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پایان تسلط نفت 
بر بودجه

 تحقق اهداف الیحه
در گرو چگونگی اجراست

پیشنهاد عجیب شهرداری برای درآمدزایی از شهر 

بررسی نقش مدیریتی دولت در الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر

کاهش سهم وابستگی الیحه بودجه 94 به نفت خام

پیام سخنان رییس بورس برای معامله گران

 پس از فروش هوای تهران
نوبت به حق گذر رسید

غربت تحلیلگران تکنیکال
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وابس��تگی بودج��ه کالن کش��ور 
به نفت به گونه ای اس��ت ک��ه به زعم 
کارشناس��ان، تاکن��ون 75 درص��د 
از درآمد کش��ور به طور مس��تقیم و 
غیرمستقیم از نفت تامین می شد اما 
نمایندگان مجلس با توجه به کاهش 

بیش از 50 درص��دی قیمت نفت در 
س��ال جاری به دنبال کاهش س��هم 
نفت از بودجه هس��تند. ای��ن روزها 
بهارس��تان و مجلس شورای اسالمی 
در آرام��ش خاص��ی ق��رار دارد اما از 
26 بهمن ماه الیحه بودجه سال 94 

کشور در چندین نوبت بررسی خواهد 
شد. مجلس نهم با روی کار آمدن این 
دولت به خوب��ی اثبات ک��رد که نگاه 
سیاس��ی آن بیش از ن��گاه تخصصی 
است، از این رو نگرانی نسبت به بودجه 

کالن کشور وجود دارد.

5

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از توان متخصصان داخلی در طراحی 
ماهواره های فضایی خبر داد. به گزارش »فرصت امروز«، محمود واعظی 
در مراسم افتتاح پروژه های جدید پست بانک گفت: امیدواریم سازمان 

فضایی کشـور به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منتقل 
شـود که با این کار پروژه های سـازمان با قـوت به کار خود 
ادامه خواهد داد و خللی در اجرای آنها اتفاق نخواهد افتاد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد

بومی سازی تولید ماهواره

به گزارش روابط عمومی مدرس��ه عالی کس��ب و کار ماهان ثبت نام 
نوزدهمین دوره عالی مدیریت کسب کار )DBA( ویژه مدیران عامل، 

مدیران عالی و ارشد شرکت ها و سازمان ها آغاز شد.
متدول��وژی تدریس این دوره در مدرس��ه عالی کس��ب و کار ماهان 
به ص��ورت  skill based  و کامال کارب��ردی، مهارتی و با بهره مندی 
از تجارب و تخصص برترین اس��اتید ایرانی و بین المللی و اس��تفاده از 

به روزترین و کاربردی ترین علوم مدیریتی است.
تمرکز و هدف اصلی این دوره برپایه انتقال دانش، مهارت و تخصص 
به صورت توامان اس��ت که خال بین دانش آکادمیک و نیازهای واقعی 
محیط کس��ب و کار را بر طرف می س��ازد. الزم به ذکر اس��ت حضور 
بسیاری از مدیران عالی رتبه و ارشد برترین سازمان های ایرانی دراین 

دوره  از جمله ویژگی های این دوره است.
 ای��ن دوره  با مجوز ش��ماره 7085/24 از وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فن آوری و همچنین مجوز ش��ماره 17942/92/4 از دانش��گاه جامع 
علم��ی کارب��ردی برگزار می ش��ود. ش��ایان ذکر اس��ت در پایان دوره 
گواهینام��ه معتبر از دانش��گاه جامع علمی کارب��ردی و وزارت علوم، 

تحقیقات و فن آوری به دانش پذیران اعطا می شود.

عالقمندان جهت کسب اطالعات تکمیلی و مشاوره می توانند 
با شماره تلفن 88401313 تماس حاصل کنند و یابه وبسایت 

www.MAHANBS.com مراجعه فرمایند.

آغاز ثبت نام نوزدهمین دوره ی عالی 
مدیریت کسب و کار)DBA( ماهان

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، رهب��ر معظم انقالب اس��المی صبح روز 
یکش��نبه در دیدار فرماندهان و کارکنان نی��روی هوایی ارتش و پدافند 
هوایی، با تبیین علت و هدف اصلی دش��منی ۳6 ساله و ادامه دار دولت 
آمری��کا و خطای محاس��باتی آنها برای به زان��و درآوردن و تحقیر ملت 
ایران، به رفتار و عملکرد منطقی و مس��تدل ایران در مذاکرات هسته ای 
و رفتار غیر منطقی و باج خواهانه طرف مقابل اشاره و تاکید کردند: ملت 
ایران در روز 22 بهمن نشان خواهد داد که زیر بار حرف زور نمی رود و 

پاسخ هر تحقیرکننده ای را نیز با ضربه متقابل خواهد داد . 
در این دیدار که همزمان با سالروز بیعت تاریخی جمعی از همافران و 
کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی)ره( در نوزدهم بهمن س��ال 
1۳57 برگزار شد، حضرت آیت اهلل خامنه ای آن حادثه مهم را حاوی یک 
مضمون پرمغز و ماندگار دانس��تند و گفتند: اقدام ش��جاعانه فرماندهان 
و کارکنان نیروی هوایی در 19 بهمن 57، نش��ان دهنده س��خن حق و 
پرجاذبه انقالب اس��المی است که توانس��ته بود حتی به اعماق دل های 
نیروی هوایی ارتش پادش��اهی آن زمان که نور چش��می آمریکا نیز بود، 
نفوذ کند . ایش��ان با تاکید بر لزوم شناخت و حفظ این حقیقت مهم، به 
برخی واقعیات صحنه از جمله نفوذ فراگیر انقالب اس��المی اشاره کردند 
و افزودند: با پیروزی انقالب اس��المی، ملت ها با دیدن شجاعت و دلیری 
مل��ت ایران که علن��ا در مقابل زورگویی های آمریکا ایس��تاد، به هیجان 

آمدند و جذب پیام انقالب شدند . 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقالب 
اس��المی خاطرنش��ان کردند: در طرف مقابل نیز، قدرت های زورگو و در 
رأس آنها آمریکا، از همان روز اول انقالب، از هیچ اقدام و فش��اری برای 
خاموش ک��ردن این حرکت عظیم و رو به گس��ترش، فروگذار نکردند و 
این دش��منی تا امروز هم ادامه دارد . حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
دش��منی آمریکا و قدرت های اس��تکباری با اشخاص نیست، آنها با اصل 
حرکت و جهت گیری توأم با ایس��تادگی و استقالل طلبی و عزت خواهی 

ملت ایران دشمن هستند . 
ایشان با یادآوری سخنان برخی سیاستمداران آمریکایی در سال های 
اخیر که بغض و کینه خود را با ملت ایران، صراحتا بیان کردند، گفتند: 
آنها از ایس��تادگی ملت ایران عصبانی هس��تند و ه��دف اصلی آمریکا و 
همراهان��ش، به زانو در آوردن و تحقیر ملت ایران اس��ت که البته دچار 
خطا و اشتباه در تحلیل هستند . رهبر انقالب اسالمی، علت ناکامی های 
پی در پی آمریکایی ها در مس��ائل منطقه و به ویژه مسائل ایران را، همین 
خطای محاسباتی و اشتباهات راهبردی دانستند و افزودند: یک نمونه از 
این خطاها، اظهارات چند روز پیش یک مقام آمریکایی اس��ت که گفته 
بود، ایرانی ها در مذاکرات هسته ای، دست بسته هستند و گیر افتاده اند . 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: در روز 22 بهمن ش��ما خواهید 

دید که ملت ایران چه حضوری خواهد داش��ت و آن موقع معلوم خواهد 
شد که آیا ملت ایران دست بسته است؟ ایشان خاطرنشان کردند: دست 
ملت و مس��ئوالن ایران هیچ گاه بس��ته نبوده و ای��ن موضوع را در عمل 
نش��ان داده اند و از این پس نیز با ابتکارات و ش��جاعت خود، آن را نشان 

خواهند داد . 
رهبر انقالب اس��المی افزودند: آن طرفی که فع��ال گیر افتاده و دچار 
مش��کل است، آمریکا اس��ت و همه واقعیات این منطقه و خارِج منطقه، 
اثبات کنن��ده این حقیقت اس��ت . حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
شکس��ت سیاس��ت های آمریکا در س��وریه، عراق، لبنان، فلسطین، غزه، 
افغانس��تان و پاکستان و همچنین شکس��ت آمریکا در اوکراین، خطاب 
به آمریکایی ها تاکید کردند: این، ش��ما هس��تید که سال های متمادی، 
پی در پی شکس��ت خورده اید اما جمهوری اسالمی ایران پیش رفته و به 

هیچ وجه با سی و چند سال گذشته قابل مقایسه نیست . 
ایش��ان با اش��اره به پیشرفت های گس��ترده جمهوری اسالمی در علم 
و فن��اوری، در مس��ائل گوناگ��ون اجتماع��ی و در مس��ائل بین المللی و 
همچنین نفوذ عظیم منطقه ای و رسوخ مبانی انقالب در دل های جوانان 
افزودند: جمهوری اس��المی ایران با این ذخیره ارزشمند از تجربیات، با 
قدرت، در حال پیش��رفت است و آمریکایی ها که نتوانستند این ریشه را 
قلع و قمع کنند اکنون مجبور به تحمل نظام جمهوری اس��المی هستند 
و طراحی ه��ای سیاس��ی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگ��ی آنها مانع از این 

پیشرفت نخواهد شد . 
رهب��ر انقالب اس��المی به مذاکرات هس��ته ای و ت��الش بدخواهان و 
معاندان برای القای درماندگی ایران در این موضوع اش��اره کردند و چند 
نکته مهم را درباره مذاکرات هس��ته ای متذکر ش��دند . نخستین نکته ای 
که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن اش��اره کردند موافقت با اصل توافق 
ب��ود که گفتن��د: من با توافقی که بتواند انجام ش��ود موافقم اما با توافق 
»بد« موافق نیس��تم . ایش��ان با اش��اره به اظهارات مکرر آمریکایی ها که 
می گویند »توافق نکردن بهتر از توافق بد اس��ت« افزودند: ما هم همین 
عقیده را داریم و معتقدیم توافق نکردن بهتر از توافقی است که به ضرر 
منافع ملی و زمینه س��از تحقیر ملت بزرگ ایران ش��ود . تالش بی وقفه 
مس��ئوالن و هیات مذاکره کننده برای خارج کردن حربه تحریم از دست 
دش��من، دومین نکته ای بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند 
و گفتند: اگر این اتفاق رخ دهد و با توافق، حربه تحریم از دست دشمن 
خارج ش��ود، بسیار خوب اس��ت اما اگر این اتفاق نیفتاد، همه بدانند که 
راهکارهای فراوانی در داخل کش��ور برای ُکند کردن حربه تحریم وجود 

دارد . حض��رت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: اگ��ر با همت و تالش، به 
داش��ته های خود، به صورت مناس��ب توجه کنیم، حتی اگر نتوانیم حربه 
تحریم را از دس��ت دشمن خارج کنیم، می توانیم آن را ُکند کنیم . نکته 
س��وم رهبر انقالب اسالمی، در خصوص رفتار منطقی جمهوری اسالمی 
ای��ران در مذاک��رات هس��ته ای و رفت��ار غیر منطق��ی و زورگویانه طرف 
مقابل بود . حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به س��خنان چندی پیش 
رییس جمهور مبنی بر اینکه مذاکره به معنای رسیدن دو طرف به نقطه 
مش��ترک است، گفتند: بر همین اس��اس، نباید در مذاکره، یک طرف با 
رفتار غیر منطقی تالش داش��ته باش��د که هر آنچه مورد توقع او اس��ت، 

محقق شود . 
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: رفتار آمریکایی ها و چند کش��ور اروپایی 
دنبال��ه رو آنها، در مذاکرات، غیر منطقی اس��ت و با پرتوقعی انتظار دارند 
همه خواس��ته های آنها تحقق یابد در حالی که این، روش مذاکره نیست . 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ایس��تادگی مس��ئوالن در مقابل زیاده خواهی 
طرف مقابل را کامال صحیح دانس��تند و با اش��اره به عملکرد مس��تدل 
و منطق��ی جمهوری اس��المی در مقاطع مختلف از جمل��ه دوران دفاع 
مق��دس و پذیرش قطعنام��ه 598 و همچنین مس��ائل گوناگون بعد از 
جنگ، خاطرنش��ان کردن��د: نظام اس��المی در مذاکرات هس��ته ای نیز 
براس��اس منطق عمل می کند اما طرف مقابل هی��چ منطقی ندارد و به 
دنبال بی منطقی، با تکیه بر زور اس��ت . ایش��ان تاکید کردند: ملت ایران 

زیر بار زورگویی و زیاده خواهی و رفتارهای غیر منطقی نخواهد رفت .
رهب��ر انقالب اس��المی یک بار دیگر افزودند: من با ادامه و پیش��رفت 
مذاکرات و رس��یدن به توافق خ��وب موافقم و قطعا ملت ایران هم با هر 

توافقی که در بردارنده عزت و احترام او باشد، مخالفتی ندارد . 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تاکی��د کردند: باید در مذاک��رات، تکریم، 
حرمت و پیش��رفت ملت ای��ران محفوظ بماند زیرا ای��ن ملت عادت به 
پذی��رش زورگویِی طرف مقاب��ل اعم از آمریکا و دیگران، ندارد . ایش��ان 
همچنی��ن با اش��اره به برخی مباحث مطرح ش��ده درخصوص توافق دو 
مرحل��ه ای که ابتدا توافق بر اصول کلی و بعد از مدتی توافق بر جزییات 
باشد، خاطرنشان کردند: چنین توافقی پسندیده نیست زیرا با تجربه ای 
که از رفتار طرف مقابل داریم، توافِق ِصرف در کلیات، وس��یله ای خواهد 
ش��د برای بهانه گیری ه��ای پی در پی در جزییات . رهبر انقالب اس��المی 
تاکی��د کردند: اگر توافقی انجام ش��ود، باید در یک مرحله و در بردارنده 

کلیات و جزییات، با یکدیگر باشد . 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مفاد این قرارداد نیز باید روش��ن، 

واض��ح و غیرقابل تفس��یر و تاویل باش��د و مفاد تواف��ق نباید به گونه ای 
باش��د که طرف مقابل که عادت به چانه زن��ی دارد، در قضایای مختلف 
بهانه جویی کند . ایش��ان خاطرنش��ان کردند: به لطف خداوند ملت ایران 
در 22 بهمن نش��ان خواهد داد هرکس��ی که بخواهد این ملت را تحقیر 
کند، با ضربه متقابل مواجه خواهد ش��د . رهبر انقالب اس��المی گفتند: 
همه ملت ایران و همه دلس��وزان متفقند که عزت ملی برای یک کشور، 
بس��یار بسیار مهم است زیرا اگر عزت ملی نباشد، امنیت و پیشرفت هم 
نخواه��د بود، بنابراین عزت ملی باید محفوظ بماند و مس��ئوالن هم این 

موضوع را می دانند . 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان خاطرنش��ان کردند: به فضل الهی، 
ملت ایران با حضور مقتدرانه و عزم راس��خ خود در 22 بهمن، دشمن را 

به زانو درخواهد آورد . 
در ابتدای این دیدار امیر س��رتیپ خلبان حس��ن ش��اه صفی فرمانده 
نیروی هوایی ارتش با گرامیداش��ت نوزدهم بهمن سالروز بیعت تاریخی 
همافران با امام خمینی )ره(، گزارش��ی از توانمندی ها و پیش��رفت های 
نیروی هوایی ارائه کرد . امیر س��رتیپ ش��اه صفی گفت: طراحی، ساخت 
و ارتقای شبیه س��ازهای پروازی، دس��تیابی به توان طراحی و س��اخت 
جنگنده پهن پیکر بدون سرنش��ین، »راه اندازی، بازسازی و بازیابی انواع 
هواپیماه��ا« و عمق ده��ی به تجهی��زات موجود، تولید ان��واع تجهیزات 
هواپایه و راه اندازی و عملیاتی کردن موش��ک های راهبردی با استفاده از 
توانمندی های داخلی در نیروی هوایی ارتش موید ادعای درهم شکستن 
پنجه ه��ای تحریم تجهیزات دفاع هوایی و نویدبخش ایجاد تراز جدیدی 
از توازن دفاعی در منطقه است . پیش از این دیدار فرمانده معظم کل قوا 
در دی��دار جداگانه با فرماندهان ارش��د نیروی هوایی و پدافند جمهوری 
اسالمی ایران با اش��اره به نقش حساس و خطیر نیروی هوایی و پدافند 
ارتش جمهوری اس��المی در مجموعه نظام دفاعی کشور افزودند: نیروی 
هوای��ی ب��ه اقتضای حرفه خود متک��ی به دانش و فناوری اس��ت و این 
مس��ئله از جهاتی در مواجهه با تهدیدات پیرامون��ی اهمیت این نیرو را 

بیشتر می کند.

موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور اینترنشنال 
)BMI( در جدیدترین گزارش خود با اش��اره به 
تاثی��ر مثبت بهبود روابط ایران با غرب بر اقتصاد 
کش��ور، پیش بینی ک��رد: نرخ ت��ورم مصرفی از 
2۳ درصد در س��ال 2014، به 22 درصد در سال 
2015 و 18 درصد در س��ال 2016 کاهش پیدا 
می کند. به گزارش ایسنا، بیزینس مانیتور در این 

گزارش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در 
سال 2014 را 1.7 درصد پس از رشد منفی 1.9 
درصدی در س��ال 201۳ برآورد کرد و از س��وی 
دیگر، پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
واقعی ایران در س��ال ج��اری و آینده میالدی را 
مورد بازبینی قرار داد و پیش بینی کرد، نرخ رشد 
ایران در س��ال 2015 به 1.4 و در سال 2016 به 

2.2 درصد می رس��د، در حالی که پیش از این به 
ترتیب نرخ 2.1 و ۳ درصد را پیش بینی کرده بود. 
این موسسه در گزارش خود خاطرنشان کرد: ابهام 
نسبت به نتایج مذاکرات پیرامون برنامه هسته ای 
ایران، ریسک های متوجه دورنمای اقتصاد کشور 
را باال نگه داشته است. با این همه گزارش بیزینس 

مانیتور از بانک جهانی خوش بینانه تر بوده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی در خصوص تعیین تکلیف خودرو های 
متروک باالی 2500 س��ی سی گفت: ترخیص 
این خودرو ها براس��اس مصوب��ه دولت ممنوع 

است و سازمان اموال تملیکی موظف شده آنها 
را به فروش برس��اند.  به گزارش ایرنا، اردشیر 
محمدی در نشس��تی خبری با بیان اینکه 98 
دستگاه خودروی باالی 2500 سی سی تحویل 

این س��ازمان ش��ده، اظهار کرد: قرار است این 
تع��داد از خودروها تا پایان س��ال ب��ه مزایده 
گذاشته شود. البته این مزایده فروش به شرط 

خروج از کشور است.

بیزینس مانیتور پیش بینی کرد
کاهش نرخ تورم و تداوم رشد اقتصادی ایران در سال 2015

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی خبر داد
مزایده 98 دستگاه خودروی باالی 2500 سی سی تا پایان سال

با توافقی که بتواند انجام شود، موافقم
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 تعرفه  بازرگانی صدا و سیما 
و رویکرد اقتصادی شرکت ها

چگونه طي 3 مرحله استراتژي 
سنتي بازاریابي شرکت مان را 

تغییر دهیم؟ 

گزارش »فرصت امروز« از 
نحوه مدیریت یک فروشگاه 
عرضه کننده  هود و اجاق گاز

تبلیغ کن
 اضافه پخش 
تشویقی بگیر

بوی سود از 
اجاق آشپزخانه 

می آید

پرشي بلند 
از بازاریابي 

سنتي به مدرن

با توافقی که بتواند انجام شود، موافقم
مقام معظم رهبری:



وابستگی بودجه کالن کشور 
به نفت به گونه ای اس��ت که به 
زعم کارشناس��ان، تاکنون 75 
درصد از درآمد کش��ور به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از نفت 
تامین می ش��د ام��ا نمایندگان 
مجلس با توجه به کاهش بیش 
از 50 درص��دی قیمت نفت در 
س��ال جاری ب��ه دنبال کاهش 
س��هم نفت از بودجه هستند. 
این روزها بهارس��تان و مجلس 
ش��ورای اس��المی در آرام��ش 
خاصی قرار دارد اما از 26 بهمن 
م��اه الیح��ه بودجه س��ال 94 
کشور در چندین نوبت بررسی 
خواهد شد. مجلس نهم با روی 
کار آمدن ای��ن دولت به خوبی 
اثبات کرد که نگاه سیاسی آن 
بیش از نگاه تخصصی اس��ت، 
از این رو نگرانی نسبت به بودجه 

کالن کشور وجود دارد.
آینده مبهم قیم��ت نفت از 
سویی و وضعیت تحریم ایران و 
مذاکرات با 1+5 از سوی دیگر 
در کنار سایر متغیرها هر کدام 
درآمدهای  وضعی��ت  می تواند 
کالن کش��ور را رون��ق دهد یا 
تهدید کند. با این وجود امسال 
مجلسی ها علی رغم ارائه الیحه 
بودجه براساس قیمت هر بشکه 
نفت 72 دالری، نگاه بشکه ای 

به بودجه نفتی ندارند.

سهم نفت خام از بودجه 
سال 94

اس��ماعیل  ب��اره  ای��ن  در 
جلیل��ی، عض��و کمیس��یون 
تلفی��ق بودجه 94 با اش��اره 
به اینکه تعیی��ن قیمت نفت 
براساس بشکه مفهومی ندارد 
زیرا ن��رخ نفت، توس��ط بازار 
تعیین می ش��ود، به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »مجلس 
حجم درآمدهای��ی که دولت 
بای��د از محل س��رمایه ای در 
بودج��ه اس��تحصال کن��د را 
مشخص کرده است. براساس 
ب��رآورد م��ا حج��م پولی که 
دولت از محل واگذاری دارایی 
اصطالح��ا  ک��ه  س��رمایه ای 
صادرات نفت و میعانات گازی 
است، در سال 94 باید محقق 
و 700 میلیارد  کند، 53 هزار 

قیمت  اینک��ه  اس��ت.  تومان 
نفت خام افزای��ش یا کاهش 
یابد، مسئله ای دیگر است اما 
این بودجه باید تامین ش��ود 
در غیر این ص��ورت اگر دولت 
نتوان��د آن را تامین کند باید 
از اولویت های برنامه های سال 

آینده خود بکاهد.«
وی ب��ا تاکید بر اینکه تحت 
هی��چ عنوان این را نمی پذیرم 
که س��هم درآمدهای کشور از 
محل نف��ت به طور مس��تقیم 
درص��د   75 غیرمس��تقیم  و 
می افزاید:  اس��ت،  بودجه  کل 
»کل بودجه عمومی در س��ال 
آین��ده 225 ه��زار میلی��ارد 
توم��ان اس��ت. ای��ن بودج��ه 
تحت هیچ ش��رایطی افزایش 
نخواه��د یاف��ت و در صح��ن 
علن��ی تصویب خواهد ش��د، 
اگر کارشناس��ان بر این باورند 
که 75 درصد بودجه از محل 
نفت تامین می شود پس 160 
هزار میلی��ارد توم��ان از کل 
بودجه وابس��ته نفت است که 
این حقیقت ندارد. سهم نفت 
خام در بودجه سال آتی کمتر 

از 30 درصد است.«
اینکه اگر  با بی��ان  جلیلی 
بخواهیم منطقی حرف بزنیم 
س��هم درآمده��ای دولت از 
محل نفت 75 درصد نیست، 
بای��د  »نگاه ه��ا  می افزای��د: 
اصالح ش��ود، ع��دد مصوبی 

م��ا در کمیس��یون در ای��ن 
ب��اره ش��اید در صحن علنی 
تغییر کند، بیش��تر یا کمتر 
ش��ود اما هی��چ گاه ب��ه 75 
درص��د کل بودج��ه افزایش 
بررس��ی  نمی یابد. در الیحه 
ش��ده 120 ه��زار میلیارد از 
محل مالیات ها و درآمدهای 
غیرنفت��ی در س��ال 94 باید 

درآمد حاصل شود.«

سایه توافق سیاسی ژنو 
در بودجه

قیمت نفت تابع متغیرهای 
بیرونی اس��ت و تنه��ا متغیر 
داخلی تاثیرگ��ذار در قیمت 
نفت، زمانی است که بخواهیم 
قیمت نفت را از دالر به ریال 
تبدی��ل کنی��م در این میان 
تعیین کننده  نق��ش  دول��ت 
دارد که نرخ ارز را چه عددی 
بگیرد و تبدیل به ریال کند. 
جلیلی در این باره می افزاید: 
»در الیح��ه بودجه نرخ ارز و 
ن��رخ نفت خ��ام نداریم بلکه 
محور نرخ محاسباتی است و 
سهم دولت از محل واگذاری 
دارایی س��رمایه ای در منابع 
بودج��ه عمومی دول��ت باید 
مش��خص ش��ود. حال اگر به 
هر دلیلی ای��ن محل بودجه 
تامی��ن نش��د از روش ه��ای 
تهات��ر،  همچ��ون  مختل��ف 
خرید خدمت و غیره استفاده 

می شود.«
اما در این میان ناگفته نماند 
که ش��رایط ایران در سال 94 
تعیین کنن��ده اس��تراتژی  ها و 
س��ناریوی برت��ر برای کس��ب 
منابع درآمدی دولت است زیرا 
در این سال توافق ایران با ژنو و 
1+5 نهایی خواهد شد. اگرچه 
ت��ا پایان این هفته قرار اس��ت 
توافق سیاس��ی با 1+5 داشته 

باشیم.

