تر خواهند بود.
زمانی که یک پروس��ه اعمال تغییر را با توجه به هش��ت 
مرحله فوق در ذهن خود طرح ری��زی می کنید زمان کافی 
و مناس��بی را برای اعمال این تغیی��رات اختصاص دهید تا 
بتوانید این پروسه حس��اس را با موفقیت به اتمام برسانید. 
کاتر متوج��ه این نكته مهم ش��د که وقت��ی فرآیند اعمال 
تغییر به صورت مداوم و با صبر و حوصله پیش رود احتمال 
دستیابی به موفقیت بیشتر خواهد بود. به عقیده کاتر حذف 
کردن هر یک از مراحل مذکور تنها این توهم را ایجاد می کند 
که کارها سریع تر انجام می شوند، اما در نهایت نتیجه ای که 
حاصل می ش��ود به هیچ عنوان نتیجه ای مطلوب و دلخواه 
نخواهد بود. ارتكاب هرگونه اشتباه طی مراحل هشت گانه 
کاتر می تواند به نتایج فاجعه باری منجر شود. ریتم کار را کند 
کرده و موفقیت هایی که به سختی به دس��ت آمده اند زائل 

می شوند.
آنچه باید در عمل انجام دهیم

فرآیند تغییر در تش��كیالت ش��ما به دو عنصر اساس��ی 
نیازمند است: نخست یک رهبر به منظور ایجاد انگیزه و باال 
بردن روحیه همكاری در میان کارمن��دان و دوم یک مدیر 
که بتواند فرآیند پیچی��ده تغییرات را با ق��درت مدیریت و 
تصمیم گیری خود به یک پروسه ساده تبدیل کرده تا تمام 
امور طبق برنامه پیش بروند. یک تصویر مش��خص و واضح 
از تغییرات مدنظر خود ترسیم کرده و آن را برای افرادی که 
درگیر اعمال تغییرات هستند ارائه کنید. تصویر روشنی از 
آینده ارائه کرده و با طراحی اس��تراتژی های مناسب کمک 
کنید تا ض��رورت اعمال تغیی��رات بهتر درك ش��ود.حتی 
تغییراتی که با موفقیت انجام می شوند نیز با درهم ریختگی 
و نابسامانی هایی همراه هستند بنابراین خودتان را برای آنچه 
انتظار آن نمی رود آماده کنید.اطمینان حاصل کنید تیمی 
که مامور انجام و هدایت فرآیند تغیی��ر کرده اید با یكدیگر 

متحد بوده و به انجام کارها براساس برنامه متعهد هستند.
در نظر داشته باشید که تغییرات در زمینه ها و زمان های 
مختلف به مهارت های خاص خود نیاز دارند. به عنوان مثال 
تغییر و تحوالتی که از پی یک بحران ایجاد می شود بیشتر به 

یک رهبر قوی نیاز دارد تا یک مدیر کاربلد و منظم.

در مطل��ب قبل��ی راجع ب��ه میز 
و صندل��ی ارگونومی��ک صحب��ت 
کردیم؛ در ادامه اس��تفاده صحیح از 
س��ایر تجهیزات را مورد بررسی قرار 

می دهیم.
 صفحه کلید: در واقع ابزار تعامل 
ما با کامپیوتر است و باید در موقعیت 
مناس��ب قرار گیرد. مچ دست باید به 
راحتی روی صفح��ه کلید بلغزد. مچ 
باید در حالت صاف و بدون زاویه قرار 
گی��رد و هرگز به س��مت اطراف خم 
نشود. زاویه ساعد و بازوها باید بین ۸0 
تا 100 درجه باشد، البته باید امیدوار 
بود وقتی  تكنولوژی تش��خیص صدا 
رواج پیدا کند وابس��تگی به صفحه 

کلید کاهش یابد.
م�اوس: باید کن��ار صفحه کلید 
قرار گیرد و دسترس��ی  ب��ه آن بدون 
کشیدگی در بازوها انجام شود. با یک 
لمس خفیف و بدون محكم گرفتن 
ماوس می توان دستور را منتقل کرد. 
در هن��گام کار با ماوس مچ دس��ت و 
س��اعد باید دارای تكیه گاه باش��ند. 
می توانید از پد طبی ماوس استفاده 

کنید.
مانیت�ور: بای��د کام��ال روبه روی 
ش��خص قرار گیرد و قس��مت باالی 
صفحه نمای��ش، روبه رو ی��ا زیر خط 
دید، با فاصله ۴۵ تا ۷۵ سانتی متر از 

چشم ها باشد و با زاویه ای تنظیم شود 
تا نور ساطع شده از روشنایی  باالسر یا 
پنجر ه های اتاق در آن منعكس نشود. 
در صورت لزوم می توان از فیلترهای 
ضد تابش های خیره کننده استفاده 
کرد. ان��دازه صفحه نمای��ش باید به 
میزان کافی  بزرگ باش��د ت��ا بتوان 
کلمات را به وضوح و راحتی  خواند. در 
واقع کلمات روی صفحه نمایش باید 
از توان بینایی ما ۲ تا ۳ برابر بزرگ تر 
باشد. برای جلوگیری از خطر میدان 
الكترومغناطیسی از قرار گرفتن پشت 

مانیتور خودداری شود.
نورپردازی: طراح��ی نورپردازی 
به سه ش��اخه تقسیم می ش��ود. نور 
عمومی ، نور موضع��ی و نور تاکیدی، 
برای دستیابی به یک طراحی مناسب 
ترکیبی  از این س��ه ن��وع نورپردازی 

الزامی است.
عموم��ی :  نورپ��ردازی  ال��ف: 
نورپردازی عمومی  یا محیطی ، کل 
فضای مورد نظر را از لحاظ قابلیت 
دیدن و ایمن��ی روش��ن می کند. 
در واقع ن��ور از دیوارها و س��قف ها 
برای پوش��ش تمام فضای ممكن 
منعكس خواهد ش��د، نور عمومی  
می توان��د از باال به س��مت پایین یا 
بالعكس بتابد. به طور مثال نورهای 
به س��مت ب��اال ش��امل آباژورها یا 
دیوارکوب ها س��ت یا نورهای از باال 
به پایین نورهای خطی  در س��قف 
اس��ت. از نورهای مهتابی و آفتابی 

به ط��ور ترکیبی اس��تفاده کنید تا 
روشنایی مطلوبی برای مطالعه در 

اختیار داشته باشید.
ب- نور موضعی یا کاری: زمانی که 
نور با شدت بیش��تری احتیاج باشد 
برای روش��نی بیش��تر ی��ک فضای 
کوچک تر مورد استفاده قرار می گیرد. 
نور موضعی باید س��ه براب��ر نورهای 
عمومی  روشن تر باش��د. اگر در یک 
اتاق کم نور مش��غول به کار هس��تید 
استفاده از یک المپ بیش از حد پرنور 
به عنوان نور موضعی نمی تواند کارساز 
باش��د بلكه بهتر است با اس��تفاده از 
افزای��ش تعداد المپ های س��قفی و 
تقویت ن��ور عمومی  این مش��كل را 
حل کنید. نور موضعی در محیط کار، 

همان چراغ های   مطالعه   است.
ج- نوره��ای تاکیدی: ب��رای آنكه 
بتوان اش��یای گرانبها، نقاش��ی ها و 
مجس��مه های زیبا را بهتر در معرض 
نمایش ق��رار داد، از نورهای تاکیدی 
اس��تفاده می ش��ود. ب��رای نورهای 
تاکیدی از المپ هایی استفاده کنید 
که از سه برابر نور عمومی  فضای کار 
شما درخشان تر نباش��د. هالوژن ها 
برای آنكه شدت و درخشانی مناسبی 
دارند می توانن��د به عن��وان یک نور 
تاکیدی مناس��ب مورد استفاده قرار 
گیرند. اگر قرار است نورهای تاکیدی 
را روی س��قف قرار دهید بهتر است 
پرتو ن��ور در زاویه ۳0 درجه نس��بت 
به س��طح عمودی دیواره��ا تنظیم 

شود تا از تابش نورهای خیره کننده 
جلوگیری شود.

تحقیقات اخیر نش��ان داده است 
بر خالف تصورات قبلی  هرچه میزان 
روشنایی  بیشتر باش��د بهتر نیست 
بلكه منجر به هدر رفتن بیش از حد 
انرژی خواه��د ش��د و ناراحتی های 
روح��ی  و جس��می  زی��ادی ب��ر اثر 
روشنایی  نامناسب محیط کار و تابش 
نورهای خیره کننده از سطوح صیقلی 
مانند مانیتور، برای پرسنل به وجود 

خواهد آمد.
اس��تفاده از نوره��ای موضع��ی 
کن��ار  در  مطالع��ه(  )چراغ ه��ای 
محیط های کم نور می تواند کیفیت 
نور مورد نیاز، راحتی  و کنترل را برای 
پرسنل افزایش دهد و از طرف دیگر 

میزان بهره وری از انرژی را باال ببرد.
امروز اکثر کارهای دفتری ش��امل 
ترکیب��ی  از نگاه کردن ب��ه مانیتور و 
مطالعه مدارك و پوش��ه های کاری 
اس��ت و ای��ن دو کار نیاز به س��طوح 
ن��ور متفاوت��ی دارد، به دلی��ل آنكه 
مانیتورها خودشان منبع نور هستند 
درحالی که م��دارك منعكس کننده 
نور هستند. مطالعه مدارك و پوشه ها 
چهار تا پنج برابر، نور بیشتری نسبت 
به مش��اهده کامپیوتر نیاز دارند. اگر 
نورهای عمومی  و محیطی  در سطح 
مطالعه مدارك تنظیم شده باشند در 
این صورت ش��دت نور برای مشاهده 
کامپیوتر زیاد خواهد بود که این امر 

منجر به تاب��ش نورهای خیره کننده 
روی مانیتور و مش��كالت خشكی و 
خستگی  چشم های پرسنل خواهد 
شد. همین طور اگر سطح نور عمومی  
در حد مشاهده کامپیوتر باشد، پس 
نور کافی  برای مطالعه وجود نخواهد 
داش��ت. تنها راه حل ای��ن تضاد این 
است که س��طح نور عمومی  محیط 
کار را کاه��ش دهیم و هر ش��خص 
به یک چراغ مطالعه مجهز باش��د تا 
روشنایی  مناسب برای مطالعه وجود 
داشته باشد. علت خشكی و خستگی  
چش��م ها این اس��ت که ب��ه دلیل 
تمرکز روی صفحه نمای��ش تعداد 
پلک زدن ها کاهش می یابد. با حرکت 
چشم ها از صفحه نمایش به سمت 
یک ش��ی  دور در فاصله شش متری 
و تكرار آن در هر ۳0 دقیقه می توان 
عضالت چشمی را اس��تراحت داد. 
سعی  کنید استراحت های کوتاهی  
برای کش��ش در گردن و ش��انه ها، 
دس��ت ها، مچ ها، کمر و پاها در نظر 
بگیرید. تمرینات کشش��ی ش��امل 
چرخش س��اده گردن، ب��اال و پایین 
انداختن ش��انه ها، گره ک��ردن و باز 
کردن مش��ت و آویزان کردن بازوها 
به ط��ور طبیع��ی  ب��رای لحظاتی، 
بلندشدن و قدم زدن در اطراف باید 
هر ۵0 دقیقه یک بار انجام ش��ود. با 
انجام این حرکات کشش��ی از فشار 

وارد بر عضالت خود کم کنید.
kimiaakashani@gmail.com

چرا مدیران باید رهبر باشند؟ 

مدیریتورهبری،2وظیفهجداییناپذیر
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پاسخ کارشناسمترجم: معراج آگاهی
دکتر سینا شریعتی: 

بهتری��ن پیش��نهاد ب��ه چنین کس��ب 
وکاری تغییر بس��ته بندی و طعم محصول 
است . مشتریان هر کش��وری که قرار است 
محصول مورد نظر به آنها صادر شود، ذائقه 
خاص خود را دارند؛ برای مثال برنجی که 
برای مش��تریان داخلی مطلوب و مناسب 
است، ش��اید مورد پسند مش��تریان خارج 
از کشور نباشد یا ش��یرینی که باب سلیقه 
مش��تریان داخل��ی تولید می ش��ود، مورد 

پسند مش��تریان خارج از کش��ور نیست؛ 
شاید آنها محصول را با ش��یرینی کمتری 
بپسندند . اگر ش��رکتی بخواهد شیرینی را 
به اروپا صادر کند، این ش��یرینی مطلوب 
جامع��ه ه��دف نخواه��د ب��ود ، بنابرای��ن 
براس��اس ذائقه بازار ه��دف مخصوصا در 
حوزه مواد غذایی و همچنین رقابت پذیری 
ب��ازار ه��دف ص��ادرات مواد غذای��ی باید 
صورت بگیرد . البته در س��ایر کش��ورهای 
دنیا ش��یوه ای دیگر نیز باب اس��ت . برای 
مث��ال برخی م��وارد نام محص��والت ارائه 

ش��ده در داخل کش��ور و ب��ا نام هایی که 
برای صادرات اس��تفاده می شود، متفاوت 
است؛ برای مثال ش��رکت نیسان محصول 
قش��قایی خ��ود را در کش��ورهای دیگ��ر 
با نام ه��ای متفاوت��ی ارائه می کن��د . این 
ش��رکت ها نام محص��والت داخل��ی خود 
را هن��گام ص��ادرات تغیی��ر می دهند . در 
ای��ران چ��ون دی��دگاه برندس��ازی وجود 
ندارد و محصوالت به ص��ورت فله ای صادر 
می شوند، این موضوع کمتر اتفاق می افتد . 
اگر برند قابلیت های برندش��دن را داش��ته 
باش��د و در میان مش��تریان جایگاه خود 
را باز کرده باش��د، مش��كلی برایش پیش 
نمی آی��د و به راحت��ی می توان ای��ن نام را 

با کمی تغیی��رات صادر کرد . ب��ه هرحال 
باید اس��م محصول و برند در فرهنگ های 
مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا معنای 
بدی نداش��ته باش��د . اگر برند خوب باشد 
نی��از به تغیی��ر ن��ام در کش��ورهای دیگر 
وجود ندارد اما اگر برن��دی به عنوان مثال 
از حروف پ، ژ، گ، چ در نامش اس��تفاده 
کرده باش��د، امكان صادر شدن به بسیاری 
از کش��ورها به خصوص عرب��ی را نخواهد 
داشت . در زبان ما برخی از کلمات بد تلفظ 
می شوند و معنای زشتی پیدا می کنند، به 
همین دلیل ش��رکت های خارجی با تغییر 
برخی از ح��روف، آن اس��م را تغییر داده و 

مطابق با فرهنگ ما می کنند . 

صادرات محصول پرطرفدار

پرس�ش: صاحب کس�ب وکاری در حوزه مواد غذایی هس�تم . تصمیم دارم یکی از محصوالت باکیفیت و پرطرفدار ش�رکت را به برخی 
کشورها صادر کنم . چه المان هایی از این محصول را باید به منظور صادراتی شدن تغییر دهم؟ 

نون خور اضافه کلینیک کسب و کار)152(

داخ��ل چهاردی��واری کوچ��ک و بی رون��ق ول��ی 
باصفای خودم نشس��ته ام و س��رم به کارم گرم است. 
در مدارك جلوی رویم مس��تغرق هس��تم که ناگهان 
 صدای زنجموره یك��ی از نواب��غ گروه رش��ته افكارم 

را می گسلد. 
- آقا من اس��تعفامو میدم، بگین حساب کتاب منو 

بدن من برم دنبال کارم. دیگه نمی تونم.
- س��الم به روی ماه��ت! چط��وری فرزن��د؟ چرا 

گریانی؟
- سالم، ببخش��ید اعصابمو بهم ریختن یادم رفت 

سالم کنم. 
- خب چی ش��ده حاال؟ این همه آشفته حالی برای 

چی؟
- دیگ��ه گمون��م دوران طالیی همكار ب��ودن من 
در این گروه تموم ش��د. خیلی این م��دت ازتون چیز 
یاد گرفتم. خیلی دوران خوبی بود. مرس��ی به خاطر 

همه چیز.
- خواه��ش می کنم، م��ن چیزی یاد ش��ما ندادم، 

همش زحمت خودتون بوده. حاال بگو چی شده؟
- هیچی دیگ��ه وقتی آدم��و نمی خ��وان آدم باید 

استعفا بده دیگه. من استعفا می دم.
- خیله خب، اس��تعفا می دی حاال، هی شلوغ نكن. 

بگو چی شده، کی تو رو نمی خواد.
- آدم یه جایی می مونه که بهش نیاز داشته باشن، 

اگه احساس زیادی بودن بكنه، خب می ره.
- لعنت خ��دا بر ش��یطون دم بریده، چق��د لفتش 

می دی بچه؟ جونم باال اومد، بگو دیگه، کی؟
- رییس

- ریی��س؟ همی��ن ریی��س؟ به��ت گف��ت م��ن 
نمی خوامت برو؟

- نه اینطوری که نگفتن...
- پس چی گفت؟ بگو بینم.

- داش��تن با یكی از همكارای باال صحبت می کردن، 
بعد گفتن این ش��رکت پر شده از یه مش��ت  نون خور 
اضافی و نمی دونم مفت خور و این حرفا، به منم اش��اره 

کردن...
- گفت مفت خور یا نون خور اضافی؟

- مگ��ه فرقی هم می کن��ه؟ به هرحال م��ن به نظر 
ایشون اضافیم، خیلی حس بدیه که...

- بچه جون هی پرت و پال نگ��و، بهت می گم گفت 
مفت خ��ور یا نون خ��ور اضافی ی��ا حیف ن��ون؟ فرق 

می کنه.
- گمونم مفت خور نگفتن، هم��ون نون خور گفتن 

به نظرم. 
- ای بابا... خدا نكشتت جوونک، گفتم چكار کردی 

رییس انقد عصبانی شده.
- دیگه چ��ی می خواس��تن بگن؟ اگه چی��ز دیگه  
می گفت��ن ک��ه م��ن االن دیگ��ه پشت س��رمم نگاه 

نمی کردم.
- خیل��ی خب ح��اال پررو نش��و دیگه! پ��س گفت 

نون خور اضافه.
- آره

- خب پسرم االن وقتش��ه یكی از اصول مهم شغلی 
اینجایی رو برات بشكافم.
- جدی؟ چی هست؟

- ببی��ن فرزن��د، ریی��س و امثال رییس سرش��ون 
ش��لوغه، حوصله ندارن، وقتم ندارن برا همین خیلی 
تو حرف زدنش��ون با امثال من و تو دق��ت نمی کنن. 

خب؟
- خب؟

- وظیف��ه م��ن و تو این��ه ک��ه سرراس��ت ترین و 
درس��ت ترین معن��ی رو از حرف��ای بی س��روته اون��ا 

استخراج کنیم، ملتفتی؟ 
- بله ملتفت هستم ولی زیاد نمی فهمم.

- االن روشن می شی. ببین همین رییس مفت خور 
براش فحش��ه، فحش بدیم هس��ت. یعن��ی اگه بهت 
گف��ت مفت خور به��ت فح��ش داده، خوددانی دیگه 

می تونی دعوا راه بندازی، یا استعفا یا هرچی... 
- خب؟

- ولی اگ��ر بهت گف��ت نون خور اضاف��ی بدون که 
چهره ات براش شناخته شده، اینم خیلی بد نیست. 

- راست می گین.
- آره، ببین رییس به هرحال لیچار می گه، شوخی 
می کنه تو باید بفهمی معانیشو. یک مرحله جلوتر در 

دوستی و صمیمیت رییس میشه حیف نون.
- یعنی اون بهتره؟

- آره دیگ��ه، م��ن از ح��دود دو، س��ه م��اه قبل از 
مدیرشدنم حیف نون خطاب می شدم.

- چه جالب...
- آره جالب��ه، ببین، ادبی��ات مدی��ر و رییس و کال 
آدم های رده باال رو من و ت��و باید یاد بگیریم. ما داریم 
اینج��ا زندگی می کنی��م. البته فكر نكن��م خیلی هم 
اینجا و اونجا داشته باش��ه، به هرحال رییس می تونه 
خیلی ش��فاف نباش��ه، من و تو باید ش��فاف بفهمیم. 
کم کم باید معنی جدید کلمات، حرکات، ژس��ت ها و 

سكوت های این آدما رو متوجه بشی، فهمیدی؟
- نه راستش.