کاهش احتمال خطا در 
بودجه 

جلیل��ی درای��ن ب��اره نی��ز 
معتقد اس��ت اگر ای��ن توافق 
حاصل ش��د رویک��رد ما برای 
بودجه سال 94 و سهم ایران 
از بازار نف��ت متفاوت و حتی 
روی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد 
بود با این وجود تالش مجلس 
بر این اس��ت که با پیش بینی 
براس��اس متغیره��ا  درس��ت 
به گون��ه ای عمل کن��د که در 
س��ال آینده احتم��ال خطای 

بودجه ای به حداقل برسد.
در این زمینه هادی قوامی، 
دیگ��ر نماینده مجلس و عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه به 
»فرص��ت ام��روز«  می گوید: 
»امس��ال در کمیسیون تلفیق 
ب��رای درآمده��ای کش��ور از 
مح��ل ف��روش نفت خ��ام و 
صادرات، بش��که ای چند دالر 

محاس��به نشد و اعالم شد که 
مقدار مشخص از این سرفصل 

باید تامین اعتبار شود.«

سهم 34 درصدی 
وابستگی بودجه به نفت

وی ب��ا بی��ان اینکه کش��ور 
به طور مستقیم و غیرمستقیم 
درآمده��ای  ب��ه  درص��د   75
نفت��ی وابس��ته اس��ت، ضمن 
همت��ای  صحبت ه��ای  رد 
خ��ود در مجل��س می افزای��د: 
»بودجه کشور به طور مستقیم 
درصد به نفت خام وابس��ته   34
است. پیش��نهاد ش��ده که در 
ش��رایط فعلی واقع گرا باش��یم 
و ت��الش کنی��م تا بر مش��کل 
کاهش قیمت نفت غلبه ش��ود 
دیگر  ظرفیت های  به طوری که 
اقتصاد فعال شود و از ظرفیت 
بخش خصوصی در حوزه نفت و 
عمرانی استفاده بیشتری شود.«
تالش ه��ا بر این اس��ت که 
در الیح��ه بودجه س��ال 94، 
کم کم س��رفصل های دیگر از 
جمله مالیات س��هم بیشتری 
را به خود اختصاص دهد تا با 
وجود شرایط موجود و بستن 
بودجه ای انقباضی به مش��کل 
کس��ری بودجه در سال آینده 

دچار نشویم.
بودجه  وابس��تگی  کاه��ش 
به نفت در دس��تور کار جدی 
نمایندگان قرار گرفته اس��ت. 
ای��ن نماینده مجل��س گرچه 
آمار و ارقام متفاوتی نسبت به 
جلیلی ارائه کرد اما در نهایت 
اع��الم ک��رد که کمیس��یون 
تلفیق مصوب کرده اس��ت به 
کس��ری  از  جلوگیری  منظور 
بودجه، بودجه نفتی در س��ال 
94، 14 ماه محاس��به ش��ود 
محل  از  درآمدحاصل��ه  یعنی 
ص��ادرات نفت خام و میعانات 
گازی دو ماه بهمن و اس��فند 
سال 94 نیز محاسبه می شود.
با این وجود در هفته جاری 
قرار اس��ت توافقات تازه ای در 
حوزه سیاست خارجی اعمال 
ش��ود اگ��ر این نشس��ت ها به 
نتیجه برس��د نگاه مجلسی ها 
در م��ورد 22 تبص��ره م��اده 
واحد5 الیح��ه بودجه تفاوت 

خواهد کرد.

کاهش سهم وابستگی الیحه بودجه 94 به نفت خام

پایان تسلط نفت بر بودجه

پژوهش  ش��رکت  مدیرعام��ل 
و فن��اوری پتروش��یمی از امضای 
قرارداد واگذاری دانش فنی در   13
دو سال گذشته با بخش خصوصی 
خب��ر داد و گفت: از ای��ن میزان، 
هشت قرارداد در حوزه کاتالیست 
و پنج قرارداد در حوزه فرآیندهای 

شیمیایی بوده است.
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
اسماعیل قنبری، روز گذشته از 
امضای قرارداد فروش لیس��انس 
متان��ول و اچ تی دی پی در آینده 

نزدی��ک ب��ا بخ��ش خصوص��ی 
خب��ر داد و گف��ت: دان��ش فنی 
تولیدی شرکت  کاتالیس��ت های 
پژوهش و فناوری پتروشیمی در 
مقی��اس صنعتی در مجتمع های 
پتروش��یمی بندر امام، ش��ازند، 
شیمی بافت و خوزستان به تولید 

رسیده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در 
مجموع در دو سال گذشته بیش 
از ٨1 میلیارد تومان دانش فنی 
به بخش خصوصی فروخته شده 

اس��ت، افزود: در پنج سال آینده 
میلیون  ظرفیت تولید متانول 20 

افزایش خواهد یافت.
پژوهش  ش��رکت  مدیرعام��ل 
و فن��اوری پتروش��یمی با اش��اره 
ب��ه اینک��ه در ح��وزه فرآیندهای 
ش��یمیایی به زمان نیاز داریم زیرا 
احداث آن به چهار تا پنج سال نیاز 
دارد، گفت: ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی تنها به سرمایه گذارانی 
متانول  واحده��ای  احداث  مجوز 
در ای��ران را می دهد ک��ه بتوانند 

واحدهای پایین دس��تی آن را نیز 
همچون پروپیلن اح��داث کنند. 
برای  متان��ول  تولی��دات  تاکنون 

صادرات خام فروشی بوده است.
وی با بیان اینکه به روزرس��انی 
بسته های دانش فنی رویکردهای 
افزود: س��اختار  ماس��ت،  جدید 
جدی��د ای��ن ش��رکت در قالب 
گروه های پلیمری، کاتالیس��تی، 
فناوری های نوین و تجاری سازی 

است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه دانش 

فن��ی تولی��د متان��ول، تبدی��ل 
متانول به پروپیلن، پلی پروپیلن، 
کاتالیس��ت سنتز متانول و سنتز 
آمونیاک از دستاوردهای شرکت 
پژوه��ش و فناوری پتروش��یمی 
اس��ت، گفت: کیفی��ت محصول 
کاتالیس��ت س��نتز متانول ایران 
از س��وی ش��رکت کازال��ه ب��ه 
تایید رس��یده اس��ت. هم اکنون 
کاتالیس��ت های تولید داخل در 
پتروش��یمی مورد  ش��رکت های 

استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامل ش��رکت نفت فالت 
قاره با بیان اینکه کاهش ش��دید 
قیمت نفت تهدیدی برای توسعه 
میادین نفت و گاز ایران در خلیج 
فارس نیس��ت، گفت: در ش��رایط 
فعلی هیچ گونه نفت بدون مشتری 

در خلیج فارس نداریم.
س��عید  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
حافظی با اش��اره به بهره برداری 
از ترمین��ال ش��ناور نفتی خلیج 
فارس گفت: این ترمینال شناور 
ذخیره س��ازی،  ظرفیت  از  نفتی 
بارگی��ری و ص��ادرات بی��ش از 
2.2 میلی��ون بش��که نف��ت خام 

برخوردار است.
نفت فالت  مدیرعامل شرکت 
قاره ایران ب��ا اعالم اینکه برای 
س��اخت ای��ن ترمینال ش��ناور 
میلی��ون   250 ح��دود  نفت��ی 
انج��ام  س��رمایه گذاری  دالر 
توس��ط  آن  س��اخت  و  ش��ده 
کره جنوبی  سامس��ونگ  شرکت 
انجام ش��ده است، تصریح کرد: 
هم اکن��ون این ش��ناور نفتی با 
اس��تفاده از پوشش بیمه ایرانی 

راه ان��دازی و ب��ه بهره ب��رداری 
رسیده است.

وی همچنی��ن در واکن��ش به 
س��قوط قیم��ت جهان��ی نفت و 
تاثیر آن بر روند توس��عه میادین 
نفت��ی ای��ران در خلی��ج فارس 
اظهار داشت: هم اکنون 9-٨ نوع 
نفت خ��ام از میادین نفتی خلیج 
فارس تولید می ش��ود که ش��ش 
نوع آن در س��بد صادراتی نفت 

کشور قرار دارد.
این عضو هیات مدیره شرکت 

نف��ت فالت ق��اره ب��ا تاکید بر 
اینک��ه با وج��ود کاهش قیمت 
از  برخ��ی  مان��دن  پابرج��ا  و 
تحریم های بین المللی مش��کلی 
در تولید و فروش نفت میادین 
خلی��ج فارس وجود ندارد، بیان 
ک��رد: در ش��رایط فعل��ی روند 
تولی��د و فروش نف��ت ایران در 
منطق��ه خلی��ج ف��ارس کام��ال 

عادی و طبیعی است.
وی همچنی��ن درباره ش��ناور 
قدیمی ذخیره سازی نفت سورنا 

هم توضی��ح داد: ای��ن ترمینال 
ش��ناور نفتی قدیمی از بیش از 
40 س��ال قدمت برخوردار است 
که ب��ه زودی مزای��ده فروش آن 

برگزار می شود.
حافظی همچنین در تش��ریح 
ج��ذب  جدی��د  سیاس��ت های 
پروژه ه��ای  در  س��رمایه گذار 
نف��ت و گاز خلیج ف��ارس، گفت: 
قص��د داریم ب��ا برگ��زاری یک 
مناقص��ه بین الملل��ی ب��ه روش 
ج��ذب  ب��ه  نس��بت   EPCF

س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
و خارجی اقدام کنیم.

مدیرعامل ش��رکت نفت فالت 
ق��اره با بی��ان اینک��ه مهم ترین 
مناقص��ه  برگ��زاری  مح��ور 
تعمی��رات،  انج��ام  بین الملل��ی 
بازس��ازی و نوس��ازی س��کوها، 
خط��وط لوله و س��ازه های نفتی 
و گازی ای��ران در خلی��ج فارس 
است، تاکید کرد: هم اکنون ایران 
از بی��ش از 1٨0 س��ازه دریایی 
نفتی در خلی��ج فارس برخوردار 
است که قرار است مطابق با یک 
برنامه اولویت بندی شده، نسبت 
به تعمیر، بازس��ازی و نوس��ازی 

این سازه های نفتی اقدام شود.
این مق��ام مس��ئول در پایان 
در خصوص آخرین وضعیت طرح 
توس��عه میدان مش��ترک گازی 
سلمان خاطرنشان کرد: سه خط 
لوله انتقال گاز دریایی و توس��عه 
میدان سلمان از خردادماه سال 
ج��اری راه اندازی ش��ده و حتی 
آماده انتق��ال و صادرات گاز این 

میدان مشترک هستیم.

انعقاد 13 قرارداد دانش فنی تولید محصوالت پتروشیمی 

توسعه میادین نفت خلیج فارس متوقف نمی شود
 نفت بدون مشتری نداریم
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رصد فناوری های کلیدی 
در صنعت برق 

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری و حمی��د چی��ت چی��ان، وزی��ر نی��رو 
تفاهم نام��ه ای ب��رای رصد فناوری ه��ای کلیدی در 

صنعت برق امضا کردند.
حسین بنکداری، مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات 
و فن��اوری وزارت نیرو درباره ای��ن تفاهمنامه گفت: 
صنعت آب و برق باید بیش از پیش به سمت توسعه 
فناوری و تجاری سازی حرکت کند؛ در همین راستا 
شناس��ایی و رص��د فناوری های کلیدی و حس��اس 
صنعت آب و برق و پایش فناوری ها در س��ایر نقاط 
جهان، می تواند به رشد متوازن و پویای فناوری های 

این صنعت کمک کند.
وی افزود: تجاری س��ازی نتایج پژوهش ها و برقراری 
ارتباط منس��جم بی��ن پژوه��ش، فن��اوری و چرخه  
تجاری سازی صنعتی، نه تنها به گسترش شرکت های 
دانش بنی��ان و دانایی محور کمک می کند، بلکه تولید 
ث��روت از طریق دانش و علم را برای کش��ور به ارمغان 

می آورد . 
به گفته بنکدار: ب��ا توجه به تاکید وزیر نیرو برای 
کاهش وابس��تگی علمی و فن��اوری در صنعت آب و 
برق و حمایت از س��اخت داخل و تولید بومی، دفتر 
آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو تالش کرده 
اس��ت با برقراری ارتباط س��ازمند ب��ا معاونت امور 
بین الملل و تب��ادل فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، پ��روژه  مهم رص��د فناوری های 

کلیدی صنعت آب و برق را آغاز کند . 

همکاری سامسونگ کره با صنعت 
نفت ایران ادامه می یابد

سون لی، نماینده شرکت سامسونگ کره جنوبی با 
بیان اینکه امیدواریم همکاری با ایران در پروژه های 
جدید ادامه یابد، گفت: سامسونگ عملیات نگه داری 
و تامی��ن قطعات پایانه ش��ناور صادراتی همکاری با 

ایران را ادامه خواهد داد.
به گزارش ایرنا، او در مراس��م بهره برداری رسمی 
از پایانه ش��ناور صادراتی خلیج فارس اظهار داشت: 
عملیات ساخت این شناور از طریق غلبه بر مشکالت 
مالی حاصل ش��د . هرچند که عملیات س��اخت این 
پایانه ش��ناور یک اقدام برجس��ته برای توسعه توان 
اجرای پ��روژه به ش��مار م��ی رود. وی اضاف��ه کرد: 
اطمین��ان دارم که کیفیت باالی این پایانه ش��ناور 
صادراتی متناس��ب با ش��رایط ص��ادرات نفت ایران 
ب��وده و نق��ش مهم��ی در صنعت نفت ایف��ا خواهد 
کرد. نماینده ش��رکت سامسونگ کره جنوبی اظهار 
امیدواری کرد، همکاری با ایران در پروژه های جدید 

صنعت نفت تداوم داشته باشد.

اعتصاب بی سابقه 
کارگران نفتی در آمریکا

در پی به تعلی��ق درآمدن تمدید قراردادهای جدید 
کارگران شرکت نفت »بریتیش پترولیوم«، بزرگ ترین 
اعتصاب ملی کارگری در آمریکا اتفاق افتاد. به گزارش 
مهر، به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، کارگران شرکت 
نفت »بریتیش پترولیوم« در دو پاالیشگاه »وایتینگ« 
در ایندیان��ا و »تل��ودو« در اوهیو، دس��ت به اعتصاب 
بی س��ابقه ای بر سر تعلیق یک هفته ای تمدید قرارداد 
جدید خود زدند که این اعتصاب از بعد از سال 19٨0 

بی سابقه گزارش شده است.
در همین حال، کارگ��ران 9 نیروگاه در آمریکا به 
همراه کارگران شرکت نفت »بریتیش پترولیوم« در 
راهپیمای��ی اعتراض آمیزی ش��رکت کردند که این 
تجمع بی سابقه حدود 13 درصد از ظرفیت کارکنان 
پاالیش��گاه های آمریکا را تش��کیل م��ی داد و از آن 
به عنوان بزرگ ترین اعتصاب کارگران ش��رکت نفت 

آمریکا از سال 19٨0 یاد می شود.
بر پایه این گزارش، اعتصاب کارگران پاالیشگاه ها، 
ترمینال های س��وخت، خطوط لول��ه و کارخانه های 
مواد شیمیایی، عامل تهدید کننده برای مختل کردن 

تولیدات سوختی آمریکا حدود 64 درصد است. 

کاهش قیمت سی ان جی 
در حال بررسی است

عب��اس کاظمی، مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش 
و پخ��ش گف��ت: یک��ی از راه های افزای��ش مصرف 
س��ی ان جی کاهش قیمت آن و ایجاد فاصله با بهای 
بنزین اس��ت. هم اکنون در حال بررسی کارشناسی 
این موضوع هستیم که تا چه میزان می توانیم بهای 

سی ان جی را کاهش دهیم.
او با اعالم اینکه هم اکنون مصرف س��ی ان جی در 
کشور معادل 1٨.5 میلیون لیتر بنزین در روز است، 
اف��زود: در صورت��ی که این میزان ب��ه معادل 25 تا 
26 میلیون لیت��ر برس��د، در تامین س��وخت ناوگان 

خودروی کشور خودکفا می شویم.

تجارت گاز ایران توسعه می یابد

حمیدرض��ا عراق��ی، مدیرعام��ل ش��رکت ملی 
گاز ای��ران گفت: تاکنون چند ش��رکت خصوصی 
برای تامین گاز ش��هرهای مرزی افغانستان وارد 

مذاکره شده اند.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نفت 
)MOP( عراقی اف��زود: در حال حاضر، امکان 
گازرس��انی به ش��هرهای م��رزی افغانس��تان با 
اج��رای خط لوله 100 کیلومتری و انش��عاب از 

شبکه گاز استان خراس��ان جنوبی وجود دارد.
افغانس��تان  دول��ت  مذاک��ره  ص��ورت  در 
 ام��کان گازرس��انی از طری��ق خط لول��ه و مینی 
ال ان ج��ی قاب��ل بررس��ی ب��وده و از نظ��ر ما 

گازرس��انی به افغانس��تان امکان پذیر اس��ت.

کاهش قیمت نفت به کام برخی کشورها
 تولید ناخالص داخلی ترکیه 

1.1 درصد افزایش یافت

بانک جهان��ی در جدیدترین گ��زارش اعالم کرد: 
در حالی ک��ه کاه��ش قیمت نفت درآمد کش��ورهای 
تولیدکنن��ده نفت را به نصف رس��انده، در این میان 
برخی کش��ورها کامال س��ود می برند، تولید ناخالص 
داخل��ی ترکی��ه 1.1 درصد افزای��ش و تورم کاهش 

یافته است.
به گزارش فارس، کاهش قیمت انرژی به واسطه 
پایی��ن آم��دن تولید نفت در بیش��تر کش��ورهای 
اروپای��ی در هفته های گذش��ته خبرس��از بود اما 
به تازگ��ی بانک جهانی از افزایش رش��د اقتصادی 
ترکی��ه به 3.5 درصد به لط��ف کاهش قیمت نفت 

خبر داده است.
مارتین رایزر، مدیر بانک جهانی مس��تقر در شعبه 
ترکی��ه گفت: »کاهش قیمت نفت کامال برای ترکیه 
خوش خبر بوده اس��ت،  ب��ا پیش بین��ی قیمت نفت 
بش��که ای 70 دالر تولید ناخالص داخلی ترکیه 1.1 
درصد افزایش یافت و تورم در این کشور یک درصد 
کمتر ش��د و رشد اقتصادی در ترکیه نیم درصد باال 

رفت.«
پیش از این بانک جهان��ی در 13 ژوئن تورم 6.2 
درصد را برای ترکیه پیش بینی کرده بود که نسبت 
ب��ه ٨.17 درصد قبل کاهش قاب��ل توجهی را تجربه 

می کرد.

 توان صادراتی پایانه خارک 
٧٠ هزار بشکه در ساعت افزایش یافت

مدیرعامل ش��رکت پایانه های نفت��ی ایران گفت: با 
بهره برداری از پروژه بازس��ازی و نوسازی پهلوگاه های 
پنج و شش اسکله پایانه نفتی خارک )اسکله تی(، توان 
و ظرفی��ت عملیاتی صادرات نفت خام کش��ور در این 
منطقه به میزان 70 هزار بشکه در ساعت افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت پایانه های 
نفت��ی ایران، س��یدپیروز موس��وی اف��زود: با اجرا 
و بهره ب��رداری از پ��روژه نوس��ازی پهلوگاه ه��ای 
اس��کله تی که ب��ا اعتبار 62 میلی��ارد ریال که در 
مدت یک س��ال انجام شد، عالوه بر افزایش قابلیت 
مان��ور جمهوری اس��المی در ص��ادرات نفت خام، 
هزین��ه تاخی��ر پهلودهی و بارگی��ری نفتکش های 

غول پیکر نیز به صفر رس��ید.
وی اضافه ک��رد: تضمین تداوم صادرات و افزایش 
توان ذخیره سازی نفت خام که یکی از شاخص های 
مه��م ارزیاب��ی توانمندی یک پایانه نفتی به ش��مار 
م��ی رود، همواره از س��وی ش��رکت پایانه های نفتی 

ایران به جد دنبال می شود.
وی با اش��اره به اهمیت این پروژه ادامه داد: با توجه 
به اینکه این ش��رکت اجراکنن��ده تصمیمات مدیریت 
بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران است و دریافت  امور 
نفت ارس��الی به جزیره خارک ب��ا مدیریت پیچیده ای 
روبه رو اس��ت، از این رو بازس��ازی و نوس��ازی این دو 
پهلوگاه توسط کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران، 

نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت محسوب می شود.
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اصالح قانون کسب و کار به بهبود 
فضای این بخش کمک می کند

پریس��ا ریاحی، مدیرکل دفتر توس��عه کارآفرینی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درک متقابل 
کارگ��ر و کارفرما زمینه مناس��بی برای اصالح قانون 
کس��ب و کار فراهم کرده و این امر می تواند به بهبود 

فضای این بخش کمک کند.
او اف��زود: قان��ون کار همزم��ان با تغییر و تحوالتی که 
در فناوری ه��ای نوین و بازار کس��ب و کار ایجاد ش��ده، 
نیازمن��د اتخ��اذ تدابی��ر الزم برای بازنویس��ی و اصالح 
اس��ت. کارآفرینی در فضای اکوسیستم تعریف می شود 
و تنظی��م ک��ردن این اکوسیس��تم به واس��طه تعامالت 
میان دستگاه های مختلف و مرتبط با حوزه کسب و کار 

امکان پذیر است. 

تصمیم گیری برای حذف یا ماندن 
200 شهرک صنعتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون 
حدود 200 ش��هرک صنعتی غیرکارشناس��ی ش��ده 
در س��طح کش��ور وجود دارد که در حال بررس��ی و 

تعیین تکلیف هستند.
س��یدمحمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: همه این واحدهای صنعتی به صورت 
مج��زا مورد مطالعه و بررس��ی ق��رار گرفته و آنهایی 
ک��ه ب��ه مصوبه دولت جهت ح��ذف نیاز دارند پس از 
ط��ی مراح��ل قانونی و اخذ مصوبه، حذف می ش��وند. 
همچنی��ن ش��هرک هایی که اقتصادی هس��تند و در 
گذش��ته بررس��ی فنی و اقتصادی نش��ده اند پس از 
بررسی های الزم، چنانچه در عرصه فعالیت اقتصادی 
قابل قبول باشند، به فعالیت خود ادامه می دهند. وی 
در خص��وص حمای��ت از صنایع کوچک تصریح کرد: 
باید با نگاه ویژه به حمایت از فعالیت صنایع کوچک 
پرداخت. در حالی که به لحاظ ش��رایط کش��ور تحقق 

کامل این امر و خدمت به این صنایع دشوار است.
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران تاکید کرد: برای توجه به صنایع کوچک 
مانند آنچه امروزه در س��طح دنیا ش��اهد آن هستیم، 
به بانک صنایع کوچک نیاز داریم و همچنین میزان 

بهره های بانکی برای این حوزه باید کمتر شود.

شورای رقابت مصوب کرد
اعطای امتیاز انحصاری واردات 

خودرو خالف قانون است

بخش��نامه س��اماندهی واردات خودرو )مصوب وزارت 
صنعت( در جلسه شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت 
و درنهایت مصوب شد که اعطای امتیاز انحصاری واردات 
خودروهای خارجی به تعداد محدودی نمایندگی خالف 

قانون و ممنوع است.
 ب��ه گ��زارش ف��ارس، پ��س از تصوی��ب بخش��نامه 
س��اماندهی واردات خودرو در جلس��ه وزارت صنعت و 
واردکنن��دگان خ��ودرو، مقرر ش��د واردات تنها از طریق 
نمایندگی های رس��می صورت گیرد و اگر افراد متفرقه 
قصد واردات خودرو داش��ته باش��ند، این کار نیز باید با 

تایید نمایندگی های رسمی صورت گیرد.
این مسئله در جلسه اخیر شورای رقابت مورد بررسی 
قرار گرفته و اعضای این شورا مصوب کردند که اعطای 
امتی��از انحص��اری واردات خودروهای خارجی به تعداد 
مح��دودی نمایندگ��ی، برخالف م��اده 52 قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و ممنوع 
اس��ت. ب��ه عقیده اعضای ش��ورای رقابت، در راس��تای 
س��اماندهی واردات خ��ودرو، این ام��کان وجود دارد که 
فهرس��ت خودروهایی که امکان ارائه خدمات پشتیبانی 
آنها در داخل کشور وجود دارد، برای اطالع عموم اعالم 
ش��ود. به عقیده اعضای ش��ورای رقابت، با وجود فعالیت 
35 نمایندگ��ی رس��می عرضه خودروه��ای خارجی در 
کش��ور، حدود 70 درصد بازار خودروهای وارداتی تنها 
به دو شرکت اختصاص دارد و سهم سایر واردکنندگان 
در بازار ناچیز اس��ت. همچنین در جلس��ه اخیر ش��ورای 
رقابت، در مورد درجه تمرکز خودرو در کشور توضیحاتی 
توس��ط کارشناس��ان مرکز ملی رقابت ارائه شد. عالوه بر 
این، درخصوص آمار خودروهای وارداتی و ش��رکت های 

وارد کننده نیز بحث و بررسی صورت گرفت.

تعرفه واردات تایر به کش��ور 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت اما 
ب��ا به تعوی��ق افتادن ابالغ این 
می ش��ود  پیش بینی  مصوب��ه 
صنع��ت تایر ایران در پنج ماه 

آینده با بحران روبه رو شود.
پایی��ن  ب��ا تعرف��ه  واردات 
و ب��دون نظ��ارت اس��تاندارد، 
بیش��تر بخش ه��ای صنع��ت 
کش��ور را نش��انه رفته اس��ت؛ 
یک��ی از آن صنایع صنعت تایر 
ایران است که به گفته فعاالن 
این صنعت، توانس��ته در طول 
تحریم ه��ا خ��ود را س��رپا نگه 
داش��ته و ب��ا رش��دی هرچند 
ان��دک به پیش ب��رود. بخش 
عم��ده ای��ن واردات از چی��ن 
اس��ت که تقریبا تولیداتش به 
ان��دازه تولید همه دنیاس��ت و 
بیش��تر کشورهای جهان برای 
مقابله با آن سد تعرفه ای خود 

را بلند کرده اند.
فعاالن این صنعت معتقدند 
ک��ه تایرهای چین��ی با قیمت 
و کیفی��ت پایی��ن در ح��ال 
خ��راب ک��ردن ب��ازار داخلی 
ب��رای تایره��ای ایرانی اس��ت 
ک��ه کیفی��ت بهت��ری دارند. 
حتی خودروسازان داخلی نیز 
کم به اس��تفاده از تایرهای  کم 
چینی روی آورده اند، اما علت 

چیست؟ 

امکانات برای تایرهای 
چینی

میزان کل مصرف تایر ایران 
در دو س��ال قب��ل که صنعت 
خودروس��ازی با بحران مواجه 
ش��د به 16 میلیون حلقه افت 
کرده اس��ت اما در سال جاری 
پیش بین��ی می ش��ود که این 
رق��م ب��ه 18 میلی��ون حلقه 
برس��د. سهم تایر ایرانی از این 
بازار 75 درصد در خودروهای 
در  درص��د   65 و  س��واری 
خودروه��ای س��نگین اس��ت. 
این آمار در حالی اس��ت که با 
واردات خودروهای چینی این 
ارقام در حال کاهش هستند.

عباس عباسی، رییس انجمن 
صنعت تایر ایران، درباره علت 
ای��ن اتفاق می گوید: »در طول 
چن��د س��ال گذش��ته واردات 
تای��ر از کش��ورها و برنده��ای 
صاحب ن��ام در ای��ن صنع��ت 

کمتر شده و متاسفانه واردات 
از کشورهایی نظیر هند و چین 
که برند معروفی ندارند، بیشتر 
شده است زیرا سقف تعرفه ای 
ما برای واردات از این کشورها 
پایی��ن و میانگی��ن 12 درصد 
اس��ت.همچنین واردکنندگان 
برای واردات تایر به ایران از ارز 

مبادله ای استفاده می کنند.«
س��عید تقوایی، عضو کمیته 
اجرای��ی صنعت تایر ایران، نیز 
در این زمینه در گفت و گو با 
»فرصت امروز« اظهار می کند: 
»وقتی کش��وری مثل چین به 
ان��دازه نی��از همه دنی��ا تولید 
می کن��د و ب��ا افزایش مقیاس 
تولی��د روبه رو اس��ت ناچار به 
ص��ادرات اس��ت بنابرای��ن به 
بازاره��ای منطقه نگاه می کند 
و ای��ران ب��ازار خوب��ی ب��رای 
ای��ن صادرات اس��ت. چینی ها 
ب��رای اینکه ای��ن تایرها را در 
بازار کش��ور جا بیندازند ابتدا 
ب��ا دامپین��گ قیمت ب��ه بازار 
ورود می کنن��د و در پ��ی این 
کاه��ش قیم��ت کیفیت را نیز 
پایی��ن می آورن��د و بعد از جا 
انداختن خود آرام قیمت را باال 
می آورند. همین قیمت شکنی 
چینی ها موجب ش��ده تا بازار 
تایر در ایران به ش��دت متشنج 

شود.«
او می افزای��د: »کش��ورهای 
جه��ان اول برای این اتفاق دو 
تعرفه جبرانی و آنتی دامپینگ 
برق��رار کرده اند که ش��اید به 
80 درصد هم برس��د اما ما در 
ای��ران هم��ه واردات را به یک 

چوب می رانیم درحالی که باید 
تعرفه ه��ای ترجیحی و خاص 

برای کشور در نظر بگیریم.«

چرا بازار به سمت تایرهای 
چینی می رود؟ 

این ش��رایط در حالی است 
ک��ه کیفیت تایره��ای چینی 
نس��بت ب��ه تایره��ای ایرانی 
کمتر اس��ت ام��ا قیمت ارزان 
آنها موجب می ش��ود که بازار 

به آنها رغبت نشان دهد.
بابک حی��دری، بنکدار تایر 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
درب��اره کیفی��ت تایر چینی و 
»تایرهای  می گوی��د:  ایران��ی 
چینی دو نوع هس��تند، دسته 
اول که قیمت بیشتری نسبت 
ب��ه تای��ر ایران��ی دارن��د و از 
کیفیت بهتری نیز برخوردارند 
و دسته دوم تایرهایی هستند 
که قیمت و کیفیت پایین تری 
نس��بت به محص��والت ایرانی 
ایران��ی  تای��ر  مث��ال   دارن��د. 
75 هزار کیلومتر عمر دارد اما 
این دس��ته از تایرهای چینی 
عمرش��ان 45 ه��زار کیلومتر 

است.«
او درباره علت رغبت بازار به 
تایره��ای چینی بیان می کند: 
تایره��ای  »واردکن�ن���دگان 
چین��ی، این تایرها را به صورت 
چکی به مشتریان می فروشند، 
فروشندگان نیز برای استفاده 
از ای��ن مزی��ت ب��ه مش��تری 
تایره��ای چینی را پیش��نهاد 
می کنن��د، اما برای خرید تایر 
ایران��ی بای��د مبل��غ به صورت 

نقدی پرداخت شود.«
این مزیت ها به عالوه تعرفه 
ش��ده  موج��ب  واردات  ک��م 
ک��ه کم کم عنان ب��ازار از کف 
تولیدکنن��دگان ایرانی برود. از 
همین رو است که انجمن تایر 
ای��ران چند درخواس��ت را به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارائه داده اس��ت تا صنعت تایر 

ایران با بحران مواجه نشود.
عباس��ی در ای��ن زمینه بیان 
می کن��د: »درخواس��ت م��ا از 
دولت بازنگری در تعرفه واردات 
و کنت��رل کیفی��ت محصوالت 
وارداتی اس��ت. زیرا بس��یاری از 
تایرهای وارداتی در کشورهایی 
مانند امارات اس��توک می شوند 
و بعد به کش��ور وارد می شوند. 
تقاض��ای ما این ب��ود که تعرفه 
واردات ب��ه 35 درص��د برس��د 
اما دولت با رس��اندن این تعرفه 
ب��ه 20 درص��د موافق��ت کرد. 
همچنین درخواس��ت دیگر ما 
از دول��ت، ن��دادن ارز مبادله ای 
ب��ه واردات تای��ر اس��ت زیرا ما 
 به عن��وان تولید کنن��ده حدود 
60 درص��د از م��واد اولیه خود 
وارد  مبادل��ه ای  ارز  ب��دون  را 
می کنی��م که همه این موارد در 
کنار یکدیگر ش��رایط را برای ما 

غیر رقابتی می کند.«

6 ماه آینده، 6 ماه بحرانی
ح��اال دولت با یک��ی از این 
درخواست ها موافقت کرده اما 
ابالغ آن را به ابتدای سال آینده 
موکول کرده است. اتفاقی که 
اعت��راض تولیدکنندگان را در 

پ��ی دارد زی��را همی��ن زمان 
ان��دک نی��ز می توان��د ب��رای 
واردکنن��دگان فرص��ت خوبی 
ب��رای ثبت س��فارش باش��د و 
سرنوش��ت صنع��ت تایر را در 
یک س��ال آینده نیز با مخاطره 

گره بزند.
رییس انجم��ن صنعت تایر 
ای��ران، در پاس��خ به پرس��ش 
»فرصت امروز« مبنی بر اینکه 
آی��ا تعویق ابالغ این مصوبه به 
صنعت تایر ای��ران ضربه وارد 
نمی کند، می گوید: »در سه ماه 
گذشته، تولیدکنندگان ایرانی 
با افت ف��روش مواجه بوده اند 
و مق��دار قابل مالحظه ای تایر 
در انبارهای ما انباش��ت ش��ده 
ک��ه دلی��ل آن فق��ط واردات 
ارزان قیمت اس��ت. متاس��فانه 
اخی��را خودروس��ازان داخلی 
هم به دلی��ل تعلق گرفتن ارز 
مبادله ای ب��ه تایرهای چینی 
به س��مت ای��ن تایرها متمایل 

شده اند.«
تقوای��ی نیز درب��اره همین 
اس��ت:  معتق��د  موض��وع 
»اطالع��ات تا قب��ل از اجرایی 
شدن با یک گپ زمانی مواجه 
هس��تند، متاس��فانه برخی از 
واردکنن��دگان از ای��ن گ��پ 
اس��تفاده ک��رده و ش��روع به 
واردات تای��ر می کنن��د. یکی 
از دالیل��ی که ف��روش تایر در 
این چند ماهه اخیر با مش��کل 
مواج��ه بوده پرش��دن انبارها 
از تایره��ای واردات��ی اس��ت. 
ای��ن تایرها در انب��ار می مانند 
تازمانی که تعرفه س��ال جدید 
ابالغ ش��ود. به همین دلیل دو 
ماه باقیمانده از سال که هزینه 
تولیدکنندگان  ب��رای  تولی��د 
بیش��تر می ش��ود و س��ه م��اه 
نخست س��ال بعد بسیار زمان 
پرمخاطره ای برای صنعت تایر 

خواهد بود.«
آن گونه که ش��رایط گواهی 
حاض��ر  ح��ال  در  می ده��د، 
هم��ه چیز ب��ه نف��ع تایرها و 
اس��ت،  تولیدکنندگان چینی 
اما ابالغ مصوبه افزایش تعرفه 
واردات حت��ی ی��ک ماه زودتر 
می توان��د از انباش��ت تایرهای 
ایرانی در انبارها و بحران برای 
صنع��ت تای��ر جلوگیری کند. 
اتفاق��ی ک��ه گ��ره آن فقط به 

دست دولت باز می شود.

با تاخیر در ابالغ افزایش تعرفه واردات

بحران صنعت تایر نزدیک است

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ظرفیت 
فعلی ذوب فوالد کش��ور را 17 میلیون 
تن در س��ال اعالم کرد و گفت: براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته با تکمیل 
چن��د طرح نیمه تمام و در دس��ت اجرا، 
ظرفی��ت ذوب فوالد تا 10 س��ال آتی به 
55 میلیون تن در سال افزایش می یابد.

به گزارش شاتا، محمدرضا نعمت زاده 
در آیین بهره برداری از خط تولید فوالد 
آلی��اژی در مجتمع فوالد ش��اهین بناب 
گف��ت: صنعت ف��والد یکی از مزیت های 
مه��م کش��ور در عرصه ه��ای صنعتی و 
معدن��ی به ش��مار م��ی رود و باید برای 
دس��تیابی به اهداف تعریف ش��ده بخش 
خصوص��ی بیش از پیش  فعال و حمایت 

شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در عرصه صنایع 
ف��والدی در ابت��دای خط ق��رار داریم و 
بخش��ی از تولیدات به صورت خام صادر 
می ش��ود، بر ظرفیت سازی برای فرآوری 
محص��والت ای��ن عرصه با هدف افزایش 

ارزش افزوده تاکید کرد.
نعم��ت زاده ظرفیت باالی بخش نورد 
صنایع فوالدی و متناس��ب نبودن آن با 
حوزه هایی همچون استخراج سنگ آهن 
و ذوب را مهم تری��ن عام��ل خالی ماندن 
ظرفی��ت بخش ن��ورد صنای��ع فوالدی 

ارزیابی کرد.
وی ادام��ه داد: هم اکن��ون صنایع نورد 
فوالدی کشور با حدود 50 درصد ظرفیت 

خالی فعالیت می کنند که این شرایط بر 
ضرورت توس��عه همگون صنایع فوالدی 

براساس ظرفیت ها و نیازها می افزاید.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ظرفیت 
صنای��ع نورد ف��والدی را 33 میلیون تن 
در س��ال اعالم ک��رد و گفت: این میزان 
نزدی��ک ب��ه دو برابر ظرفیت ذوب فوالد 
است و موجب شده که نتوانیم از ظرفیت 
عظیم ایجاد ش��ده در صنعت نورد بهره 

کافی ببریم.
وی کاهش قیمت جهانی فوالد را یکی 
از مشکالت اصلی فعاالن این عرصه بیان 
کرد و افزود: این موضوع ناش��ی از رکود 
نس��بی بازارهای جهانی و کاهش قیمت 
انرژی ناشی از کاهش قیمت نفت است.
نعمت زاده این رکود را کوتاه مدت ارزیابی 
کرد و گفت: رکود کنونی یک طیف زمانی 
گذراس��ت و در حال حاضر قیمت جهانی 
فوالد در پایین منحنی سینوسی خود قرار 
دارد و با تغییر ش��رایط، وضعیت موجود 

بهبود خواهد یافت.
وی از س��رمایه گذاران صنع��ت فوالد 
خواس��ت که با دید گس��ترده و وسیع به 
ارزیابی شرایط آتی این صنعت بپردازند 

و صحنه تولید و صنعت را رها نکنند.
نعم��ت زاده ب��ر فعالی��ت تخصصی در 
عرصه صنایع فوالدی تاکید کرد و گفت: 
به طور قطع تحقق این سیاست می تواند 
به تولید محصوالتی با ارزش افزوده باال 

و ارز آوری بیشتر منجر شود.

نایب ریی��س کان��ون عالی انجمن های 
صنف��ی کارگ��ران ای��ران  با بی��ان اینکه 
س��هم دس��تمزد بر قیمت تمام شده کاال 
بین هفت تا 10 درصد اس��ت، از بررسی 
موضوع افزایش بن خواربار و پایه سنواتی 
کارگران در جلسه بعدی شورای عالی کار 

خبر داد.
ابوالفض��ل فتح الله��ی در گفت وگ��و با 
ایس��نا، اظهار کرد: جلس��ه هفته گذشته 
ش��ورای عالی کار ک��ه قرار ب��ود با محور 
بررسی افزایش پایه سنواتی و بن خواربار 
کارگران تش��کیل ش��ود ب��ه دلیل عدم 
حض��ور وزیران اقتصادی برگزار نش��د و 
تصمیم گیری درخصوص رقم بن خواربار 

کارگران هفته آینده مشخص می شود.
وی با اش��اره به ارسال مصوبه افزایش 
20 هزار تومانی حق مسکن کارگران به 
هی��أت وزیران گفت: در حال حاضر حق 
مس��کن کارگران 20 هزار تومان اس��ت 
و در ص��ورت تصوی��ب افزایش 20 هزار 
 تومانی آن در هیات وزیران از سال آینده 
40 هزار تومان بابت حق مسکن کارگران 

پرداخت خواهد شد.
فت��ح الله��ی در ادام��ه درباره بس��ته 
پیش��نهادی نمایندگان گروه کارگری در 
جلس��ه این هفته کمیته مزد و بهره وری 
گفت: افزایش پایه سنواتی و بن خواربار 
دو مولف��ه تاثیرگذار بر درآمد و دریافتی 
کارگران است و از این رو درصددیم تا پس 
از بررس��ی کارشناسی روی این موضوع 

بسته پیشنهادی خود را ارائه دهیم.
نایب ریی��س کان��ون عالی انجمن های 
صنفی کارگران کش��ور همچنین درباره 
اظهارات برخی از نمایندگان کارفرمایان 
در جلس��ه ش��ورای عالی کار که امضای 
صورتجلسه مزد 94 را منوط به پرداخت 
س��هم تولید از هدفمن��دی کرده بودند، 
گف��ت: گروکش��ی برای تعیی��ن حداقل 
دستمزد حرکت پسندیده ای نیست و اگر 
بنگاه ها دچار مشکل هستند به کارگران 
ارتباط��ی ن��دارد بلکه باید مطالبات خود 

را از دولت مطالبه کنند.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارفرمایان 
و بنگاه ه��ای اقتصادی که سیستم ش��ان 
دچار مش��کل  است همه چیز را از جنبه 
منف��ی ن��گاه می کنند و هن��گام تعیین 
دس��تمزد کارگ��ران مش��کالت خود را 
پی��ش می کش��ند در حالی که هس��تند 
کارفرمایانی که در شرایط کنونی اقتصاد 
مقاومتی کار می کنند و تولیدات خود را 

به فروش می رسانند.
وی سهم دستمزد بر قیمت تمام شده 
کاال را بی��ن هف��ت تا10 درصد ذکر کرد 
و گف��ت: جامع��ه کارگری از مش��کالت 
پی��ش روی کارفرمایان اعم از تحریم ها، 
افزای��ش قیمت حامل ه��ای انرژی، مواد 
اولی��ه، ع��وارض گم��رکات، نقدینگی و 
معوقات بانکی آگاه است اما این موضوع 
ارتباطی با کارگران ندارد و باید از طریق 

دولت حل شود.

 افزایش 55 میلیون تنی
ظرفیت تولید فوالد

سهم دستمزد در قیمت تمام 
شده کاال چقدر است؟ 
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افزایش صادرات محصوالت فوالدی 
توسط بخش خصوصی 

می��زان صادرات فوالد خ��ام و محصوالت فوالدی 
بخش خصوصی طی 9 ماهه سال 93 افزایش یافت. 
به گزارش س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنایع معدنی ایران به نقل از انجمن تولیدکنندگان 
ف��والد ای��ران، از ابت��دای فروردین تا پای��ان آذرماه 
جاری، تولیدکنندگان بخ��ش خصوصی992  س��ال 
هزار تن انواع ورق، 257 هزار تن میلگرد و 133هزار 
تن تیرآهن صادر کردند که در مقایس��ه با صادرات 
مدت مش��ابه سال گذش��ته به ترتیب 33، 12 و 57 

درصد رشد را نشان می دهد.
همچنی��ن بخ��ش خصوص��ی کش��ور در 9 ماهه 
امس��ال، 803 هزار تن شمش فوالدی صادر کرد که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته )152 هزار تن(، 

حاکی از رشد 427 درصدی صادرات آن است.
گزارش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نش��ان 
می دهد که می��زان واردات محصوالت فوالدی در 9 
ماهه امس��ال روند کاهشی داشت. طوری که میزان 
واردات میلگرد 40 درصد، تیرآهن 13 درصد و انواع 

ورق یک درصد کاهش یافت. 
بن��ا ب��ه ای��ن گ��زارش، وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت با هدف حمای��ت از تولیدکنندگان فوالد و 
کاه��ش رکود بین المللی حاکم بر بازار س��نگ آهن 
و فوالد، صادرات شمش و محصوالت فوالدی بدون 
محدودیت را در میزان و نوع محصول تا پایان س��ال 

93 آزاد کرد.

برگزاری جایزه ملی 
مدیریت انرژی در صنعت

مدیر عامل س��ازمان مدیریت صنعتی از برگزاری 
نخس��تین جایزه ملی مدیریت انرژی در سال آینده 

خبر داد.
به گ��زارش ش��اتا، مجتب��ی رجب بیگ��ی گفت: 
امتی��از فنی برای مدیریت ان��رژی 50درصد، امتیاز 
 کاه��ش مص��رف انرژی نس��بت به س��ال گذش��ته 
25 درصد و امتیاز اس��تقرار سیستم مدیریت انرژی 
هم 25درصد اس��ت. جای��زه ملی مدیری��ت انرژی 
امس��ال برای نخستین بار در سطح 28گروه صنعتی 
برگزار می ش��ود. سیمان، آجر ماش��ینی، آلومینیوم، 
آهک، گچ، شیش��ه و ظروف شیش��ه ای، قند و شکر، 
خمیر و کاغذ، مواد پالستیکی و الستیک مصنوعی، 
کاشی و سرامیک، تایر و تیوب، اوراق فشرده چوبی، 
روغن نباتی، آهن و فوالد، روغن موتور، ریخته گری 
چ��دن، ریخته گری فوالد و صنای��ع لبنیات از جمله 
گروه های صنعتی هستند که می توانند در این دوره 

از جایزه ملی شرکت کنند.
همچنین پاالیش��گاه نف��ت، صنایع پتروش��یمی 
)الفی��ن( صنای��ع پتروش��یمی )آمونی��اک(، صنایع 
پتروش��یمی )متان��ول(، صنایع پتروش��یمی )اوره(، 
صنایع پتروش��یمی )آروماتیک(، نی��روگاه، خطوط 
و  نف��ت  انتق��ال  خط��وط  طبیع��ی،  گاز  انتق��ال 
تلمبه خانه ها و پاالیش��گاه گاز نیز در گروه 28 گانه 
صنعتی قرار می گیرند که شرط الزم را برای شرکت 

در این جایزه دارند.

تشکل ها حلقه واسط بین بنگاه های 
اقتصادی و دولت

حس��ن حس��ینی، رییس خانه صنع��ت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی گفت: اتحادیه ها و تشکل های 
اقتصادی می توانند نقش حلقه واسط بین بنگاه های 
کوچک و متوس��ط و دولت جه��ت انتقال و انعکاس 
نظرات، طرح ها، ایده ها، موانع و مش��کالت را داشته 
باش��ند. در این صورت اعضا می توانند حضور قوی و 
موثری در مراجع تصمیم گیری دولتی داشته باشند.

وی تصریح کرد: این تش��کل ها می توانند ارتباط 
بین اعض��ا با مش��تریان خارجی را فراه��م کنند. 
وجود این تش��کل ها اطالعات زیادی را از شرایط 
ب��ازار جهانی، کاالها، رقب��ا، قراردادها، بازاریابی و 
قواعد تج��اری در اختیار اعضا قرار خواهد داد که 
ای��ن امر به تنهایی برای هر یک از اعضا س��خت و 

دش��وار خواهد بود.

اشتغــال

شهرک صنعتی

خودرو

فوالد

صنعت

عسل داداشلو



افزای��ش بده��ی بانک ها به 
بانک مرکزی هم��واره یکی از 
چالش های نظ��ام بانکی تلقی 
می ش��ود؛ این در حالی اس��ت 
که بیش��ترین بده��ی بانک ها 
ب��ه بان��ک مرک��زی، متعل��ق 
ب��ه بانک ه��ای دولتی اس��ت.

رشد  که  معتقدند  کارشناسان 
بی رویه بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی، در صورت مهار نشدن 
می توان��د لطم��ات ج��دی به 

منابع مالی بانک ها وارد کند.

 بانک های دولتی و اقتصاد 
دولتی

خانل��ر،  محمد پ��ور  دکت��ر 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
با »فرصت امروز« در  گفت وگو 
این باره گفت: برای ریشه یابی 
بده��ی بانک ه��ای دولت��ی به 
بان��ک مرکزی، بای��د به نحوه 
مدیریت کلیت اقتصاد کش��ور 

نگاه بیندازیم. 
نظام مدیری��ت دولتی یکی 
از بدترین ش��یوه های مدیریت 
در جه��ان اس��ت. تاریخچ��ه 
نش��ان  ای��ران  در  بانک��داری 
می ده��د ک��ه دول��ت بانکدار 
خوبی نیست و توان اداره نظام 
بانکی کش��ور را ن��دارد. دولت 
ه��م بانک مرک��زی را که یک 
نهاد هدایتگر بازار پولی و مالی 
اس��ت، در انحصار خ��ود دارد 
و ه��م بانک های ب��زرگ را در 

اختیار دارد. روسای بسیاری از 
بانک های بزرگ دولتی توسط 

وزیر اقتصاد تعیین می شوند.
البت��ه نباید فرام��وش کنیم 
ک��ه اقتصاد ای��ران یک اقتصاد 
دولتی اس��ت و دولت در همه 
ارکان اقتصاد کش��ور از بخش 
بازرگان��ی وتج��ارت خارج��ی 
گرفته تا صنایع مختلف، حضور 
تمام عی��ار دارد. بنابراین یک 
اقتص��اد دولتی با این گس��تره 
ب��ه بانک های دولت��ی هم نیاز 
دارد ت��ا بتواند پازل مدیریتش 
را تکمیل کند و ابزارهای الزم 
را برای اعمال اقتدار مدیریتش 

در دست داشته باشد.
اف��زود:  کارش��ناس  ای��ن 
بانک های  بده��کاری  ماجرای 
دولت��ی به بان��ک مرکزی هم 
از همین جا ش��روع می ش��ود. 
دولت ب��ه دلیل حض��ور تمام 
عی��ار در اقتص��اد مجب��ور به 
نیازه��ای  ب��ه  پاس��خگویی 

بخش های مختلفی است. 
ای��ن بخش ه��ا ه��ر ک��دام 
مشکالت به خصوصی دارند و 
مانن��د یک فرزند که به محض 
برخ��ورد با مش��کلی بالفاصله 
مراجع��ه  خان��واده  پ��در  ب��ه 
می کن��د، آنه��ا ه��م مطالبات 
گوناگون��ی را از دولت که قیم 
آنها اس��ت، دارند. دولت برای 
برآورده کردن نیازهای آنها به 
بانک های دولتی فشار می آورد.

وی اظهار کرد: فشاری که از 
جانب تولیدکنندگان به دولت 

ب��رای دریاف��ت تس��هیالت از 
بانک ها وارد می شود، از همین 
دولتی  بانک های  است.  جنس 
هم ب��رای انج��ام تکالیفی که 
بر عهده ش��ان نهاده شده است 
دس��ت به دامان بانک مرکزی 
می ش��وند و از مناب��ع بان��ک 
مرکزی برداش��ت می کنند. در 
نهایت، با رشد بدهی بانک های 
دولتی ب��ه بانک مرکزی دولت 
در بودجه س��نواتی که ردیف 
اعتباری برای بانک های بزرگ 
دولتی در نظر می گیرد تا آنها 
با دریافت ای��ن اعتبار بتوانند 
بان��ک  ب��ه  را  بدهی هایش��ان 

مرکزی بپردازند.
دکتر پورخانل��ر تاکید کرد: 
بنابراین یک دور باطلی در این 
جا ش��کل می گیرد که از این 
جی��ب به آن جیب گذاش��تن 
می ش��ود. در واق��ع یک بخش 
دولت��ی به یک بخ��ش دولتی 
پول قرض می دهد و در نهایت، 
ی��ک بخ��ش دیگرک��ه همان 
بودجه س��نواتی باشد، می آید 
و تم��ام بدهی ه��ای بدهکار را 
ب��ه طلبکار می پ��ردازد. با یک 
چنین مدلی بانکداری کش��ور 

رشد نخواهد کرد.

تسهیالت تکلیفی، باری 
بردوش بانک های دولتی

جلیل قهرمانی، کارش��ناس 
اقتص��ادی ه��م در گفت وگ��و 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« در این 
ب��اره گف��ت: براس��اس قانون، 

وظایف��ی بر عه��ده بانک های 
دولتی ق��رار دارد ک��ه ناگزیر 
از انج��ام آن هس��تند؛ مث��ال 
تسهیالت تکلیفی. آقای سیف 
به صراحت اع��الم کرده اند که 
رش��د بدهی بانک ه��ا به بانک 
تس��هیالت  دلیل  ب��ه  مرکزی 
تکلیفی است که بر عهده این 

بانک ها قرار دارد.
وی اف��زود: دول��ت ناگزی��ر 
وظای��ف  ادای  ب��رای  اس��ت 
متولی گری خود از بخش هایی 
حمای��ت کن��د که ب��رای این 
منظور تس��هیالت تکلیفی در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت.وجود 
تس��هیالت تکلیفی در اقتصاد 
کشور ضروری است اما مشکل 
این جاس��ت ک��ه تس��هیالتی 
که ارائ��ه می ش��ود، گاهی در 
بخش های مورد نظر به مصرف 
نمی رسد بلکه متقاضیان وام به 
محض دریافت این تس��هیالت 
آن را در جای��ی غی��ر  از موارد 
قانونی به مصرف می رس��انند.

یکی از دغدغه های بانک ها در 
ارائه تسهیالت به بخش تولید 
همین اس��ت.وی افزود: من به 
خاط��ر دارم ک��ه ریی��س یک 
بانک دولتی در یک سخنرانی 
تولیدکنن��ده ای  ب��ود:  گفت��ه 
ب��وده ک��ه به مح��ض دریافت 
ب��ازار  وارد  را  آن  تس��هیالت، 
داللی کرده و س��پس خودش 
است  کرده  ورشکستگی  اعالم 
و تسهیالتی که از بانک گرفته 
بود، در ردی��ف معوقات بانکی 

قرار گرفت. 
معوقات بانک��ی هم این طور 
بان��ک بالفاصله  نیس��ت ک��ه 
بتوان��د اموال فرد را ضبط کند 
و دارای��ی اش را احیا کند بلکه 
مش��مول یک فرآیند پیچیده 
می ش��ود ک��ه بس��یار زمان بر 
اس��ت. این ک��ه م��ا می بینیم 
می��زان مطالبات معوق مرتبط 
در حال رشد اس��ت، به دلیل 
ناتوانی بانک ها در بازپس گیری 

اموالشان است.
ای��ن کارش��ناس در پاس��خ 
ب��ه این س��وال که آی��ا دولت 
می تواند بانکدار خوبی باش��د، 
دولت��ی  بانک ه��ای  گف��ت: 
منش��اء خدم��ات بزرگ��ی در 
اقتصاد ای��ران بوده ان��د و این 
ان��کار  نمی ت��وان  را  واقعی��ت 
کرد. اما واقعیت این اس��ت که 
وجود  با  بانک های خصوص��ی 
شرایط ناهموار اقتصاد دولتی، 
توانسته اند استاندارد بانکداری 

را در ایران باال ببرند. 
ب��ا ورود بانک های خصوصی 
به عرص��ه بانکداری، بانک های 
دولت��ی ه��م در یک ش��رایط 
رقابتی ق��رار گرفتند و مجبور 
شدند تا در ش��یوه های سنتی 
تجدیدنظ��ر  بانکداری ش��ان 
کنند و تحوالت مثبتی را رقم 
بزنند. در واق��ع من بانک های 
دولت��ی و خصوص��ی را الزم و 
که  می بینم  یکدیگ��ر  مل��زوم 
وجود ه��ردوی آنها برای نظام 

بانکی کشور ضروری است.