- خیلی خ��ب، حاال پاش��و برو کم ک��م می فهمی. 
عجالتا اس��تعفارو بی خیال شو، خوش��حال باش. برو. 
می رود و م��ن دوباره در بحر مكاش��فه ف��رو می روم. 

چقدر خوب آموزش دید! 

نقش ابزارهای ارگونومیك در بهبود فضای کسب و کار

چیدمان

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

کیمیا کاشانی
کارشناس طراحی داخلی

هدی رضایی

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 65,542,80شاخص کل
286,67میزان تغییر
B 2,943,206,000ارزش بازار

B 1,050,899ارزش معامالت
M 557,776حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)107,25(5,247فوالد خوزستان
76936,04بانک صادرات

6,69535,41گروه مپنا
88333,58بانک تجارت
2,62926,19ایران خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M55,759 B 20,254س. صنعت نفت
M55,601 B 53,721س. صنعت بیمه

M31,231 B 11,866ایران خودرو
M28,700 B 16,754گروه بهمن 
M19,033 B 10,845رایان سایپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M45,998 B 46,604کمباین سازی

B 519,47217,229پارس دارو
M13,023 B 2,477حفاری شمال

B 343,1478,871پتروشیمی فناوران
B 206,7357,353سیمان قائن

درصد قیمتنام کامل شرکت
77113,38ایران خودرو دیزل

2,87813,08قند هگمتان
2,8864موتورسازان تراکتورسازی

7,3874کنتورسازی
2,8624سایپا آذین

درصدقیمتنام کامل شرکت
)10,29(5,247فوالد خوزستان

)8,35(2,194قند قزوین
)4(33,167پارس دارو
)3,99(2,958کابل البرز

)3,97(4,253سیمان هگمتان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M50,171 B 48,474س. صنعت بیمه
M37,103 B 48,249بانک صادرات

M33,547 B 36,825ح. فوالد مبارکه
M26,506 B 30,023بانک تجارت

M18,998 B 24,637ایران خودرو دیزل

ارزشحجمنام کامل شرکت
M63,222 B 24,045ایران خودرو

M50,171 B 48,474س. صنعت بیمه
M44,553 B 15,734سیمان تهران
M37,103 B 48,249بانک صادرات
M33,547 B 36,825ح. فوالد مبارکه

تعدادقیمتنام کامل شرکت
3554457ح. فنرسازی زر
7692246بانک صادرات

10352114س. صنعت بیمه
7711435ایران خودرو دیزل

26291402ایران خودرو

 737شاخص کل
14,20میزان تغییر

B 1,537,138ارزش معامالت
M 257,551حجم معامالت

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

بورس تهران در نخستین روز 
معامالتی هفته با افزایش قیمت 
و تش��کیل صف ه��ای خری��د 
مواجه ش��د. از جمل��ه عوامل 
تاثیر گذار بر رشد شاخص کل 
را می توان افزایش چهار دالری 
قیمت جهانی نف��ت و افزایش 
27 دالری ن��رخ جهان��ی طال 
دانس��ت. در عین حال افزایش 
قیمت نفت در کنار تصمیمات 
اقتصادی همچون کاهش نرخ 
به��ره مالکانه مع��ادن موجب 
ش��د تا انگیزه خرید در بورس 
تقویت ش��ود. چن��ان که اغلب 
سهام ش��رکت ها مثبت شده و 
شرکت های گروه مالی، خودرو، 
بانک ها، سرمایه گذاری، سیمان، 
انبوه س��ازی و ش��یمیایی ها از 
بیشترین اس��تقبال برخوردار 
ش��دند، به طوری که با حاکم 
ش��دن جو مثبت در ب��ازار و 
بازار  دماس��نج  تقاضا  افزایش 
سهام 286,67 واحدی 0,44 
درصد رش��د کرد و ب��ه نیمه 
65 هزار واحد رسید. افزایش 
فعالی��ت س��هامداران حقیقی 
در بورس و بازگش��ت نس��بی 
امی��د ب��ه بازارموجب ش��د تا 
حجم و ارزش معامالت هم با 
افزایش مواجه شود به طوری 
که ارزش بازار سرمایه مجددا 
ب��ه باالی 294 ه��زار میلیارد 
معام��الت  رس��ید.  توم��ان 
یازدهمی��ن روز بهمن ماه 93 
فراب��ورس ایران با افزایش 14 
واحدی ش��اخص همراه شد و 
به رقم 736,97 واحد رس��ید. 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 
مربوط به س��هام شرکت های 
مس��کن  س��رمایه گذاری 
ش��مالغرب، فن آوا و همکاران 
سیس��تم و بیش��ترین کاهش 
قیمت هم نصیب شرکت های 
مجتم��ع معادن م��س تکنار، 

و  امیرکبی��ر  پتروش��یمی 
صنعتی مینو شد.

وارد کردن نقدینگی 
توسط دولت؛ از شایعه تا 

واقعیت
همچنی��ن برخی ش��ایعات 
در تاالر حاف��ظ از وارد کردن 
نقدینگ��ی توس��ط دول��ت به 
بازار س��هام خبر می دهند، به 
طوری که گفته می ش��ود تیم 
اقتص��ادی دول��ت ب��ا اقدامی 
عملی ع��الوه ب��ر وارد کردن 
نقدینگی قرار اس��ت اقداماتی 
برخ��ی  اص��الح  جه��ت  در 
بازار  س��اختار های موجود در 
س��هام ک��ه س��بب افزای��ش 
بی اعتم��ادی و کاهش میزان 
ش��فافیت در بورس می ش��ود 
انج��ام ده��د. البته بس��یاری 
از فع��االن ب��ازار نس��بت ب��ه 
ای��ن ش��ایعه به دی��ده تردید 
مش��کالت  که  می نگرند، چرا 

عدی��ده نقدینگ��ی از س��وی 
دولت زمینه این کار را منتفی 
می دان��د. گفته می ش��ود قرار 
اس��ت ب��ه زودی ی��ک درصد 
ب��ه مح��دوده نوس��ان ب��ازار 
افزوده ش��ده و می��زان حجم 
 مبن��ا نیز ب��ا فرم��ول جدید 

کاسته شود. 
در مجموع باید گفت حذف 
حجم مبنا و دامنه نوسان که 
از آن به عن��وان »س��رعت گیر 
در  می ش��ود  ی��اد  ب��ازار« 
به عنوان  گذش��ته  س��ال های 
فعاالن  از خواس��ته های  یکی 
بازار س��رمایه مط��رح بوده و 
کارشناس��ان بورس��ی بر این 
باورن��د که این فرمول ها رفتار 
بازار را از حالت تعادلی خارج 
کرده است. روند کلی شاخص 
و قیمت سهام ش��رکت ها در 
بورس طی س��ال های گذشته 
نش��ان می ده��د در ش��رایط 
کنون��ی امکان ح��ذف یکباره 

دامنه نوس��ان و حجم مبنا در 
بورس وجود ن��دارد و بهترین 
زمان و ش��رایط ب��رای حذف 
حجم مبن��ا و دامنه نوس��ان 
زمان��ی  ت��االر شیش��ه ای  در 
اس��ت که ش��اخص و قیمت 
سهام ش��رکت ها در بورس به 
ثبات و منطق رس��یده باشند. 
از س��وی دیگ��ر ای��ن اعتقاد 
وج��ود دارد دولت ت��ا زمانی 
ک��ه تواف��ق نهای��ی حاص��ل 
نشود، دس��ت از سیاست های 
ت��ورم  کنت��رل  و  انقباض��ی 
سیاس��ت های  و  برنم��ی دارد 
رونق��ی همچ��ون کاهش نرخ 
به��ره را عمل��ی نخواهد کرد. 
بازار  واکنش  به نظر می رس��د 
س��هام به خبر تعویق افتادن 
جدید  تحریم ه��ای  تصوی��ب 
علیه کش��ورمان توسط سنای 
آمریکا تا چه��ار فروردین 94 
عالوه بر افزایش خوش بینی ها 
مبن��ی ب��ر دس��تیابی به یک 

توافق سیاس��ی تا پایان سال 
یکب��ار دیگ��ر وزن س��نگین 
مذاکرات بر روند بازار س��هام 

را نشان داد. 

بررسی آمار
هفتگی بورس

در عین حال هفته گذش��ته 
اگرچ��ه  ته��ران  ب��ورس  در 
ش��اخص کل ب��ا رش��د همراه 
بوده اما حجم و ارزش معامالت 
کاهش��ی بوده اس��ت و تعداد 
درص��د   19 نی��ز  خری��داران 
کاهش نشان می دهد. اما تعداد 
صنایع پرب��ازده بورس افزایش 
یاف��ت. ط��ی هفت��ه گذش��ته 
محصوالت غذایی و آشامیدنی 
به جز قند و شکر با 6,9 درصد، 
محص��والت چوب��ی ب��ا 6,37 
درصد، س��ایر واسطه گری های 
مال��ی با پنج درص��د و خودرو 
و ساخت قطعات با 6,9 درصد 
را  قیمت��ی  رش��د   بیش��ترین 

داشتند. 
ش��اخص کل ب��ا 227 واحد 
افزای��ش در پای��ان معام��الت 
هفت��ه منته��ی ب��ه 10 بهمن 
به رقم 65 ه��زار و 256 واحد 
رسید و ش��اخص بازار اول نیز 
با 178 واح��د افزایش به رقم 
48 هزار و 32 واحد و شاخص 
بازار دوم با 377 واحد افزایش 
به عدد 128 هزار و 600 واحد 
رس��یدند که به ترتیب 0,37 و 
0,29 درصد افزایش را به ثبت 
رساندند. تعداد 1871 میلیون 
س��هم در هفته گذش��ته طی 
151 هزار دفع��ه مورد معامله 
قرار گرف��ت که ب��ه ترتیب با 
16,7 و 6,7 درص��د کاه��ش 
کل  ارزش  و  بودن��د  هم��راه 
معامالت س��هام و ح��ق تقدم 
نی��ز در ای��ن مدت ب��ه 3538 
میلیارد ریال رس��یدکه کاهش 

10 درصدی را نشان می دهد.

آیا روزهای ثبات بازار سهام در راه است؟

شاخص کل در حلقه خبرهای مثبت

یکشنبه
12 بهمن 1393 12

خبر

ارزیابی مثبت مدیرعامل بورس 
تهران از کاهش نرخ بهره مالکانه

کمیس��یون تلفیق مجلس هفته گذش��ته کاهش 
پن��ج درصدی ح��ق انتفاع دول��ت از مع��ادن را به 
تصویب رس��اند و این موضوع برای تایید نهایی باید 
در صح��ن علنی مجلس به تصویب برس��د. حس��ن 
قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار 
درباره آخرین تحوالت مربوط به بهره مالکانه، ضمن 
تقدی��ر و تش��کر از اقدام مثبت اعضای کمیس��یون 
تلفی��ق مجلس در کاهش بهره مالکانه معادن تا 25 
درصد، تاکید کرد: کاهش پنج درصدی بهره مالکانه 
دولت از معادن امیدوار کننده اس��ت و بازار س��رمایه 
انتظ��ار دارد ک��ه مجلس نگاه حمایتی بیش��تری به 
این صنعت داش��ته باش��د. مقام اجرایی بازار سهام 
پرداخت عوارض 25درصدی بهره مالکانه را بس��یار 
مناس��ب تر از عوارض 30درصدی دانست و در عین 
حال خاطرنش��ان کرد: موضوع تعیی��ن بهره مالکانه 
در بودجه س��ال 94، یک برنامه کوتاه مدت است که 
ام��کان برنامه ری��زی بلندمدت را از س��رمایه گذاران 
س��لب می کند، لذا اگر موضوع تعیی��ن بهره مالکانه 
از بودج��ه س��االنه خ��ارج ش��ود، اطمینان بیش��تر 
سرمایه گذاران برای برنامه ریزی بلندمدت را به دنبال 

خواهد داشت.
 

واگذاری 38 هزار میلیارد ریال 
سهم دولتی در 10 ماه

از ابت��دا امس��ال ت��ا پای��ان دی م��اه 38 ه��زار و 
48 میلی��ارد ریال س��هم دولتی توس��ط س��ازمان 
خصوصی س��ازی واگذار شده که از این میزان، 450 
میلی��ارد ریال در بورس و 26 ه��زار و 854 میلیارد 
ریال در فرابورس به فروش رسیده است. همچنین از 
38 هزار و 48 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده 
در این مدت، 37 هزار و 412 میلیارد ریال به صورت 
بلوکی، 288 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 348 
میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار ش��ده است. 
از این میزان واگذاری از ابتدای امس��ال تاکنون 37 
هزار و 613 میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه 
یک م��اده دو قانون اص��ل 44 و 435 میلیارد ریال 
مربوط به ش��رکت های گروه دو م��اده 2 این قانون 

بوده است. 

تامین مالی پروژه های استان ایالم 
از طریق صکوک

در نشستی تخصصی تامین مالی پروژه های عظیم 
اس��تان ایالم از طری��ق ابزارهای نوی��ن تامین مالی 
)صکوک( امکان س��نجی ش��د. محمدرضا مروارید، 
اس��تاندار ای��الم در این خصوص خاطرنش��ان کرد: 
استفاده از تامین  مالی از طریق بازار سرمایه، تسریع 
در روند اجرای این پروژه ها را به دنبال دارد. نماینده 
عالی دولت در اس��تان با اشاره به پروژه های عمرانی 
بزرگ اس��تان خاطر نش��ان کرد: ما در استان حدود 
10 پروژه بزرگ برای س��رمایه گذاری و تامین  مالی 
در مرحل��ه اج��را داریم که می توان از س��رمایه های 
بخش خصوصی )تامین مالی از طریق بازار س��رمایه( 
ب��رای اجرای این پروژه ها اس��تفاده ک��رد و به نظر 
می رس��د در این مرحله اجرای پروژه هایی همچون 
تون��ل کبیرکوه، تصفیه خانه فاضالب ش��هری ایوان، 
طرح های عمران شهری استان، تامین هواپیما برای 
ش��رکت هواپیمایی در اس��تان و تامین مالی اجرای 
 FOB دو سد در اس��تان، علی الخصوص پروژه های

قابلیت اجرا از طریق بازار سرمایه را دارند. 

آمادگی بورس انرژی برای همکاری 
با مجلس و وزارت نفت

علی حس��ینی، مدیرعام��ل بورس ان��رژی گفت: 
بورس انرژی آمادگی دارد تا مصوبه مجلس را درباره 
استفاده از سازوکارهای بورس انرژی درخریدوفروش 
نفت خ��ام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و برق 
اجرا کن��د. وی اظهار کرد: همه زیرس��اخت ها برای 
عرض��ه نفت خام صادراتی و دیگر فرآورده های نفتی 
در ب��ورس انرژی وج��ود دارد و آم��اده همکاری با 
وزارت نفت در مسیر اجرای مصوبه مجلس هستیم. 
مدیرعام��ل بورس ان��رژی ادام��ه داد: اکنون معامله 
فرآورده های نفتی و محصوالت پتروش��یمی در کنار 
معامله برق با نظم و براس��اس برنامه ریزی های انجام 

شده در حال انجام است. 

سقوط بورس آمریکا
به دنبال تح��والت بازار نفت، بار دیگر بازار بورس 
وال اس��تریت از این تغیی��رات در امان نماند و باعث 
س��قوط سه شاخص مهم در آن شد. در همین حال، 
شاخص S&P 500 با 1.3 درصد کاهش که معادل 
26.26 واحد اس��ت، ب��ه 1994.99 واحد تنزل پیدا 
ک��رد. همچنین ش��اخص Dow Jones با کاهش 
1.45 درص��دی که معادل 251.90 واحد اس��ت، به 

17164.95 واحد سقوط کرد. 
ش��اخص س��هام Nasdaq ب��ا 1.03 درص��د که 
مع��ادل 48.17 واح��د اس��ت، ب��ه 4635.24 واحد 

کاهش روبه رو شد. 

شاخص کل بورس دوباره 
از نیمه 65هزار واحدی گذشت

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت روز 
ش��نبه با 288 واحد افزایش به 65 ه��زار و 544 واحد 
رس��ید و به این ترتیب از نیم��ه کانال 65 هزار واحدی 
گذش��ت. شاخص 30 شرکت بزرگ در جریان معامالت 
هش��ت واحد، شاخص آزاد ش��ناور 537 واحد، شاخص 
بازار اول 220 واحد، ش��اخص ب��ازار دوم 517 واحد و 

شاخص صنعت 122 واحد رشد را تجربه کردند.

نماگر بازار سهام

دریچه

از نگاه کارشناسان

نمادهای متوقف فرابورس 
در صورت ارائه گزارش، بازگشایی می شوند

وضعیت نمادهای متوقف ش��رکت های پذیرفته ش��ده در فرابورس ایران توسط اداره 
نظارت بر ناشران فرابورسی اعالم شد. براساس این گزارش، شرکت پاالیش نفت تهران 
از تاریخ 28 فروردین ماه 93 متوقف ش��ده اس��ت که با ارسال پیش بینی سود هر سهم 
س��ال 93 با س��رمایه جدید و صورت های مالی میان دوره ای سه و شش ماهه سال 93 
بازگش��ایی خواهد شد. بانک س��رمایه از تاریخ 29 تیرماه 93 با توقف نماد همراه بوده 
است که حل و فصل تقسیم سود در مجمع عمومی عادی ساالنه با توجه به عدم ثبت 
افزایش س��رمایه می تواند نماد این ش��رکت را دوباره به بازار برای معامالت بازگرداند. 
شرکت پاالیش نفت الوان، از تاریخ 30 تیر ماه 1393 متوقف شده است که پیش بینی 
می شود با ارائه صورتهای مالی میان دوره ای 3و6ماهه سال مالی 93 و آخرین پیش بینی 
س��ود هر سهم سال 93 نماد ش��رکت مجددا بازگشایی شود. پاالیش نفت شیراز که از 
تاریخ 30 تیرماه 93 متوقف ش��ده اس��ت با ارائه صورت های مالی میان دوره ای س��ه و 
ش��ش ماهه سال مالی 93 و آخرین پیش بینی س��ود هر سهم سال مالی 93 معامالت 
را از س��رخواهد گرفت. در این بین، سیمان الر سبزوار، از روز 14مرداد ماه 93 متوقف 
ش��ده است که مکاتباتی در این خصوص نیز با شرکت صورت گرفته است و پیش بینی 
می ش��ود ارائه عملکرد واقعی س��ال مالی 93 و همچنین پیش بینی سال مالی 94 نماد 

شرکت را دوباره برای معامالت در فرابورس آماده کند. 
ش��رکت کش��تیرانی دریای خزر در صورت ارائه پیش بینی تعدیل شده سود هر سهم 
س��ال مالی 93 بازگش��ایی خواهد ش��د. اما شرکت مهندس��ی صنعتی روان فن با ارائه 
پیش بینی تعدیل شده سود هر سهم سال مالی 93 به همراه اظهارنظر حسابرس و ارائه 
صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه سال مالی 93 بازگشایی خواهد شد. شرکت قند 
ش��یروان، قوچان و بجنورد با ارائه پیش بینی تعدیل ش��ده سود هر سهم سال مالی 93 
بازگش��ایی خواهد شد. اما شرکت فرآورده های غذایی و قند چهار محال با ارائه گزارش 
پیش بینی تعدیل شده سود هر سهم سال مالی 93 مجددا به فعالیت خود در فرابورس 
ادامه خواهد داد. ش��رکت صنای��ع فوالد آلیاژی یزد با ارائه گ��زارش پیش بینی تعدیل 
شده سود هر سهم سال مالی 93 مجددا به فرابورس بازمی گردد. در این میان، شرکت 
صنعتی و معدنی شمال ش��رق ش��اهرود با ارائه گزارش پیش بینی تعدیل شده سود هر 

سهم سال مالی 93 بازگشایی می شود.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال: 
آمادگی بورس کاال برای کشف قیمت خودرو

در پی اب��الغ آیین نامه اجرایی دولت و آغاز بحث های آزادس��ازی قیمت خودروهای 
تولید داخل توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کاالی ایران برای بررس��ی 
نحوه و فرآیندکش��ف قیمت این محصول صنعتی، اعالم آمادگی کرد. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، علی پناهی، معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتص��ادی بورس کاالی ایران با اش��اره ب��ه اینکه در مصوبه جدی��د دولت برای خروج 
غیرتورمی از رکود، بر کش��ف نرخ کاالهای غیراساس��ی و غیرانحصاری توس��ط بورس 
کاالی ایران تاکید ش��ده اس��ت، گفت: با طرح بحث هایی از جمله اینکه خودرو کاالیی 
انحصاری نیس��ت، تالش هایی برای خروج قیمت گذاری خودرو از ش��ورای رقابت آغاز 
شده، در چنین شرایطی بورس کاالی ایران به عنوان بازاری رقابتی این آمادگی را دارد 
ت��ا در صورت آمادگی خودروس��ازان و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، کش��ف 
قیم��ت خودروهای تولید داخل را پس از طی مراحل قانونی الزم، در دس��تور کار قرار 
دهد. معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادی ب��ورس کاالی ایران در خصوص مزایای 
عرضه خودرو در بورس کاال اظهار داشت: فروش رقابتی خودرو در بورس کاال می تواند 
در چارچوب قراردادهای رایج مرسوم از جمله نقدی، نسیه و سلف صورت بگیرد که این 
امر می تواند بازار خودرو را در ش��رایط مختلف، متعادل نگاه دارد، از سوی دیگر فرصت 
طراح��ی قراردادهای معامالتی خاص برای خودرو، امکان مدیریت ریس��ک را برای هر 
دوس��وی بازار خودرو، یعنی خریداران و عرضه کنندگان فراهم می کند و نوسان قیمت 
خودرو را به حداقل ممکن می رس��اند. پناهی افزود: همچنین خودروس��ازان داخلی که 
مدتی است با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، می توانند از ابزارهای مالی بورس 
کاالی ایران که امکان تامین مالی س��ریع و خارج از روال کند سیس��تم بانکی را مهیا 
می کند، بهره بگیرند. او تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو 
در بورس کاالی ایران کشف نرخ می شود، عرضه محصول نهایی در این بورس می تواند 
ضمن کمک به کشف نرخ منطقی، منصفانه و شفاف محصول نهایی به تکمیل زنجیره 
ارزش این محصول در بورس کاال نیز منجر ش��ود. پناهی تاکید کرد: تعداد قابل توجه 
عاملیت مجاز فروش برای هر یک از خودروسازان بزرگ کشور و نیز افزایش سطح تولید 
خودروس��ازان داخلی تا یک میلیون دس��تگاه در سال، شکل گیری بازاری رقابتی را در 

بورس کاالی ایران امکان پذیر می کند. 