کارشناسان در گفت وگو با »فرصت امروز« بررسی کردند

دالیل رشد بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی

تامی��ن  ش��رکت  مدیرعام��ل 
س��رمایه بان��ک ملت، ه��دف از 
تاس��یس این شرکت ها را تسهیل 
و توسعه تامین مالی از طریق بازار 

سرمایه دانست.
توج��ه به ش��رکت های تامین 
از  یک��ی  به عن��وان  س��رمایه 
مهم تری��ن نهاده��ای مالی جهت 
توس��عه اقتصادی کش��ور بسیار 

حائز اهمیت است.
ب��ه گ��زارش س��نا، مدیر عامل 
شرکت تامین سرمایه بانک ملت، 
هدف از تاسیس این شرکت ها را 
تس��هیل و توس��عه تامین مالی از 
طری��ق بازار س��رمایه دانس��ت و 
گفت: براس��اس قانون بازار اوراق 
بهادار، ش��رکت تامین س��رمایه 
به عنوان واس��طه بین ناشر اوراق 
به��ادار و س��رمایه گذاران اس��ت 
و می توان��د فعالیت ه��ای تعه��د 
بازارگردان��ی،  پ���ذیره نویس��ی، 
مش��اوره مال��ی، س��بدگردانی و 
فعالیت های مش��ابه را با دریافت 
مجوز از نهاد ناظر بازار س��رمایه 

انجام دهد.
عل��ی قاس��می، در اش��اره ب��ه 
اهمیت شرکت های تامین سرمایه 
بیان کرد: با توجه به چش��م انداز 
توس��عه و پیشرفت اقتصادی، این 
ش��رکت ها می توانند در کش��ور 
م��ا نق��ش مح��وری در زمین��ه 
تامین مال��ی ایف��ا کنند و به دلیل 
فعالیت این نهادهای واس��طه در 
زمینه انتش��ار اوراق مش��ارکت، 
اوراق اج��اره و س��ایر ابزاره��ای 
نوی��ن تامین مال��ی، رش��د قابل 
توجهی در زمینه اس��تفاده از این 
ابزارها در بازار س��رمایه به وجود 
آمده است. به همین دلیل، حضور 

فعال ش��رکت های تامین سرمایه 
ش��رایط  نویدبخ��ش  می توان��د 
مس��اعد ب��رای رش��د و توس��عه 
روش های تامی��ن مالی از طریق 

بازار سرمایه باشد.
قاسمی گفت: اگرچه بازار پول 
و بازار س��رمایه اش��تراکات زیاد و 
ارتب��اط تنگاتنگ با یکدیگر دارند 
و بررسی هر یک به صورت مجزا، 
نتای��ج قابل توجهی ندارد، با این 
حال، تقسیم نظام تامین مالی به 
دو بخش بازار پول و بازار سرمایه 
درک بهت��ری از کارکردهای این 

دو حوزه ارائه می دهد.
ه��ر  در  مال��ی  بخ��ش  وی 
کش��ور را به عن��وان زیرمجموعه  
نظ��ام اقتص��ادی معرف��ی ک��رد 
ک��ه در آن وج��وه ی��ا اعتبارات و 
س��رمایه در چارچ��وب قوانی��ن 
و مق��ررات مش��خص از ط��رف 
صاحب��ان  و  پس انداز کنن��دگان 
پول و سرمایه به طرف متقاضیان، 

جریان می یابد.
مدی��ر عام��ل ش��رکت تامین 
س��رمایه بانک مل��ت، بازاره��ای 
مال��ی را به عن��وان بازارهایی که 
در آنه��ا دارایی های مالی ش��امل 
س��هام، اوراق قرض��ه و ابزارهای 
مش��تقه مبادله می شوند، معرفی 
کرد و ارزش هر یک از این موارد 
را ب��ه ارزش تولی��دات وخدمات 
ارائه ش��ده توس��ط ش��رکت های 
منتشر کننده آنها وابسته دانست.

 قاس��می در پاس��خ به اهمیت 
شرکت های تامین سرمایه، آنها را 
نهادهای��ی قدرتمند و تاثیر گذار و 
به عنوان بازوی تامین مالی صنایع 
از طریق بورس عنوان کرد و ایجاد 
انسجام و تعادل در ساختار نظام 

تامی��ن مالی را نیازمند همکاری 
این شرکت ها با بازیگر اصلی بازار 

پول یعنی بانک دانست.
 وی با وجود تازه تاسیس بودن 
شرکت های تامین سرمایه، آنها را 
مهم تری��ن عامل در انتش��ار انواع 
صک��وک ی��ا اوراق به��ادار اجاره 
در س��ال های اخی��ر معرفی کرد 
و اف��زود: این ش��رکت ها با تعهد 
در  به��ادار  اوراق  پذیره نویس��ی 
عرضه های عمومی و تامین مالی، 
ارزش گذاری سهام و مشاوره های 
مال��ی و تخصص��ی، نقش موثری 
در تس��هیل فرآین��د تامین مالی 
شرکت ها دارند و با بهره گیری از 
ابزارهای مورد اس��تفاده می توان 
تخصی��ص بهینه منابع نقدینگی 
را در بخ��ش تولی��د از آنها انتظار 

داشت.
 قاسمی ریسک های اعتباری را 
ک��ه به دلی��ل عدم ایفای به موقع 
تعهدات از طرف مشتریان شرکت 
در حوزه تامین مالی پدید می آید، 
ریس��ک ب��ازار را ک��ه ب��ه دلیل 
تغییرات نامطلوب در قیمت بازار 
برخ��ی از دارایی های مالی نظیر 
سهام، نرخ سود بانکی یا نرخ ارز 
ایجاد می شود، ریسک عملیاتی را 
ک��ه به دلیل نقصان در فرآیندها، 
عملک��رد اف��راد و سیس��تم های 
فناوری اطالعات، تامین س��رمایه 
را در مع��رض خطر قرار می دهد 
به عنوان مهم ترین ریس��ک هایی 
معرفی کرد ک��ه نهادهای تامین 

سرمایه با آن مواجه هستند. 
ع��دم  همچنی��ن  وی   
فرهنگ س��ازی مناس��ب، ریسک 
کشوری، ریسک قوانین و مقررات 
و ریسک نقدینگی را از مخاطرات 

دیگری دانست که این شرکت ها 
در ایفای نقش خود با آن مواجه 

هستند.
 مدی��ر عام��ل ش��رکت تامین 
س��رمایه بانک ملت، شرکت های 
تامین س��رمایه در بازار س��رمایه 
و  فعالی��ت  نیازمن��د  را  ای��ران 
تالش بیش��تر در جهت گسترش 
فرهنگ تامی��ن مالی بازار محور 
دانس��ت و گفت: در صورت اقبال 
بیش��تر ش��رکت ها و س��ازمان ها 
ب��ه ای��ن بازار و توأم ش��دن آن با 
حضور س��رمایه گذاران داخلی و 
خارج��ی ش��اهد جهش��ی عظیم 
در بخش تامین مالی ش��رکت ها 
و طرح ه��ای بزرگ و ثروت آفرین 

در کشور خواهیم بود.
 قاسمی برگزاری همایش توسعه 
نظ��ام تامی��ن مالی با مش��ارکت 
بانک توس��عه اسالمی و دانشگاه 
ش��ریف را یکی از بهترین راه های 
هم اندیش��ی متخصصان و فعاالن 
بازار مالی در کش��ور و بهره گیری 
از دانش مالی آکادمیک و تجربی 
در زمین��ه تامی��ن مالی معرفی و 
اظهار کرد: در راستای این هدف، 
ای��ن همای��ش فرصت��ی را برای 
مطرح شدن مشکالت بنگاه های 
اقتص��ادی در بخش تامین مالی 
و ارائه راهکارهای مناسب توسط 
صاحب نظ��ران مال��ی در کش��ور 

فراهم خواهد کرد.
مدی��ر عام��ل ش��رکت تامین 
س��رمایه بانک ملت، یکی دیگر از 
اهداف برگزاری همایش توس��عه 
نظ��ام تامین مال��ی را تبادل نظر 
و آش��نا س��اختن عالقه من��دان، 
کارشناسان و مدیران با سازوکارها 
و عملکرد ابزارها و نهادهای نوین 

تامین مالی دانست.
 وی بی��ان ک��رد: انتظار می رود 
با حض��ور تصمیم گیران، فعاالن 
حوزه ه��ای مالی و صاحب نظران 
داخل��ی و خارج��ی، چالش ه��ا و 
فرصت های توس��عه تامین مالی 
در کش��ور مورد بررس��ی و مداقه 
قرار گیرد و از این طریق تجربه ها 
و دانش روز مالی با هدف رسیدن 
ب��ه اقتصادی مق��اوم و پویا مورد 
استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

 ب��ه نظ��ر می رس��د، همای��ش 
توس��عه نظ��ام تامی��ن مال��ی در 
ای��ران زمین��ه مطرح س��اختن و 
شناس��ایی مشکالت تامین مالی 
را به ش��کل مناس��بی در کش��ور 
فراه��م س��ازد. ضم��ن اینکه این 
همایش با معرفی نقش و جایگاه 
تامین مالی در ش��رایط تحریم و 
فراهم ساختن زمینه های معرفی 
روش ه��ا و ابزارهای نوین مالی به 
شرکت ها و سرمایه گذاران، گامی 
مهم در جهت تجمیع نقدینگی و 
تخصیص بهینه منابع به طرح ها و 
پروژه های مهم کشور برمی دارد.

 گفتن��ی اس��ت، ب��ا توج��ه به 
اینکه شرکت های تامین سرمایه 
در بازار س��رمایه ایران می توانند 
تاثیر بسیار گسترده ای در رشد و 
توسعه اقتصادی داشته باشند و از 
طرفی با توجه به وضعیت سیاسی 
و اقتصادی کش��ور، این شرکت ها 
می توانن��د ج��ذب س��رمایه های 
خارجی را تسهیل کنند و از این 
رو نگاه آینده ش��رکت های تامین 
س��رمایه باید ایجاد توانایی فنی و 
اجرایی در جذب هر چه بیشتر و 
بهتر منابع مالی از داخل و خارج 

کشور باشد.

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت مطرح کرد 

»تامین سرمایه ها« بازوی تامین مالی در کشور هستند
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پیش بینی ترکان از افزایش قیمت 
ارز در سال94

دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی 
گفت: چون دولت در سال آینده با محدودیت ارزی 
مواجه خواهد ش��د، ممکن است قیمت ارز باال رود؛ 
بنابرای��ن باید کاری کرد ک��ه تقاضای ارزی کم و از 
واردات کاالهای س��اخته  شده به ش��دت جلوگیری 

شود.
اکبر ت��رکان، مش��اور عال��ی رییس جمه��ور، در 
گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه فلسفه وجودی مناطق 
ویژه اقتصادی، ایجاد و رونق تولید است، اظهار کرد: 
این مناطق باید به س��مت ارتقای توانمندی تولیدی 
و ص��ادرات پیش روند. وی با بی��ان اینکه هم اکنون 
در سراس��ر کشور ۶۳ منطقه ویژه به تصویب رسیده 
است، تصریح کرد: از بین این ۶۳ منطقه، ۲۵ منطقه 
فعال  ش��ده و بقیه به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی 

یا ناتوانی سازمان مربوط دایر نشده اند.
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
درخص��وص انتظ��ارات بخش خصوص��ی از دولت 
گفت: در س��ال آینده به تدریج منابع ارزی کاهش 
می یاب��د و باید کاری کنیم که تقاضای ارز در بازار 
کاه��ش یابد. با توجه ب��ه کاهش واردات در آینده 
پیش رو، افزایش تقاضا در بازار ایجاد خواهد ش��د 
و چ��ون دولت ب��ا محدودیت ارزی مواجه اس��ت، 
ممکن اس��ت موجب ب��اال رفتن قیمت ارز ش��ود؛ 
بنابراین باید کاری کرد که تقاضای ارز کم شود و 
از واردات کاالهای س��اخته  شده از خارج به شدت 

جلوگیری شود.

 میانجیگری کمیسیون اصل نود 
در اختالف بانکی

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
از میانجیگ��ری این کمیس��یون در اخت��الف بانک 
مرکزی، ش��ورای پول و اعتبار با بانک های خصوصی 

بر سر اساسنامه بانک ها خبر داد.
کمیس��یون  از جلس��ه  پورمخت��ار  محمدعل��ی   
اص��ل نود با بانک مرکزی، ش��ورای پ��ول و اعتبار و 
نماین��دگان بانک های خصوصی خب��ر داد. نماینده 
مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اساسنامه بانک ها از طریق بانک مرکزی تهیه شده و 
شورای پول و اعتبار آن را تصویب کرده تا بانک های 

خصوصی آن را اجرا کنند.
وی ادامه داد: برخی بانک های خصوصی به این 
اساس��نامه معترض و معتقد بودند که بانک ها باید 
خود اساس��نامه را پیش��نهاد دهن��د و پس از آن 
ش��ورای پول و اعتب��ار و بانک مرک��زی آن را به 

تصویب رسانند. 
پورمختار با بی��ان اینکه بحث های مفصلی در این 
خص��وص در کمیس��یون اصل نود ص��ورت گرفت، 
اظهار کرد: در کمیس��یون هم ش��کل کار را بررسی 
کردیم که آیا این روش تصویب اساس��نامه منطبق 
بر قانون اس��ت یا خیر و هم محتوای اساس��نامه را 
مورد بررس��ی قرار دادیم که آی��ا مغایرتی با فعالیت 
بانک ه��ای خصوصی جهت عملی��ات پولی و بانکی 

دارد یا نه.

احتمال کاهش نرخ سود بانکی 
صفر شد

با وجود ط��رح چندباره الزام کاه��ش دوباره نرخ 
س��ود بانکی با ادام��ه روند نزولی ت��ورم در ماه های 
گذشته، شواهد نشان می دهد که تصمیم گیری برای 
این مهم تا پایان س��ال جاری منتفی شده و به سال 

آینده محول خواهد شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، بعد از اینکه ب��ا کاهش نرخ 
تورم از حدود 40 درصد در سال 1۳9۲ به حدود 
۳0 درصد در فروردین ماه امس��ال، بانک مرکزی 
با مش��ارکت بانک ها نرخ س��ود بانکی را که به طور 
مخربی در حال رش��د بود، ساماندهی و برای اجرا 
به ش��بکه بانک��ی ابالغ کرد، در ادام��ه با توجه به 
س��یر نزولی تورم، کاهش دوباره نرخ سود از سوی 
مقام��ات بانک مرکزی و وزی��ر اقتصاد مورد تاکید 

قرار گرفت. 
در حال��ی در نیمه اردیبهش��ت ماه س��ال جاری 
دس��تورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نرخ 10 درصد 
برای سودهای روزش��مار و ۲۲ سپرده های یک ساله 
ب��رای اجرا در بین بانک ها ضروری ش��د که ش��اید 
ح��دود یکی، دو ماه به این مصوب��ه در بین بانک ها 
عمل ش��د و در ادامه حتی بانک ه��ای بزرگ نیز به 
سمت مسیر قبلی و دریافت سپرده های گران قیمت 

تغییر جهت دادند.

 توقف معامالت خیابانی ارز
قیمت ها را شفاف می کند

شاهین ش��ایان آرانی در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد: فروش��ندگان خیابانی ارز بدون هیچ کنترلی 
خود به تعیی��ن نرخ های جدید اقدام کرده و بازار 
را چند نرخی می کردند که این امر س��بب ایجاد 

تالطم در بازار ارز می شد.
وی ب��ا مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی، 
اف��زود: با این اقدام، جلوی بازی با قیمت ها گرفته 
و فضا کنترل می ش��ود، ضمن آنکه خریدوفروش 

غیرقانونی هم در بازار متوقف می شود.
ش��ایان آرانی خاطرنش��ان کرد: کسانی که سر 
چهارراه ها ب��ه خریدوفروش ارز اق��دام می کنند، 
قیمت ها را دچار نوسان کرده و عامل بازدارنده ای 
هم جلوی آنها را نمی گی��رد. بنابراین جمع آوری 
این افراد به تثبیت و ش��فاف شدن نرخ ارز کمک 

خواهد کرد.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه در هیچ 
جای دنی��ا معام��الت خیابانی ارز وج��ود ندارد، 
تصریح کرد: توقف معامالت خیابانی باید به صورت 
ضابطه من��د و نظام مند و ب��دون ایجاد محدودیت 
برای صرافی های مجاز باش��د تا تجربه س��ال های 

گذشته تکرار نشود. 

نخستین واحد ارزی بانک دی 
افتتاح شد

نخس��تین واح��د ارزی بانک دی همزم��ان با دهه فجر 
انقالب اسالمی در شعبه مرکزی این بانک گشایش یافت.
در پ��ی اخذ مج��وز فعالیت ه��ای ارزی از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، نخستین واحد ارزی بانک دی در 
ش��عبه مرکزی این بانک فعالیت خود را آغاز کرد. افتتاح 
انواع حس��اب های ارزی، انجام امور مرتب��ط با حواله های 
ارزی و اعتبارات اس��نادی از جمله خدم��ات قابل ارائه از 

سوی واحد ارزی بانک دی است.

 افتتاح پروژه های پست بانک
در استان یزد

به مناس��بت دهه مبارک فجر، پروژه های پست بانک 
استان یزد با اعتباری بالغ بر 1/۳میلیارد ریال همزمان با 
پروژه های ارتباطی – مخابراتی و پستی این استان افتتاح 
شد و به بهره برداری رسید. به مناسبت دهه مبارک فجر 
و آغاز س��ی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اس��المی، با حضور واعظ��ی، وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات، معاونان وی، استاندار یزد، برخی از نمایندگان 
اس��تان در مجلس شورای اسالمی، رؤسا، مدیران عامل و 
نمایندگان سازمان و شرکت های تابعه وزارت و مسئوالن 
استانی پروژه های پست بانک استان یزد شامل؛ باجه های 
بانکی در شهرس��تان های اردکان، میبد و تفت ویژه اتباع 
بیگان��ه، باجه بانکی مهردش��ت شهرس��تان ابرکوه، یک 
دفترخدمات بانکی ش��هری در یزد و دس��تگاه خودپرداز 
روس��تای خویدک با اعتباری بالغ ب��ر 1/۳میلیارد ریال 
همزمان با پروژه های ارتباطی – مخابراتی و پس��تی این 

استان افتتاح و به بهره برداری رسید.

بانک توسعه صادرات با کمترین نرخ 
سود در خدمت فعاالن اقتصادی است

مدیر عامل بانک توس��عه ص��ادرات ایران با اش��اره به 
سپرده گذاری یک میلیارد دالری صندوق توسعه ملی در 
این بانک گفت: بانک توس��عه صادرات با نرخ سود کمتر 
نس��بت به دیگر بانک ها در خدمت فع��االن اقتصادی از 
جمل��ه صادرکنندگان و واردکنندگان اس��ت. دکتر علی 
صالح آبادی، روزشنبه در مراسم دیدار با صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی مازندران و بهره برداری از ساختمان 
جدید بانک توس��عه ص��ادرات ایران در س��اری افزود: 
قیم��ت نفت تا ۵0 درصد کاه��ش یافته و دولت تدبیر 
و امی��د با حمایت از صادرکنن��دگان و فعاالن بازرگانی 

درصدد افزایش صادرات غیر نفتی است.

بانک نامه

دالر آمریکا 3,421تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که نرخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳,4۲1 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 979,000تومان تعیین کردند.
هر یورو در بازار آزاد ۳,9۲۵ تومان و هر پوند نیز با 
۵,۲4۲ تومان قیمت خورد.  همچنین هر نیم س��که 
494,000توم��ان و هر ربع س��که ۲۶۵,000تومان 
فروخت��ه ش��د.  هر س��که یک گرم��ی نیز171هزار 
تومان خریدوفروش ش��د و هر گ��رم طالی 18عیار 
99,749تومان قیمت خورد.  هر اونس طال در بازار 

جهانی 1۲,۳4۳دالر بود.

نرخ سکه و طال

قیمتنوع ارز 

۳,4۲1دالر آمریکا

۳,9۲۵یورو

۵,۲4۲پوند انگلیس

۲,791دالر کانادا

9۳9درهم امارات

۳,94۵فرانک  سوئیس

1,4۳1لیر ترکیه

9۳۵ریال عربستان

1,0۲0رینگت مالزی

11,7۵0دینار کویت

۵70یوآن چین

۵8روپیه هند

۲9ین ژاپن

۲,8۵0دینار عراق

نرخ ارز نقدی

قیمتنوع 

1۲,۳4۳اونس طال

4۳۲,۵00مثقال طال

99,749طالی 18 عیار

977,۵00سکه طرح قدیم

979,000سکه طرح جدید

494,000سکه نیم

۲۶۵,000سکه ربع

171,000سکه گرمی

نسیم نجفی
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پیش بینی ترکان از قیمت 
ارز در سال آینده

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: 
چون دولت در س��ال آینده با محدودیت ارزی مواجه 
خواهد شد، ممکن اس��ت قیمت ارز باال رود، بنابراین 
بای��د کاری ک��رد که تقاض��ای ارزی ک��م و از واردات 

کاالهای ساخته  شده به شدت جلوگیری شود.
اکبر ت��رکان، مش��اور عال��ی رییس جمه��ور، در 
گفت وگ��و با ایس��نا با بی��ان اینکه فلس��فه وجودی 
مناطق وی��ژه اقتصادی، ایجاد و رونق تولید اس��ت، 
اظه��ار ک��رد: ای��ن مناطق بای��د به س��مت ارتقای 

توانمندی تولیدی و صادرات پیش روند.
وی ب��ا بی��ان اینکه هم اکنون در سراس��ر کش��ور 
۶۳ منطقه ویژه به تصویب رسیده است، تصریح کرد: 
از بین این ۶۳ منطقه، ۲۵ منطقه فعال  شده و بقیه 
به دلیل نداش��تن توجیه اقتصادی یا ناتوانی سازمان 

مربوط دایر نشده اند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
خصوص انتظارات بخش خصوصی از دولت گفت: در 
س��ال آینده به تدریج مناب��ع ارزی کاهش می یابد و 
بای��د کاری کنیم که تقاضای ارز در بازار نیز کاهش 
یاب��د. با توجه به کاه��ش واردات در آینده پیش رو، 
افزای��ش تقاضا در ب��ازار ایجاد خواهد ش��د و چون 
دولت با محدودیت ارزی مواجه اس��ت، ممکن است 
موجب باال رفتن قیمت ارز شود؛ بنابراین باید کاری 
ک��رد که تقاضای ارز کم ش��ود و از واردات کاالهای 

ساخته  شده از خارج به شدت جلوگیری شود.
وی تصری��ح ک��رد: باید با س��ازوکارهای تعرفه ای 
از تولیدکنندگان��ی که عمق س��اخت باالتری دارند، 
حمایت شود زیرا برخی از تولیدکنندگان تنها به نام 
س��اخت کار می کنند؛ برای مثال وقتی لوازم  خانگی 
در داخل کش��ور ساخته می شود نباید بازار آن را به  

آسانی تقدیم دیگران کنیم.
دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی با 
بیان اینکه ایجاد منطقه وی��ژه اقتصادی برای صنعت 
لوازم خانگی به طور یقین قابل انجام است، گفت: البته 
استانداری ها آغازگر و پیش��نهاد دهنده برخورداری از 
یک منطقه ویژه هس��تند. اس��تانداری ها پس انجام از 
مطالعات در این ارتباط پیشنهاد می دهند و دبیرخانه 

این پیشنهاد را به شورای عالی ارجاع می دهد.

شبکه فساد خیابان فاطمی چگونه در بیمه 
ایران نفوذ کرد؟ 

 ابعاد پرونده بیمه کشف نشده است
معاون اتکایی بیمه ایران به نحوه شکل گیری فساد 
در بیم��ه ای��ران پرداخت و گفت: اگر ب��ه گزارش های 
کارمندان بیم��ه ایران در همان زمان توجه می ش��د، 
کار به اینجا نمی رس��ید. بهم��ن المعی در گفت وگو با 
فارس، با اش��اره به ماجرای شکل گیری فساد در بیمه 
ایران و اختالس هفت میلیارد تومانی در این ش��رکت، 
اظهارداش��ت: طبق همان گزارش دیوان محاس��بات 
که در دوره ریاس��ت آقای رحمانی فضلی منتشر شد، 
هیات مدی��ره بیمه ایران که با گزارش آقای رحیمی به 
احمدی نژاد عزل ش��ده بودند، از تخلف در این پرونده 
مبرا تش��خیص داده و همه آنها تبرئه ش��دند، درواقع 

تخلفی که مدنظر آنها برای عزل بود، رخ نداده بود.
وی اف��زود: یک��ی از افرادی ک��ه در تنظیم و ارائه 
گزارش غلط به رییس جمهور نقش اساس��ی داشت، 
جابر ابدالی بود که هم اکنون حکم وی قطعی شده و 
در زندان است. وی به نوعی خود را از نزدیکان آقای 

رحیمی قلمداد و از نفوذ او استفاده می کرد.
معاون بیم��ه اتکایی بیمه ایران گف��ت: در مجموع 
نزدیک ب��ه 80 نفر متهم بودند و حکم قطعی نزدیک 
به 1۲ نفر از آنها از سوی قوه قضاییه صادر شد و بعضی 
از آنها به حبس ابد محکوم ش��دند و پرونده تعدادی از 
متهمان در قوه قضاییه همچنان در حال بررسی است.

اجرایی شدن معافیت گمرکی 
شرکت های دانش بنیان 

محم��د صاحب��کار خراس��انی، سرپرس��ت ام��ور 
شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: با همکاری گمرک 
جمه��وری اس��المی، معافیت گمرکی ش��رکت های 

دانش بنیان اجرایی خواهد شد.
به گ��زارش معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، وی ب��ا تاکید بر ضرورت اجرایی ش��دن 
م��اده۳ قان��ون حمایت از ش��رکت ها و موسس��ات 
دانش بنی��ان اف��زود: براس��اس قان��ون حمای��ت از 
ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان، امکان استفاده 
این ش��رکت ها از »معافیت عوارض، حقوق گمرکی، 
سود بازرگانی و عوارض صادراتی« به مدت 1۵ سال 

میسر خواهد شد.
سرپرست امور ش��رکت ها و موسسات دانش بنیان 
با تشریح شیوه نامه معافیت های گمرکی شرکت های 
دانش بنی��ان گف��ت: مراح��ل اعط��ای معافیت های 
گمرکی و الزامات اجرای آن با همکاری دستگاه های 
ذیربط تهیه ش��ده و ب��رای فراه��م آوردن مقدمات 
اج��رای آن، ب��ه کارگ��زاران ارزیاب��ی ش��رکت های 

دانش بنیان ابالغ شده است.

تراز بازرگانی ایران با ترکیه
93 میلیون دالر منفی تر شد

 سرعت رشد صادرات بیش از واردات
ت��راز بازرگانی ایران با ترکیه با کاهش 9۳ میلیون 
دالری  ب��ه منفی یک میلی��ارد و 497 میلیون دالر 

رسید.
در 9 ماهه س��ال جاری ی��ک میلیون و ۶۳4 هزار 
ت��ن کاال به ارزش یک میلی��ارد و 4۲9 میلیون دالر 
به ترکیه صادر ش��ده است که بیش از پنج درصد از 

ارزش کل صادرات ایران را شامل می شود.
از س��وی دیگر در همین مدت می��زان واردات از 
ترکی��ه دو میلیون و ۵77 هزار تن کاال به ارزش دو 
میلی��ارد و 8۳4 میلیون دالر بوده اس��ت که به این 
ترتی��ب ت��راز بازرگانی ایران با ترکی��ه در این مدت 
حدود منفی یک میلی��ارد و 404 میلیون دالر بوده 

است.
این در حالی اس��ت که براساس جدیدترین آمار 
گمرک از تجارت ایران، صادرات به کش��ور ترکیه 
در 10 ماهه س��ال جاری یک میلیون و 848 هزار 
تن ب��ه ارزش ی��ک میلی��ارد و ۶7۲ میلیون دالر 

بوده است.
در همین راس��تا واردات از این کش��ور در همین 
مدت به دو میلیون و 9۲۶ هزار تن و به ارزش س��ه 

میلیارد و 170 میلیون دالر رسیده است.
مقایس��ه آمار صادرات و واردات در 10 ماهه سال 
ج��اری نیز حاکی از تراز بازرگانی منفی یک میلیارد 

و 497 میلیون دالری ایران با ترکیه است.
به این ترتیب آمار نشان می دهد که تراز بازرگانی 
ای��ران ب��ا ترکیه در 10 ماهه س��ال جاری نس��بت 
 به آم��ار 9 ماهه ح��دود 9۳ میلی��ون دالر منفی تر 

شده است.

وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات از ت��وان متخصصان 
داخلی در طراحی ماهواره های 

فضایی خبر داد.
به گزارش »فرصت امروز«، 
محم��ود واعظ��ی در مراس��م 
جدی��د  پروژه ه��ای  افتت��اح 
امیدواریم  گفت:  پس��ت بانک 
س��ازمان فضای��ی کش��ور به 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات منتقل ش��ود که با 
این کار پروژه های س��ازمان با 
قوت به کار خود ادامه خواهد 
داد و خلل��ی در اج��رای آنها 

اتفاق نخواهد افتاد.
وی ب��ا تاکید ب��ر برگزاری 
س��ازمان  مش��ترک  جلس��ه 
فضایی  پژوهش��گاه  با  فضایی 
کش��ور افزود: طی بازدید های 
اخی��ر از نزدیک با مش��کالت 
فضایی کش��ور آش��نا شدم و 
اگ��ر این س��ازمان ب��ه وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
منتقل شود سعی در برطرف 
کردن آنها داریم. در این راستا 
بخش خصوصی می تواند نقش 

مهمی را ایفا کند.
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات ادام��ه داد: قص��د 
داری��م با کم��ک متخصصان 
کش��ور  دانش��گاه های  و 
بومی سازی تولید ماهواره های 
و  صداوس��یما  مخابرات��ی، 
س��نجش از راه دور را ک��ه از 
گذش��ته راه اندازی شده ادامه 

دهیم. 
برنامه ه��ای  درب��اره  وی   
الکترونی��ک  دول��ت  آین��ده 
گف��ت: ب��ا راه ان��دازی 3G و 
4G امیدواری��م به زودی اکثر 
خدمات دول��ت الکترونیک را 
برای موبای��ل ارائه دهیم و به 
عبارتی دولت الکترونیک را به 

دولت همراه تبدیل کنیم.
واعظی افزود: دولت و بانک 
مرک��زی به عن��وان رگوالت��ور 
ح��وزه بانکی کش��ور در ارائه 
خدمات بانکی در بستر موبایل 
اصرار دارند، ام��ا باید مباحث 
امنیتی ای��ن طرح نیز برطرف 
ش��ود و پس از آن مجوز الزم 
ب��رای ارائه ای��ن خدمات داده 
و  ارتباطات  ش��د.وزیر  خواهد 
فناوری اطالعات با اش��اره به 
در  بانک  پست  خدمات رسانی 
مناط��ق محروم کش��ور اظهار 
ک��رد: درح��ال حاض��ر حدود 
9۲ درصد از یارانه های مناطق 
روستایی از طریق پست بانک 
واری��ز و دریاف��ت می ش��ود و 
خدمات زی��ادی از طریق این 

بانک به مردم ارائه می شود که 
به زودی ای��ن خدمات افزایش 
خواهند یاف��ت. وی ادامه داد: 
ع��الوه بر این خدمات رس��انی 
در ح��وزه مخاب��رات، پس��ت 
مح��ور  ب��ا  پس��ت بانک  و 
بانکداری خرد در روس��تاهای 
کشور گس��ترش خواهد یافت 
که برای عملی کردن آن، باید 
اینترن��ت به راحت��ی در دفاتر 
برای روستاییان  بانک  پس��ت 
و مناط��ق محروم ارائه ش��ود. 
واعظی با اشاره به افتتاح ۲78 
پروژه جدید پست بانک گفت: 
وام ه��ای ک��م به��ره ای برای 
فعاالن کشاورزان، دامپروران و 
غیره در نظر گرفته شده است 
که دریافت و باز پرداخت آنها 

وام گیرنده ها  فعالی��ت  مطابق 
خواهد بود.

اعتبار 12 میلیارد تومانی 
برای تامین پروژه های 

جدید پست بانک
مراس��م  ای���ن  ادام���ه  در 
ح�س���ن زاده،  م�ح�م���ود 
پست  ش�رکت  م�دی�رع�ام�ل 
بانک با اشاره به سرمایه گذاری 
1۲0 میلی��ارد و8۶0 میلی��ون 
ریالی پس��ت بانک اظهار کرد: 
هشت شعبه پس��ت بانک، دو 
باجه پستی، 48 دفتر خدمات 
بانک شهری، 1۳ دفتر خدمات 
بانک روس��تایی و اس��تقرار و 
نصب 94 دس��تگاه خودپرداز 
خدم��ات  جمل��ه  از  جدی��د 

جدیدی است که توسط پست 
بانک به مردم ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش دفاتر 
بانک  پس��ت  خدمات رس��انی 
اظهار کرد: در ح��ال حاضر با 
راه ان��دازی 14 ه��زار و ۵00 
ش��عبه و دفتر خدمات بانکی 
شهری و روستایی، پست بانک 
بانکی  ش��بکه  گس��ترده ترین 
کش��ور اس��ت و قرار است در 
آینده نزدیک تعداد دفاتر این 
خدم��ات ب��ه ۲0 ه��زار نقطه 

برسد.
مدی��ر عام��ل پس��ت بانک 
اف��زود: پروژه ه��ای جدی��د با 
توجه به ضرورت ارائه خدمات 
بانکی به سراسر کشور به ویژه 
مناطق محروم جهت سهولت 
ب��ه مردم  در خدمات رس��انی 
بهره برداری  ب��ه  این مناط��ق 
رس��یده اند و نصب و راه اندازی 
غیرنقدی  خودپرداز  دس��تگاه 
ب��رای نخس��تین  بار ب��ه اجرا 
همچنی��ن  اس��ت،  درآم��ده 
و  بانک��ی  موبای��ل  پ��روژه 
دس��تگاه خوددریافت از دیگر 
پروژه هایی است که در راستای 
بانک��داری  توس��عه خدم��ات 
الکترونی��ک همزم��ان با دهه 
است.  بهره برداری ش��ده  فجر 
مدیرعامل شرکت پست بانک 
از راه ان��دازی ش��بکه ارتباطی 
ش��عب ب��ه فیبر ن��وری مراکز 
استان از طریق شبکه استانی 
و وایمکس خب��ر داد و افزود: 
اتصال شبکه شرکت پست به 
پست بانک و همچنین طراحی 
و استقرار دستگاه خوددریافت 
وب  راه ان��دازی سیس��تم  ب��ا 
پروژه هایی  از دیگر  کیوس��ک 
اس��ت که به ص��ورت پایلوت و 
آزمایش��ی در دهه فجر امسال 

رونمایی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد

بومی سازی تولید ماهواره
مناطق آزاد

بیمه

گمرک 

بازرگانی

مدیرعام��ل مخاب��رات ای��ران از ارائ��ه 
پیش��نهادهای مخاب��رات درب��اره تغیی��ر 
تعرفه های تلفن ثابت به س��ازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.
کاظم ابراهیمی صدرآبادی، در گفت وگو 
با ایس��نا، درب��اره آخری��ن وضعیت تغییر 
تعرف��ه تلف��ن ثاب��ت اظهار ک��رد: پس از 
هم کدس��ازی تلفن ثابت، بر آن بودیم که 
ش��رکت مخابرات پس از انجام بررس��ی و 
کارشناسی در درآمدهای شرکت مخابرات 
در ص��ورت نیاز به ایج��اد تغییر در تعرفه 
تلفن ثابت پیشنهادهای خود را با سازمان 
تنظیم مقررات مطرح کند که اکنون این 
بررس��ی ها صورت گرفته و پیش��نهادهای 
ما در این باره به س��ازمان تنظیم مقررات 
ارس��ال شد و امیدواریم با توجه به شرایط 
و قواع��د رگوالتوری هر چه س��ریع تر به 

بررسی پیش��نهادهای مطرح شده در این 
زمینه بپردازد.

وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که در 
تعرفه های جدید پیشنهادی، چند درصد 
افزای��ش برای تعرفه تلف��ن در نظر گرفته 
ش��ده، توضیح داد: با توجه به اینکه فعال 
این بحث محرمانه اس��ت، بهتر آن اس��ت 
که این موضوع از س��وی س��ازمان تنظیم 

مقررات اعالم شود.
ابراهیمی در پاس��خ به ای��ن مطلب که 
تغیی��رات تعرفه ای در تمام کش��ور انجام 
می ش��ود یا تنها به کالنشهرها و شهرهای 
توس��عه یافته محدود خواهد ش��د، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه طرح هم کدس��ازی 
تلفن ثابت در تمام کش��ور انجام شده هر 
گونه تغییری در تعرفه نیز حالت سراسری 
خواهد داش��ت، البت��ه در ای��ن زمینه ما 

کمتر توسعه یافته  توسعه یافته،  بخش های 
و روس��تایی را تفکی��ک کرده ای��م و برای 
هر ی��ک از آنه��ا تغییرات خاص��ی درنظر 
گرفته ای��م و ت��الش بر آن ب��وده که این 
تغیی��رات به ویژه در مناطق روس��تایی و 

کمتر توسعه یافته کمتر باشد.
مدیرعام��ل مخاب��رات ای��ران در عین 
حال متذکر ش��د: ما عالق��ه چندانی به 

افزایش تعرفه ها نداریم و بحث ما بیشتر 
ب��ه تعدیل تعرف��ه در تمام س��رویس ها 
مرب��وط می ش��ود ک��ه ب��ر این اس��اس 
می توان بس��ته هایی ترکیب��ی ارائه کرد 
قطعا اس��تفاده از این بس��ته ها می تواند 
نقش موثری در تعدی��ل تعرفه ایفا کند 
و هم برای مشترک و هم برای مخابرات 

مقرون به صرفه باشد.

ارتباطات

تغییر تعرفه تلفن ثابت



بودج��ه س��ال 94  الیح��ه 
ش��هرداری ب��ا س��قف بودجه 
17 ه��زار و 200 میلیارد تومان 
ب��ه تصوی��ب اعضای ش��ورای 
اس��امی رس��ید. البته اعضای 
پیش��نهادی  بودج��ه  ش��ورا 
ش��هرداری را ت��ا ۵00 میلیارد 
تومان کاهش دادند و ش��ورای 
اس��امی ش��هر تهران درحالی 
هزار میلی��ارد   172 بودج��ه 
ریال��ی ش��هرداری ته��ران در 
س��ال 94 از مح��ل درآمدهای 
پای��دار را تصوی��ب ک��رد ک��ه 
می��زان بدهی های ش��هرداری 
ح��دود 330 هزار میلیارد ریال 
ب��رآورد  می ش��ود . از 330 هزار 
میلیارد ریال بدهی ش��هرداری 
میلی��ارد  100ه��زار  ح��دود 
ری��ال آن مرب��وط به بانک های 
داخل��ی و خارج��ی و مابق��ی 
آن نی��ز بده��ی به س��ازمان ها 
و نهاده��ای خصوص��ی اس��ت . 
می��زان بدهی های ش��هرداری، 
کاه��ش بودجه پیش��نهادی تا 
۵00 میلی��ارد تومان و احتمال 
کاهش درآمدهای شهرداری از 
محل ساخت و س��ازها با اعمال 
ضوابط و مقررات س��ختگیرانه 
در  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
این باره، باعث شده تا شهرداری 
دست به خاقیت های جدیدی 
ب��رای افزایش میزان درآمدها و 

جبران کسری بودجه بزند . 
ریی��س  پی��ش  روز  چن��د 
کمیسیون عمران شورای شهر 
ته��ران از بررس��ی یک فوریت 
الیح��ه اخ��ذ ع��وارض از معابر 
خاص در بودجه س��ال 94 خبر 
داد که ش��امل تمامی تونل ها و 
بزرگراه های پایتخت می ش��ود . 
در الیح��ه مج��وز اخذ عوارض 
تردد از معابر خاص ش��هری در 
یک��ی از م��اده واحده های خود 
اع��ام ک��رده اس��ت تونل های 
»توحی��د«،  »نیای��ش«، 
»رسالت« و »پل طبقاتی صدر« 
به عنوان معابر خاص برای اخذ 
حق تردد در نظر گرفته ش��وند 
و مبل��غ 300 توم��ان به صورت 
الکترونیک��ی از هر خودرو برای 
ه��ر ب��ار عبور از این مس��یرها 

اخذ شود . این ابتکار شهرداری 
ک��ه برای نخس��تین بار اس��ت 
در کش��ورمان مطرح می شود، 
واکنش های متعددی داش��ت، 
هر چند هنوز این بند از الیحه 
بودجه به تصویب نرسیده است 
و در ح��ال بررس��ی و پیگیری 
از س��وی اعضای ش��ورای شهر 
اس��ت ام��ا تصوی��ب آن دور از 

ذهن نیست . 
پورشه سوارها هم باید 
هزینه های شهری را 

بپردازند
ادع��ای ش��هرداری در مورد 
ای��ن بن��د از الیحه این اس��ت 
ک��ه همه س��اکنان ش��هر باید 
هزینه های ش��هری را بپردازند. 
محسن س��رخو، رییس کمیته 
حمل و نقل ش��ورای شهر تهران 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
در توجیه اخذ عوارض از معابر 
خاص، گفت: همه ش��هروندان 
بای��د هزینه ه��ای زندگ��ی در 
ته��ران و اس��تفاده از امکانات 
ش��هری را بپردازن��د و ن��ه تنها 
ع��ده ای که باب��ت بلیت مترو و 

اتوبوس هزینه می پردازند . 
وی با بیان اینکه پورشه سوارها 
هم باید در هزینه های ش��هری 
سهم داشته باشند، تاکید کرد: 
در ح��ال حاض��ر تنها کس��انی 
که از مترو و اتوبوس اس��تفاده 
می کنن��د، هزینه های ش��هری 
را می پردازن��د. ای��ن در حال��ی 
اس��ت ک��ه ما معتقدیم س��هم 
ای��ن افراد در پرداخت هزینه را 
بای��د کاهش دهی��م و از طرف 

دیگر باید س��هم کس��انی را که 
با ماش��ین های لوکس از اتوبان 
ته��ران تردد کرده و از خدمات 
می کنن��د  اس��تفاده  ش��هری 

افزایش دهیم . 
مترو و اتوبوس؛ مسیر 

جایگزین 
یک��ی از نکاتی که با طرح این 
فوری��ت الیحه عنوان می ش��ود، 
این اس��ت که آیا ش��هرداری با 
اخ��ذ ع��وارض از برخ��ی معابر 
بس��ترهای  و  ام��کان  ته��ران، 
داش��تن حق انتخاب برای تردد 
را ب��ه مردم ش��هر می دهد و اگر 
ش��هروندی نخواهد بابت گذر از 
اتوبان نیای��ش عوارضی بپردازد 
آی��ا می توان��د مس��یر دیگری را 
برای تردد انتخاب کند ؟ س��رخو 
در پاسخ به این سوال گفت: بله 
قطعا ش��هرداری به این نکته هم 
توجه کرده و جنبه های مختلف 
آن را س��نجیده اس��ت، کسانی 
ک��ه نمی خواهند باب��ت عبور از 
اتوبان های خاص مذکور در الیحه 
هزین��ه ای بپردازند می توانند از 
مترو و اتوبوس به عنوان مس��یر 

جایگزین استفاده کنند . 
پیشنهاد شهرداری عجیب 
و غریب و غیر ممکن است 
می کنن��د  فک��ر  »آقای��ان 
م��ردم از می��زان ارائه خدمات 
ش��هری توس��ط ش��هرداری ها 
در س��ایر کش��ورهای مختلف 
پیش��رفته و غیر پیش��رفته خبر 
ندارن��د که باب��ت این خدمات 
ضعیف ش��هری هزینه جدیدی 
تراشیده اند؟« حامد قادرمرزی، 

عضو کمیسیون عمران مجلس 
در گفت و گو با »فرصت امروز« 
ب��ا بیان این جمل��ه با انتقاد بر 
عملکرد ش��هرداری و غیرقابل 
اج��را ب��ودن این ط��رح گفت: 
تاکنون نه دیده ام و نه شنیده ام 
که شهرداری حق گذر از معابر 

شهری را هم بفروشد . 
وی با بیان اینکه پیشنهادات 
درآمدزایی  ب��رای  ش��هرداری 
از ش��هر پدی��ده ای جدی��د و 
عجی��ب و غریب اس��ت، ادامه 
داد: ش��هرداری ب��رای تامی��ن 
کس��ری بودجه خود دس��ت به 
خاقی��ت زده ام��ا این موضوع 
را از ی��اد برده اس��ت که اصوال 
ش��هرداری متولی تامین رفاه و 
آس��ایش برای شهروندان است . 
این نماینده مجلس تاکید کرد: 
این طرح نه تنها با اقبال عمومی 
مواجه نمی شود بلکه پیامدهای 
اجتماع��ی منف��ی هم به دنبال 

خواهد داشت . 
معابر شهری از 

ابتدایی ترین حقوق 
شهروندان هستند 

قطع��ا هی��چ ش��هروندی را 
نمی ت��وان به عبور از مس��یری 
ای��ن  اگ��ر  و  ک��رد  مجب��ور 
پیشنهاد ش��هرداری قرار است 
اجرای��ی ش��ود باید مس��ئوالن 
فکری ب��رای مس��یر جایگزین 
ه��م کنند . از طرف دیگر قطعا 
اخذ ع��وارض از آزادراه ها قابل 
مقایس��ه با اتوبان ها و تونل های 
ش��هری نیست چراکه در تمام 
آزادراه ها مس��یر دیگری تحت 

عنوان ج��اده قدیم وجود دارد 
که به مس��افران ح��ق انتخاب 
می دهد. از سویی دیگر استفاده 
از آزادراه آنق��در مزیت دارد که 
مس��افران و رانندگان حاضر به 
پرداخ��ت عوارض و گذر از این 
مس��یر هستند اما در خیابان ها 
و اتوبان  ه��ای تهران که س��ایه 
ترافی��ک در تم��ام معابر ش��هر 
س��نگینی می کند، مزیتی برای 

قیاس و انتخاب وجود ندارد . 
قادرم��رزی ب��ا بی��ان اینکه 
اج��رای این گونه طرح ها باعث 
س��نگین تر ش��دن ترافیک در 
اتوبان های سطح شهر می شود، 
ادام��ه داد: اس��تفاده از معاب��ر 
ش��هری از ابتدایی ترین حقوق 
ش��هروندان اس��ت و ح��ال اگر 
بخواه��د چنین پیش��نهادی به 
اجرا برسد شهرداری نمی تواند 
م��ردم را مجبور به اس��تفاده از 
یک مس��یر برای ت��ردد کند و 
بای��د مس��یرهای جایگزینی را 
در نظ��ر بگی��رد در این صورت 
هم فایده وجود اتوبان در شهر 

را زیر سوال برده است . 
جیب مردم، تنها منبع 
درآمد شهرداری هاست 

عضو کمیسیون عمران با بیان 
اینک��ه م��ردم در تم��ام مراحل 
زندگی خود به شهرداری عوارض 
می دهن��د، گفت: متاس��فانه در 
ح��ال حاضر جیب مردم به تنها 
منبع درآمد شهرداری ها تبدیل 
ش��ده اس��ت و دیگر قرار نیست 
باب��ت ح��ق گذر ه��م عوارضی 
بپردازند در حالی که قرار اس��ت 
هزینه های سوخت افزایش یابد 
و حمل و نقل عمومی یکپارچه و 
درس��تی ب��رای مناطق مختلف 

شهر تعریف نشده است . 
وی تاکی��د کرد: ش��هرداری 
ب��رای اداره ش��هر آنقدر درآمد 
دارد ک��ه ح��ق گذر را هم پولی 
نکن��د اما نمی دان��م این اصرار 
برای درآمد بیش��تر چیس��ت ؟ 
ش��هرداری اگ��ر در هزینه ه��ا 
صرفه جوی��ی کن��د و مدیریت 
مالی بهتری داش��ته باشد قطعا 
پ��ول بیش��تری از درآمد ه��ای 
حاص��ل از اخذ ع��وارض معابر 
اصلی شهر به دست می آورد . 

پیشنهاد عجیب شهرداری برای درآمدزایی از شهر 

پس از فروش هوای تهران، نوبت به حق گذر رسید
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حمل و نقلمسـکن

انبوه سازان براي کمک به دولت، 
آستین همت باال بزنند 

معاون وزیر راه و شهرس��ازي و مدیرعامل سازمان ملي 
زمین و مس��کن گفت: ب��ا توجه به نرخ رش��د جمعیت، 
وضعیت خانوارهاي کش��ور و روند کنوني ساخت وسازها، 
درحال حاضر با کس��ري 1.۵ میلیون  واحد مسکوني در 
ایران مواجه هس��تیم. به گزارش ایرنا، سید محمد پژمان 
افزود: براي جبران این کمبود مي بایست از سال 94 بین 
یک میلیون تا یک میلیون و 100 واحد مسکوني بر تعداد 
واحدهاي مسکوني کش��ور بیفزاییم. وي گفت: این بدان 
مفهوم است که انبوه سازان و تمام افراد حقیقي و حقوقي 
باید براي کمک به دولت، آس��تین همت باال بزنند.پژمان 
افزود: همچنین براي تامین مسکن افراد دهک هاي پایین، 
طرح��ي در دس��ت داریم که در مرحل��ه تصمیم گیري و 

برنامه ریزي است.
وي همچنی��ن گف��ت: اولوی��ت کاري فعل��ي دول��ت 
تعیین تکلی��ف کارهاي نیمه تمام اس��ت و در تاش��یم تا 
کارهاي اجرایي مسکن مهر در کشور به اتمام برسد. پژمان 
با بیان اینکه هدف گذاري به منظور اتمام پروژه هاي مسکن 
مهر براي س��ال 94 اس��ت، افزود: بیش از دو میلیون واحد 
مس��کن مهر در کش��ور وجود دارد که تاکنون یک میلیون 
و 400 واح��د به بهره برداري رس��یده اس��ت. وي ضمن رد 
»س��وداگري« در بخش صنعت س��اختمان کش��ور، اظهار 
داش��ت: با توجه به شرایط اقتصادي کشور و رکود به وجود 
آمده در این حوزه اگر کسي به دنبال کسب سودهاي کان 
در این بخش باشد، سخت در اشتباه است، در عین حال اگر 
اقتصاد کشور درمان شود، این یک امر طبیعي است که به 

میزان آورده نقدي، باید انتظار کسب سود را نیز داشت.

افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن
آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیات مسکن نشان 
مي دهد که قیمت این اوراق که در هفته اول بهمن ماه 
در مح��دوده 80 ه��زار تومان معامله مي ش��د، اکنون 

اندکي افزایش یافته و به 83 هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایس��نا، اوراق تسهیات مسکن که در نیمه 
اول امس��ال در محدوده 100 هزار تومان معامله ش��ده و 
موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا ش��ده بود، در نیمه 
دوم سال به خصوص بعد ازسوم آذر ماه با کاهش تقاضا و 
افت قیمت مواجه شد و روند متعادل تري به خود گرفت.

به طوري که در آذرماه و بعد از مشخص شدن نتیجه 
مذاکرات هس��ته اي روند این اوراق تغییر کرد و موجب 
فروکش شدن هیجانات موجود در این بازار شد تاجایي 
که افت ش��دید تقاضا در این اوراق سبب شد تا قیمت 
»تس��ه« ها تا محدوده 80 هزار تومان کاهش یابد. این 
افت موجب کاهش دو میلیون تومانی هزینه متقاضیان 
واقعي خرید مس��کن شد و به سفته بازي در این اوراق 
پایان داد. از س��وي دیگر ادامه رکود در بازار مسکن و 
توقف خرید و فروش در این بخش، در کاهش تقاضاي 
موج��ود براي خرید ای��ن اوراق و در نهایت افت قیمت 
»تس��ه« بي تاثیر نبود تا جایي که تقاضاي موجود براي 
خری��د این اوراق افت کرد و ب��ه کمتر از 300 میلیارد 
تومان در  ماه رس��ید. در این میان مطرح شدن مجدد 
موضوع افزایش وام مس��کن ب��ه 60 میلیون تومان در 
هفته گذش��ته باعث افزایش تحرک در این اوراق شد و 
قیمت آنها را تاحدودي افزایش داد به طوري که قیمت 
اوراق دي ماه به 83 هزار تومان رسید و تسه مرداد ماه 
در قیمت 84 هزار تومان معامله ش��د. »تس��ه« خرداد 

1393 نیز با قیمت 82 هزار تومان دادوستد شد.
قیم��ت ای��ن اوراق در حالي با افزایش مواجه ش��ده 
اس��ت که هنوز افزایش وام مسکن به تصویب نرسیده 
و تنها پیش��نهاد آن به بانک مرکزي ارائه شده است اما 
پیش بیني مي شود با افزایش قیمت وام مسکن همانند 
سال گذشته تعادل در عرضه و تقاضاي اوراق تسهیات 
مسکن برهم خورده و قیمت این اوراق به صورت کاذب 
افزایش پیدا کند که در این میان بهتر اس��ت مسئوالن 
فراب��ورس براي جلوگیري از افزایش بي رویه این اوراق 
راهکاري اتخاذ کنند تا اتفاقات سال گذشته و نیمه اول 

امسال مجددا تکرار نشود.

هیچ پروژه جدیدي در سال آینده 
کلنگ زني نمي شود

معاون راه روستایي وزارت راه وشهرسازي با بیان 
اینکه هیچ پروژه اي از سال 93 براي اتمام و ساخت 
به سال 94 موکول نمي شود، گفت: تمام پروژه هاي 
تعریف ش��ده براي س��ال 93 تا پایان سال مالي به 

افتتاح مي رسد.
به گزارش ایلنا، س��ید حس��ین میرش��فیع درباره 
برنام��ه و اولویت ه��اي وزارت راه در بخ��ش راه هاي 
روس��تایي براي س��ال آینده گفت: در س��ال آینده 
هیچ پروژه جدیدي کلنگ زني نخواهد شد و اجراي 
پروژه ه��اي نیمه تمام با اولویت بندي از س��ر گرفته 

مي شود.
وي ب��ا بیان اینک��ه به معاونت راه هاي روس��تایي 
امسال بودجه ملي اختصاص نیافته بود، اظهار کرد: 
تاکنون از بودجه استاني که براي این بخش تصویب 
شده بود، به طور میانگین در سطح استان هاي کشور 
حدود 4۵ درصد از اعتبارات تخصیص داده ش��ده و 
وزارت نفت ه��م از 600 میلیارد تومان قیر یارانه اي 
س��هم وزارت راه، تاکنون 400 میلیارد تومان آن را 

در اختیارمان گذاشته است.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازي ب��ا بی��ان اینکه 
پیش بیني مي کنیم تا پایان س��ال مالي یعني تا تیر 
ماه س��ال آینده تمام اعتبارات این بخش تخصیص 
داده ش��ود، گفت: برنامه معاونت راه هاي روس��تایي 
ای��ن بود که ت��ا پای��ان امس��ال 2۵00 کیلومتر راه 
جدید روس��تایي و هزار کیلومتر روکش هاي راه هاي 
روس��تایي را آس��فالت کند که با تخصیص اعتبارات 

این پروژه ها تا تیرماه به اتمام مي رسد.