سیدمحمد صدرالغروی
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س��اله  پن��ج  مهل��ت  س�نا- 
صنای��ع  ب��ه  ک��ه  کیفی س��ازی 
پاالیش��گاهی داده ش��ده اس��ت 
فرصت��ی خ��وب و ق��دم مثبتی 
برای این صنعت و بازار س��رمایه 
محسوب می ش��ود. مصوبه جدید 
ش��ورای پ��ول و اعتب��ار مبنی بر 
تامین مالی از طریق انتشار اوراق 
صکوک با قابلیت تبدیل به سهام 
ب��رای صنعت بانک��داری فرصتی 

مغتنم محسوب می شود. کاهش 
نرخ به��ره مالکانه از 30 درصد به 
25 درص��د، فارغ از آثار ریالی این 
مصوبه، تاثیر مثبتی بر بازار دارد. 
مصوبه مجل��س مبنی بر اجازه به 
ش��رکت ها برای خرید و نگهداری 
سهام خزانه هم مصوبه خوبی برای 
بازار خواهد ب��ود و از این پس به 
شرکت ها این اجازه را خواهد داد 
تا بدون درخواس��ت از س��هامدار 

عمده، به خودی خ��ود وارد بازار 
شده و سهام خود را کنترل کنند. 
به این ترتیب شرکت ها می توانند 
از منابع مالی خود استفاده کنند 
و زمانی که احساس می کنند بازار 
وارد فاز هیجانی شده است سهم را 

کنترل کنند.
 ب��ا اخبار خ��وب و مثبتی که 
ای��ن روزه��ا در جری��ان اس��ت 
و ج��ا افت��ادن آنه��ا در ب��ازار و 

س��پس تاثیر آن در سود و زیان 
ش��رکت ها، می توان امیدوار بود 
که ب��ازار وارد روزه��ای پررونق 
خواهد ش��د. به تمام سهامداران 
و کس��انی ک��ه می خواهند وارد 
بازار ش��وند توصی��ه می کنم که 
تاکیدا ب��ا پول م��ازاد خود وارد 
بازار ش��وند و اگر دانش و تجربه 
و وق��ت کافی ندارن��د از طریق 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و 

س��بدگردان ها وارد بازار ش��وند 
زی��را اتفاقی که در یک ماه اخیر 
در بازار سرمایه روی داد این بود 
که خیلی از افراد ناآش��نا با ضرر 
و زیان مواجه ش��دند، اما کسانی 
که آش��نایی کافی از بازار دارند 
س��هام خود را نگه داش��تند زیرا 
ه��م ب��ازار پتانس��یل دارد و هم 
چش��م انداز مذاکرات هس��ته ای 
مثبت اس��ت و تمام این عوامل 
با اصالح قیمتی س��هام می تواند 
بازار پویا و شادابی را ایجاد کند.

بورس انرژی

بورس بین الملل

بازگشت رونق به بورس مهدی طحانی
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
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توده واری ک��ه به عنوان یکی 
در  رفت��اری  از س��وگیری های 
علوم مال��ی رفت��اری از آن نام 
برده می شود یکی از شاخه های 
اصلی رشته مالی در دانشگاه های 
معتبر دنیا و حتی ایران است که 
اخیرا به ش��دت مورد توجه قرار 
گرفته. توده واری به عنوان یکی 
از آفت های اصلی بازار س��رمایه 
در این روزها به شدت نمود پیدا 
کرده اس��ت. به گونه ای که بازار 
از تحلیل خالی ش��ده و تفاوتی 
نمی کند که شما چه سهمی را 
بخرید، یا همه سهام ها و گروه ها 
با هم منفی می شوند یا همه با 

هم مثبت.
 ب��رای مث��ال ص��ف فروش 
فملی که 10 روز پشت سرهم 
بود حج��م مبنا نخورده و عمال 
قیم��ت آن هم��گام ب��ا دیگر 
س��هم های بازار، کاهش نیافته 
بود، طی معامالت چهارش��نبه 
هفته گذش��ته و پس از مثبت 
شدن کل بازار، جمع آوری شد 
درحالی ک��ه هی��چ تغییری نه 
از لحاظ بنی��ادی و نه از لحاظ 
تکنیکال برای س��هم به وجود 
نیام��ده بود )از لح��اظ بنیادی 
که نه شاهد افزایش قیمت دالر 
و ن��ه قیمت جهان��ی محصول 
بودیم، از لح��اظ تکنیکال هم 
که چون قیم��ت در این مدت 
تغییری نکرده بود عمال شرایط 
س��هم هم تغییری نکرد. البته 
برخی فعاالن این مس��ئله را به 
مدیریت ش��اخص نی��ز مربوط 
ترجی��ح داد  می دانس��تند که 
در روزی ای��ن ص��ف ف��روش 
جم��ع آوری ش��ود ک��ه تاثی��ر 
منفی آن روی شاخص چندان 
مش��هود نباش��د.( صف فروش 
س��هم های ف��والد، وصندوق و 
وامی��د ه��م در معام��الت روز 
چهارش��نبه در شرایطی مشابه 
با فملی جمع آوری شد تا ترمز 
رشد چند صد واحدی شاخص 

را بکشد.
تعری��ف  ضم��ن  ادام��ه  در 
از  ی��ک طبقه بندی  توده واری، 
این س��وگیری رفتاری شایع را 
نیز در ادامه ارائه کرده ایم، شاید 
این مقاله راهگش��ای بخشی از 
نیازه��ای فعاالن بازار س��رمایه 

باشد.
موضوع ت��وده واری حاکی از 

تمایل انس��ان ب��ه رفتار کردن 
شبیه دیگران است. وقتی توده 
جامعه کار خاصی را انجام داده 
یا واکنش خاصی از خود بروز 
می دهند، از نظ��ر ذهنی برای 
س��ایر افراد س��خت است که 
رفتاری متفاوت از توده داشته 
باشند. به بیان دیگر توده واری 
ب��ه رفتار مجموع��ه ای از افراد 
گفته می شود که شبیه به هم 

عمل می کنند.
اس��ت  عب��ارت  ت��وده واری 
از الگ��وی رفت��اری همبس��ته 
تعریف��ی  در  اف��راد.  بی��ن 
عب��ارت  ت��وده واری  دیگ��ر 
ریس��ک  پذی��رش  از  اس��ت 
زی��اد ب��دون اطالع��ات کافی 
ک��ه می ت��وان آن را قص��د و 
س��رمایه گذاران  آش��کار  نیت 
رفت��ار  کپی ک��ردن  جه��ت 
از  تبعی��ت  و  س��رمایه گذاران 
آن��ان تعریف کرد. ت��وده واری 
ش��ناخته  پدیده  عمومی ترین 
ش��ده در بازاره��ای مال��ی در 
چارچ��وب عل��م روانشناس��ی 
است. این پدیده می تواند باعث 
از سوی  رفتارهای غیر منطقی 
س��رمایه گذاران ش��ود. اف��راد 
کام��ال منطقی ه��م می توانند 

دچار این پدیده شوند.
با نگاهی پیرامون بحران های 
اقتصادی می توان ردپای رفتار 
توده واری را قبل از بحران های 
مختلف خصوصا در بازار سهام 

یافت. 
س��هام،  بازاره��ای  در 
سرمایه گذاران و حتی مدیران 

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
زی��ادی وجود دارند که به دور 
از تحلیل های کارشناس��انه به 
خرید س��هام می پردازند و در 
شرایط خطر و نزول قیمت ها، 
به سرعت سهام را فروخته و به 
دنبال مکان امن دیگری برای 

سرمایه گذاری می گردند. 
محقق��ان معتقدند که رفتار 
توده واری نوس��انات را افزایش 
دامن  بی ثبات��ی  ب��ه  می دهد، 
می زند و ش��کنندگی ب��ازار را 
افزایش می دهد. در ش��رایطی 
که ه��ر حرکت بدون تحلیل و 
تحت تاثیر جمع اتفاق می افتد، 
س��رمایه گذاران  از  گروه��ی 
ک��ه دارای مش��ترکات فکری 
یا رفتاری هس��تند ش��بیه هم 
گروه  ای��ن  می کنن��د.  عم��ل 
ب��ه عل��ل مختل��ف با ه��م در 
ارتباط هس��تند، مثال مدیران 
صندوق های سرمایه گذاری که 
عملکرد آنها در مقایس��ه با هم 
بررس��ی می شود و اصوال نحوه 
بررس��ی عملک��رد آنها ش��بیه 

یکدیگر است.
طبقه بن��دی ان��واع حرک��ت 
توده واری که توس��ط محققان 
ارائه شده، بیان میدارد که گاهی 
س��رمایه گذاران ب��ه علت اینکه 
در مع��رض اطالعات یکس��انی 
قرار دارند، واکنش یکسانی هم 
از خود نش��ان می دهند. چنین 
رفت��اری ناآگاهانه و غیرعمدی 
اس��ت و لزوما ب��ه ناکارایی بازار 

منجر نمی شود. 
ن��وع دیگری از این رفتار که 

منجر به ناکارآمدی بازار اوراق 
به��ادار می ش��ود؛ ت��وده واری 
عامدان��ه و آگاهانه اس��ت که 
یکدیگ��ر  از  س��رمایه گذاران 
تبعی��ت ک��رده و اطالع��ات و 
تحلیل ه��ای تخصصی خود را 
کن��ار گ��ذارده و آنچنان عمل 
می کنن��د که س��رمایه گذاران 
دیگ��ر عمل می کنن��د. چنین 
رفتاری شکننده بوده و به تبع 
آن ت��وده واری معک��وس و در 
نتیجه نوس��انات زیاد در بازار 
س��هام اتفاق می افت��د که در 
مجموع ریسک سیستمی بازار 
را افزای��ش می دهد. این رفتار 
عامدان��ه خ��ود ب��ه دو صورت 
عقالی��ی )براس��اس منافع( و 
غیر عقالیی بررسی می شود که 
در هر حالت به بروز مشکالت 

در بازار سرمایه می انجامد.
رفتار توده وار شناخته شده ترین 
پدیده عینی در بازارهای مالی 
اس��ت که گرای��ش افراطی به 
عملک��رد برن��دگان را نش��ان 
می ده��د. به نظر می رس��د که 
تمی��ز دادن وج��ه داوطلبان��ه 
یا تح��ت اجب��ار در رفتارهای 
توده وار کاری غیرعملی است. 
بس��یاری از بازیگ��ران صحنه 
بازاره��ای مالی فک��ر می کنند 
ک��ه قیمت س��هام به درس��تی 
ارزش گذاری نش��ده اس��ت. با 
این ح��ال از هرگون��ه اقدامی 
در جه��ت عک��س روند جاری 
خ��ودداری می ورزند. این افراد 
ندارد  ارزش  احساس می کنند 
که با مجموعه توده مورد نظر 

دربیفتند. این مثالی اس��ت از 
رفتار توده وار تحت اجبار، زیرا 
آنها ت��وده را داوطلبانه دنبال 
اما ب��رای اجتناب  نمی کنن��د 
از لگدمال ش��دن در پی توده 
م��ورد نظ��ر راه می افتند. این 
ن��وع از رفتار ت��وده وار یکی از 
آفت های بزرگ بازارهای مالی 
به ش��مار م��ی رود و به عن��وان 
غیرعقالی��ی  ت��وده وار  رفت��ار 
ت��وده واری  می ش��ود.  تلق��ی 
غیرعقالیی، تقلی��د کورکورانه 
یکدیگ��ر  از  س��رمایه گذاران 
است که بازار را از کارایی دور 
می کند. در طرف مقابل رفتار 
توده وار عقالیی مبین مش��ابه 
بودن تصمیم گیری های فعاالن 
بازار اس��ت ولی این مشابهت 
به دلیل واکن��ش به اطالعات 
مش��ابه بوده و نش��انه کارایی 

بازار است.
ب��ا اوص��اف از نظر گذش��ته 
به نظر می رسد توده واری فعلی 
بازار سرمایه ایران از نوع رفتار 
باش��د که  توده وار غیر عقالیی 
بس��یار خطرناک بوده و برخی 
آثار س��وء آن در مقاله از نظر 
گذش��ت. برخ��ی عل��ل اصلی 
عبارتند  غیرعقالیی  توده واری 
نب��ود ش��فافیت اطالعاتی،   از 
نهاده��ای  توس��عه  نیافتگ��ی 
تخصص��ی و الگ��وی فرهنگی 
بازار  جامعه و کم عمق ب��ودن 
س��هام. به نظر می رسد تمامی 
علت ه��ا در بازار ای��ران وجود 
داشته و این عوامل بر یکدیگر 

اثر هم افزایی نیز دارند.
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وقتی سهامداران با تحلیل خودشان معامله نمی کنند

توده واری و آثار نامطلوب آن در بازار سرمایه

صنعت  سرمایه گذاری  شرکت 
نفت در س��ال 1375 تاس��یس 
ش��ده و فعالیت اصلی آن عبارت 
در  س��رمایه گذاری  از  اس��ت 
شرکت ها، مجتمع ها و طرح های 
تج��اری،  صنعت��ی،  تولی��دی، 
خدمات��ی و فرهنگی ب��ه منظور 
ایجاد، راه اندازی و مش��ارکت در 
واحدها. شرکت  این گونه  توسعه 
در س��ال 1382 به عنوان سیصد 
و چه��ل و یکمی��ن ش��رکت در 
س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار با 
نماد ونفت پذیرفته ش��ده است. 
ش��رکت  فعالیت  تمرکز  عم��ده 
غیر بورس��ی  ش��رکت های  روی 
است. س��رمایه شرکت به تازگی 
در یک اقدام کم سابقه به میزان 
6.4 درصد از محل سود انباشته 
به منظور جب��ران مخارج انجام 
شده بابت خرید ساختمان برای 
اس��تقرار دفتر مرکزی ش��رکت 
افزایش یافت. ای��ن اقدام از این 
جه��ت ک��ه مجوزه��ای افزایش 
س��رمایه های زی��ر 10درصد در 
بورس به س��ختی اخذ می ش��ود 
از س��وی فعاالن بازار کم سابقه 
و عجی��ب ارزیابی ش��ده اس��ت. 
اق��دام عجیب ت��ر اینک��ه مجمع 
افزایش  ب��ا  فوق العاده  عموم��ی 
سرمایه مهم تر ش��رکت موافقت 
نکرد. در حالی که می توانس��ت 
با انجام افزایش س��رمایه از مبلغ 
1.223.600 میلی��ون ری��ال به 
مبل��غ 1.871.000میلیون ریال 
از مح��ل مطالب��ات حال ش��ده 
و  نق��دی  آورده  و  س��هامداران 
انباش��ته موافقت و اختیار  سود 
عمل��ی کرده آن را ب��ه مدت دو 
س��ال ب��ه هیات مدی��ره تفویض 

کند تا هیات مدیره ش��رکت پس 
از أخذ مجوز از س��ازمان نسبت 
ب��ه عملی ک��ردن آن اقدام کند. 
این رفتار س��هامداران عمده در 
مجم��ع فوق العاده موجب ش��د 
تا ش��ایعه فروش س��هام شرکت 
س��رمایه گذاری نف��ت قش��م در 
بازار ق��وت بگی��رد، زی��را برای 
اجرای طرح س��ودآور و منحصر 
به ف��رد مخ��ازن ذخیره س��ازی 
نفت این شرکت افزایش سرمایه 
با  ولی  می نم��ود،  اجتناب ناپذیر 
ع��دم موافقت با آن، س��ناریوی 
دیگ��ری ک��ه همان��ا واگ��ذاری 
ای��ن پ��روژه ملی و س��ودآور به 
ش��رکت های دیگر بود بار دیگر 
قوت گرفت، هرچند ش��رکت در 
اطالعی��ه ای پیش از بازگش��ایی 
س��هم ای��ن ش��ایعه را رد کرده 

است. 
این مس��ئله باعث شد همگام 
ب��ا تغییر جه��ت ب��ازار از منفی 
به مثبت در چند روز گذش��ته، 

ونف��ت یک��ی از ب��ا اقبال تری��ن 
س��هم های بازار باشد، به گونه ای 
ک��ه در روز گذش��ته ب��ا بالغ بر 
22 میلی��ون صف خرید، تنها به 
ان��دازه حجم مبن��ا یعنی حدود 
600 هزار س��هم از این ش��رکت 
مورد معامله قرار گرفت. پرتفوی 
بورس��ی شرکت س��هام ارزنده و 
مهمی ندارد و س��رمایه چندانی 
بورس��ی  ش��رکت های  در  نی��ز 
ش��رکت موج��ود نیس��ت، ولی 
ش��رکت س��رمایه گذاری بالغ بر 
59 میلی��ارد تومان در ش��رکت 
نفت قشم س��رمایه گذاری کرده 
اس��ت که تم��ام توجه ب��ازار به 
این س��رمایه گذاری و سرنوشت 
ادام��ه  در  اس��ت.  آن  نامعل��وم 
توضیحات اندک��ی در مورد این 

شرکت آمده است. 

در مورد شرکت 
سرمایه گذاری نفت قشم

ب��ه دنب��ال افزای��ش حض��ور 

س��رمایه گذاری  شرکت  فعالیت 
صنعت نفت در پروژه های بزرگ 
نفتی و با توجه به گس��تردگی و 
تخصصی ب��ودن فعالیت ها، لزوم 
تاس��یس یک ش��رکت تخصصی 
در امر احداث، نگهداری و انجام 
عملی��ات در پایانه ه��ای نفت��ی 
ض��رورت پیدا ک��رد و بر همین 
اساس ش��رکت س��رمایه گذاری 
 1385 س��ال  در  قش��م  نف��ت 
تاسیس شد. عمده فعالیت انجام 
ش��ده در این ش��رکت مربوط به 
پیگی��ری و تس��ریع بخش��یدن 
به ط��رح پایان��ه نفتی قش��م با 

مشخصات کلی زیر است: 
سرمایه گذاری نفت قشم بیش 
از 70 درص��د بهای تمام ش��ده 
پورتفوی غیر بورس��ی و بیش از 
58 درصد کل سرمایه گذاری های 
تش��کیل می ده��د.  را  ش��رکت 
ش��رکت  این  راه اندازی  بنابراین 
تاثی��ر قابل توجه��ی در وضعیت 
س����ودآوری ونف��ت خواه����د 

داش��ت. در م��ورد پ��روژه پایانه 
ذخیره س��ازی نفت قشم ابهامات 
و سواالت زیادی وجود داشته و 
اطالعات بازار از این طرح کافی 

نیست. 
بهرح��ال ب��ا توجه ب��ه اینکه 
این ش��رکت در مرحل��ه قبل از 
ارزش  خالص  است،  بهره برداری 
فعل��ی ط��رح براس��اس گزارش 
هیات مدیره سال 92 ونفت 361 
میلیارد تومان برآورد شده است 
که البته هم نرخ تنزیل در حال 
حاض��ر 18درصد نیس��ت و هم 
اینک��ه نرخ دالر زمان��ی که این 
پروژه برای نخستین بار در سال 
85 ارزش گذاری شد حوالی هزار 

تومان بود.
 361 مبل��غ  ای��ن  بنابرای��ن 
میلی��ارد توم��ان قطعا نی��از به 
بازنگری خواهد داش��ت، ولی با 
یک حس��اب سرانگشتی اگر نرخ 
تنزی��ل را به 25درص��د افزایش 
دهی��م ارزش خالص فعلی طرح 
بال��غ ب��ر 260 میلی��ارد تومان 
برآورد می ش��ود، ح��ال اگر نرخ 
دالر طرح را نیز س��ه برابر کنیم 
می توانی��م ب��ه رقم ش��گفت آور 
برس��یم  نیز  تومان  780میلیارد 
که البته باید هزینه های افزایش 
یافت��ه طرح به واس��طه افزایش 
دالر را نیز از این رقم کم کنیم. 
بهر ح��ال ونفت چه این پروژه 
بزرگ ملی را به سرانجام برساند، 
چ��ه آن را به ش��راکت بگذارد و 
چ��ه آن را به ط��ور کامل واگذار 
کند، از یک پتانس��یل بزرگ در 
دل ش��رکت برخوردار است که 
هر لحظه امکان شکوفا شدن آن 

وجود خواهد داشت. 

دلیل اقبال بازار به و نفت
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گزارش 2

ایران ترانسفو شرکتی پرپتانسیل 
ولی سرشار از ابهام در عملیات

گروه ایران ترانسفو یکی از تولیدکنندگان پیشگام 
و منحصر به فرد در زمینه تولید ترانس��فورماتورهای 

توزیع، فوق توزیع و قدرت در کشور است.
 این شرکت که در سال1345 با مشارکت شرکت 
س��هامی برق منطق��ه ای تهران 45درصد، ش��رکت 
زیمن��س آلمان 45درصد و بانک توس��عه صنعت و 
معدن ایران10 درصد تش��کیل ش��ده است. در طول 
س��ال های طوالن��ی فعالی��ت، دس��تخوش تغییرات 
زیادی در ترکیب س��هامداری خود ش��ده است. اما 
در پاییز امس��ال در پی ابط��ال آخرین معامله عمده 
بترانس و بازپس گیری بلوک این س��هم از ش��رکت 
س��رمایه گذاری گروه توس��عه ملی و انتق��ال آن به 
ش��رکت س��ینا فرآیند نی��رو، رقاب��ت عجیبی برای 
تصاحب مدیریت این ش��رکت روی تابلوی معامالت 
بورس شکل گرفت که باعث رشد قیمتی فوق العاده 
این س��هم ش��د. به طوری ک��ه در روزهای ب��د بازار 
سرمایه تشکیل صف خریدهای پرحجم در این نماد 
همگان را متعجب و س��هامداران خرد این شرکت را 
خوش��حال کرده بود. تشکیل صف خرید تاریخی در 
نماد بترانس طی معامالت 17 آذر امسال که بالغ بر 
ی��ک میلیارد و 600 میلیون س��هم بود تا مدت ها از 
ذهن فعاالن بازار س��رمایه پاک نخواهد شد. شایان 
ذکر اس��ت تعداد کل س��هام ش��رکت ایران ترانسفو 
یک میلیارد و500 میلیون س��هم است. به هر حال 
ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماع��ی نیروهای 
مس��لح )س��اتا( توس��ط یک��ی از زیرمجموعه ه��ای 
خود، ش��رکت امین توان آفرین س��از که در آشفته 
ب��ازار دعوای وبانک و س��ینا فرآیند نیرو و همچنین 
رک��ود کل بازارس��رمایه، ش��دیدا آب را گل آل��ود 
می دید، توانس��ت ماهی بزرگی ک��ه همانا یک عضو 
هیات مدیره از شرکت ایران ترانسفو است را در پاییز 
امسال، البته روی کاغذ صید کند. زیرا هنوز سازمان 
خصوصی سازی اجازه برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده را برای انتخاب اعضای هیات مدیره 
به سهامداران جدید آن نداده و سیاست های یک بام 
و دو هوای این سازمان در تعیین سرنوشت مدیریت 

این شرکت قطعا تاثیرگذار خواهد بود. 
اما از لحاظ عملکردی بترانس که برای س��ال مالی 
جاری مبلغ 738 ریال س��ود خالص به ازای هر سهم 
پیش بین��ی کرده بود، در گ��زارش 9ماهه با حدود 15 
درصد تعدیل منفی سود خود را 621 ریال پیش بینی 
کرده و موفق به پوش��ش 41درصد از آن ش��ده است. 
دلیل اصلی این تعدیل، کاهش ش��دید حاش��یه سود 
ناخالص شرکت از 37درصد به 23 درصد است که در 
اث��ر کاهش مبلغ فروش و همزمان با آن افزایش بهای 
تمام شده محصوالت رخ داده و سود عملیاتی شرکت 
را با کاهش فاحش 48درصدی همراه کرده است. البته 
بخشی از این کاهش شدید در سود عملیاتی با افزایش 
49 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت 
که با پیش بینی افزایش س��ود تقس��یمی شرکت های 
زیرمجموعه رخ داده، مرتفع شده ولی در نهایت موجب 

افت 15 درصدی سود خالص شرکت شده است. 
ای��ن ش��رکت های زیرمجموعه که س��ود حاصل از 
س��رمایه گذاری های ش��رکت را با رش��د خوبی مواجه 
کرده اند عبارتند از: 1- ش��رکت ایران ترانس��فوی ری 
)س��اخت ترانس��فورماتور( 2- ایران ترانسفوی زنگان 
)ساخت ترانسفورماتور( 3- عایق های الکتریکی پارس 
)ساخت مواد عایق( 4- ترانس پست پارس )طراحی و 
ساخت پست( 5- ترانسفورماتورسازی کوشکن )ساخت 
 ترانس��فورماتور( 6- بازرگانی ایرانس��فو ترانسفورماتور

7- شرکت خدمات پس از فروش
در بخ��ش بهای تمام ش��ده مواد اولی��ه مصرفی 
ش��رکت م��س کاهش 16درص��دی، آه��ن کاهش 
18درص��دی و ورق هس��ته کاه��ش 31درصدی را 
نش��ان می دهد که می توانس��ت به عنوان یک عامل 
تاثیر گذار در افزایش س��ودآوری ش��رکت عمل کند 
ولی افزایش 117درصدی مبلغ و 60درصدی مقدار 
روغن مصرفی شرکت تمامی این پتانسیل را خنثی 
کرده که جای س��وال و تحقیق بیشتر را داشته و در 

نگاه اول کمی عجیب به نظر می رسد. 
یک��ی از ن��کات جال��ب توج��ه در مورد ش��رکت 
اینجاس��ت که از 887 میلیارد ریال سود پیش بینی 
شده برای سرمایه گذاری های شرکت، 419 میلیارد 
ریال مع��ادل 47درصد از آن، تقریبا همانند س��ال 
گذش��ته متعلق به سود س��پرده های بانکی است و 
این مس��ئله برای شرکتی که برای سال مالی جاری 
692میلیارد ری��ال هزینه مال��ی پیش بینی کرده و 
سال گذش��ته نیز بالغ بر 636 میلیارد ریال بهره به 
بانک ها پرداخت کرده است، کمی عجیب می نماید. 
در کل س��ودآوری شرکت در س��ال های اخیر به 
دلیل تحریم ها و افزایش ن��رخ مواد اولیه و افزایش 
هزینه های مالی کاهش��ی بوده است ولی برای سال 
جاری و س��ال های آینده با رف��ع قطعی تحریم ها و 
کاه��ش قیمت م��واد اولیه مانند م��س و همچنین 
افزایش س��ود زیرمجموعه ها با رش��د خوبی همراه 

شده و خواهد شد. 
زیرا ش��رکت بودجه تولیدی امس��ال خ��ود را با 
کاه��ش 28درصدی ارائه کرده اس��ت، در حالی که 
افزای��ش 22درصدی مقدار ف��روش و 48 درصدی 
مبلغ فروش را ش��اهد هس��تیم. با توج��ه به فاصله 
بودجه تولیدی با ظرفیت اس��می، پتانس��یل باالیی 
که در این زمینه در ش��رکت وج��ود دارد می تواند 
درصورت کسب یک بازار جدید داخلی یا صادراتی و 
با عنایت به گشایش هایی که در مراودات بین المللی 
رخ داده، بترانس را با جهش سودآوری مواجه کند.

 اما موردی که باید توس��ط سرمایه گذاران به آن 
توجه ش��ود این اس��ت که بترانس به خاطر دعوای 
مدیریت��ی ش��کل گرفته - که خالص��ه ای از آن در 
ابتدا ذکر ش��د - تقریبا تمامی این پتانس��یل رشد 
س��ودآوری را در قیم��ت خود لحاظ ک��رده و فعال 
امکان رش��د قیمتی آن به واسطه افزایش سودآوری 
وج��ود ندارد و بیش��تر باید پیگیر اخب��ار مربوط به 
فعالیت س��هامداران عمده آن ب��ود تا فعالیت عادی 

وعملیاتی شرکت. 

بررسی چشم انداز شرکت ایران تایر

تولید تایر در ایران قدمتی باالی 50 سال دارد . در سال 
گذشته، تولید تایر به 218 هزار تن رسید . در حال حاضر، 
جمعا 10 کارخانه تایرس��ازی با ظرفیت حدود 319 هزار 
تن وج��ود دارد . ظرفیت قابل بهره ب��رداری صنایع داخلی 
حدود 339 هزار تن در س��ال است، ولی در عمل در چند 
سال گذش��ته تولید صنایع تایرسازی ایران بیش از 230 
هزار تن در سال نبوده است .  شرکت ایران تایر، با توجه به 
منسوخ شدن تایرهای بایاس و نیاز کشور به انواع تایرهای 
رادیال س��یمی، استراتژی توس��عه محصول و توسعه بازار 
و تولی��د تایرهای رادیال س��واری و س��یمی را در اولویت 

برنامه های شرکت قرار داده است . 
در گزارش جدید، پیش بینی 9 ماهه ش��رکت ایران تایر 
اعالم داش��ته، عدم نصب کامل ماش��ین آالت طرح تولید 
تایره��ای رادیال س��یمی و تغییر برنام��ه تولید به کاهش 
می��زان تولید پیش بینی ش��ده از 8600 تن در س��ال به 
8098 تن براساس ظرفیت عملی ماشین آالت نصب شده، 
منجر شده است . براساس این گزارش ظرفیت واقعی مورد 
انتظار پس از نصب کامل ماش��ین آالت و بهره برداری موثر 

معادل 20 هزار تن در سال است.
ش��رکت در سه ماهه اول سال 1.673 تن، در سه ماهه 
دوم 1958 ت��ن و در س��ه ماه��ه س��وم 2199 تن تولید 
داشته، که نش��ان دهنده روند رو به افزایش تولید شرکت 
است. شرکت پیش بینی کرده تا پایان سال جاری ظرفیت 
تولید تایرهای رادیال سیمی به حدود 7500 حلقه در روز 
برس��د و در پایان فصل اول سال بعد ظرفیت نهایی پروژه 
محقق شود. ظرفیت تولید تایرهای رادیال سیمی تا میزان 
20 هزار تن در س��ال )مع��ادل 8500 تا 9000 حلقه تایر 
در روز با توجه به ترکیب تولید( است. در واقع قرار است، 
ظرفی��ت تولید به بیش از دو برابر میزان فعلی برس��د، که 
می تواند شرکت را از نظر سودسازی متحول کند . شرکت 
با تولید 8200 تن تایر در نقطه سر به س��ر اس��ت و با باال 
رفتن تولید اثر این افزایش به طور مستقیم در سود شرکت 
نشان داده خواهد شد . بر این اساس، در صورتی که شرکت 
در س��ال آینده به تولید 14 هزار ت��ن، 16 هزار تن و 18 
ه��زار تن و با فرض هرکیل��و تایر به قیمت 13800 تومان 
و با حاشیه سود معادل سه ماهه سوم )20 درصد( برسد، 
ش��رکت توانایی سود س��ازی به ترتیب مبالغ حدود 500 
ری��ال، 750 ریال و 1000 ریال را خواهد داش��ت . این در 
حالی اس��ت که به نظر می رس��د، با توجه به حاشیه سود 
نزدیک 30 درصدی شرکت های هم گروه همچون پکویر و 
پکرمان با افزایش تولید تایر در ش��رکت، پتایر می تواند به 
حاشیه سود ش��رکت های هم گروه برسد که باعث خواهد 
شد، در صورتی که ش��رکت 18 هزار تن تایر در سال آینده 
تولید داشته باشد، توانایی سود سازی باالی 150 تومان را 
خواهد داش��ت. افزایش س��رمایه 100درصد که تا قبل از 
سال با فروش حق تقدم های استفاده نشده تکمیل خواهد 
ش��د، می تواند در تسریع طرح توسعه و کاهش هزینه های 
مالی نقش مهمی داش��ته باش��د . افزای��ش قیمت دالر به 
س��ود شرکت های تایرساز خواهد بود . از به همین دلیل، با 
افزایش مبلغ فروش و حاش��یه مشخص، سود شرکت های 
تایرس��از افزایش خواهد یافت .  براس��اس آخرین گزارش 
اعالم ش��ده از شرکت، سفارش های س��اخت ماشین آالت 
مرتبط با پروژه که ساخت داخل هستند، صورت پذیرفته 
و 75درصد آنها تکمیل و به ش��رکت منتقل ش��ده است . 
ماش��ین آالت خارجی به گمرکات کش��ور وارد و در حال 
ترخیص اس��ت و همزمان با پیش��رفت پروژه و تحویل هر 
یک از ماش��ین آالت، پس از نص��ب و راه اندازی آنها مورد 
بهره برداری قرار گرفته اند و موجب افزایش تولید تایرهای 
رادیال س��یمی شده اس��ت . به نظر می رس��د، با توجه به 
برنام��ه افزایش تولید تایر ش��رکت در س��ال آینده بتوان 
به دید میان مدت و بلند مدت چش��م انداز مناسبی را برای 

شرکت متصور بود.

بررسی بنیادی شرکت سایپا آذین

ش��رکت س��ایپا آذین بزرگ ترین تولید کننده صندلی و 
رودری خودرو در ایران اس��ت. این شرکت طبق گزارشات 
پیش بین��ی و عملک��رد 9 ماهه خود زیان هر س��هم را از 
)239(ری��ال ب��ه )192( ری��ال کاهش داد ک��ه علت آن 
برخ��الف  ظاهر، کاهش در س��ود عملیاتی و فروش زمین 
نظر آباد شرکت اس��ت.  همچنین شرکت طی عملکرد 9 
ماهه خود از بابت هر سهم )304( ریال زیان محقق کرده 
اس��ت که ش��رکت در توجیه فزونی زیان 9 ماهه نس��بت 
به پیش بینی کل س��ال را افزایش در تولید و فروش س��ه 
ماهه پایانی سال عنوان کرده است .  میزان تولید و فروش 
ش��رکت دقیقا منطبق برMRP س��ایپا اس��ت و شرکت 
باتوج��ه به این امر در اکثر مواق��ع موجودی محصولی در 
انباره��ا نگهداری نمی کند، همچنین مقدار تولید و فروش 
ش��رکت در 9 ماهه س��ال، 71 درصد محقق شده است و 
ترکیب تولید آن 81درصد محصوالت خانواده پراید و 19 
درصد وانت نیس��ان و تیبا اس��ت. یکی از نکات منفی این 
شرکت زیان انباشته قابل توجه شرکت است که طی سال 
جاری افزون بر 80 درصد س��رمایه ش��رکت خواهد ش��د 
و این ش��رکت را هم در زمره ش��رکت های مش��مول ماده 
141قانون تجارت قرار داده است.نکته قابل توجه در مورد 
سهامدار عمده شرکت )سایپا( این است که این خودروساز 
عالقه ای شدید به نشان دادن سود در گزارشات پایان سال 
خود دارد لذا از سیاس��ت های کالن این خودروساز منتقل 
نمودن زیان به ش��رکت های قطعه ساز است، که در روند 
گزارشات چند سال اخیر نشان می دهد زیان تلفیقی گروه 
افزون بر زیان شرکت اصلی شده که نمود آن در گزارشات 

سال جاری و مبالغ آن کامال مشهود است . 
درنهایت با توجه به زیان انباشته سنگین شرکت و عدم 
دس��تیابی به سود عملیاتی طی س��ال جاری و همچنین 
سیاس��ت های کالن س��هامدار عمده و فزونی ارزش بازار 
ش��رکت نس��بت به ارزش ذاتی به اعتق��اد نگارنده دلیلی 
بنیادی برای اقبال به این نماد مش��اهده نمی ش��ود شاید 
تنها نکته مثبت این قطعه س��از افزایش س��رمایه از بابت 
تجدید ارزیاب��ی زمین کارخانه ش��رکت در آینده نزدیک 

باشد که موجب اقبال براین نماد شده است .

سرنخ دیدگاه

سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

مهدی اسکندری
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

محمدمهدی جمشیدیان
کارشناس و تحلیلگر
 بازار سرمایه

معرفی طرح پایانه ذخیره سازی نفتی قشم
6/4 میلیون بشکه نفت خامظرفیت

منطقه درازشیب قشممکان

117 هکتارزمین

18 ماهمدت زمان اجرای پروژه

122 میلیارد تومان به عالوه 120 میلیون دالرهزینه اجرای پروژه

30/35درصدنرخ بازده داخلی

361 میلیارد تومانخالص ارزش فعلی با نرخ تنزیل 18درصد

3 سال و 7 ماهدوره بازگشت سرمایه



معاون وزیر صنعت خبر داد  
افزایش همکاری های مشترک ایران 

و ترکیه در توسعه صنایع کوچک

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در دیدار با 
مقامات ترکی��ه ای از توس��عه همکاری های بین دو 
کش��ور در چارچوب توافقات اجالس »دی هش��ت « 
خبرداد و گفت: ایران و ترکیه موتور محرک اجالس 

»دی هشت « هستند.
به گزارش ایس��نا، س��یدمحمد علی سیدابریشمی 
در دیدار با قائم مقام رییس س��ازمان صنایع کوچک 
 ترکی��ه، حج��م مبادالت تج��اری بین دو کش��ور را 
مناس��ب توصیف و اظهار ک��رد: تعامالت خوبی بین 
سیاس��ت گذاران و فعاالن بخش خصوصی دو کشور 
وجود داشته که امیدواریم این همکاری ها در جهت 

توسعه و حمایت از صنایع کوچک افزایش یابد.
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گس��ترش 
همکاری بین س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران و س��ازمان صنایع کوچک  ترکیه را در 
انتقال تجربیات و تکنولوژی موثر برش��مرد و گفت: 
س��ازمان ما بیش��تر در حوزه تکمیل زیرساخت های 
صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی متمرکز بوده 

و کمتر توانسته به صنایع کوچک بپردازد.
سیدابریشمی اظهار کرد: نظر به اهمیت و جایگاه 
صنایع کوچک یک معاونت در س��ازمان ایجاد شده 

است.
وی افزود: سرمایه گذاری در تکمیل و کیفی سازی 
زیرس��اخت های صنعتی وقت و هزینه زیادی از این 
مجموع��ه می گی��رد و ای��ن امر باعث ش��ده اجرای 
سیاس��ت های حمایتی از صنایع کوچک کمتر مورد 
توجه قرار گیرد. این درحالی است که ترکیه سازمان 
مستقلی به صنایع کوچک اختصاص داده و توانسته 
است برنامه های حمایتی مناسبی از  smeها داشته 

باشد.
سیدابریش��می ضمن تاکید ب��ر تمدید و عملیاتی 
کردن تفاهمنامه همکاری مش��ترک بین دو کش��ور 
اظهار امیدواری کرد با تشکیل کارگروه های مشترک 
بتوانی��م از تجربی��ات این س��ازمان در جهت بهبود 

وضعیت  smeها استفاده کنیم.
وی تمدید تفاهمنامه همکاری مش��ترک بین دو 
کش��ور را در افزایش تعامالت آتی موثر برش��مرد و 
گفت: با توجه به فعالیت های گس��ترده و بین المللی 
این کشور در حوزه صنایع کوچک امیدواریم بتوانیم 
با همکاری طرفین ش��اهد ارتقای وضعیت اقتصادی 

دو کشور باشیم.