 حداکثر نرخ بلیت هواپیما 
در مسیرهای پرترافیک داخلی

 س��ازمان هواپیمایی کش��وری حداکثر نرخ بلیت 
هواپیما در 13 مسیر پرترافیک داخلی را اعام کرد . 
به گ��زارش س��ازمان هواپیمایی کش��وری، تمام 
ش��رکت های هواپیمای��ی موظفند نرخ ه��ای تایید 
ش��ده توسط س��ازمان را رعایت کنند . براین اساس 
ش��رکت های هواپیمایی مس��ئول نظ��ارت کامل بر 
ف��روش بلیت های خود بوده و باید کنترل الزم را بر 
نحوه فروش از س��وی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 

اعمال کنند.
مس��افران می توانن��د در صورت مش��اهده تخلف 
گران فروش��ی به شعب تعزیرات حکومتی در سراسر 
کشور )در محل اس��تقرار دفاتر خدمات مسافرتی یا 

نمایندگی های فروش( مراجعه کنند.
بدیهی اس��ت فروش بلیت هواپیما صرفا توس��ط 
دفات��ر خدم��ات مس��افرت هوای��ی دارای مجوز از 
سازمان هواپیمایی کشوری مجاز بوده و فروش بلیت 
مجزا تحت هر عنوانی اعم از چارتری، مخصوص تور، 
کمیسیون تور و .. . خاف مقررات است. به مسافران 
هوایی اکیدا توصیه می ش��ود از خرید بلیت از دفاتر 
فاقد مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری خودداری 

کرده و موارد خاف را گزارش کنند.
همچنین نرخ بلیت س��ایر مسیرها که مورد تایید 
سازمان قرار گرفته، در سایت شرکت های هواپیمایی 

مربوط درج شده و در دسترس متقاضیان است.

حداکثر نرخ)ریال( مسیر

۱/۷۱۸/6۰۰تهران- مشهد

۲/۲۴۲/۵۰۰تهران - کیش

۱/۳۷۴/۱۰۰تهران - اهواز

۱/66۴/۰۰۰تهران - شیراز

۲/۳۸۰/۳۰۰مشهد -اهواز

۲/6۸۳/۲۰۰مشهد- کیش

۲/۴۲۱/۹۰۰مشهد- تبریز

۲/۴۲۱/۹۰۰تهران – قشم

۱/۳۴6/۸۰۰تهران - تبریز

۲/۳۲۵/۷۰۰تهران - بندرعباس

۱/۲۳6/۳۰۰تهران- اصفهان

۱/۸۷۰/۷۰۰مشهد- اصفهان

۲/۰۹۱/۷۰۰مشهد- شیراز

مع��اون امور مس��کن و س��اختمان وزیر 
راه وشهرس��ازي از رونمایي طرح مس��کن 
اجتماعي با محوریت اقش��ار مستضعف در 

هفته آینده خبر داد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ري وزارت راه و 
شهرس��ازي، حام��د مظاهریان گفت: طرح 
مس��کن اجتماعي تا یک یا دو هفته آینده 

به طور کامل و جامع رونمایي مي شود.
معاون امور مس��کن و س��اختمان وزارت 
راه و شهرسازي ادامه داد: در این طرح که 
خانواره��اي مس��تضعف جامعه مورد توجه 
ق��رار گرفته اند همه روش هاي ممکن براي 
خانه دار شدن دهک هاي اول و دوم جامعه 
با همکاري وزارت راه و شهرسازي و دولت 

ب��ه م��ردم ارائه مي ش��ود. وي با بیان اینکه 
برخ��اف اظهارنظر برخ��ي افراد این طرح 
جایگزین مس��کن مهر نخواهد بود توضیح 
داد: در این طرح قرار نیس��ت دولت مانند 
مس��کن مهر براي مردم خانه س��اخته و به 
آنها واگذار کند،  بلکه قرار است روش هایي 
به خانوارهاي دهک هاي اول و دوم جامعه 
معرفي ش��ود و بر اس��اس آن، تاش هایي 
ب��راي حمای��ت از آنها با هدف بهبود وضع 

سکونت  شان صورت گیرد. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازي با تاکید بر 
اینک��ه دولت یازدهم قص��د ندارد وارد بحث 
خانه سازي شده و متولي این امر شود، اظهار 
کرد: وزارت راه و شهرسازي به نمایندگي از 
دولت تنها مي خواهد به تعاوني هاي مسکن 
و مردم براي دس��تیابي به مسکن ارزان ویژه 

اقش��ار فرودس��ت کمک کند و به این ترتیب 
با طرح مس��کن اجتماعي از خانه دار ش��دن 
مردم به دست خودشان حمایت کند، نه اینکه 
مانند مسکن مهر، خانه سازي را رأسا در دست 
بگیرد. مظاهریان درباره نحوه شناسایي این 
دهک ه��ا توضی��ح داد: بان��ک اطاعات��ي 
خانوارهاي مس��تضعف در نهادهاي حمایتي 
)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي( کامل و 
موثق است و دولت نیز به این اطاعات اشراف 
کامل دارد، از آنجایي که در اغلب کشورهاي 
دنیا این وظیفه دولت هاست که تحت عنوان 
مس��کن اجتماعي از خانوارهاي دهک پایین 
حمایت کنند، وزارت راه و شهرسازي و دولت 
ب��ا فرآیندهایي مانند اعطاي زمین رایگان و 
حمایت از فرآیند هزینه بر ساخت و ساز از این 

خانواده ها حمایت خواهند کرد.

مسکن اجتماعي ۲ هفته دیگر رونمایي مي شود 

دولت زمین رایگان به دهک هاي یک و دو مي دهد

نازیال مهدیانی 



کنگ��ره  س��ومین  دی��روز 
بین المللی دامپزش��کی زیر نام 
کلینیسین های دام های بزرگ 
در س��الن همایش ه��ای رازی 
برگزار ش��د . در آیین گشایش 
این کنگره از پروفس��ور پرویز 
حکمت��ی، اس��تاد بازنشس��ته 
دانش��کده دامپزشکی دانشگاه 
ته��ران و بنیانگ��ذار جراح��ی 
دام ه��ای بزرگ در کش��ور به 
پاس چند دهه تالش در بخش 

سالمت کشور، تقدیر شد.

جایگاه دامپزشکی در 
اقتصاد سالمت محور

رییس  صف��ری،  محمدرضا 
س��ازمان نظ��ام دامپزش��کی 
ای��ران، به عن��وان میزبان این 
کنگره پس از قدردانی از تالش 
دامپزشکان کشور و همچنین 
پروفس��ور حکمتی، در اهمیت 
و نقش دامپزش��کی در صنعت 
دامپ��روری س��خن گفت . وی 
جای��گاه عل��م دامپزش��کی را 
تاثیرگ��ذار دانس��ت و اف��زود: 
جایگاه دامپزشکی در کمک به 
اقتصاد س��المت محور مشهود 
اس��ت و یک��ی از نمادهای آن 
را می توان برگزاری کنگره های 
علمی در این زمینه ذکر کرد.

صفری اظهار کرد: گستردگی 
حض��ور دامپزش��کی در اقصی 
نقاط کشور، ضرورت آموزش، 
تحقی��ق و چگونگ��ی ورود به 
فضای کسب و کار دامپزشکی را 
ب��ه دنبال دارد و نیازمند توجه 
بیشتر به این بخش ها هستیم . 
وی همچنین خواستار جایگاه 
مس��تقل تحقیقات دامپزشکی 
در بدنه وزارت جهاد کشاورزی 
ش��د و تاکی��د ک��رد: ج��ای 
تحقیقات دامپزشکی به شکل 
مستقل در سازمان تحقیقات، 
آم��وزش و ترویج کش��اورزی 
خال��ی اس��ت . امیدواری��م ب��ا 
توج��ه ویژه مس��ئوالن مربوط 
نس��بت به اهمیت دامپزشکی 
در اقتص��اد س��المت محور در 
زمینه افزایش س��المت جامعه 

قدم هایی برداشته شود.

سیستم آموزش از انضباط 
الزم برخوردار نیست

نظ��ام  س��ازمان  ریی��س 
دامپزش��کی، با اش��اره به ماده 
21 قان��ون افزایش بهره وری، 
گف��ت: ای��ن قان��ون عملیاتی 
شده و در همین راستا شورای 
راهبری با دس��تور وزیر جهاد 
کش��اورزی تشکیل شد . هدف 

شورای راهبری، ارتقای دانش 
است اما سیستم آموزش ما از 
نظ��م و انضباط الزم برخوردار 
نیس��ت و آموزش باید مبتنی 
بر بازار کس��ب و کار دامپزشکی 

باشد.
وی ب��ا ارائ��ه آماری از مراکز 
در  آزمایش��گاهی  و  درمان��ی 
بخ��ش دامپزش��کی کش��ور، 
اف��زود: وج��ود 5200 مرک��ز 
 300 دامپزش��کی،  درمان��ی 
آزمایش��گاه، 745 داروخان��ه، 
900 مرک��ز واکسیناس��یون، 
200 ش��رکت پخش داروهای 
دامی و 70 شرکت مکمل های 
غذایی و کنس��انتره، نش��ان از 
رش��د و پیش��رفت دامپزشکی 

کشور دارد.

مدیریت مبتنی بر 
شناخت، اصل اساسی

حضور اس��کندر زند، رییس 
س��ازمان تحقیقات، آموزش و 
تروی��ج کش��اورزی، در کنگره 
ک��ه  حال��ی  در  دامپزش��کی 
مه��دی خلج، رییس س��ازمان 
حض��ور  آن  در  دامپزش��کی 
نیاف��ت، کم��ی دور از ذه��ن و 
عجی��ب به نظر می آمد . معاون 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی نیز 
هنگام س��خنرانی، با ربط دادن 
علم گیاه پزشکی و دامپزشکی، 
به این موضوع نیز اشاره کرد . 
زند، اظهار کرد: شباهت های 
زی��ادی میان گیاه پزش��کی و 
دامپزش��کی وجود دارد و البته 
تفاوت هایی نیز دارند . شباهت 
ه��ر دو در توج��ه ب��ه اص��ل 
پیش��گیری اس��ت . مدیری��ت 
بیماری ه��ا نی��ز از جمل��ه این 
شباهت هاس��ت ک��ه در ه��ر 
دو بخ��ش بای��د ب��ه آن توجه 
ک��رد . ناگفت��ه نمان��د که بین 

مدیری��ت و کنت��رل بیماری، 
تفاوت وج��ود دارد و مدیریت 
مبتنی بر ش��ناخت است . این 
نخس��تین اصل در دامپزشکی 

و گیاه پزشکی است.
تحقیقات،  س��ازمان  رییس 
آم��وزش و ترویج کش��اورزی، 
همچنی��ن امکان��ات مدرن را 
ب��رای ش��ناخت و مدیری��ت 
بیماری ه��ا ضروری دانس��ت و 
افزود: ش��ناخت بیماری ها نیاز 
ب��ه امکانات مدرن و ابزار الزم 
دارد و این عناصر برای مدیریت 
بهتر، ضروری اس��ت . وی نقش 
دامپزش��کی را در جامع��ه پ��ر 
رن��گ برش��مرد و ادام��ه داد: 
نقش دامپزشکی برای سالمت 
از مزرع��ه )تولی��د( تا س��فره 
)مصرف(، چش��مگیر اس��ت و 
با توج��ه به تنوع فرآورده های 
غذایی، این نقش پررنگ تر نیز 

می شود . 

نقش دامپزشکی در تامین 
پروتئین های حیوانی

زن��د تاکی��د ک��رد: در حال 
حاض��ر ح��دود س��ه میلیارد 
جه��ان  جمعی��ت  از  نف��ر 
متقاضی زنجی��ره دوم غذایی 
)پروتئین های دامی( هس��تند . 
تمایل ب��ه زنجیره دوم غذایی 
و نقش دام در تامین پروتئین 
م��ورد نی��از، بر نق��ش آفرینی 
بیش��تر دامپزش��کی در آینده 

نیز تاکید دارد . 
وی ب��ه درخواس��ت صفری، 
نظ��ام  س��ازمان  ریی��س 
دامپزش��کی مبنی ب��ر جایگاه 
مس��تقل تحقیقات دامپزشکی 
در سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی، اشاره و اظهار 
ک��رد: بی تردی��د در س��ازمان 
تحقیق��ات نیاز به فعالیت های 

اثربخش ت��ر در زمینه تحقیقات 
گرچ��ه  داری��م .  دامپزش��کی 
فعالیت های تحقیقاتی دامپزشکی 
متمرک��ز  رازی  موسس��ه  در 
اس��ت ام��ا بخ��ش تولی��د آن 
پررنگ ت��ر از بخ��ش تحقیقات 
آن اس��ت . با توجه به نیازهای 
تحقیقات دامپزش��کی، از سال 
گذش��ته عده ای از دامپزشکان 
را در موسس��ه تحقیقات علوم 
دام��ی جمع کرده ایم . امس��ال 
نیز س��ایت این موسس��ه برای 
ج��ذب 20 نفر در گرایش های 
مختل��ف دام��ی ب��از اس��ت . 
امیدواریم تحقیقات دامپزشکی، 

پاسخگوی نیازها باشد . 
معاون وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: شیوه نامه ای توسط وزیر 
جهاد کشاورزی ابالغ شده که 
در  کمیته های��ی  آن  توس��ط 
س��ازمان تحقیق��ات، آموزش 
و تروی��ج کش��اورزی در حال 
ش��کل گیری اس��ت . در ای��ن 
راس��تا کمیته هایی را که شکل 
داده ای��م نیازه��ای آموزش��ی 
دامپزشکی کشور را به ما اعالم 
می کنند و ما نیز آن را به وزارت 
علوم ارائه می دهیم . در این کار 
باید از تمامی ظرفیت های نظام 
دامپزش��کی استفاده کنیم و از 

آنها کمک بگیریم.

وضعیت نامناسب ضایعات 
در صنعت دام و طیور

مس��عود هاش��م زاده، معاون 
پیش��گیری و درمان س��ازمان 
دامپزشکی کشور که به نیابت 
از مهدی خلج، رییس سازمان 
دامپزش��کی در ای��ن کنگ��ره 
سخنرانی کرد، وضعیت کشور 
در کاهش ضایعات صنعت دام 
و طی��ور را نامناس��ب ارزیابی 
و اظه��ار ک��رد: در ای��ن زمینه 

وضعی��ت مناس��بی نداریم . با 
وجود ش��ش میلیون رأس دام 
س��نگین در کش��ور، امکانات 
و تجهی��زات م��ورد نیاز کافی 
نیس��ت . همچنین با وجود این 
ظرفیت ه��ا، هن��وز از جای��گاه 
مناس��بی در جه��ان برخوردار 
نیستیم و برای رفع این مشکل 
نیازمند تغییر نوع نگاه در این 

زمینه هستیم.
وی برخ��ی مس��ائل مانن��د 
خشکسالی و تغییرات اقلیمی 
و اکوسیس��تمی را در صنع��ت 
دامپروری موثر دانست و افزود: 
از یک سو با خشکسالی عمیق 
روبه رو هستیم و از سوی دیگر 
تغیی��رات اقلیمی موجب بروز 
بیماری های جدی��د و نوپدید 
می ش��ود . ای��ن پدیده ها نقش 
ج��دی ب��ر صنع��ت دام دارد 
و ح��وزه بیماری ه��ای دام��ی 
را گس��ترده تر می کند . رش��د 
و ارتق��ای فرهن��گ عموم��ی 
اجتماع��ی در س��المت غذایی 
به وی��ژه پروتئین های حیوانی، 
س��هم دامپزش��کی را در ای��ن 
حوزه گسترده تر و نقش آن را 

کلیدی تر می کند.

نظارت بر بهداشت 
فرآورده های دامی ضامن 

سالمت غذایی
وی جام��ع نگ��ری در حوزه 
دامپ��روری را مه��م ارزیابی و 
اظهار کرد: اس��تراتژی سازمان 
دامپزشکی، کنترل روند تولید، 
یکپارچه سازی تمامی خدمات 
دامپزشکی و استفاده بهینه از 
س��اختارهای آزمایش��گاهی و 

پاراکلینیکی است . 
هاش��م زاده ب��ر نظ��ارت بر 
بهداشت عمومی فرآورده های 
دام��ی تاکی��د ک��رد و اف��زود: 
نظ��ارت بر بهداش��ت عمومی 
فرآورده ه��ای دام��ی ضام��ن 
س��المت غ��ذای��ی م����ردم 
فعالیت های  اس��ت . همچنین 
دامپزش��کی بای��د ب��ا دیدگاه 
کاهش عوارض زیست محیطی 
و کاه��ش ضایعات در صنعت 

دام و طیور همراه شود.
معاون پیش��گیری و درمان 
س��ازمان دامپزشکی، توجه به 
سالمت غذایی جامعه در برابر 
بیماری های مش��ترک انس��ان 
و دام را دیگ��ر اولوی��ت مه��م 
دامپزش��کی برش��مرد و گفت: 
هرچ��ه در این راس��تا بیش��تر 
تالش ش��ود ب��ه نتایج بهتری 
دس��ت خواهیم یاف��ت . تغییر 
ن��گاه در اولویت بن��دی کارها 

مهم است.

در سومین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ مطرح شد

دامپزشکی،تحقیقاتمستقلمیخواهد
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دامپزشکی از کمبود بودجه رنج مي برد

س��ازمان دامپزش��کي کش��ور، به طور قط��ع یکي از 
مهم ترین سازمان هایي است که تضمین کننده سالمت 
مواد پروتئیني و در نهایت سالمت جامعه است. اگر نگاه 
کلي به عملکرد این سازمان داشته باشیم، مي توانیم به 
جرات بگوییم که مسئوالن این سازمان در انجام وظایف 
خ��ود از هی��چ زحمتي فروگ��ذار نکرده اند و تا جایي که 
توانسته اند در راستاي حفظ گله هاي دام کشور قدم هاي 
موثري برداشته اند. اما شاید مهم ترین مشکلي که بدنه 
س��ازمان دامپزش��کي با آن درگیر است، کمبود بودجه و 
منابع مالي براي اجراي طرح هایي مانند واکسیناسیون 
است. شکي نیست که هزینه دولت در این زمینه، به هیچ 
عنوان اتالف محسوب نمي شود. زیرا در دراز مدت ثمره 
آن در سالمت جمعي جامعه نمود پیدا مي کند. بنابراین 
کمب��ود مناب��ع مالي خطري جدي براي این س��ازمان و 
گله هاي دامي کشور است. به عنوان مثال، اکنون شاید 
20 تا 30درصد گله هاي موجود در کش��ور تس��ت سل و 
بروسلوز )تب مالت( مي شوند و این نه به دلیل کم کاري 
مسئوالن سازمان دامپزشکي، بلکه به دلیل همین کمبود 

بودجه است.
از طرف دیگر، وقتي منابع مالي در اختیار فرهیختگان 
نباشد، بي شک بخش تحقیقات و پژوهش نیز در حاشیه 
قرار مي گیرد و نتیجه آن مي شود که براي تامین نیازهاي 
دامپزش��کي، به کش��ورهاي دیگر وابسته باشیم. حال با 
این وضعیت چگونه مي توان به آینده تحقیقات امیدوار 
بود؟ بنابراین انتظار مي رود که در بودجه ریزي و تعیین 
ردیف ه��اي بودج��ه، نگاهي عمیق تر و جدي تر به مقوله 
دامپزش��کي و پژوه��ش و تحقیق��ات در ای��ن زمینه از 
ط��رف دول��ت ص��ورت بگیرد. با توجه به حس��ن نیت و 
مسئولیت پذیري این سازمان، اگر منابع مالي مورد نیاز 
در بخش تحقیقات و انجام وظایف، به طور کامل تامین 
ش��ود، مطمئنا نه تنها ش��اهد بهبود س��المت و افزایش 
به��ره وري در داخل کش��ور خواهی��م بود، بلکه تولیدات 
ما نیز با اس��تانداردهاي جهاني همس��و و هم راستا و راه 
صادرات نیز هموارتر مي ش��ود. بنابراین پایه ریزي مالي 
براي این منظور، توس��عه اي گس��ترده را در پي خواهد 
داشت که در نهایت به نفع اقتصاد ملي تمام خواهد شد.

 احتمال کاهش قیمت مرغ 
در هفته آینده

دبی��ر انجم��ن صنف��ی 
پرورش دهن����دگان م��رغ 
گوش��تی دلی��ل افزای��ش 
قیم��ت مرغ ط��ی روزهای 
اخی��ر را ب��اال ب��ودن تقاضا 
دانس��ت و پیش بین��ی کرد 

که قیمت مرغ هفته آینده قدری کاهش یابد.
محمد یوسفی در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان تقاضا 
در دهه مبارک فجر به دلیل افزایش کمک های مردمی 
و عرضه این محصول در ادارات و سازمان ها موجب باال 
رفتن ناگهانی قیمت مرغ طی روزهای اخیر شده است. 
وی اظهار داش��ت: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده اکنون 
در محل مرغداری ها نس��بت به نخس��تین هفته بهمن 
ماه سال جاری بین 600 تا 700 تومان افزایش یافته به 
طوری که هم اکنون هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ها 
چهار هزار و 800 تومان به فروش می رس��د. وی ادامه 
داد: این در حالی اس��ت که در هفته ابتدایی بهمن ماه 
قیمت هر کیلوگرم گوش��ت مرغ در کش��تارگاه ها حدود 
پنج هزارو 700 تومان بود اما امروز قیمت هر کیلوگرم 
گوشت مرغ در محل کشتارگاه ها به شش هزار و 800 
تومان رسیده که بیانگر افزایش بیش از یک هزارتومانی 

این محصول است. 

قبل از روشن کردن موتور تحقیقات 
به فکر سوخت آن باشیم

توس��عه، پیش��رفت و ارتقاي هر بخش��ي به میزان 
تحقیقات و پژوهشي وابسته است که توسط محققان 
و نخبگان آن صورت مي گیرد. معموال براي جاي دادن 
این محققان در یک مجموعه و جلوگیري از گسستگي 
پژوهش ها، سازماني ترتیب داده مي شود که مرکزي 
براي تولید، اش��اعه و ترویج علوم نوین اس��ت؛ علومي 
ک��ه ب��ه خودي خود، خام اس��ت و تنها موقعي ارزش 
پیدا مي کند که نتایج آن در عمل قابل قبول باشد.

دیروز، رییس س��ازمان نظام دامپزشکي کشور، در 
س��ومین کنگره بین المللي کلینیس��ین هاي دام هاي 
بزرگ در سالن همایش هاي رازي از فقدان تحقیقات 
و آموزش در بخش دامپزش��کي ش��کایت کرد و وجود 
چنین مجموعه اي را در س��ازمان تحقیقات، آموزش 

و ترویج الزامي دانست.
گذش��ته از اینکه س��ازمان موردنظر، در بدنه خود 
موسسه اي براي تحقیقات علوم دامي دارد و مي تواند 
در بخ��ش دامپزش��کي نیز فعالیت هاي گس��ترده اي 
داش��ته باش��د ام��ا پیش��نهاد رییس س��ازمان نظام 
دامپزش��کي حاکي از این اس��ت که بخش، معاونت یا 
موسسه اي به طور جداگانه و صرفا به صورت تخصصي 
در راستاي تحقیقات و آموزش دامپزشکي ایجاد شود.

این پیشنهاد را مي توان از چند جهت مورد ارزیابي 
ق��رار داد. هم اکن��ون س��ازمان تحقیق��ات، آموزش و 
ترویج کش��اورزي )تات( در کش��ور وظیفه خطیري 
را ب��ر عه��ده دارد ک��ه نتایج آن در س��فره هاي مردم 
نمایان مي شود. هفته گذشته رییس این سازمان در 
نشس��ت خبري خود از کمبود بودجه ش��دیدا انتقاد و 
صراحتا اعالم کرد، منابع مالي که براي س��ال آینده 
س��ازمان متبوع اش در نظر گرفته ش��ده، تنها کفاف 
حقوق کارمندان و پرس��نل را خواهد داد و از این رو 
بودج��ه اضافه اي جهت س��رمایه گذاري در طرح هاي 
تحقیقات��ي در اختیار س��ازمان ق��رار نخواهد گرفت. 
بنابراین ممکن است کمبود منابع مالي، مانع بزرگي 

بر سر راه سازمان تحقیقات باشد.
ب��ه این ترتیب، تامی��ن هزینه ها براي ایجاد چنین 
مجموعه اي دس��ت کم براي یک س��ال آینده تقریبا 
غیرممکن به نظر مي رس��د. از طرف دیگر، س��ازمان 
دامپزش��کي نیز توانایي جبران منابع مالي را نخواهد 
داش��ت. زیرا هم اکنون آن طور که از گوش��ه و کنار به 
گوش مي رس��د، این س��ازمان )دامپزشکي( در تامین 
هزینه ها براي واکسیناسیون و خدماتي که قرار است 
ب��ه صورت رای��گان در اختیار دام��داران قرار بگیرد، 
مشکل دارد. بنابراین هر دو طرف، از تامین هزینه ها 

معذورند.
از سویي دیگر، اگر بحث هزینه ها را فاکتور بگیریم، 
یکي از مشکالت بزرگ تحقیقات در بخش کشاورزي 
فاصله بین مراکز تولید علم با بخش اجرایي است. به 
عبارتي، وقتي متولي اصلي س��المت دام هاي کش��ور، 
سازمان دامپزشکي است و قدرت اجرایي را بر عهده 
دارد، آیا بهتر نیست بخش جدید تحقیقات و پژوهش 
در بدنه همین مجموعه تاس��یس ش��ود؟ فاصله بین 
تولید و اجرا مانع بزرگي اس��ت که به ثمر رس��یدن و 
عملي ش��دن بس��یاري از تحقیقات را دشوار می سازد 

و در برخي از موارد به دست فراموشي مي سپارد.
بنابرای��ن اگرچ��ه ایجاد مرکزي ب��راي تحقیقات و 
آموزش در بخش دامپزشکي، پیشنهاد بسیار ارزشمند 
و قابل توجهي اس��ت اما نوبت به عمل که مي رس��د، 
موانع یکي یکي بر سر راه سبز مي شوند و این موضوع 
را به چالش مي کشند. اگر قبل از روشن کردن موتور 
تحقیقات، به فکر تامین سوخت آن نباشیم و ندانیم 
که مقصد کجاس��ت، بار اضافي بر دوش س��ازمان هاي 
مربوطه خواهد ش��د که دود آن در نهایت به چش��م 

مصرف کننده مي رود.