ب�����ه تازگ������ی وزارت 
جهادکش��اورزی در اقدام��ی 
جدی، سعی در تغییر نگاه مردم 
و مس��ئوالن نس��بت به بخش 
کشاورزی دارد. از این رو به نظر 
می رس��د در صورت ادامه این 
روند، سرازیر ش��دن سرمایه ها 
بخش خصوص��ی  تمای��ل  و 
ب��رای س��رمایه گذاری در آن 
به صورت چش��مگیری افزایش 
یاب��د ام��ا یک��ی از مهم تری��ن 
موان��ع س��رمایه گذاری، عدم 
ش��ناخت کافی مردم از زوایای 
پی��دا و پنه��ان کش��اورزی و 
پتانس��یل هایی اس��ت ک��ه بنا 
ب��ه دالیلی رس��انه ای نش��ده 
اس��ت. بر این اس��اس، یکی از 
اهدافی ک��ه در زمینه مدیریت 
س��رمایه گذاری می توان دنبال 
ک��رد، همی��ن شناس��ایی و 
کش��ف ظرفیت های جدیدی 
اس��ت که می تواند راه را برای 
س��رمایه گذاران باز کن��د و در 
سطح کالن به پیشرفت و رونق 
اقتص��ادی بینجامد. رش��ته ها 
و زیرمجموعه ه��ای بس��یاری 
در کش��اورزی وج��ود دارد که 
می ت��وان درباره آنه��ا کتاب ها 
نوش��ت. یکی از این رش��ته ها 
تولید و بسته بندی زیتون است.

اینک��ه س��رمایه گذاری در 
تولی��دی  کس��ب و کار های 
خ��وب اس��ت ش��کی در آن 
نیس��ت و اینکه باید افراد را به 
س��رمایه گذاری در کشاورزی، 
صنعت و ب��ه طور کل��ی تولید 
تش��ویق ک��رد امر مطل��وب و 
پسندیده ای اس��ت اما نکته ای 
ک��ه معم��وال در توصیه ه��ای 
س��رمایه گذاری ب��ه آن توجه 
نمی ش��ود مدیری��ت هدفمند 
سرمایه گذاری در جهت حداکثر 
کارایی است. در کشور های در 
حال توسعه و کمتر توسعه یافته 
معموال ش��کل نامتوازن توسعه 
به دلی��ل عدم هدای��ت اصولی 
و هدفمند س��رمایه گذاری در 
اقتص��اد دیده می ش��ود. وجود 
ظرفیت های خال��ی در برخی 
صنایع خ��ود دلی��ل محکمی 
بر این ادعاس��ت که ب��ه دلیل 
ع��دم مدیریت صحی��ح منابع 
و تمرک��ز س��رمایه گذاری در 
برخ��ی زیربخش ها ی��ا صنایع 
مختل��ف اتف��اق افتاده اس��ت. 
صنایع تبدیلی زیت��ون یکی از 
فرصت های سرمایه گذاری در 
کش��ور بوده که به دلیل همین 
مسائل با مشکالت جدی مواجه 
اس��ت. حجم س��رمایه گذاری 
باالتر از ظرفیت ه��ای موجود، 
تامین مواد اولی��ه این صنعت 
را با چالشی جدی روبه رو کرده 
است. صنعتی که به گفته رییس 
شورای ملی زیتون ایران حال و 

روز خوشی ندارد .
درح��ال حاض��ر در صنعت 
در  زیت��ون  فرآورده ه��ای 
بخش کنس��رو، تولید بیش از 

نیاز کش��ور اس��ت. در راستای 
تحقق اهداف ط��رح طوبی بنا 
بر این بود که 80 درصد زیتون 
تولیدی از باغات کشور به روغن 
زیتون تبدیل ش��ود و مابقی به 
کنس��روی  فرآورده ه��ای 
اختصاص یابد اما متاس��فانه به 
دلیل توسعه غیر تحقیقاتی این 
معادله معکوس ش��ده است و 
80 درصد زیتون تولیدی کشور 
ب��ه فرآورده ه��ای کنس��روی 
تبدی��ل می ش��ود. بنابراین به 
لحاظ تولی��د کنس��رو زیتون 
نه تنها نیاز های کش��ور تامین 
شده است بلکه مازادی هم در 
بازار وجود دارد که باید به فکر 

بازار های صادراتی بود .
س��رانه مصرف روغن 
زیتون در کش��ور حدود 
200 گ��رم اس��ت ب��ا 
ای��ن وج��ود در بخ��ش 
روغن کشی به رغم میزان 
اندک س��رانه مصرف در 
کشور تنها حدود 60گرم 
آن در داخ��ل تولی��د 
می شود و بقیه روغن های 
موجود در بازار، وارداتی 
است. سیداحمد بلند نظر، 
رییس شورای ملی زیتون 
ایران در رابطه با نیاز های 

وارداتی کشور به روغن زیتون 
به »فرصت امروز« می گوید: در 
حال حاضر نیاز وارداتی کشور 
حدود 10 هزار تن است اما در 
بحث بسته بندی به دلیل توسعه 
بی رویه کشت زیتون در کشور، 
صنایع تبدیلی آن هم رش��دی 

بی رویه داشته است و متاسفانه 
کارخانج��ات ای��ن بخ��ش ب��ا 
حداقل ظرفی��ت کار می کنند 
و بخش��ی هم به دلی��ل کمبود 
می��وه تعطی��ل اند . ای��ن فعال 
ب��ازار ادامه می ده��د: در حال 
حاض��ر تعداد زی��ادی کارخانه 
برای ف��روش وج��ود دارد که 
خریداری برای آنها نیست.40 
کارخان��ه موج��ود در کش��ور 
ظرفیت فراوری ح��دود 140 
هزار تن میوه زیت��ون را دارند 
اما تولیدکش��ور رقمی زیر صد 
هزار تن اس��ت، از س��وی دیگر 
بخش��ی از میوه ه��ای تولیدی 
با روش ه��ای س��نتی فرآوری 
می ش��ود ک��ه باید به س��مت 

صنعتی ش��دن حرک��ت کرد. 
بنابراین تولی��د میوه زیتون در 
کشور باید افزایش یابد تا بتوان 
از ظرفیت ه��ای خال��ی در این 
بخش اس��تفاده کرد. راهکاری 
که می توان در این بخش مورد 
توجه قرار داد ترغی��ب بازار به 

س��مت زیتون بس��ته بندی و 
جلوگی��ری از ف��روش فله ای و 
فرآوری به روش های سنتی در 
بازار اس��ت. بلندنظر می گوید: 
تعداد مجوزهای صادر شده در 
صنایع تبدیل��ی زیتون بیش از 

نیاز کشور است.

میزان سرمایه گذاری و 
امکانات الزم

س��رمایه گذاری  ب��رای 
و  بس��ته بندی  صنع��ت  در 
روغن کشی زیتون به سرمایه ای 
در حدود پنج میلی��ارد تومان 
نی��از داری��د البته ای��ن مقدار 
س��رمایه منه��ای قیمت زمین 
است. کارخانه ای در این سطح 
به حدود دو هکتار زمین 
نی��از دارد . از ای��ن مبلغ 
پنج میلی��ارد حدود 2/5 
میلی��ارد توم��ان ب��رای 
اح��داث س��الن تولید و 
س��اختمان اداری و غیره 
اختص��اص می یاب��د و 
مابق��ی ص��رف تجهیز و 
راه ان��دازی خ��ط تولید 
می ش��ود البت��ه مبلغی 
را ه��م بای��د به عن��وان 
س��رمایه در گ��ردش در 
نظر گرف��ت . با این حجم 
س��رمایه گذاری کارخانه ای با 
ظرفی��ت تولید س��االنه 400 
ت��ن راه اندازی می ش��ود که به 
لحاظ اقتصادی به صرفه است . 
قابلیت سوددهی در این بخش 
حدود 20 تا 30 درصد است اما 
باید این نکته را در نظر داش��ته 

باش��ید که اغلب کارخانه های 
ای��ن صنعت کمت��ر از ظرفیت 
اس��می خود در حال تولید ند. 
س��رمایه گذاری در صنای��ع 
تبدیل��ی زیت��ون در دو بخش 
کنسرو س��ازی و روغن کش��ی 
انج��ام می ش��ود. در بخ��ش 
کنسرو س��ازی اغلب تجهیزات 
و دس��تگاه های م��ورد نیاز در 
داخل تولی��د می ش��ود اما در 
بخش بسته بندی و روغن کشی 
عموما دستگاه ها وارداتی است 
و از کش��ور های ایتالیا، ترکیه، 
یون��ان و اس��پانیا وارد کش��ور 
می ش��ود. مجوز های کارخانه 
بای��د از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد کشاورزی اخذ 

شود. 
در نهایت کارخانه ای در این 
س��طح در بخش روغن کشی با 
چهار ت��ا پنج نی��روی کار و در 
بخش کنسرو سازی با 10 تا 12 

نیرو قابل اداره است.

چشم انداز آینده بازار
ب��ا  رابط��ه  در  بلندنظ��ر 
چش��م انداز آینده این صنعت 
می گوید: به ط��ور کلی در بازار 
محصوالت کشاورزی به دلیل 
کمب��ود منابع آبی چش��م انداز 
محدودکننده ای پیش رو داریم. 
طبیعتا وقتی تولید محصوالت 
کش��اورزی رونق نداشته باشد 
صنایع تبدیلی هم دچار مشکل 
خواهد شد . در مورد زیتون هم 

این مشکالت وجود دارد. 
عضوهی��ات رییس��ه خان��ه 
کشاورز ادامه می دهد: استفاده 
از سیس��تم های آبیاری تحت 
فشار و مدیریت منابع آب تنها 
راه رونق در بخش کش��اورزی 
اس��ت بنابراین کش��اورزان با 
کمک دولت باید در این بخش 

سرمایه گذاری کنند.
مدیر عامل ش��رکت کشت و 
صنع��ت زیتون فدک با اش��اره 
به سرمایه گذاری های گسترده 
انجام شده در این بخش عنوان 
می کند: در ش��رایطی که اکثر 
کارخانه ه��ا در صنایع تبدیلی 
زیت��ون ب��ا حداق��ل ظرفی��ت 
کار می کنن��د بنابرای��ن ب��ه 
سرمایه گذاران توصیه می شود 
به دنبال سرمایه گذاری در این 

بخش نباشند.
پیشنهاد »فرصت امروز« به 
ش��ما این اس��ت که اگر تمایل 
به سرمایه گذاری در این کار را 
دارید باید از ابتدا به فکر تامین 
مواد اولیه کار خود باش��ید در 
این صورت راه اندازی ش��رکت 
ن��د  کش��ت و صنع��ت می توا
 س��ود آوری خوب��ی برای ت��ان 

داشته باشد. 
مکان یاب��ی مناس��ب، توجه 
ب��ه محدودی��ت مناب��ع آبی، 
برنامه ریزی بلند مدت و شناخت 
صحیح عوامل ب��ازار و توجه به 
بازار های صادرات��ی از الزامات 
س��رمایه گذاری در این بخش 

است.

سرنخ رییس شورای ملی زیتون ایران مطرح کرد

سوخت های آینده دارظرفیت های خالی در صنایع تبدیلی زیتون

کالف اول:
نوس��انات  و  س��وخت 
از  یک��ی  آن  قیم��ت 
همیش��گی  بحث ه��ای 
مس��افران  و  تاکس��ی ها 
در  که  مس��ئله ای  است؛ 
کشور ما همواره راننده ها 
به آن اعتراض داش��ته اند 
و از آن گالیه می کنند. در سال های اخیر دولت تالش 
کرده تا س��وخت CNG را جایگزین بنزین و گازوییل 
کند مسئله ای که ش��اید به دالیل حاشیه ای همچنان 
 CNG ناکام مانده و گرایش مردم از بنزین به س��مت

را سوق نداده است.
 ،CNG در همین حال به منظور گسترش استفاده از
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گام هایی را از جمله 
ایجاد تسهیالتی برای روی کار آمدن 140 هزار تاکسی 
پایه گازسوز )60 هزار ون و 80 هزار تاکسی( و همچنین 
تبدیل 1٧ هزار اتوبوس درون شهری دیزلی به گازسوز 
از محل تبصره دو بند »ق« بودجه برداش��ته است. این 
  CNG در حالی اس��ت که به نظر می رسد هم صنایع
داخلی برای تولید مخازن استاندارد و هم خودروسازان 
از ت��وان و آمادگ��ی کاف��ی ب��رای تحق��ق ای��ن طرح 
برخوردار هس��تند، از ای��ن رو در این کالف می خواهیم 
به س��رمایه گذاران بالقوه این بخش پیشنهاد بدهیم که 
برای سرمایه گذاری در جایگاه های CNG آماده باشند 
و ع��الوه بر یک س��رمایه گذاری امیدوارکننده، دغدغه 
طوالنی بودن صف ه��ای جایگاه های CNG را از بین 

ببرند.

کالف دوم:
گوش��ت ش��ترمرغ ب��ه 
پایین  کلس��ترول  دلی��ل 
گوشت های  فهرس��ت  در 
از  دارد.  ق��رار  باکیفی��ت 
منحصر  ویژگی های  دیگر 
به فرد پرورش این حیوان 
پوس��ت یا چرم آن است 
که در فهرس��ت مرغوب ترین چرم ها ق��رار  گرفته و به 
عالوه آن از تخم ش��ترمرغ هم به دو صورت خوراکی و 
تولید جوجه اس��تفاده می شود، ضمن اینکه پوسته آن 
نیز به عنوان پایه های زینتی، محبوبیت قابل توجهی در 
بین م��ردم دارد. مجموع ای��ن خصوصیات ویژه کمک 
می کند بتوانیم توجیه مناسبی برای تاسیس یک واحد 

تولید شترمرغ داشته باشیم.
البته قابل توجه اس��ت که مصرف گوشت شترمرغ در 
برخی از نقاط کش��ور بیشتر اس��ت و به عالوه پرورش 
و نگه��داری آن در همی��ن مناطق ب��ه مراتب راحت تر 
است، مثال به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ساالنه 30 تن گوشت 
ش��ترمرغ در این استان تولید می شود. همچنین بهرام 
خانی اظهار کرده اس��ت که  از هرگونه توسعه یا ایجاد 
واحدهای جدید پرورش ش��ترمرغ در اس��تان حمایت 

می شود.
خانی در ادامه با اش��اره به اینکه پرورش شترمرغ در 
فهرست طرح های نو قرار دارد، گفت: پرورش دهندگان 
شترمرغ ممکن است در فروش محصوالت خود مشکل 
داشته باش��ند و همین مسئله س��رمایه گذاری در این 
بخ��ش را ب��رای س��رمایه گذاران اندکی ریس��ک پذیر 

می کند.
ای��ن مس��ئول با اش��اره ب��ه اینک��ه در منطقه غرب 
کشتارگاهی برای ش��ترمرغ وجود ندارد، گفت: کشتار 
ای��ن پرن��ده و دباغی چ��رم آن تنها در قزوی��ن انجام 
می شود. وی نبود کش��تارگاه را از مشکالت پیش روی 

پرورش شتر مرغ در استان دانست.
در مجم��وع می ت��وان پ��رورش ش��ترمرغ را یکی از 
س��رمایه گذاری های رو به رشد دانست البته در صورتی 
که نیاز س��نجی شده و منطقه مدنظر با کار کارشناسی 

انتخاب شود. 

عباس نعیم امینی

سرمایه های آموختنی

تجربه های کارآفرینان و س�رمایه گذاران باسابقه و 
موفق همیشه می تواند چراغ روشنی برای شروع راه 
پرتالطم سرمایه گذاری باشد، از این رو از کارآفرینان 
موف�ق دنی�ا این س�وال مهم پرس�یده ش�ده »آرزو 
می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی 

کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاسخ یکی از این کارآفرینان 

را نقل می کنیم تا سرمشق راه تان قرار دهید...

بگردید و بهترین و  باسواد ترین افراد را پیدا کنید و استخدام 
کنید،  نه فقط با حقوق بلکه اش�تیاق. افراد بهتر،کارها را بهتر 

انجام می دهند و توصیه های بهتری می کنند. 

زیک مورگان
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هر کسی را بهر کاری ساختند

هر روز که در ترافیک های طوالنی مدت ساعت ها 
معطل می ش��وم و مسافران را جابه جا می کنم فکر و 
خیاالت گذش��ته مدام به ذهنم می رس��د، اینکه اگر 
ای��ن کار را می کردم موفق تر بودم، اگر از این ترفند 
استفاده می کردم شاید ورشکست نمی شدم. مدام به 
س��رم می زند یک بار دیگر از نو ش��روع کنم ولی تا 
س��ال های سال باید کار کنم و بدهی هایی را که باال 

آورده ام پاس کنم. 
دو س��ال پیش ب��ا وام و پس انداز و مقداری قرض 
از آش��ناها، یک مغ��ازه 14 متری اج��اره کردم و با 
ه��زار امی��د و آرزو وارد بازار ش��دم، همه می گفتند 
س��وپرمارکت سود دارد، کارش بی دردسر است و به 
راحتی کسب و کارت رونق می گیرد، من در دانشگاه 
ادبیات فارس��ی خوانده بودم و چندان با بازار آش��نا 
نبودم. به هر حال 20 میلیون تومان پول یخچال ها 
و قفس��ه ها شد، 20 میلیون هم جنس خریدم و کار 
را شروع کردم، اوایل همه می گفتند تا کار جا بیفتد 
چند ماهی طول می کش��د، ش��ش ماه که گذش��ت 
فهمی��دم بی گدار به آب زده ام و هر روز اش��تباهات 
بیش��تری در کار رخ می دهد، متوجه ش��دم این کار 
قلق ها و دردس��رهای خودش را دارد، برخی اجناس 
فاس��د می شد و روی دس��تم می ماند، برخی کاالها 
مدت زیادی فروش نمی رفت و س��رمایه ام خوابیده 
بود، مش��تری های بدقلق داشتم و جنس برده را به 
هزار بهانه پس می آوردند، بس��یاری اجناس را نسیه 
می بردند و گاهی هم دیگر اصال پیدای شان نمی شد. 
یک سال گذش��ت تا با توجه به دفترهای حساب و 
اجناس موجود در مغازه فهمیدم 10 میلیون تومان 
از سرمایه ام به باد رفته است از ترس از دست دادن 
بقیه س��رمایه مغازه را جمع ک��ردم و اجناس را زیر 
قیم��ت فروختم، یخچال و دخل و قفس��ه ها هم که 
دردسرهای زیادی برای فروش روی دستم گذاشت، 
وقتی ک��ه کال کار را جمع کردم متوجه ش��دم 15 
میلیون از س��رمایه اولیه ام مان��ده و بقیه آن ضرر و 

زیان کار شد. 
حاال که صبح تا غروب در آژانس محله کار می کنم 
مدام فکرم مش��غول اس��ت که کجای کارم اش��تباه 
بود؟ چه کار باید می ک��ردم که نکردم؟ تنها چیزی 
که به ذهنم می رس��د این اس��ت که با حرف این و 
آن نمی ش��ود کاس��بی راه انداخت و باید تحقیقات 
بسیاری برای ورود به یک کار انجام داد، باید قلق ها 
و ترفنده��ای کار را بدانی و قبل از هرکاری صفر تا 

صد آن را در نظر بگیری.