یادداشت دریچه

بــازار

وحید زندي فخر

64800تخممرغ
مدیرکل دامپزش��کي خراسان جنوبي گفت: نخستین محموله تخم 
مرغ نطفه دار به کویت صادر شد. به گزارش موج، علیرضا رفیعي پور 
ب��ا بی��ان اینکه هر گونه محمول��ه دام، طیور و فرآورده هاي خام دامي 
صادراتي به خارج از کشور فقط با تایید و مجوز بهداشتي دامپزشکي 
امکان پذیر است، افزود: تعداد 64 هزارو 800 عدد تخم مرغ نطفه دار 
تح��ت نظ��ارت دامپزش��کي پس از انتقال به ف��رودگاه تهران از طریق 
هوایي به کویت صادر شد. درحال حاضر 3 فارم تولید تخم مرغ نطفه دار 

در استان با ظرفیت 30 میلیون عدد از این محصول فعالیت دارند.

2برابردنیا
معاون امور تولیدات دامي وزیر جهاد کش��اورزي گفت: میانگین س��رانه 
تولید و مصرف گوشت مرغ در کشور 25 کیلوگرم و دو برابر میانگین جهاني 
است.  به گزارش تسنیم، حسن رکني با اشاره به اینکه امنیت غذایي از 
موضوعات مورد توجه وزارت جهاد کش��اورزي اس��ت، اظهار داشت: تامین 
پروتئین که از دو بخش عمده دام و طیور تامین مي شود مورد توجه وزارت 
جهاد کش��اورزي اس��ت. معاون امور تولیدات دامي وزیر جهاد کشاورزي، 
گف��ت: ب��ا تالش و همکاري مس��ئوالن، بدون افزای��ش ظرفیت و با بهینه 
کردن شرایط موجود یک میلیون تن به ظرفیت تولید اضافه شده است.

مولود غالمی

سید احمد مقدسي
رییس هیات مدیره انجمن صنفي گاوداران ایران



حجت االسالم حسن روحانی در مراسم سی و دومین 
دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران که صبح 
دیروز در س��الن اجالس سران برگزار شد، گفت: کتاب 
کلید اس��ت و باید همه قفل های زندگی را بگش��اید و 
ابهام ه��ا را باز و ظلمت ها را به نور و روش��نایی تبدیل 
س��ازد . روحانی با مخاطب ق��رار دادن اصحاب قلم و با 
بیان اینکه ش��ما باید بیندیش��ید که چگونه نقد کنیم، 
گفت: نقد کردن، ش��یوه می خواهد و امس��ال در میان 
ای��ن کتاب ها، یک کتاب در زمینه ش��یوه نقادی بود و 
 ای کاش در کن��ار این کتاب ها، جایزه س��ال نوجوان و 
جوان را هم قرار می دادیم که بهترین کتاب را در طول 
یک سال خوانده و  ای کاش جایزه ای را هم برای نقادان 
س��ال گذش��ته قرار می دادیم . او نقد را وس��یله حرکت 
نامی��د و گف��ت: نقد در فض��ای آزاد و ام��ن امکانپذیر 
خواه��د بود . نقد را باید یاد بگیریم . اینکه دو نفر چگونه 
راه می رون��د، نقد کردن نیس��ت، اینکه ق��دم را به کجا 
برمی دارند، این مهم اس��ت . اما اگر نق��د کنیم که تند 
راه رفت، کند راه رفت، دو نفره رفتند، س��ه نفره رفتند؛ 
نقد نیس��ت . ما باید نقد کنیم که کج��ا رفتند و به چه 
س��مت حرکت کردند و این برای ما مهم اس��ت . اینکه 

بگوییم کفش اش، چه و رنگ لباس��ش چگونه بود . باید 
ی��ک مقدار هم ب��ه جواهر و جوه��ر بپردازیم . به جای 
پرداختن به این همه اعراض، به ماهیت و وجود مسئله 
بپردازیم . این ش��ما فرهیختگان و اهل قلم هستید که 
باید کتاب و مقاله بنویس��ید، نقد را تحلیل و راه نقد را 
بیاموزی��د . حتی ش��ما باید به ما بگویی��د که چگونه بر 
کتاب نظارت ش��ود، نه اینکه ما به شما بگوییم . چرا که 
در تم��ام حوزه ها، متخصصان آن ح��وزه بهتر از دولت 
نظ��ر می دهند و ما باید این را ب��اور و تردید نکنیم که 
اصحاب قلم و اصح��اب کتاب بهتر از یک وزارتخانه در 

حوزه خودش نظر خواهند داد . 
رییس جمهور با بیان اینکه اندیشمندان، صاحبنظران، 
تحصیلک��ردگان و کتاب خوانده ه��ا، معادن این کش��ور 
هستند، گفت: مگر به کوچک ترین بهانه می شود معادن 
طال را بس��ت . ما باید اشکال را با زبان نرم بگوییم، چرا 
س��وء ظن پیدا می کنیم؟ چرا سرمایه ها را به خاطر یک 
نق��ص کوچک، تعطیل می کنیم . در حوزه هنر، اصحاب 
هنر بهتر می توانند سخن بگویند و از هنر نقادی کنند . 
چرا ما با آنها مش��ورت نمی کنیم؟ این چه ظلمی است 
که بر توس��عه، دانش و علم و هنر کش��ور می کنیم؟ ما 

باید راه را باز کنیم و سوء ظن ها را کنار بگذاریم . 
رییس جمهور همچنین ضمن انتقاد از قانون ممیزی، 
گف��ت: من نمی گویم که ممیزی باش��د یا نباش��د، اما 
نمی ش��ود ۱۰۰ اص��ل برای آن درس��ت کنی��م . برای 
ممی��زی، در نهایت دو تا س��ه یا چهار اص��ل باید قرار 
دهید؛ اخالق، قداس��ت، ارزش ها و امنیت و مصالح ملی 
باید از اصل های آن باشد . اما نمی شود ۱۰۰ تا خط قرمز 
گذاش��ت؛ خط قرمز یا مثلث اس��ت یا مربع و در نهایت 
ذوزنق��ه، دیگر ما هزار ضلعی نداری��م . رییس جمهور با 
بیان اینکه امروز هزاران هزار رس��انه وجود دارد، گفت: 
آنقدر ما نباید مته به خش��خاش بگذاریم و تهدید کنیم 
و ش��ما بزرگان بگویید که ما چگونه ب��ر امور فرهنگی 
نظارت کنیم؟  قانونی که ریشه اش نظرات صاحب نظران 

باشد، استحکام بیشتری خواهد داشت.
وی ب��ا بیان اینک��ه صاحبان قلم و اه��ل کتاب باید با 
نوشته های ش��ان، امید را بیش��تر و راه تدبیر را به دولت 
نش��ان دهد، خاطرنش��ان کرد: صاحبان قلم باید وحدت 
را در سراس��ر کش��ور، بیش��تر و تنش را در جهان کمتر 
و کمتر کنند و همزیس��تی مسالمت آمیز برای جهان به 

ارمغان آورند.

ستاد بحران استانداری خوزس��تان به دلیل غلظت 
زیاد گرد و خاک در فضای ۱۱ شهرستان این استان 
اق��دام به تعطیل��ی ادارات و دس��تگاه های دولتی در 
ای��ن شهرس��تان ها کرد. به گزارش عصرایران، س��تاد 
بحران استانداری خوزس��تان ظهر یکشنبه در نامه ای 
به ادارات کل اس��تان خوزس��تان اعالم ک��رد: تمامی 
ماهش��هر،  آب��ادان،  اه��واز،  شهرس��تان های  ادارات 

هندیج��ان، دش��ت آزادگان، کارون، ب��اوی، امیدیه، 
حمیدیه، خرمش��هر و رامش��یر به دلی��ل بروز پدیده 
گردو غب��ار در روز یکش��نبه تعطیل اس��ت . پیش از 
ای��ن نیز با اعالم س��تاد بح��ران خوزس��تان مدارس 
اس��تان در شهرس��تان های اهواز، آبادان، ماهش��هر، 
آزادگان و ش��هرهای  امیدی��ه، هندیج��ان و دش��ت 
تابعه تعطیل اعالم ش��ده بود.ش��هریار عسکری، مدیر 

روابط عمومی اداره کل محیط زیس��ت خوزستان در 
گفت و گو با ایرنا با اش��اره به اینک��ه غلظت گردوغبار 
در خوزس��تان رو به افزایش اس��ت، گفت: پنجش��نبه 
دو هفت��ه پیش نیز اه��واز برای نخس��تین بار غلظت 
ب��االی 66 براب��ری حد مجاز را در مدت چند س��الی 
ک��ه خوزس��تان با پدی��ده گردوغبار رو به رو اس��ت، 

تجربه کرده بود .

علیرض��ا جزین��ی، قائم مقام دبیرکل س��تاد مبارزه با 
م��واد مخدر گف��ت: از یک میلی��ون و 325 هزار معتاد 
شناس��ایی ش��ده در کش��ور 26 درصد آنها روانگردان 

مصرف می کنند .

 جزینی در حاش��یه نشست همایش کاهش آسیب های 
ناشی از مصرف متامفتامین ها در جمع خبرنگاران گفت: 
موضوع مشارکت اجتماعی در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
بسیار مهم بوده و در ایران نیز باید از مردم کمک بگیریم 

ک��ه مهم ترین آنه��ا س��من ها )س��ازمان های مردم نهاد( 
هستند . اکنون 2۱۰۰ سازمان مردم نهاد در حال فعالیت 
در زمینه کاهش آس��یب و پیش��گیری و درم��ان اعتیاد 

هستند.

تعطیلی مدارس و ادارات 11 شهر خوزستان به دلیل گرد و خاک 

26درصد معتادان »روانگردان« مصرف می کنند 

بازتاب سخنان ظریف در رسانه های بین المللی

بررسی دفن مردگان در قبرستان های متروکه تهران
مع��اون خدمات  عبدالله��ی،  مجتب��ی 
شهری و محیط زیست ش��هرداری تهران 
از بررس��ی دفن مردگان در قبرستان های 
متروک��ه و همچنی��ن متبرک��ه خبر داد . 
عبدالله��ی در گفت وگو با ایس��نا، در این 
ب��اره گف��ت: م��ا بحثی در ای��ن خصوص 
بررس��ی های  و  داش��تیم  ش��هرداری  در 

انج��ام  نی��ز  مطالعات��ی  و  کارشناس��ی 
می دهیم که در قبرس��تان های متروکه و 
متبرکه فضاهایی وس��یع ایجاد کنیم که 
بتوانی��م دفن محدود برای ه��ر محله در 
آنها داش��ته باش��یم . برای انج��ام این کار 
از مش��اوران س��ازمان بهش��ت زهرا )س( 
کم��ک گرفتی��م و چند جلس��ه نیز برای 

شناسایی قبرستان های قدیم تهران شامل 
قبرس��تان های متروک��ه و متبرکه برگزار 
ش��ده اس��ت .  معاون خدمات ش��هری و 
محیط زیست ش��هرداری تهران از وجود 
۱4۰ قبرس��تان متروک��ه و متبرک��ه در 
ته��ران خب��ر داد و گف��ت: 6۰ مورد از 
ای��ن قبرس��تان ها به طور کام��ل از بین 

رفت��ه و تغییر کارب��ری داده اند ولی 8۰ 
قبرس��تان باق��ی مانده ک��ه از این بین 
متبرکه  و  قدیمی  قبرستان های  تعدادی 
اس��ت . پس از جمع بن��دی این موضوع، 
گزارش��ات به ش��هردار تهران و شورای 
اسالمی ش��هر تهران ارائه می شود و بعد 

تصمیم نهایی گرفته می ش��ود . 

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز 
یکشنبه در حاشیه پنجاه و یکمین اجالس 
امنیتی مونیخ، در نشس��ت پرسش و پاسخ 
با دیوید ایگناتوس ش��رکت و تاکید کرد که 
اکنون زمان توافق با ایران اس��ت. به گزارش 
س��رویس بین الملل فرارو، پاسخ ظریف به 
خبرنگار واشنگتن پست بازتاب های متفاوتی 
در رسانه های خارجی داشته و هرکدام سعی 
کردند آن بخش از صحبت ها را که مهم تر 

می دانستند، کامل تر پوشش دهند.
آسوش�یتدپرس در گزارش��ی ب��ا 
عن��وان »وزیر خارجه ای��ران: اکنون زمان 
دستیابی به توافق هسته ای است« نوشت: 
وزیر خارجه ایران روز یکش��نبه گفت که 
حال زمان دس��تیابی به توافق هس��ته ای 
با کش��ورش اس��ت و خواس��تار برداشتن 
تحریم ها ش��د. وی گف��ت: »حال فرصت 
انجام این توافق وجود دارد و ما باید از این 
فرصت اس��تفاده کنیم. ش��اید این شرایط 
دیگ��ر تکرار نش��ود.« آسوش��یتدپرس در 

ادامه با اش��اره به دی��دار ظریف با همتای 
آمریکای��ی اش، جان کری ک��ه جزئیاتش 
به طور کامل منتش��ر نشد، نوشت: ظریف 
گف��ت تمام تحری��م های اعمال ش��ده بر 
کشورش باید برداش��ته شود و تاکید کرد 
ک��ه اگر قص��د آنها متوقف ک��ردن اهداف 
هس��ته ای ایران بوده، شکس��ت خورده اند. 
زمانی ک��ه تحریم ه��ا اعم��ال ش��د ایران 
2۰۰ سانتریفیوژ داش��ت و حال 2۰ هزار 

سانتریفیوژ دارد.
رویت�رز ام��ا در گزارش��ی ب��ا تیتر 
»ظری��ف هش��دار ب��ه آمری��کا نس��بت به 
احتمال مرگ سیاس��ی روحانی را تکذیب 
ک��رد« به پوش��ش ای��ن خب��ر پرداخت تا 
فضاس��ازی رس��انه ای ک��ه از روز ش��نبه 
توس��ط این خبرگزاری آغاز شده بود را بار 
دیگ��ر پررنگ کند. رویت��رز گزارش خود را 
اینط��ور آغاز کرد: محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران روز یکشنبه گزارش رسانه ها 
مبن��ی بر اینک��ه او در ط��ول مذاکرات به 

طرف آمریکایی گفته در صورت شکس��ت 
مذاکرات، به نفوذ سیاس��ی حسن روحانی، 
رییس جمه��ور ایران لطمه وارد می ش��ود 
را تکذی��ب کرد. رویترز روز ش��نبه به نقل 
از منابع آگاه مدعی ش��ده ب��ود که ظریف 
در جریان مذاکرات هس��ته ای به آمریکا و 
دیگر قدرت های غربی هشدار داده که عدم 
دس��تیابی به توافق هسته ای ممکن است 
منجر به مرگ سیاسی روحانی شود. ظریف 
در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: »من می 
خواهم یک گزارش کامال اش��تباه رویترز را 
تصحیح کنم. کسانی که طی سه روز گذشته 
با من گفت وگ��و کرده اند، می دانند که این 
مس��ئله موضوع مذاکرات ما نبوده است.« 
رویت��رز همچنین در گزارش��ی جداگانه به 
پوشش دیگر بخش های صحبت های وزیر 
خارجه کش��ورمان پرداخته و تحت عنوان 
»ظری��ف می گوید تمدید دوب��اره مذاکرات 
به نفع هیچ کس نیست« نوشت: ظریف روز 
 یکش��نبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: 

»فکر نمی کنم عدم دس��تیابی ب��ه توافق، 
پایان دنیا باش��د. اما فک��ر هم نمی کنم که 
تمدید دوباره مذاکرات به نفع کسی باشد.« 
وی با اشاره به ضرب االجل 3۰ ژوئن تاکید 
کرد: »همانطور که فکر نمی کنم این تمدید 

نیز ضروری یا مفید بوده باشد.« 
وال استریت ژورنال تیتر »ظریف 
ای��ران بهترین  گفت مذاکرات هس��ته ای 
فرص��ت برای ی��ک توافق اس��ت« را برای 
گ��زارش خ��ود برگزی��ده و نوش��ت: وزیر 
خارج��ه ایران به تالش ه��ای قانونگذاران 
آمری��کا ب��رای اعمال تحریم ه��ای جدید 
حمل��ه ک��رد. ظریف گف��ت: »م��ا آماده 
هس��تیم که ب��ه جامعه جهان��ی اطمینان 
دوباره بدهیم. به نظر می رس��د دست کم 
اندکی اطمینان بخش��ی از سوی شرکای 
مذاکره کنن��ده ما نیز الزم باش��د. در حال 
حاض��ر فرصت انجام ای��ن کار وجود دارد، 
ما باید از این فرصت استفاده کنیم، شاید 

دیگر تکرار نشود.«

غالمعلی حدادع��ادل، رییس فراکس��یون اصولگرایان با 
بیان اینکه تذکر مراجع به وزارت ارش��اد از س��ر دلسوزی 
اس��ت، گفت: توصیه ام به وزارت ارشاد این است که به نظر 
مراج��ع توجه کند . به گزارش مهر، حدادعادل در حاش��یه 
مراس��م سی ودومین دوره جایزه کتاب سال که صبح دیروز 
در سالن اجالس س��ران برگزار شد، در پاسخ به این سوال 
مبنی بر اینکه اخیرا مراجع تقلید نسبت به عملکرد وزارت 
ارش��اد انتقادات جدی را مطرح کردند، ارزیابی شما از این 
انتقادات چیس��ت؟ گفت: بنده بدون اینک��ه وارد مصادیق 
ش��وم باید بگویم باورم بر این اس��ت که تذکر مراجع از سر 
دلس��وزی است و توصیه ام به وزارت ارشاد این است که به 

نظر مراجع توجه کند.رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس 
شورای اسالمی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر 
اینکه رییس جمهور انتقادهایی از ممیزی کتاب داشتند، به 
نظر ش��ما آیا قانون فعلی ممیزی کت��اب ایراد دارد؟ گفت: 
چهار اصلی که رییس جمهور شمردند، وقتی باز شود، همان 
۱۰۰ اصل خواهد شد . یعنی وقتی مصادیق آن اصول معین 
شود، تعدادش بیش��تر خواهد شد . مثال وقتی اصل امنیت 
ملی و اخالق مورد توجه قرار گیرد، مصادیق آن نیز بیشتر 
می شود . فکر نمی کنم در این موضوع مغایرتی وجود داشته 
باشد البته اصول آن را می توان کم کرد، اما ذیل آن اصول 

همچنان پابرجا خواهد بود . 

حداد عادل: وزارت ارشاد به نظر مراجع توجه کند

  کوف�ی عن�ان در نشس�ت امنیتی 

مونی�خ گفت: حمله آمری�کا به عراق 
اش�تباه بود و تنها به تش�کیل گروه 

تروریستی داعش کمک کرد.
 USS COLE ناوش�کن آمریکای�ی  
حامل موش�ک های هدایت ش�ونده قرار 
است روز یکشنبه با هدف »برقراری صلح 
و ثبات در منطقه« وارد دریای سیاه شود.

 موگرینی رییس سیاس�ت خارجی 
اتحادی�ه اروپا در خص�وص مذاکرات 
صلح فلسطین و اسرائیل گفت، کمیته 
چهارجانبه صلح خاورمیانه نشس�تی 
فوری در مونیخ برگزار می کند و هدف 

آن احیای روند مذاکرات صلح است.

پترو پوروش�نکو، رییس جمه�وری اوکرای�ن مقابل رهبران جه�ان چندین 
پاسپورت گرفته شده از سربازان روسیه را ارائه کرد و گفت، این پاسپورت ها 

حضور روسیه در کشورش را ثابت می کنند

تیتر اخبار

به گزارش مهر، معصومه ابتکار روز یکش��نبه در حاشیه 
همایش »ایس��ت! آب نیست«، در جمع خبرنگاران درباره 
آخرین وضعیت آلودگی هوای استان خوزستان اظهارکرد: 
س��ازمان محیط زیست چند جلسه درباره موضوع آلودگی 
هوا و گرد و غبار در خوزس��تان برگزار کرده است . معاون 
رییس جمهوری با بیان اینکه آلودگی هوا ناشی از سوخت 
و فرآورده های نفتی با سیاس��ت های اتخاذ ش��ده کاهش 
یافته است، افزود: یکی از واحدهای فرآوری نفت سنگین 
در ش��هر اهواز به دس��تور س��ازمان محیط زیست میزان 
فرآوری خود را کاهش داده اس��ت . ب��رای بهبود وضعیت 
آلودگ��ی هوا هم اکن��ون بنزین اس��تاندارد در اهواز توزیع 

می ش��ود و اقدامات��ی نی��ز توس��ط وزارت نف��ت در حال 
اجراس��ت . ابتکار با بیان اینکه مس��ئله گردوغبار ناشی از 
کانون های داخلی و خارجی اس��ت، تصریح کرد: مش��کل 
گرد و غبار بیش از ۱۰ س��ال است به صورت جدی وجود 
دارد و فقط محدود به خوزستان نیست . ابتکار یادآور شد: 
باید توجه داش��ت میزان بارندگی در کل کش��ور کم بوده 
و این موضوع س��بب تشدید آلودگی ش��ده است . معاون 
رییس جمهور و رییس س��ازمان محیط زیست، با اشاره به 
ت��ردد 5.5 میلیون خودرو در تهران، تاکید کرد: در چنین 
وضعیتی امکان ندارد شاهد افزایش روزهای سالم در یک 

سال باشیم.

ابتکار از علت افزایش نیافتن روزهای سالم گفت

  انی�س فردموس�وی متخص�ص ریه به 
ایسنا گفت: آالینده های باالی 10 میکرون 
از طریق بینی فیلتر می ش�وند و به همین 
دلیل توصیه می ش�ود افراد در مکان های 

پرترافیک با بینی تنفس کنند.
  یک مقام رس�می ترکی�ه از مرگ هفت 
مهاجر غیرقانونی در آب های این کش�ور 

خبر داد.
س�ازمان  س�خنگوی  ملک�ی  ج�ال    

آتش نش�انی و خدمات ایمنی ش�هرداری 
تهران از آتش س�وزی گسترده کارخانه ای 

در جنوب پایتخت خبر داد.

رحمانی پرس�ت سرپرست مرکز اطاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: در 
ارتفاع�ات محورهای هراز و کندوان و محور کوهرنگ در اس�تان چهار محال و 

بختیاری بارش برف گزارش شده است.

تیتر اخبار

ب��ه گ��زارش ایس��نا، هفتمی��ن روز جش��نواره فیلم 
فج��ر در کاخ جش��نواره فیل��م فجر و با حضور گش��ت 
ارش��اد همراه ب��ود . اهلل مدد شاهس��ون تنه��ا دیپلمات 
بازمان��ده از حادث��ه حمله طالبان به کنس��ولگری ایران 
در م��زار ش��ریف که فیلم براس��اس زندگ��ی او با بازی 
حس��ین یاری ساخته شده اس��ت، از حاضران در سالن 
 نمایش و نشس��ت فیلم »مزار ش��ریف« بود . برای فیلم 

»شیفت شب« موالوردی، معاون رییس جمهور در امور 
زن��ان از حاضران در س��الن بود . آتیال حج��ازی فرزند 
زنده ی��اد ناصر حجازی در فیل��م نیکی کریمی در نقش 
کوتاهی مقابل دوربین رفته اس��ت . از نکاتی که در روز 
گذش��ته جلب توجه می کرد، حضور گش��ت ارش��اد از 
سانس اول در محوطه ورودی س��الن همایش های برج 

میالد بود که پوش��ش خانم ها را کنترل می کرد . 

حاشیه های جشنواره با حضور گشت ارشاد

  برگزی�دگان س�ی ودومین دوره جایزه 

کتاب س�ال و بیس�ت ودومین دوره  جایزه 
جهان�ی کت�اب س�ال معرف�ی ش�دند و 
جایزه های خود را از دس�ت رییس جمهور 

گرفتند.
نویس�نده  ب�ری�ن�ک«،  »آن��دره    
سرش�ناس آفریقای جنوبی که س�ال ها 
علی�ه تبعی�ض ن�ژادی در این کش�ور 
مب�ارزه ک�رد، ش�نبه ش�ب )19 بهمن( 
بلژی�ک  از  را  او  ک�ه  هواپیمای�ی  در 
ب�ه آفریق�ای جنوب�ی می برد در س�ن 

۷9 سالگی چش�م از جهان فروبس�ت.
نمایش�گاه پوستر »جهان علیه خش�ونت« با حضور محمد نهاوندیان رییس 
دفت�ر رییس جمهور و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش�اد اس�امی دیروز در 

فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد

تیتر اخبار

محمود گودرزی در نشس��ت خبری یکش��نبه خود که 
در مح��ل وزارت ورزش و جوانان برگزار ش��د، در پاس��خ 
به س��وال خبرنگار مهر که پرس��ید آیا از تغییر در ریاست 
فدراسیون فوتبال اس��تقبال می  کنید گفت: فدراسیون ها 
نهاد غیر دولتی هس��تند که براس��اس اساس��نامه حرکت 
می کنن��د . حرکت فدراس��یون فوتبال هم باید براس��اس 
اساسنامه باشد . اگر رأی مجمع بر تغییر رییس فدراسیون 
باش��د، ما اس��تقبال می کنیم و اگر هم رأی آنها بر تغییر 
نباشد، باز هم از آن استقبال می کنیم زیرا موضع ما همان 

موضع مجمع است.

وی درباره دو باشگاه استقالل و پرسپولیس توضیح داد: 
استقالل و پرسپولیس متعلق به دولت بوده و طبق قانون 
باید تا پایان سال 93 واگذار شوند . در این باره ما اقدامات 
بسیار جدی انجام داده ایم و قانون ما را مکلف کرده که آن 
را به بخش خصوصی واگذار کنیم . از چهار ماه گذشته این 
اقدامات جدی تر شده و هم اکنون این دو باشگاه در اختیار 
وزارت امور اقتصاد و دارایی اس��ت . حتی قیمت گذاری  نیز 
ش��ده است چرا که جزو اموال دولتی بوده اند . درواقع باید 
عنوان کنم که از س��ه ماه قب��ل وزارت ورزش دیگر هیچ 

اختیاری درباره دو باشگاه استقالل و پرسپولیس ندارد.

وزیر ورزش: از رأی مجمع  استقبال می کنیم

  رقابت ه�ای بین المللی کش�تی آزاد 

و فرنگ�ی جام تختی با حض�ور 18 تیم 
برگ�زار  بهمن م�اه  و 24  روزه�ای 23 

می شود.
  همایش پیاده روی ورزشکاران بیماران 
خاص و پیوند اعضا، با حضور بیش از 500 

نفر در شهر بوشهر برگزار شد.
  حبیب کاش�انی مدیر تیم امید گفت: 
امیدواری�م که آزم�ون و جهانبخش در 
عید به تیم امید کمک کنند و به اردوی 

تدارکاتی بزرگساالن نروند.

کمیته فنی باش�گاه پرس�پولیس ضمن حمایت از حمید درخش�ان، بر ادامه 
فعالیت این مربی در پرسپولیس تاکید کرد و درخشان از ارائه برنامه دو ساله 

خود به عنوان سرمربی در این تیم خبر داد

تیتر اخبار
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 باید سوءظن ها را 
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 آثار هنری پیکاسو و داوینچی 
MAGIMIX در مخلوط کن

مخلوط کن MAGIMIX هنر کالسیک و میوه 
و س��بزیجات را با ه��م ترکیب ک��رده و یک آگهی 

تبلیغاتی خالقانه را خلق کرده است. 
به گزارش مارکتینگ نیوز، در هر کدام از پوسترها 
ش��عار»Only the Exceptional Last«  ب��ه 
معن��ای »فق��ط اس��تثناها باق��ی می مانن��د« دیده 
می ش��ود. این تبلیغ نه تنها تاری��خ و قدمت برند را 
به مخاطب ی��ادآوری می کند، بلکه خالقیت موجود 
در آن ق��درت جذب مش��تری را دارد و او را به فکر 

می اندازد. 