سیروس یاری

تجربیات واقعی

خبر

صنایع تبدیلی زیتون یکی از 
فرصت های سرمایه گذاری در کشور 

بوده که با مشکالت جدی مواجه 
است. حجم سرمایه گذاری باالتر از 
ظرفیت های موجود، تامین مواد اولیه 
این صنعت را با چالشی جدی روبه رو 
کرده است. صنعتی که به گفته رییس 
شورای ملی زیتون ایران حال و روز 

خوشی ندارد 

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی اوراق به��ادار و تس��ویه 
وج��وه )س��مات( از افزایش ورود 
س��رمایه گذاران خارج��ی به بازار 

سرمایه ایران خبر داد.
حام��د  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
س��لطانی نژاد با بیان مطلب فوق 
اف��زود: در ط��ول دو م��اه اخی��ر 
2٧ س��رمایه گذار خارج��ی پس 
از پش��ت س��ر گذاش��تن مراحل 
قانونی، کدهای س��هامداری خود 

را دریاف��ت ک��رده و ب��ه جم��ع 
س��هامداران بازار س��رمایه ایران 

ملحق شدند.
وی ادامه داد: س��رمایه گذارانی 
از آلمان، انگلیس، س��وریه، چین 
)هشت نفر( و افغانستان )16 نفر( 
در ماه های آذر و دی ماه امس��ال 

وارد بازار سرمایه ایران شده اند.
س��لطانی نژاد خاطر نشان کرد: 
نخس��تین کد س��هامدار خارجی 
بازار س��رمایه ای��ران را آبان ماه 

س��ال 13٧3 یک شرکت آلمانی 
دریافت ک��رد و تاکنون 313 کد 
س��هامدار خارجی در ای��ن بازار 
صادر شده اس��ت. وی ادامه داد: 
آمارها نش��ان می دهد روند ورود 
س��رمایه گذاران خارج��ی به بازار 
ایران در س��ال 1393  س��رمایه 
رشد چشمگیری داشته است، به 
طوری که از ابتدای سال تا پایان 
دی م��اه، تعداد 9٧ س��رمایه گذار 
خارج��ی از کش��ورهای انگلیس، 

چین،  س��وئیس،  آلمان،  روسیه، 
هن��د، ترکی��ه، لبن��ان، آفریقای 
جنوب��ی، ام��ارات، ن��روژ، یونان، 
هنگ کنگ،  مالدی��و،  اندون��زی، 
و  س��وریه  پاکس��تان،  ع��راق، 
افغانس��تان وارد ب��ازار س��رمایه 

کشورمان شده اند.
مدیرعامل س��مات اظهار کرد: 
همچنین در این فهرست، نام 25 
ایرانی مقیم خارج از کش��ور نیز 
دیده می ش��ود که این امر بیانگر 

افزای��ش حض��ور ایرانی��ان مقیم 
خارج از کش��ور در بازار س��رمایه 
اس��ت. وی از تش��کیل کمیت��ه 
بازار  در  س��رمایه گذاری خارجی 
س��رمایه خب��ر داد و گفت: بدون 
تردی��د با اصالح برخ��ی مقررات 
و راه اندازی رسمی سامانه جدید 
پ��س از معامالت، ش��رایط برای 
ورود س��رمایه گذاران خارجی به 
تسهیل  کش��ورمان  سرمایه  بازار 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی خبر داد

افزایش ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران 

خبر
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طیب نیا عنوان کرد
توسعه روابط اقتصادی ایران و 

جمهوری آذربایجان
وزی��ر اقتصاد و دارایی که به دعوت همتای خود در 
جمهوری آذربایجان به س��ر می برد، در دیدار با وزیر 
تجارت و صنعت این کش��ور موضوع��ات زیربنایی از 
جمله همکاری های مشترک در زمینه سرمایه گذاری، 
 بان��ک، بیم��ه و بازرگان��ی را م��ورد بحث و بررس��ی 

قرار داد.
به گزارش خبرنگار ایس��نا، عل��ی طیب نیا با تاکید 
ب��ر اینکه دول��ت یازدهم ب��ا هدف گس��ترش روابط 
با کش��ورهای منطقه، س��طح م��راودات سیاس��ی و 
اقتص��ادی خود را با جمهوری آذربایجان افزایش داده 
اس��ت، گفت: با توجه به اینک��ه نقش مقامات دولتی، 
تسهیل شرایط و ایجاد فضا برای بخش های خصوصی 
اس��ت، در نظر داریم موانع و مشکالت اعالمی توسط 
بخش ه��ای خصوص��ی را در گفت وگوه��ای دوجانبه 
مطرح و برای برطرف ک��ردن آنها راهکارهای الزم را 

بررسی کنیم.
شاهین مصطفی  اف، وزیر تجارت و صنعت جمهوری 
آذربایج��ان نیز با تایید اینکه بهبود و ارتقای همکاری 
همه  جانب��ه اقتصادی و بازرگانی دو کش��ور مس��تلزم 
تامی��ن و بهب��ود مبانی و زیرس��اخت  ارتق��ای روابط 
نظیر گسترش روابط بانکی، بیمه ای، سرمایه گذاری و 
 گمرکی است، آمادگی کشورش را برای تحقق این هدف

 اعالم کرد.
وی از توس��عه مناسبات دو کش��ور در همه سطوح 
به خص��وص در بخش اقتصادی اظه��ار رضایت کرد و 
اف��زود: از زم��ان دیدارهای منظ��م دو رییس جمهور، 
فضای همکاری خوبی بین دو کشور ایجاد شده است.

مصطفی اف گفت: این س��فر گام��ی جدی و رو به 
جلو جهت توسعه روابط با کشورهای همسایه از جمله 

آذربایجان است.
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عقب نشینی از
 اجرای پروژه های عمرانی خطاست

در کشور ما یکی از مهم ترین منابع اجرای پروژه های 
عمرانی پول حاصل از فروش نفت است. دولت در الیحه 
بودج��ه 94 رقم 47 هزار میلیارد تومان را برای بودجه 
عمرانی در نظر گرفته و برای کل منابع حاصل از فروش 
نفت نیز 71 هزار میلیارد تومان را لحاظ کرده اس��ت. 
ب��ا توجه به کاهش قیمت نفت، اگر قیمت هر بش��که 
ای��ن کاال 40 دالر باقی بماند و می��زان صادرات نفت 
همچنان یک میلیون بش��که باشد، درآمد نفتی کشور 
ما به حدود 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید یعنی 
31 ه��زار میلیارد تومان کس��ری درآمد نفتی برای ما 
ایجاد می شود و با ایجاد این کسری پیش بینی می شود 
که رقم بودجه عمرانی از 47 هزار میلیارد تومان به 16 

هزار میلیارد تومان کاهش بیابد.
ب��ه ای��ن ترتیب با کاه��ش بودج��ه در حوزه های 
مختلف به ویژه در بودجه عمرانی مواجه می شویم. 

س��ازمان برنامه و بودجه ک��ه تا چندی پیش معاونت 
نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری نام داش��ت در مورد 
یارانه هایی که باید به بخش های مختلف پرداخت می شد، 
برای سال 93 مبلغی بالغ بر پنج هزار و 272 میلیارد تومان 
در نظر گرفته بود که براساس گزارش های این معاونت در 
ش��ش ماهه اول از سهم یک هزار و 200 میلیارد تومانی 
بخش صنعت 500 میلیارد تومان، از سهم یک هزار میلیارد 
تومانی بخش کش��اورزی 300 میلیارد تومان و از سهم 
یک هزار و 200 میلیارد تومانی حوزه حمل ونقل 175 هزار 
میلیارد تومان را اختصاص داده اس��ت.  یعنی براساس 
یارانه هایی که در س��ال 93 تحقق یافته، بخش های 
مختل��ف نتوانس��ته اند منابع��ی را که بای��د دریافت 
می کردن��د دریافت کنند.  دولت در الیحه بودجه 94 
رق��م حدود 64 هزار میلیارد توم��ان را برای وزارت راه 
و شهرس��ازی و مجموعه های ذیربط آن در نظر گرفته 
اس��ت. این در حالی است که ما با کاهش 11 درصدی 
از کل بودجه مواجه هس��تیم. قاعدتا این کاهش رقم 
بر تمام کارهای عمرانی تاثیر خود را خواهد گذاش��ت. 
اما مولفه هایی که در حوزه عمرانی بسیار مهم هستند 
و باید برای آنها برنامه ریزی انجام داد؛ پیش از ش��روع 
پروژه های جدی��د و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام 
باید در مورد حفظ و نگهداری زیرساخت های عمرانی 
و زیرساخت های کشور فکری کرد. بسیاری از کشورها 
یک وزارتخانه ویژه در حوزه زیرس��اخت های عمومی 
دارند. در کش��ور ما هم زیرس��اخت های حمل ونقل و 
زیرس��اخت های تاسیسات ش��هری و روستایی وجود 
دارد و قاعدت��ا حفظ و نگهداری این زیرس��اخت ها به 
مناب��ع درآمدی نیاز دارد و حف��ظ وضع موجود آنها از 
اهمیت باالیی برخوردار است. این در حالی است که از 
کل راه های موجود در کشور فقط از 34 هزار کیلومتر 
راه شریانی حفاظت و نگهداری می شود و مابقی راه ها 
از کمترین حفاظت و نگهداری برخوردار نیستند. اگر 
به اینها زیرساخت ها و تاسیسات شهری و روستایی و 
حمل ونقل را در حوزه ه��ای مختلف دریایی، هوایی و 

زمینی اضافه کنیم رقم قابل توجهی می شود. 
بنابرای��ن باید برای حفظ و نگهداری زیرس��اخت ها 
راهکارهای اساس��ی در نظر بگیری��م که مهم ترین آن 
حف��ظ و نگه��داری راه هاس��ت. موضوع بع��دی اتمام 
پروژه های نیمه تمام اس��ت، به خصوص اتمام آن دسته 
از پروژه های نیمه تمام که مقیاس عملکردی آنها ملی 

و فراملی است و منابع درآمدی عاید کشور می کند. 
موضوع مهم دیگر مطالبات پیمانکاران است. هرچند 
که رویکرد دولت در بودجه 93 پرداختن به پروژه های 
ب��االی 75درص��د و عدم ش��روع پروژه ه��ای جدید و 
پرداخت بخش��ی از مطالبات پیمان��کاران بود و به این 
ترتیب قسمتی از مطالبات را کاهش داد، اما همچنان 
با حجم باالیی از مطالبات پیمانکاران مواجه هستیم که 
پرداختن به این موضوع مهم هم، باید در حوزه عمرانی 
در نظر گرفته شود. در نهایت اینکه از پروژه های جدید 
که نقش حیاتی در فرآیندهای توسعه موزون و متعادل 
در کش��ور دارند، نباید غافل شد. بخش هایی از کشور 
در فرآیندهای توس��عه نیافتگی هس��تند ی��ا بعضی از 
مناطق از توس��عه نیافتگی باالیی برخوردارند و قاعدتا 
غفلت ما در این ش��رایط نباید موجب توسعه نیافتگی 
بیش��تر این مناطق ش��ود. در این میان باید این سوال 
اساس��ی را مطرح کرد که چه زمانی این تهدید تبدیل 
ب��ه یک فرصت برای کش��ور ما می ش��ود. بحث اصل 
خصوصی س��ازی، رهایی از درآمدهای نفتی و توجه به 
بخش های مختلف اقتصادی همه در یک راستا تبیین 
می ش��ود که این تهدی��د را به فرص��ت تبدیل کنیم، 
وابس��تگی اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی کاهش 
و س��ایر منابع درآمدی را افزایش دهیم. در واقع نباید 
به این صورت باشد که بالفاصله پس از کاهش قیمت 
نفت عقب نشینی از منابع پروژه های عمرانی را به نفع 
هزینه های جاری کش��ور داشته باش��یم. این موضوع 
ناش��ی از آن اس��ت که می��زان تصدی گ��ری دولت 
بسیار باالست و این موضوع حجم هزینه های جاری 
کش��ور را افزایش داده و در هر نوس��ان قیمت نفت، 
عقب نشینی محس��وس از پروژه های عمرانی به نفع 

هزینه های جاری اتفاق می افتد. 
ام��ا راهکارهای��ی را می توان برای حل این مش��کل 
در نظر گرفت. در چند س��ال اخیر بحث بهبود فضای 
کسب وکار را داش��تیم، اگر این اتفاق رخ بدهد بخش 
عمران��ی می تواند قس��متی از هزینه های خ��ود را از 
همین بخش درآمدزایی کند. اساس��ا عملیاتی ش��دن 
بهبود فضای کسب وکار، ایجاد اش��تغال و درآمدزایی 
و تمرکز بر کس��ب وکارهای جدید می تواند در کاهش 
وابس��تگی ب��ه درآمدهای نفتی موثر باش��د. به عنوان 
مثال بسیاری از کش��ورها درگیر منابع درآمدی نفت 
بودند یا منابع درآمدی خاصی نداش��تند اما امروزه از 
تولید نرم افزارها و مسائلی از این دست منابع درآمدی 
غیرنفتی را بسیار افزایش دادند. موضوع دیگر غفلت ما 
از حوزه گردشگری است، در کشور ما از ظرفیت هایی 
ک��ه در این حوزه وجود دارد غفلت ش��ده اس��ت و در 
حالی که گردش��گری وابستگی بسیار زیادی به حوزه 
عمرانی، شهرسازی و معماری دارد، اما هنوز نتوانستیم 

از ظرفیت های نهفته این بخش استفاده کنیم. 

قیمت پایین نفت و زیرساخت های 
شکننده خاورمیانه

به��ای نفت ب��ه دلیل افزای��ش تولی��د در آمریکا 
و عربس��تان چند ماهی اس��ت که ب��دون توقف رو 
به س��وی کاهش گذاش��ته و به همین منوال پیش 
م��ی رود. در چنین ش��رایطی کش��ورهایی که نفس 
اقتصادش��ان به نفت بند است، با مشکالت مختلفی 
روبه رو شده اند تا آنجا که برخی از کشورها مجبور به 

بازنگری در بودجه های خودشان هستند.
خاورمیان��ه یک��ی از جایگاه ه��ای پرنف��ت جهان 
اس��ت که در این بین مش��کالتی را متحمل ش��ده 
اس��ت. انتظار می رفت که امسال کش��ورهای حوزه 
خلیج ف��ارس به تنهای��ی بی��ش از 86 میلیارد دالر 
در طرح ه��ای عمران��ی و پروژه ه��ای زیرس��اختی 
هزین��ه کنند، اما با وجود س��یر رو به کاهش قیمت 
نفت این ام��ر امکان ناپذیر می نمای��د. این روزها اما 
خاورمیانه ای ها چیزی حدود 240میلیارد دالر خرج 
یاران��ه انرژی می کنن��د. البته پرداخ��ت هزینه های 

این چنینی برای خاورمیانه ای ها مشکل ساز نیست.
کش��ورهای حوزه خلیج ف��ارس در زمان باال بودن 
قیمت نفت بیش از یک تریلیون دالر ذخیره کرده اند 
و رشد اقتصادی این کشورها در دهه های اخیر گواه 
این مدعاس��ت. اما اگر کاهش قیمت نفت همچنان 
با همین سرعت ادامه یابد، احتمال اینکه خاورمیانه 
بتوان��د روزهایی را ببیند که در آن به گس��تردگی و 
ب��ا خیال راحت هزینه کند و بودجه های پر و پیمان 

ببندد، بسیار پایین می آید.
به گفته اد مورس، کارش��ناس مس��ائل اقتصادی، 
ای��ن وضعیت ب��رای برخ��ی کش��ورهای خاورمیانه 
دردس��رآفرین خواهد بود اما برخی دیگر از کشورها 
از جمله روس��یه این فرصت را دارن��د تا از وضعیت 
پیش آمده به نفع بهبود شرایط اقتصاد غیرنفتی خود 
و کمتر کردن وابس��تگی درآمد خ��ود به نفت و گاز 

استفاده کنند.
صن��دوق بین المللی پ��ول در تازه ترین پیش بینی 
خود به صادرکنندگان و وابس��تگان به نفت هشدار 
داده که االن وقت دست جنباندن و سامان دادن به 

یارانه های انرژی در این کشورهاست.
کارشناس��ان اقتصادی با نگاه��ی کلی به وضعیت 
نف��ت در چند ماه اخیر می گویند که این سیاس��ت 
نفت��ی به رهبری عربس��تان ممکن اس��ت به ایجاد 
ش��کاف می��ان اعض��ای اوپ��ک و تولیدکنن��دگان 

خلیج فارس منجر شود.
بنابراین کاهش وابستگی به بودجه نفت با این همه 
نوس��ان و باال و پایین ش��دن قیمت ها یک ضرورت 
انکارناپذیر برای تمام کش��ورهای نفتی در سراس��ر 

جهان به شمار می آید.
تالش برای کاهش وابستگی آن هم در کوتاه ترین 
زم��ان ممک��ن می تواند نبض حرکت یک کش��ور را 
دوباره از حال بیهوشی به شرایط عادی بازگردانده و 
به این ترتیب هیچ طرح زیرساختی یا پروژه عمرانی 

هم از مدار خارج نشده و تعطیل نمی شود.
CNN.Com :برگرفته از

 

کاهش قیمت نفت پروژه های 
عمرانی در قزاقستان را تعطیل کرد

دول��ت قزاقس��تان پذیرفت��ه اس��ت ک��ه کاهش 
قیمت نفت، ارز ضعی��ف و تنش های ژئوپولتیک در 
منطقه اثر منف��ی بر اقتصاد نه چندان قدرتمند این 
کشور گذاشته است. آس��تانه حاال تالش می کند تا 
آسیب های ناشی از کاهش قیمت نفت را به کمترین 

میزان ممکن برساند. 
در همی��ن راس��تا در یکی از نشس��ت های دولت 
در م��اه ج��اری می��الدی، نورس��لطان نظربای��ف، 
رییس جمه��ور و وزرا ب��ه بح��ث درباره اث��ر بحران 
اقتصادی بر سیاست های دولتی پرداختند. به گفته 
رییس جمهور کاهش قیمت جهانی نفت که از اکتبر 
گذشته ش��روع ش��ده و همچنان در حال پیشروی 
است،  س��رانجام دولت این کشور را مجبور کرده تا 
در بودجه س��االنه بازنگری کنند. اما بودجه تصویب 
ش��ده همچنان بر پایه بش��که ای 80 دالر است، در 
حال��ی که قیمت واقعی اکن��ون بین 45 تا 50 دالر 

نوسان دارد. 
طبق اظهارات نظربای��ف، بحران اقتصادی جهانی 
بین س��ال های 2007 ت��ا 2009 میالدی به کاهش 
اق��الم صادراتی قزاق ها به ویژه نف��ت و فلزات منجر 
ش��د ک��ه منابع اصل��ی تامی��ن بودجه این کش��ور 
هس��تند. همچنین وضعی��ت اوکرای��ن و تحریم ها 
علیه س��وریه، قزاقس��تان را هم از ترکش های خود 
بی نصیب نگذاش��ت.  بودجه قزاقس��تان آنقدر تحت 
تاثیر نفت اس��ت که بلندپایه ترین مدیران دولتی در 
این کش��ور را بر آن داش��ته تا بازنگری اساس��ی در 
برخی پارامترهای موجود در بودجه داش��ته باشند. 
این موضوع را رییس جمهور این کش��ور رسما اعالم 
کرده اس��ت. به گفت��ه رییس جمه��ور، دولت برای 
کاهش مش��کالت اقتصادی ناش��ی از کاهش قیمت 
نفت باید اصالحات اساس��ی در بودجه انجام دهد و 

شاید مجبور شود بودجه را بازنویسی کند. 
در پ��ی کاه��ش ادامه دار قیمت نف��ت و وضعیت 
ناپای��دار روبل روس��یه، ارزش پول مل��ی قزاق ها با 
فش��ار و در نهایت کاهش ارزش مواجه ش��ده است؛ 
ب��ه طوری ک��ه در پی کاهش ارزش پ��ول ملی این 
کش��ور در فوریه سال گذش��ته میالدی، این مسئله 
به معضلی سیاسی در این کشور تبدیل شد. موضوع 
ت��ا آنجا پیش رفت ک��ه 19 درصد کاهش در ارزش 
پول ملی به راهپیمایی های اعتراضی پراکنده در این 
کش��ور انجامید. سال گذشته رش��د تولید ناخالص 
مل��ی قزاقس��تان 4/3 درصد اعالم ش��د ک��ه کمتر 
از ش��ش درص��د پیش بینی ش��ده ب��ود. در پی این 
بحران ها رییس جمهور قزاقس��تان دولت این کشور 
را موظف ک��رد تا برنامه ریزی های دقیق و ش��فافی 
ب��رای موقعیت های این چنینی ی��ا حتی بدتر از این 

داشته باشند. 
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حسن سعادتمند: بیکاری گسترده 
در انتظار پیمانکاران است

حس��ن سعادتمند، مدیرعامل ش��رکت »تارایزد« معتقد است مشکالتی که در 
سال های اخیر گریبانگیر پیمانکاران بوده، در سال آینده و به دنبال کاهش قیمت 
نفت شدیدتر خواهد شد. وی بیکاری گسترده، کمبود اعتبارات، مطالبات معوق و 

تاخیر و توقف در پروژه های عمرانی را از عمده این مشکالت می داند.
گفته می ش�ود کاه�ش قیمت نفت تاثیرات منفی ب�ر اجرای پروژه های 
عمران�ی خواهد گذاش�ت. این موضوع چه مس�ائل و مش�کالتی را برای 

پیمانکاران به وجود خواهد آورد؟
هر س��ال دول��ت منبع درآمدی را از محل فروش نفت ب��رای اجرای پروژه های 
عمرانی پیش بینی می کند. اگر در یک س��ال قیمت نفت از پیش بینی دولت فراتر 
برود، این موضوع به نفع دولت شده و منابع درآمدی بیشتری عاید دولت می شود 
و می تواند در بخش های مختلف عملکرد بهتری داش��ته باش��د. در برخی سال ها 
ه��م قیمت نف��ت در بازارهای جهانی کاه��ش می یابد و به ای��ن ترتیب دولت با 
کاهش منابع درآمدی مواجه می شود که در سال جاری با چنین شرایطی روبه رو 
هس��تیم. به این ترتیب دولت با کسری بودجه بزرگی مواجه شده است. دولت با 
دو مقول��ه هزینه های عمرانی و هزینه های جاری روبه رو اس��ت که در هزینه های 
جاری نمی تواند دس��ت ببرد و تامین آن جزو تعهدات دولت است. در این شرایط 
دولت اقدام به کاهش بودجه عمرانی می کند و از همین جاست که مشکالتی برای 
پیمانکاران به وجود می آید. در چنین شرایطی پروژه فاقد اعتبار است و پیمانکار 
باید به کار ادامه دهد و چندین س��ال اس��ت که پیمانکاران با این مشکل مواجه 
هستند. مطالبات معوق پیمانکاران و پروژه های نیمه تمام عمرانی از جمله مسائلی 

است که این موضوع به وجود آورده است.
زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد دو هزار و 906 طرح عمرانی نیمه تمام در 
کش��ور وجود داشت. در سال های گذشته به طور مرتب این اتفاق رخ داده و چندان 
هم مدیریت نشده است. به عبارت دیگر زمانی که دولت تعهد دارد اما پول کافی در 
اختیار ندارد، برای سال آینده نباید دوباره تعهد ایجاد کند. متاسفانه این روند هیچ گاه 
ادامه نیافته و در س��ال های بعد هم پروژه های جدید اضافه ش��ده و در حال حاضر با 
این معضل مواجه هستیم که دولت توان پرداخت اعتبارات الزم برای ادامه پروژه های 
عمران��ی را ندارد و این تعداد پروژه عمرانی نیمه تم��ام و مطالبات معوق پیمانکاران 

همگی ناشی از کسری در منابع درآمدی دولت است. 
ای�ن تلقی وج�ود دارد که با کاهش قیمت نفت، حت�ی اجرای کارهایی 
مانند آس�فالت جاده ها با مش�کل مواجه خواهد شد. این موضوع به غیر 
از چالش هایی که اش�اره کردید چه مسائل دیگری را برای پیمانکاران به 

وجود خواهد آورد؟
یکی از مش��کالت اصلی بیکاری گسترده ای است که در این بخش حاکم شده 
اس��ت. در س��ال های قبل هم با این مشکل مواجه ش��ده بودیم که هیچ تناسبی 
بین تعداد ش��رکت های پیمانکاری ب��ا تعداد پروژه های عمران��ی و اعتباراتی که 
برای این پروژه ها اختصاص می یابد، نداش��ت و در حال حاضر نیز چنین شرایطی 
حاکم اس��ت. همچنین در س��ال های اخیر نبود اعتبارات عمرانی موجب شد که 
بیکاری گس��ترده ای در این بخش به وج��ود بیاید. به عبارت دیگر، در حال حاضر 
ش��رکت های پیمانکاری بیکار هس��تند و کاری برای انجام دادن ندارند. در حالت 
بسیار خوشبینانه می توانیم بگوییم 15 تا 20 درصد شرکت های پیمانکاری فعال 
هس��تند و بقیه کاری برای انجام دادن ندارند. ش��رکت های فعال نیز با مشکالت 

کمبود منابع اعتباری، مطالبات معوق و غیره مواجه هستند. 
اگ��ر وضعیت ب��ه همین منوال ادامه پیدا کند، در س��ال آینده هم قطعا همین 
مشکالت را خواهیم داشت، به عبارتی بیکاری گسترده در انتظار پیمانکاران است 
و بخ��ش حداقلی هم ک��ه کار دارند با کمبود اعتبارات، مطالبات معوق و تأخیر و 

توقف در پروژه های عمرانی مواجه خواهند بود. 

احمدرضا چابک: پیمانکاران ناچار به 
تعدیل حجم کار خود هستند

به گفته احمدرضا چابک، مدیرعامل ش��رکت پیمانکاری »امیدس��از« به دنبال 
کاه��ش قیمت نفت، پیمانکاران با کاهش تخصیص اعتبار مواجه خواهند ش��د و 
نخواهند توانس��ت مدیریت صحیحی بر منابع خود انجام دهند و بنابراین یا باید 

حجم کار خود را تعدیل کنند یا تعداد نیروهای خود را کاهش دهند. 
در س�ال های اخی�ر پیمانکاران با مش�کالت متعددی مواج�ه بوده اند. 
در ش�رایطی که قیم�ت نفت در بازاره�ای جهانی کاه�ش یافته، اجرای 
پروژه های عمرانی در کش�ورمان از این مس�ئله چ�ه تاثیراتی را خواهد 

پذیرفت؟ 
در س��ال های اخیر همواره بحث دولت ها این بوده که بودجه کش��ور متکی بر 
درآمده��ای نفتی نباش��د اما عمال هنوز این اتفاق رخ نداده اس��ت و تا زمانی که 
درآمدهای دولت به فروش نفت وابس��ته باش��د، به محض کاهش قیمت نفت باید 
بخش��ی از هزینه ها حذف ش��ود ک��ه در این میان معموال هزینه ه��ای مربوط به 
طرح های عمرانی حذف می ش��ود. در س��ال های اخیر این اتفاق به کرات رخ داده 
اس��ت اما به ظاهر دولت یازدهم رویکرد جدی��دی را در پیش گرفته و قصد دارد 
از طری��ق واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی این وابس��تگی به درآمدهای نفتی 

را کاهش دهد. 
در حال حاضر ش�رایط الزم برای واگذاری تم�ام پروژه های عمرانی به 

بخش خصوصی وجود دارد؟ 
از آنج��ا ک��ه هنوز زیرس��اخت های الزم برای ای��ن اقدام وجود ن��دارد، تعیین 
صالحیت های الزم در این رابطه انجام نش��ده و ضوابط و آیین نامه تدوین نش��ده 
اس��ت. به نظر می رس��د که واگذاری تمام پروژه های عمرانی به بخش خصوصی 
مقداری س��خت باشد. البته باید در کش��ور ما هر چه سریع تر این رویه در پیش 
گرفته ش��ود و اگر این موضوع محقق شود، می توانیم بگوییم که دیگر در اجرای 

پروژه های عمرانی به درآمدهای نفتی وابسته نخواهیم بود. 
البته س��رمایه گذاری بخش خصوصی موضوعی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد 
و دول��ت بای��د به بخش خصوصی اعتماد کند و ش��رایط را برای س��رمایه گذاری 
ای��ن بخش در پروژه های عمرانی فراه��م کند. تحقق این موضوع به فراهم کردن 
زیرس��اخت ها و انج��ام نظارت الزم نیاز دارد تا س��رمایه بخش خصوصی به جای 
س��رازیر شدن در کارهای داللی، به سمت مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی 

معطوف شود. 
کاهش قیمت نف�ت نگرانی هایی را در میان ش�رکت های پیمانکاری از 
بابت تعطیلی و ورشکس�تگی به وجود آورده اس�ت. به نظر ش�ما چنین 

اتفاقی تا چه اندازه محتمل است؟ 
در حال حاضر 40 درصد شرکت های پیمانکاری به سمت ورشکستگی رفته اند 
که دلیل آن هم کاهش قیمت نفت نیست بلکه علت این است که در دولت قبلی 
پروژه های عمرانی بس��یاری آغاز شد و این مس��ئله مشکالتی را برای پیمانکاران 
به وجود آورد. هم اکنون در کش��ور 70 تا 80 هزار پروژه عمرانی با اعتبار 300 تا 
400 هزار میلیارد تومان باید تکمیل شود اما اعتباراتی که تخصیص یافته حدود 

30 تا 40 هزار میلیارد تومان است. 
به این ترتیب بخش��ی از پیمانکاران به دلیل عدم مدیریت یا س��وء مدیریت 
ورشکس��ته ش��ده اند و تع��دادی از پیمان��کاران ه��م ک��ه پروژه ه��ای آنها در 
اولویت بن��دی دول��ت قرار دارد، قطع��ا به دنبال کاهش قیم��ت نفت با کاهش 
تخصی��ص اعتبار مواجه خواهند ش��د و نخواهند توانس��ت مدیریت صحیحی 
ب��ر منابع خود انجام دهن��د و بنابراین یا باید حجم کار خ��ود را تعدیل کنند 
یا تعداد نیروهای خود را کاهش دهند. در کش��ور ما حدود 150 هزار ش��غل 
وابس��ته ب��ه پروژه های عمرانی اس��ت و اگ��ر چنین اتفاقی رخ ده��د، بیکاری 

گسترده ای به وجود می آید. 

مدیرعامل  بنایی،  اردش��یر 
صنعت«  »زیگورات  ش��رکت 
اعتق��اد دارد ک��ه ب��ه دنبال 
کاهش قیمت نفت، در س��ال 
آینده آن دسته از پیمانکاران 
که مطالب��ات معوق از دولت 
دارن��د و در عی��ن ح��ال به 
هس��تند،  بده��کار  بانک ه��ا 
بیش��تری  گرفت��اری ه����ای 

خواهند داشت.
به دنبال افت قیمت نفت، 
ب�رای جبران  قطعا دول�ت 
کس�ری درآم�د، اعتبارات 
بخ�ش عمران�ی را کاه�ش 
ای�ن موضوع  خواه�د داد. 

چ�ه تاثیرات�ی ب�ر اج�رای 
پروژه ه�ای عمرانی خواهد 

داشت؟ 
س��اختار اقتص��ادی کش��ور 
ما به گونه  ای اس��ت که بخش 
عم��ده ای از درآمدهای دولت 
متک��ی به فروش نفت اس��ت. 
در س��ال های گذش��ته هرگاه 
در  نف��ت  قیم��ت  کاه��ش 
بازارهای جهانی رخ داد، دولت 
ب��رای جب��ران کس��ری خود، 
روی کاه��ش بودج��ه بخ��ش 
عمرانی دس��ت گذاش��ت زیرا 
اقدام به کاهش  نمی توانس��ت 

بودجه جاری کند. 

در ح��ال حاض��ر نی��ز ب��ا 
قیم��ت  ب��ه کاه��ش  توج��ه 
نف��ت در بازاره��ای جهان��ی 
علی��ه  ک��ه  تحریم های��ی  و 
کش��ورمان اعمال شده، قطعا 
ب��رای س��ال آین��ده وضعیت 
خوب��ی در انتظ��ار طرح های 

عمرانی نخواهد بود.
ب�ا این ش�رایط در س�ال 
94 چه ش�رایطی در انتظار 

پیمانکاران خواهد بود؟ 
قطع��ا در س��ال آین��ده آن 
دس��ته از پیمان��کاران ک��ه از 
دول��ت مطالبات مع��وق دارند 
و در عی��ن ح��ال ب��ه بانک ها 

گرفتاری های  هستند،  بدهکار 
داش��ت.  خواهن��د  بیش��تری 
حت��ی ممکن اس��ت ب��ه روال 
س��ال های گذش��ته برخ��ی از 
پیمان��کاران به ای��ن امید که 
مشارکت  جدید  پروژه های  در 
دریافت  پیش پرداخت  و  کنند 
کنن��د، در مناقصات ش��رکت 
کنن��د اما پس از مدتی متوجه 
شوند که پروژه جدید وضعیت 

وخیم تری دارد. 
اما س��ابقه کاری، پروژه های 
در دس��ت اجرا و گردش مالی 
س��ه پارامتر بس��یار مهم برای 
پیمانکاران اس��ت. از همین رو 

اگ��ر پیمان��کاران ب��ه دلی��ل 
پروژه ای  نف��ت  قیمت  کاهش 
را برای اجرا نداش��ته باشند یا 
به دلی��ل مطالبات معوق، قادر 
ب��ه پرداخ��ت بدهی خ��ود به 
بانک ها نباش��ند، گردش مالی 

نیز نخواهند داشت. 
از س��وی دیگ��ر دارا نبودن 
سابقه کار الزم موجب می شود 
پیمانکارانی که در این وضعیت 
قرار دارند، نتوانند سوابق خود 
را ب��رای ارتق��ای رتبه بن��دی 
دریاف��ت کنن��د و در آین��ده 
وضعی��ت بدی در م��ورد رتبه 

خود پیدا کنند.

اردشیر بنایی: وضعیت خوبی در انتظار طرح های عمرانی نیست

کاه�ش قیمت ف�روش ه�ر بش�که نفت 
ای�ران در بازاره�ای جهان�ی ت�ا ح�دودی 
مع�ادالت مرب�وط ب�ه تخصی�ص اعتب�ار و 
اج�رای پروژه های عمران�ی را به هم ریخته 
اس�ت و کارشناس�ان آینده خوش�ی را در 
انتظار اعتبارات عمران�ی و اجرای پروژه ها 

نمی بینند. 
ای�ن در حالی اس�ت ک�ه پیش از ارس�ال 
الیح�ه پیش�نهادی بودجه 94 ب�ه مجلس، 
س�خنگوی دول�ت از افزای�ش ۲۰درص�دی 
بودجه عمرانی کش�ور خب�ر داده بود و این 
موضوع امیدواری های�ی را برای پیمانکاران 
که با حج�م عظیم مطالبات مع�وق و بدهی 
س�نگین به بانک ها مواجه هستند، به وجود 
آورده ب�ود. اما کاهش قیم�ت نفت این امید 
پیمانکاران را تا حدود زیادی کمرنگ کرده و 

هم اکنون پیمانکاران به دلیل کاهش بودجه 
عمرانی واقعی در بودجه س�ایه، نگرانی های 
بیش�تری از بابت دریاف�ت مطالبات خود از 
دول�ت از یک س�و و بیکاری از س�وی دیگر 
دارند.  تمام این مسائل در حالی رخ می دهد 
که معموال دولت ها سابقه خوبی در تخصیص 
کامل بودجه عمرانی ندارند که نمونه بارز آن 
اختصاص نیمی از بودجه عمرانی پیش بینی 
شده در نیمه اول امسال است و این موضوع 
نگرانی ه�ای پیمان�کاران را در مورد س�ال 

آینده دوچندان می کند. 
ام�روز« در  رابط�ه »فرص�ت  در همی�ن 
گفت وگ�و ب�ا س�ه نف�ر از مدی�ران عام�ل 
شرکت های پیمانکاری، تاثیر کاهش قیمت 
نفت ب�ر اجرای پروژه ه�ای عمرانی را مورد 

بررسی قرار داده است. 

بررسی تاثیر کاهش قیمت نفت بر اجرای پروژه های عمرانی

نگرانی های پیمانکاران 
مضاعف می شود

مترجم: سارا گلچین



 سرمایه گذاری مایکروسافت
روی سایانوژن ُمد 

به گزارش لس آنجلس 
تـایمز،  مایکـروسـافت 
ــد  انـــدرویـــ روی 
سرمایه گذاری کرده است؛ البته یکی از نسخه های سفارشی 
ــده از اندروید که با نام Cyanogen می شناسیم. هنوز  ش
نه مایکروسافت و نه سایانوژن حرفی در این رابطه نزده اند 
و میزان سرمایه گذاری مایکروسافت روی این رام سفارشی 

اندروید مشخص نیست.
این دو شرکت در حال مذاکره در خصوص تولید نسخه ای 
ــه قابلیت هایی اختصاصی  ــتند ک ــایانوژن هس خاص از س
ــافت در آن وجود داشته باشد. احتماال  و مدنظر مایکروس
کاری شبیه پروژه ای که در نوکیا و گوشی های سری ایکس 

انجام شد و مایکروسافت بعدا آن را متوقف کرد.
ــرون آمده که  ــا چند ماه پس از آن بی ــن گزارش تنه ای
ــایانوژن با پاسخ منفی  ــنهاد خرید س گوگل در قبال پیش
ــایانوژن از رد پیشنهاد  ــده بود. احتماال هدف س مواجه ش
ــخه سفارشی و مستقل بوده است.  گوگل، ادامه تولید نس
البته شاید هم دلیل سایانوژن آگاهی از سرمایه گذاری هایی 
ــافت و  ــرمایه گذاری مایکروس ــی همچون همین س جانب

افزایش قیمتش بوده باشد.
ــال حاضر پلتفرم  ــافت در ح ــر چند که مایکروس اما ه
ــا پر واضح  ــار دارد، ام ــون- را در اختی ــودش -ویندوزف خ
است که این پلتفرم مایکروسافت نتوانسته در بازار جایگاه 
ــت در نهایت  ــی را از آن خود کند و حتی ممکن اس خاص
ــط اندروید به طور کامل از چرخه رقابت خارج شود.  توس
ــوی دیگر حداقل ۵۰ میلیون کاربر اندروید از رام  اما در س
ــایانوژن روی ابزارهای خود بهره می برند. این  سفارشی س
ــدد می تواند تاثیر زیادی در افزایش تعداد کاربران تحت  ع

فرمان مایکروسافت داشته باشد.

 باز نشدن درهای صادرات
به روی شرکت های نفتی آمریکا

ــرز،  ــزارش رویت ــه گ ب
ــم  ــازمان های تنظی س
مقررات صادرات آمریکا 
ــوی دست کم سه شرکت  ــتر از س به دنبال اطالعات بیش
ــتند که احتماال صادرکننده میعانات گازی این کشور  هس

خواهند بود.
ــم مقررات  ــازمان های تنظی ــد س ــع آگاه می گوین  مناب
صادراتی آمریکا به دنبال اطالعات بیشتر از سوی دست کم 
سه شرکت احتمالی صادرکننده نفت آمریکا از جمله ماراتن 
اویل هستند، در حالی که چندین شرکت دیگر اخیرا برای 
ــور مجوز  ــبک آمریکا به خارج از کش فروش نفت فوق س

دریافت کرده اند.
تازه ترین تحقیقات از سوی اداره صنعت و امنیت آمریکا 
)BIS( نشان می دهد باوجود انتشار سندی در ماه گذشته 
که نوع نفت قابل صادرات آمریکا را تشریح کرده بود، درها 
ــرکت ها باز  برای صادرات نفت آمریکا هنوز به روی تمام ش

نشده است.
ــت آمریکا تاکنون برای  ــن اقدام بزرگ ترین اقدام دول ای
کاهش منع چند دهه ای صادرات نفت این کشور بوده است.