 آگهی مناسبتی بانک خصوصی 
به سبک روزنامه های قدیمی

تبلیغ خالق اگر با یک مناس��بت ملی همراه شود، 
مطمئن��ا تاثی��رات مضاعفی روی مخاط��ب خواهد 
گذاش��ت. تقویم کشور ما مملو از مناسبت های ملی 
و مذهبی اس��ت. مناس��بت هایی که به بهترین نحو 
می توانن��د به برند ها در جهت یادآوری نام ش��ان در 
ذهن مش��تریان کمک کنند. دهه فج��ر یکی از این 
مناس��بت های ملی است که همه ایرانیان به نوعی با 
آن خاطرات بسیاری دارند. مهم نیست که مخاطب 
چه سنی داشته باشد، این مناسبت به گونه ای است 
که همه اقش��ار جامعه با آن برای خودش��ان خاطره 

ساخته اند. 
ب��ا ورود به دهه فجر، برند ه��ای داخلی همگی به 
نوعی می خواهند تبلیغات��ی را در جهت همراهی با 
مش��تریان خود داش��ته باش��ند اما در بیشتر مواقع 
تبلیغات آنها تکراری و از یکسری المان شبیه به هم 
تشکیل شده است. المان هایی که معموال با یکسری 
جایزه، جشنواره و مسابقه همراه است. مسابقاتی که 
معلوم نیس��ت مورد استقبال مشتریان قرار می گیرد 
یا نه. در این وانفس��ای تبلیغات مناس��بتی تکراری، 
دیدن یک آگهی خالق کامال به چشم می آید. بانک 
اقتص��اد نوین که ب��ه تازگی مورد حمل��ه تبلیغات 
تخریبی قرار گرفته، آگهی مناسبتی جالبی را اکران 
کرده است. تبلیغات اخیر علیه این بانک باعث شده 
که مشتریان با دقت بیش��تری عملکرد این بانک را 
مورد ارزیابی قرار دهند و شاید همین موضوع عاملی 
شود که این آگهی بیشتر از گذشته مخاطب داشته 

باشد.
آگه��ی اخیر بانک اقتصاد نوین حال و هوای انقالب 
را به خوبی برای مخاطبان خود زنده کرده است. طراح 
آگه��ی این تبلی��غ را دقیقا مانن��د روزنامه های دوران 
انق��الب طراحی کرده اس��ت. آگهی مانند صفحه یک 
روزنام��ه اطالعات و کیهان آن دوران اس��ت و در کل 
صفحه از شعار های تبلیغاتی به عنوان تیتر های مختلف 
در س��تون های مجزا استفاده شده است. تیتر یک این 
آگهی شبیه به تیترهای روزنامه هاست. »نخسین بانک 
خصوصی جمهوری اسالمی« ایران تیتر یک این آگهی 
اس��ت. در این بخش طراح نام��ی از این بانک نیاورده، 
ولی در انته��ای آگهی لوگو و نام بانک اقتصاد نوین را 
طراحی کرده اس��ت. طرح آگهی تقریبا سیاه و سفید 
اس��ت و تنها بخش رنگ��ی آن تصویر لوگو، نام بانک و 

پیام تبریک اقتصاد نوین به مناسبت دهه فجر است که 
در انتهای آگهی و به طور مجزار قرار گرفته است. البته 
رنگ پس زمینه آگهی مانند کاغذی که مدت هاس��ت 
در بخشی خاک خورده همانند سازی شده است. طراح 
با این ش��یوه به راحتی توانسته قدمت این بانک را در 
ذهن مشتریان تداعی کند. برای مثال در بخش باالی 
آگهی این تیتر زده ش��ده »به عنوان گزارش احتمالی، 
توانسته ایم« و پایان همان تیتر درباره عملکردهای اخیر 
این بانک توضیحاتی آمده اس��ت. بانک با این آگهی از 
خاطرات شکل گرفته در ذهن مشتریان خود به خوبی 
برای یادآوری برند اقتصاد نوین استفاده کرده است. در 
واقع طراح هم ب��ا قدیمی کردن طرح آگهی از قدمت 
ای��ن بانک صحبت کرده و هم تصوی��ری از آن دوران 
را برای مخاطب تداعی کرده است. این شیوه عملکرد 
بانک نش��ان می دهد که برند کامال ب��رای خالصی از 
وضعیت بحرانی که به منظور پخش خبرهای تخریبی 
برای این بانک پیش آمده، برنامه ریزی کرده اس��ت و 
می خواهد اعتماد مش��تریان را دوباره به دست بیاورد؛ 
اعتمادی که به سختی به دست می آید و به راحتی نیز 

از بین می رود.

غم انگیزترین آگهی تبلیغاتی 
Super Bowl

 ،Nationwide Insurance بیم��ه  ش��رکت 
پ��س از آگه��ی تبلیغاتی ترس��ناک خود ب��ا الهام از 
یک تماس تلفنی واقعی به ش��ماره اورژانس )911(، 
 از غم انگیز تری��ن آگه��ی تبلیغات��ی خود در مس��ابقه

 Super Bowl رونمایی می کند. 
اخیرا محققان دریافته اند که نخس��تین عامل مرگ 
در دوران بچگی حوادثی هس��تند که می توان جلوی 
آنها را گرفت. این ش��رکت بیمه هم با توجه به همین 
اص��ل آگهی جدید خ��ود را طراحی کرده اس��ت. به 
گزارش  ام ب��ی ای نیوز، این آگه��ی تبلیغاتی با عنوان 
»امنیت را برقرار کنید«، پس��ر بچه ای را در حال بیان 
همه تجاربی نش��ان می دهد )مثل دوچرخه سواری و 
ازدواج( ک��ه به دلی��ل مرگ زودهنگام خ��ود قادر به 

انجام آنها نیست. 

تبلیغات خالق

Welti-Furrer آگهی: شرکت حمل و نقل

کافه تبلیغات
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ایستگاه تبلیغات

حامد شایگان

حسین محمدیان

هر برندی س��االنه هزینه ای را برای تبلیغ 
محص��ول خ��ود در رس��انه های پرمخاطبی 
همچ��ون صدا و س��یما در نظ��ر می گی��رد و 
با توج��ه به اینکه فعالیت ش��رکت در کدام 
گروه بندی صدا و سیما قرار می گیرد و در چه 
طبقه ای براس��اس تعداد مخاطب، محصول 
خ��ود را معرف��ی می کند، مش��مول هزینه 
متفاوت��ی برای تبلیغ کاال خواهد بود. از این 
رو کارشناسان معتقدند شرکت ها با بررسی 
مش��وق های صدا و س��یما و با تدوین قرارداد 
پخ��ش آگهی پیش از آغاز س��ال پیش  رو و 
ارائه محصوالتی در راستای توسعه اقتصادی 
کش��ور، افزایش بودجه آگهی، خوش حسابی 
و. . . می توانند از اضافه پخش آگهی بهره مند 
ش��وند و نس��بت به ش��رکت های رقیب، با 
کمتری��ن هزین��ه، تبلیغات بیش��تری را در 

صدا و سیما برای مخاطبان نمایش دهند. 
تبلیغ��ات تلویزیون��ی ب��ا بهره گی��ری از 
تکنیک های ویژه تاثیر عمیق و گس��ترده ای 
روی مخاطبان دارد. از این رو ش��رکت های 
و برنده��ا هر س��اله بودج��ه ای را ب��ه جذب 
مخاطب��ان تلویزی��ون تخصی��ص می دهند. 
اداره کل بازرگان��ی صدا و س��یما نی��ز برای 
همراه��ی ب��ا برنده��ا در همکاری س��االنه 
تعرفه ه��ای تبلیغات��ی را در هف��ت گ��روه 
تعریف و به تم��ام کانون های تبلیغاتی ارائه 
 می کن��د تا مش��تریان در جری��ان هزینه ها 
ق��رار بگیرن��د. به گون��ه ای ک��ه اپراتور ها در 
باالترین س��طح در گروه اول قرار می گیرند، 
پ��س از آن بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و 
در گ��روه س��وم و چه��ارم نی��ز ب��ه ترتیب 
س��ازمان ها و شرکت های دولتی و در  نهایت 
شرکت های خودرو سازی قرار می گیرند. در 
واقع مش��تریان بازرگانی صدا و سیما با توجه 
ب��ه اینک��ه در کدام گ��روه ق��رار می گیرند، 
مش��مول پرداخت تعرفه های متفاوتی برای 

تبلیغات تلویزیونی خواهند بود و ش��رکت ها  
از گروه ه��ای اول به س��مت پایی��ن هزینه 

بیشتری برای تبلیغات پرداخت می کنند. 

هر ثانیه تبلیغ
 7 میلیون و 410 هزار تومان! 

بازرگان��ی  تبلیغ��ات  دیگ��ر،  س��وی  از 
صدا و س��یما در 35 طبق��ه تدوین ش��ده که 
طبق��ه اول برای هر ثانی��ه پخش تلویزیونی 
پایین ترین هزینه و طبقه 35 باالترین تعرفه 
را پرداخت می کند. به عبارت دیگر در بودجه 
س��ال 94 برای هرثانیه تبلیغ تلویزیونی در 
طبقه اول 100هزار تومان و برای طبقه 35 
مبلغ هفت میلیون و 410هزار تومان در نظر 

گرفته شده است. 
هر چند در پخ��ش نیز قوانین دیگری 
در م��ورد نحوه و چگونگ��ی ارائه وجود 
دارد. به طوری که تیزر نس��بت به رپرتاژ 
از نظر زمانی و هزینه ش��رایط متفاوتی 
دارد. ب��ا این حال قرار گرفتن در طبقات 
پایی��ن و گ��روه ب��اال بیش��تر در هزینه 

تبلیغات اثرگذار است. 

جذابیت پخش آگهی در برنامه های 
طبقات باالتر

ی��ک کارش��ناس بازرگان��ی در مورد  
تعرفه های بازرگانی صدا و س��یما اظهار کرد: 
از آنجای��ی ک��ه قراردادهای صدا و س��یما با 
ش��رکت ها به س��ه دسته تقس��یم می شود، 
ش��رایط پخش آگهی آنها نیز متفاوت است، 
چراک��ه در قراردادهای نوع »الف« ش��رکت 
می تواند در تمام طبقات درخواس��ت پخش 
آگهی بدهد، به ویژه برای طبقه 21 تا 35 که 
بیشترین اثربخش��ی را دارد. در قراردادهای 
ن��وع »ب« ش��رکت ها می توانن��د تبلیغات 
خ��ود را در برنامه های بی��ن طبقه ای 17 تا 
21 ب��رای مخاطبان به نمایش بگذارند و در 
قرارداده��ای گروه »ج« ش��رکت ها به دلیل 

اینکه هزینه کمتری را صرف آگهی کرده اند 
برن��د خود را در برنامه های طبقه یک تا 17 
تبلی��غ می کنند که نس��بت به طبقات دیگر 

مخاطب و جذابیت کمتری دارد. 
معین کلوش��انی ب��ا نگاهی ب��ه چگونگی 
تعیین هزین��ه تبلیغ در صدا و س��یما افزود: 
براساس کنداکتور طبقه، برنامه ها به صورت 
هفتگی تغییر می کند. به همین دلیل میزان 
هزینه تبلیغاتی بر پایه کدهای تعریف شده 
تعیی��ن می ش��ود. ب��رای نمونه کد ش��ماره 
3735 نش��ان دهنده این اس��ت که تیزر در 
شبکه س��وم س��یما در برنامه گروه هفت با 
طبقه 35 پخش خواهد ش��د. با تعریف این 
کده��ای چهار رقم��ی به س��ادگی می توان 

می��زان هزینه هر آگهی را محاس��به کرد. با 
این حال این کدها با نوسانات هفتگی که در 
طبق��ات برنامه ها به دلیل تف��اوت در تعداد 

مخاطب به وجود می آید تغییر می کند. 
او با اش��اره به اینکه هزینه تبلیغات برای 
برندهای خارجی و شرکت های ایرانی با نام 
برند های خارجی بیش��تر اس��ت، ادامه داد: 
برای ش��رکت های خارجی که محصول خود 
را در صدا و س��یمای ایران تبلی��غ می کنند، 
هزین��ه 2/5 براب��ر اس��ت و ب��رای کاالهای 
خارج��ی که با برن��د ایرانی در صداوس��یما 
آگه��ی می دهند، تعرف��ه ای دو برابری برای 

سال 94 در نظر گرفته شده است، همچنین 
کاالهای تحت لیسانس شرکت های خارجی 
نیز باید تعرفه ای 1/2 برابری پرداخت کنند. 

هزینه آگهی بر مبنای نوع نمایش
نوع پخش تبلیغات در هزینه آن تاثیر گذار 
اس��ت. گزارش آگهی که در آن نحوه تولید 
و س��اخت ی��ک محصول به صورت مس��تند 
معرفی می ش��ود، هزین��ه ای برابر 70 درصد 
برنامه همان طبقه ای را ش��امل می شود اما 
تبلیغ لوگوی ش��رکت مش��مول 25 درصد 
از هزینه آگهی هم��ان طبقه خواهد بود. از 
سوی دیگر دعوت به تماشا شیوه دیگری از 
تبلیغ برند اس��ت که اگر قبل یا بین برنامه 
نمایش داده ش��ود، تعرفه ای دو برابری از 
هم��ان طبقه باید پرداخ��ت کند و پس از 
برنام��ه 80 درصد از قیم��ت تعرفه را باید 

تقبل کند. 
بنابرای��ن عالوه ب��ر متغیره��ای طبقه و 
گروه، عوام��ل دیگری ه��م در افزایش یا 
کاه��ش هزین��ه تبلیغات در صدا و س��یما 
موثر است که شرکت ها باید بر مبنای آن 

بودجه الزم را تخصیص دهند. 
معین کلوش��انی در رابطه با مشوق های 
صدا و س��یما برای جذب بیشتر آگهی های 
تلویزیون��ی تصری��ح ک��رد: رس��انه مل��ی 
ب��رای جذب آگهی بیش��تر از مش��وق هایی 
به ن��ام اضافه پخش اس��تفاده کرده اس��ت 
ک��ه ان��واع مختلف��ی دارد. در اضافه پخش 
تس��ریع، صدا و سیما برای مش��خص کردن 
درآمده��ای تبلیغات��ی س��ال 94 از تاری��خ 
20 دی ماه امس��ال اعالم کرده ش��رکت ها 
می توانند درخواس��ت تبلی��غ کاالهای خود 
را برای س��ال آینده تعیی��ن و ثبت قرارداد 
کنند. این موض��وع کارکردی دوجانبه دارد 
و شرکت ها با اس��تفاده از این بند می توانند 
از زمان بیش��تری برای پخش تیزرهای خود 
بهره مند ش��وند. برای نمونه شرکت هایی که 

از 16 بهم��ن ماه تا 15 اس��فند ماه قرارداد 
آگهی های خود را تدوین کنند، از 50 درصد 
اضافه پخش سود خواهند برد و ثبت قرارداد 
از 16 اس��فند ماه تا پایان فروردین مشمول 
10 درص��د اضاف��ه پخش خواهد ب��ود. او با 
بیان اینکه شرکت ها می توانند از مشوق های 
صدا و سیما برای مدیریت هزینه آگهی خود 
اس��تفاده کنند، اضافه کرد: شرکت هایی که 
برای نخس��تین بار کاالهای خود را سال 93 
در رسانه ملی تبلیغ کرده اند، از 100 درصد 
اضافه پخش بهره مند خواهند شد. همچنین 
ش��رکت هایی که محص��والت آنها در جهت 
توس��عه اقتصادی کشور باش��د بسته به نوع 
کاال ب��ا اضافه پخش های 35 تا 75 درصدی 

تشویق خواهند شد. 

مشوق ها و کاهش هزینه های تبلیغاتی
در واقع صدا و سیما برای جذب آگهی های 
تبلیغاتی و افزایش درآمدهای ساالنه خود از 
تمام ابزارها اس��تفاده کرده است. به گونه ای 
که برترین و خوش حس��اب ترین ش��رکت ها 
نی��ز مش��مول اضاف��ه پخش خواهند ش��د. 
همچنین در صورتی که ش��رکت ها به صورت 
مس��تمر به مدت چند سال محصوالت خود 
را از طریق صدا و سیما تبلیغ کنند می توانند 
از اضافه پخش اس��تفاده کنند و این مسئله 
به طور قطع منجر خواهد ش��د ش��رکت ها 
بتوانن��د نس��بت ب��ه س��ایر رقبا ب��ا هزینه 
 کمت��ری محصوالت خ��ود را به مش��تریان 
معرف��ی کنند. از س��وی دیگر، صدا و س��یما 
تبلیغ��ات در برنامه ه��ای پربینن��ده خود را 
ب��ا عنوان برنامه ویژه ب��ا تعرفه ای چند برابر 
همراه کرده اس��ت تا ش��رکت ب��ا کمترین 
توالی پخش بیش��ترین اثرگذاری را داش��ته 
باش��د. اگرچه برند ها در صورتی که بیش از 
بودجه تعیین شده برای پخش آگهی ساالنه 
خود تبلیغ کنند با اضافه پخش ها تش��ویق 

خواهند شد. 

صدا و سیما تبلیغات در برنامه های پربیننده 
خود را با عنوان برنامه ویژه با تعرفه ای چند 
برابر همراه کرده است تا شرکت با کمترین 
توالی پخش بیشترین اثرگذاری را داشته 
باشد. اگرچه برند ها در صورتی که بیش از 

بودجه تعیین شده برای پخش آگهی ساالنه 
خود تبلیغ کنند با اضافه پخش ها تشویق 

خواهند شد

از میان خبرها

 تعرفه بازرگانی صدا و سیما 
و رویکرد اقتصادی شرکت ها

تبلیغ کن
 اضافه پخش تشویقی بگیر
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برگزاری دوباره مسابقه هفت سین 
توسط تولیدکننده شوینده

ایده ای تکراری 
برای مشتریان غیرتکراری

عل��ل تکرار یک آگهی مناس��بتی ی��ا یک ایده 
تبلیغاتی توس��ط ش��رکت های داخل��ی را باید در 
موضوعات مختلفی جست وجو کرد. شاید آگهی از 
نظر طراحان و سازندگان آن موثر واقع شده و آنها 
به هدفی که داش��ته اند رسیده اند و خواستار تکرار 

آن به دفعات مختلف بوده اند. 
این موض��وع نیاز به تحقیقات بازار و س��نجش 
اثربخش��ی آگهی ه��ا دارد ک��ه باتوج��ه ب��ه روند 
حرکت��ی تبلیغ��ات داخلی به نظر کمتر ش��رکتی 
اق��دام ب��ه این عملک��رد می کن��د. فرضی��ه دوم 
درباره تکرار دفعات اکران یک آگهی توس��ط یک 
ش��رکت این است که ش��رکت ایده دیگری ندارد 
 که به س��راغ ای��ده تکراری س��ال گذش��ته خود 

رفته است. 
در همی��ن راس��تا و درحالی ک��ه هنوز تا س��ال 
نو حدود یک ماه و نیمی باقی اس��ت و بس��یاری 
برگ��زاری  ح��ال  در  همچن��ان  ش��رکت ها  از 
جش��نواره های زمس��تانی خود هس��تند، یکی از 
ش��رکت های تولیدکننده پودر لباسش��ویی اقدام 
 ب��ه برگ��زاری مس��ابقه ای به مناس��بت س��ال نو 

کرده است. 
اجرای ایده برگزاری این مسابقه توسط شرکت 
ت��ازه نیس��ت و س��ال گذش��ته نیز این ش��رکت 
مسابقه ای را به همین شکل و شمایل برگزار کرده 
ب��ود. باید ب��رای قضاوت درب��اره تاثیرگذاری ایده 
تکراری این شرکت روی مشتریان به سراغ کسانی 
برویم که در مسابقه سال گذشته شرکت کرده اند. 
 البته این کار نیز روشی زمانبر است و نیاز به تیمی 

مجهز دارد. 

هفت سین به نیت سال نو 
این ش��رکت تولیدکننده مواد ش��وینده س��ال 
گذشته از مخاطبان خود خواسته بود که هفت عدد 
س��ین را از روی لوگوی حک ش��ده بر بسته بندی 
این ش��رکت جدا کنند و برای دریافت جایزه برای 
آن بفرس��تند. شیوه ای که مش��تریان ایرانی با آن 
کامال آش��نا هس��تند و اکثر آنها نیز یکبار هم که 
شده آن را تجربه کرده اند و بارها به دلیل اینکه از 
این کار نتیجه ای نگرفته اند، ش��رکت های مختلف 

را متهم به دروغ گویی کرده اند. 
معموال ش��رکت ها درباره این اتهامات می گویند 
که تعداد نفرات ش��رکت کننده زیاد اس��ت و آنها 
مجبور به قرعه کش��ی هس��تند، روش��ی که باعث 
حذف تعداد زیادی از شرکت کنندگان خواهد شد. 
با تمام ضعف هایی که برگزاری این مسابقات برای 
برندها به همراه دارد، باز ش��رکت ها تمایل زیادی 

به برگزاری آنها دارند. 
این ش��رکت تولیدکننده پودر لباسش��ویی نیز 
بارها از این ش��یوه اس��تفاده کرده، اما نکته قابل 
بررس��ی در مس��ابقه این ش��رکت آگهی طراحی 
ش��ده در جهت اطالع رس��انی این رویداد اس��ت. 
این ش��رکت برای اعالم این مسابقه آگهی جالبی 
طراح��ی کرده اس��ت، طرح��ی ک��ه از حوله های 
س��بزرنگ با نواری قرمزرنگ کنار یکدیگر تشکیل 
ش��ده اس��ت؛ حوله هایی که به نوعی س��بزه سفره 
هفت س��ین را ب��رای مش��تریان تداع��ی می کند. 
از طرف��ی ای��ن آگهی، ح��س پاکیزگی ک��ه براثر 
اس��تفاده از محصوالت این برند نصیب مش��تریان 
 می ش��ود را نیز با این طراح��ی به خوبی در یادها 

زنده می کند. 
ش��رکت عالوه بر این طرح، برای اجرای مسابقه 
نی��ز ایده جالب��ی را ارائه داده اس��ت؛ ایده ای که 
مش��تریان را متوج��ه همراهی برن��د در روزهای 
پایان��ی س��ال با آنه��ا می کن��د. گذش��ته از این، 
هفت س��ینی ک��ه در این مس��ابقه بای��د از کلمه 
اس��م این برند تشکیل شود، مش��تریان را بیشتر 
متوجه نام آن خواهد کرد و ش��رکت از این طریق 
 ن��ام برن��د را به نوعی در ذهن مش��تریان یادآوری 

می کند. 
باتوج��ه به ای��ن موارد، به نظر می رس��د اجرای 
دیرهنگام این مس��ابقه در س��ال گذش��ته توسط 
این ش��رکت، مس��ئوالن آن را ترغیب به برگزاری 
زودتر این مس��ابقه برای امسال کرده است. حال 
باید دید چه اس��تقبالی از این طرح که در س��ال 
گذش��ته نیز برگزار شده اس��ت ،خواهد شد. شاید 
مش��تریان استقبال بیشتری نسبت به این مسابقه 
کنند یا ش��اید ب��ه دلیل تکرار ای��ده، دیگر به آن 
 اعتم��اد نکنند و برای ش��ان جذابیت گذش��ته را 

نداشته باشد. 
به هرح��ال آنچه مس��لم اس��ت، این اس��ت که 
ش��رکت ها باید سلیقه هرساله مش��تریان خود را 
مورد سنجش قرار دهند و برای تغییر سلیقه آنها 
شیوه های جدیدتری را به کار برند تا بازخوردهای 

بهتری را از سمت آنها دریافت کنند. 

کاهش هزینه بازاریابی
 با تبلیغات دهان به دهان

در مقایسه با سایر فعالیت های تجاری، بازاریابی بیشتر 
با مشتری سروکار دارد. تامین رضایت و ایجاد ارزش برای 
مش��تری در کانون اندیش��ه و عمل بازاریابی نوین است. 
امروزه بازاریابی به عنوان کلیدی ترین واحد در هر تجارت 
به شمار می رود و شرکت های معتبر و بزرگ توجه ویژه ای 
ب��ه جذب مدیران بازاریابی کارآمد دارند. یکی از ابزارهای 
رای��ج بازاریابی و تبلیغات که اثر بخش��ی آن در بازاریابی 
خدمات نیز به چش��م می خورد، بازاریابی دهان به دهان 

است. 
تبلیغ��ات دهان ب��ه دهان یکی از بهترین ش��کل های 
بازاریابی اس��ت. ایجاد تفکر مناس��ب در افراد بسیار حائز 
اهمیت است. این مسئله می تواند به صورت به راه انداختن 
یک مسابقه یا یک رویداد باشد. در این روش باید مشتریان 
خ��ود را برای دریافت این اطالعات در اولویت قرار داده تا 
آنها در مورد شرکت به همه اطالع دهند. تبلیغات دهان 
به دهان قدرتمند ترین روش ارتباطات انسانی است و پیام 
تبلیغاتی مثبت شرکت ها یا سازمان ها بدون هیچ هزینه ای 
از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. این عمل با استفاده 
از مکالمه افراد به صورت چهره به چهره یا به صورت مجازی 
شکل می گیرد. تبلیغات دهان به دهان یک ابزار قدرتمند 
اس��ت که باید جزئی از استراتژی های موثر در بازاریابی و 
تبلیغات محسوب ش��ود. کنترل و اندازه گیری اثربخشی 
روش دهان به دهان بس��یار مشکل است اما نفوذ و تاثیر 
آن در تصمیم گیری خرید مخاطبان بی نهایت زیاد است. 
معرفی دوستان به خرید کاال و خدمات یا نهی آنها از اقدام 
به خرید همیشه رفتار قبل و بعد از خرید مشتریان را تحت 

تاثیر قرار می دهد. 
در صورتی که شرکتی از بازاریابی از طریق توصیه های 
زبانی به خوبی اس��تفاده کند، نتایج بس��یارموثری به بار 
می آورد و می توان��د چنان تاثیری در زمینه رقابت ایجاد 
کند که نتای��ج روش های دیگر بازاریابی به ندرت به پای 

آن می رسد. 
بیشتر شرکت ها به طور دائم از دیدگاه های مشتریان 
ب��رای تولی��د محص��والت و خدمات جدید اس��تفاده 
می کنند، اما گاهی رضایت مش��تریان برای بر سر زبان 
انداخت��ن محصول کافی نیس��ت. برای ایجاد ش��هرت 
موثر، تجربه مش��تریان از محصول نه تنها باید بس��یار 
فراتر از حد انتظار باش��د، بلک��ه محصول باید در مورد 
آن دس��ته از خصوصیاتی که برای مشتریان از اهمیت 
باالیی برخوردار است و بیشتر احتمال دارد درباره آن با 
دیگران صحبت کنند، برتری عمده ای نشان دهد. برای 
مثال اگرچه دوام ش��ارژ باتری برای صاحبان گوش��ی 
همراه از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، اما در مقایسه 
ب��