 جهش آزادی اقتصادی 
در جهان

ــادی  ــاخص آزادی اقتص ــزارش ش گ
ــال از عمر  ــان که بیش از 2۰ س جه
ــال ۱۹۷۳ میالدی  آن می گذرد، از س
ــترک بنیاد  ــون با همکاری مش تاکن
ــتریت  ــج )Heritage Foundation( و وال اس هریتی
ــادی،  ــاخص آزادی اقتص ــود. ش ــر می ش ــال منتش ژورن
پیشرفت کشورها را در زمینه دستیابی به آزادی اقتصادی 
ــای عملیاتی  ــرار داده و به عنوان راهنم ــنجش ق مورد س
سیاست گذاری اقتصادی کشورها عمل می کند. این گزارش 
اطالعاتی را از ۱۸۶ کشور جهان تحت پوشش قرار می دهد.
مهم ترین نتایجی که از گزارش شاخص آزادی اقتصادی 
ــال 2۰۱۵ بنیاد هریتیج استخراج می شود این است که  س
شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال 2۰۱۵ میالدی به 
خوبی موید جهش خوب نسبت به گزارش سال 2۰۱۴ این 
ــه است و نشان می دهد پیشرفت های سال گذشته  موسس
ــال گذشته شاخص  ــت. اگرچه طی س تصادفی نبوده اس
آزادی اقتصادی کند شده، با این حال میانگین جهانی این 

شاخص به باالترین سطح خود رسیده است.

طبق اعالم مرکز آمار ایران براساس نتایج آمارگیری نیروی کار، سهم اشتغال در بخش 
ــاله ۳.2 درصد، در بخش صنعت ۴2.۵ درصد و خدمات  ــاورزی و مردان 2۵ تا 2۹ س کش

۵۴.۳ درصد اعالم شده است.
ــتغال در بخش خصوصی برای مردان 2۵ تا 2۹ سال ۸۶.۸ درصد،  ــهم اش همچنین س

عمومی ۱۴.2 درصد و نرخ بیکاری بین افراد 2۵ تا 2۹ ساله ۱۶.۱ درصد اعالم شد.
عالوه بر این، نرخ بیکاری پاییز به ۱۰.۵ درصد رسید، در حالی که این نرخ در تابستان 

۹.۵ درصد بوده است.
ــبت به پاییز ۹2 بسته به نقاط  ــاخص های نیروی کار در پاییز ۹۳ نس طبق تغییرات ش
ــتایی و جنس، نرخ اشتغال بین مردان و زنان در کل کشور ۰.2 درصد نرخ  ــهری، روس ش

اشتغال کاهش و نرخ بیکاری ۰.2 درصد افزایش پیدا کرده است.
به تفکیک استان ها آذربایجان شرقی ۱۸.۵ درصد از سهم اشتغال در بخش کشاورزی 
را به خود اختصاص داده و آذربایجان غربی هم ۳۰ درصد از سهم اشتغال در این بخش 

را به خود اختصاص داد.
در ادامه، استان تهران با کسب ۰.۸ کمترین سهم اشتغال در بخش کشاورزی را دارد، 
ــتان خراسان شمالی با ۳۸.۵ درصد بیشترین میزان اشتغال در بخش کشاورزی را  اما اس

به خود اختصاص داده است.
ــتغال را دارد، اما استان  ــهم اش ــترین س ــتان یزد با ۴۹.۶ درصد بیش در صنعت هم اس

آذربایجان غربی در بخش صنعت کمترین سهم اشتغال را کسب کرده است.

افزایش بهای اجاره مسکن در استان های مختلف

بررس�ی ها نش�ان می ده�د میزان 
افزای�ش اج�اره خان�ه در ته�ران و 
ش�هرهای بزرگ از نرخ متوسط تورم 
کمتر بوده است. این اتفاق در شرایطی 
رخ می دهد که میزان صدور پروانه های 
ساختمانی نیز با کاهش 50.5 درصدی 

مواجه بوده است.
فعاالن ب�ازار اعتقاد دارند حداقل تا 
تابستان س�ال آینده بازار مسکن در 

رکود باقی می ماند.

ــه خبرگزاری ها به خاطرش الکی  ــرداز امروز را به مبلغ اندکی اختصاص دادیم ک خودپ
شلوغ کردند.

روایت اول
خبرگزاری ها از پاک ترین دولت تاریخ بشریت رونمایی کردند.

روایت دوم
ــور در ایام  ــروصدای 22 میلیارد دالر ارز از کش ــرای خروج بی س ــا از ماج خبرگزاری ه

ماضی خبر دادند.
روایت اول هم صحیح، این رونمایی چندی پیش انجام شده است ولی منظور ما همان 

روایت دوم است.
و اما روایت دوم...

ــر شده . نکته این  ــت که در خبرگزاری ها منتش ــت و خبری اس روایت دوم صحیح اس
ــت. به گمانم  ــروصدایش اس ــارد دالری که خبرش درآمده ماجرای خروج بی س 22 میلی
ــیم کنیم، حداقل فضایی که  ــته های کوچکی تقس اگر 22 میلیارد دالر را بخواهیم در بس
می گیرد یک تریلی است! مگر تریلی بی سروصدا هم داریم؟! در همین راستا کارشناسان 
سایلنتیشن خودپرداز دور هم جمع شدند تا روش های خروج بی سروصدا را بررسی کنند.

روش هایی که ممکن است از آن استفاده شده باشد به قرار زیر است: 
روش اول

ــی! به این صورت که دهان  ــک االغ برای خروج از مرز به صورت غیرقانون ــتفاده از ی اس
االغ را با چسب پهن می بندند که صدایش درنیاید و در ادامه بار را روی کمرش گذاشته 
ــر وصدا از مرز  ــر نصب می کنند تا صدا ندهد. در این صورت بی س ــومش نیز اب و روی س

خارج می شود.
روش دوم

ــت. در واقع وظیفه اصلی خروج این مبلغ روی  ــرایط باال در مورد گاو هم صادق اس ش
دوش گاو خواهد بود، او نیز دهانش را می بندد و از مرز خارج می شود.

روش سوم
این روش روش بسیار ساده ای است که کارشناسان احتمال وقوع آن را پایین می دانند، 
ــغ را دارند به بانک رفته  ــرد یا افرادی که قصد خروج این مبل ــت که ف به این صورت اس
ــیار آرام و بی سروصدا انجام دهند، سپس پول را به باجه  ــعی می کنند این کار را بس و س
ــر وصدا چیزی به صندوقدار بانک می گویند که ما  تحویل داده و به صورت یواش و بی س
ــکی موضوع را به رییس بانک  ــپس کارمند بانک به طور یواش از محتوای آن بی خبریم. س
ــود. در این نوع انتقال رییس  ــور منتقل می ش منتقل کرده و پول مذکور به خارج از کش
ــمت آمریکای شمالی حرکت  ــده و معموال به س ــور خارج ش بانک بعد از چند روز از کش

کرده و در آنجا سکنی می گزیند.
روش چهارم

ــت! به این صورت که با همه اطرافیانی که دیده اند  این روش روش قهری و تنبیهی اس
این مبلغ در حال خروج است طوری برخورد می شود که طرف جرأت حرف زدن نداشته 
باشد، از این طریق همه در مود سایلنت قرار می گیرند و خفه خون! این مبلغ هم صحیح 

و سالمت خارج می شود.

رکورد ساخت بلندترین برج و آسانسور جهان تا 2016 شکسته خواهد شد.کابل های فوالدی که در این آسانسور مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار سنگین بوده و عالوه بر 
افزایش مدت زمان طی کردن مسیر، حداکثر تا ارتفاع 500 متری قابل استفاده هستند و در بسیاری از آسمان خراش ها افراد مجبور به پیاده شدن و استفاده از آسانسور دیگر برای 

رسیدن به طبقات باالتر هستند.

ــق توصیه من عمل کرد و بعد  صندوق دار طب
ــد میزان موجودی صندوق با  از آنکه مطمئن ش
فاکتورها مطابقت دارد، لبخندی بر لبانش ظاهر 
ــد و گفت جوان خدا پدرت را بیامرزد که همه  ش
ــا را از یک مخمصه نجات دادی. پس از آن هم  م
ــه صندوق دار  ــه کردم و ب ــور تهی تعدادی کالس
ــت ها و فاکتورهای  آموزش دادم که چگونه لیس
ــد تا آقای هراتی  ــروش را در آنها نگهداری کن ف
ــان تر و دقیق تر مورد بررسی  هم بتواند آنها را آس
قرار دهد. با کاری که من کردم فضایی از شادی 
ــگاه به وجود آمد ضمن  و رضایت مندی در فروش
آنکه با ابزار آن خالقیت توانستم موقعیت خود را 
ــگاه تثبیت و از خطر بیکار شدن نجات  در فروش
پیدا کنم. صاحب کارخانه  ، آقای هراتی اغلب میان 
ــد بود. خدا رحمتش  ــران و یزد در رفت و آم ته
ــالق و صنعتگران  ــم از کارآفرینان خ کند. او ه
ــق و  ــر و روزگار خودش بود. اصال نوعی عش عص
عالقه به صنعت و کارآفرینی در میان مردم یزد 
ــاجی،  ــت که آثار آن را در صنعت نس وجود داش
ساخت وساز، عمران و آبادانی و کسب وکار تقریبا 
ــاهده می کنیم. فردای  ــای ایران مش در همه ج
ــگاه آمد. به محض  ــای هراتی به فروش آن روز آق
ــگاه، صندوق دار نزد  ورود مرحوم هراتی به فروش

ــت و خیلی صادقانه به او گفت حاج آقا خدا  او رف
ــرزد که همه ما را  ــدر این آقای ظهیری را بیام پ
ــپس شرح  ــکل بزرگ نجات داد و س از یک مش
ــرای مرحوم هراتی  ــر جزییات ب ــع را با ذک ماوق
ــم همان طور که  ــرد. مرحوم هراتی ه تعریف ک
سرگرم گوش دادن به گزارش صندوق دار بود، مرا 
برانداز می کرد و به نشانه رضایتمندی از کاری که 
انجام شده بود، سرش را تکان می داد. آن روز در 
ارتباط با رویاهایی که در سر داشتم یک قدم جلو 
رفتم حتی به جرأت می توانم بگویم سنگ بنای 
ــت و کارآفرینی آن روز  ورود من به عرصه صنع

در فروشگاه کارخانه درخشان یزد پی ریزی شد.
تا پیش از آن روز صبح ها، من تا آمدن کلیددار 
ــگاه و باز شدن در فروشگاه پشت در چشم  فروش
ــگاه فقط در  به راه می ماندم. چون کلید در فروش
ــود اما بعد از  ــگاه ب ــار امین ترین فرد فروش اختی
گذشت چند روز از آن واقعه، آقای هراتی دستور 
ــن قرار داده  ــک کلید هم در اختیار م داد که ی
ــگاه را باز کنم. چون من  ــود تا زودتر در فروش ش
زودتر از همه کارکنان به فروشگاه می آمدم و این 
ــوب می شد. به عالوه حاال  یک امتیاز برایم محس
ــه عنوان یک فرد امین و به اصطالح به دردبخور  ب
ــان یزد قرار  طرف توجه صاحب کارخانه درخش
ــان حرفه دبیری و کاری که من  گرفته بودم. می
ــب و کار برای  ــازار و در زمینه کس صبح ها در ب
ــابهی وجود  ــرده بودم کمترین تش خود پیدا ک

ــت اما من بدون توجه به اینکه یک دبیر یا  نداش
دانشجوی حقوق هستم با جدیت هرچه تمام تر 
ــی دادم و از انجام  ــگاه ادامه م ــه کارم در فروش ب
ــان یزد و  ــود کارخانه درخش هر کاری که به س
فروشگاه آن بود رویگردان نبودم، چون احساس 
می کردم آنجا عرصه مناسبی برای بروز استعدادها 
و خالقیت های ذاتی من بود. صبح ها بعد از صرف 
ــدم. در  ــگاه می آم ــت به فروش صبحانه یک راس
ــگاه را باز می کردم و تا قبل از آن که بقیه  فروش
ــوب پر گردگیری را به  ــند چ کارکنان از راه برس
ــه ها و طاقچه های  دست می گرفتم و تمام قفس
فاستونی، میز و صندلی ها را گردگیری و نظافت 
ــت و آب و جارو  ــغول نظاف می کردم بعد هم مش
کردن کف مغازه و پیاده رو مقابل مغازه می شدم. 
برای من انجام کار به بهترین وجه ممکن اهمیت 
ــردم که جارو  ــت و اصوال به این فکر نمی ک داش
ــک کارگر  ــگاه وظیفه ی ــت کردن فروش و نظاف
ــر تضمین کننده  ــت. همین طرز تفک ــاده اس س
ــن در عرصه های  ــای بعدی زندگی م موفقیت ه
مدیریتی و کارآفرینی شد و همیشه آرزو می کنم 
ــردن را ننگ و عار  ــل جوان ما هم کار ک که نس
ندانند و این واقعیت را بپذیرند که برای رسیدن 
ــه آماده به کار،  ــرمنزل مقصود باید همیش به س
ــند و از غرور کاذب در  ــالق و قائم به ذات باش خ

فعالیت های اجتماعی به شدت بپرهیزند.
ادامه دارد... 

کار کردن ننگ و عار نیست

سایلنت مود! 

  

ــرکتی راه  ــد مدیری می خواهد ش تصور کنی
ــا الهام از  ــر تولید کند و ب ــدازد که کامپیوت بین
ــر نیوتن افتاده بود، نام  ــتان سیبی که به س داس
ــت.  ــد خود انتخاب کرده  اس ــیب را برای برن س
ــی کرد که  ــی لوگویی را طراح ــال پیش کس س
نیوتن را در حالی که پای درختی نشسته و کتاب 
ــیده بود. بین شاخ و برگ درخت،  می خواند، کش
سیبی را کشیده بود که برای جلب توجه بیننده 
دور و بر آن را روشن کرده بود تا حسابی به چشم 
بیاید. منظره و ابرها هم از دور پیدا بود. تصویر را 
داخل کادر کشید و نام »شرکت کامپیوتر اپل« 
ــت. شرکت سه چهار نفره به  را دور و بر آن نوش
مرحله تولید می رسد و از طراحی می خواهد که 

لوگو را قدری کامپیوتری تر کند.
ــد و طراح )راب جانوف(  روز ارائه طرح می رس
ــم برند شما سیب است و  توضیح می دهد: »اس
برای اینکه لوگو به جا افتادن اسم شرکت شما در 
ذهن مردم کمک کند، بهتر است لوگوی برندتان 
ــد. من هم برای لوگو سیبی  ــیب باش هم یک س

کشیده ام که مخاطب بتواند آن را به خاطر بسپارد 
ــا از آنجایی که وقتی  ــه راحتی به یاد آورد  ام و ب
سیب را به شکل ساده و بدون جزییات می کشیم 
شبیه گیالس می شود، برای حل این مسئله، من 
یک گاز از سیب زدم. این گاز کمک خواهد کرد 
که کسی سیب را با گیالس اشتباه نگیرد، چون 

فقط سیب را می توان به این شکل گاز زد.«
ــاده  ــد: »همین؟ این خیلی س ــر می  گوی مدی
ــن طوری مردم  ــت.« از طرفی می گوید: »ای اس
ــیب تولید می کنیم.«  فکر می کنند ما داریم س
ــی جعبه  طراح به او توضیح می دهد که هیچ کس
یک کامپیوتر را با جعبه سیب اشتباه نمی گیرد. 
مدیر می گوید: »مردم نمی فهمند، فکر می کنند 
جعبه سیب عوض شده. باید تصویری از کامپیوتر 
ــته  به طرح اضافه کنیم که تداعی کار ما را داش
ــردم در خأل با  ــد.« طراح توضیح دهد که م باش
ــو یا در  ــد لوگ ــما مواجه نخواهند ش لوگوی ش
سربرگ های شماست که در متن نامه مشخص 
است شما چه چیزی تولید می کنید یا در کارت 
ــای دیگر. اما  ــایت یا هر ج ــت یا در وب س ویزی
ــما  ــاده  بودنش لوگو و به عبارت دیگر برند ش س
ــتدالل طراح  ــه یادماندنی می کند. مدیر اس را ب

ــرکت بزرگ  را نمی پذیرد و می گوید: »ما یک ش
نیستیم که همه ما را بشناسند، ما هنوز نخستین 
کامپیوترهای مان را هم تولید نکرده ایم.« او ادامه 
ــیب گاز  ــما یک س ــد: »ببینید! اینکه ش می ده
ــت که  ــد به معنی این اس ــان می دهی زده را نش
ــای ما چیزی کم دارند. گاز زده بودن  کامپیوتره
لوگوی ما یک نقصان و یک فقدان است که مردم 

آن را می فهمند.«
ــر این خیلی  ــد: »از طرف دیگ ــر می گوی مدی
ساده است، اگر یک سیب دیجیتالی با مدارهای 
ــد بهش فکر کرد.« مدیر  الکترونیکی بود می ش
ــد زیرش  ــا را هم بای ــم م ــد: »اس ــه می ده ادام
بنویسید؛ مردم از کجا باید بفهمند که این لوگوی 
چه شرکتی است؟  در کل باید بگویم که به نظر 
می رسد شما برای کار ما وقت نگذاشتید و بهتر 
است در طرح های دیگر به چند نکته توجه کنید؛ 
اینکه ما شرکت تولید کامپیوتر هستیم، لوگوی ما 
باید این را نشان دهد. اسم رسمی شرکت ما، به 
همراه شماره ثبت زیر لوگویی که برای ما طراحی 
ــود. اسم را هم  طوری باهاش  می کنید نوشته ش
بازی کنید که معلوم بشه فونت نیست. وقت هم 

نداریم لطفا عجله کنید.«

ایرادهایی که یک مدیر می تواند به لوگوی اپل بگیرد

برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم، باید آنها را با توجه به گروه های اجتماعی مختلفی 
که وجود دارد بررسی کرد و راهکار ارائه داد. با توجه به پژوهش هایی که انجام داده ام 
ــتند الگوی مصرف بسیار بهینه است،  ــت خانوار هس در خانواده هایی که زنان، سرپرس
ــی درمی یابند چه جایگزینی برای مواد غذایی مختلف پیدا کرده و  ــرا که آنها به خوب چ

به خوبی آگاه هستند که چطور در هزینه ها صرفه جویی کنند.
ــم درآمد جامعه برای صرف  ــر ک ــت و قش در کل می توان گفت گروه های پایین دس
هزینه های خود برنامه ریزی های دقیق می کنند و الگوهای مصرفی آنها منسجم تر است 
ــط جامعه که طیف وسیعی را دربرمی گیرد  ــر متوس و کامال روی آنها کار کرده اند. قش
ــد، با آن گروه ها  ــام می دهند، یعنی با تقلی ــر پردرآمد جامعه انج ــی رقابت با قش نوع
همذات پنداری می کنند. به عبارتی دیگر هزینه های تجمالتی زیادی را صرف رقابت با 
ــتم آموزشی کشور به سمتی سوق پیدا کند که الگوهای  آنها می کنند. پس باید سیس

مصرفی ما را تغییر دهد.
ــی نیز به  ــی از آن به تقلید و بخش در کل ما الگوی مصرف پرتجملی داریم که بخش
منابع عظیم نفتی در کشور بازمی گردد. اقتصاد وابسته به نفت باعث می شود پول های 
ــت آورده و به راحتی هم آن را  ــود و پس راحت پول به دس بادآورده ای برای ما تولید ش

هدر دهیم. 
ــر پردرآمد جامعه  ــیده قش ــادآورده و زحمت نکش ــه پول های ب ــش دیگر هم ب بخ
بازمی گردد که بسیار فراغتی و تجمالتی رفتار می کنند مانند افرادی که با ماشین های 

گران قیمت در خیابان تردد می کنند. 
ــار جامعه کم است و بهترین  می توان نتیجه گرفت که میل به پس انداز در همه اقش
کار در این زمینه آموزش است. مسئوالن می توانند از طریق سیستم آموزشی منسجم 
ــی مردم را اصالح کنند و افراد را به گونه ای بار بیاورند که آنها به جای  ــای مصرف الگوه
فکر کردن به تظاهر به داشته های درونی خود فکر کنند و آنها را افزایش دهند و نگاه 

ظاهربینانه را از زندگی خود حذف کنند. 
ــد خود را عرضه کنند  ــان می توانن ــردم نباید به این فکر کنند که با داشته های ش م
ــان به اینها نیست. مسئوالن باید برای قشر کم درآمد یارانه های  چرا که ارزش یک انس
ــی خود را تامین و استعداد های شان را  خاصی در نظر بگیرند تا آنها هزینه های آموزش
شکوفا کنند. گروه های دیگر اجتماعی نیز می توانند با الگو سازی و فرهنگ سازی رفتار 

ظاهربینانه را در مردم کاهش دهند.

الگوی مصرف بهینه و تظاهر اجتماعی
جامعه شناس
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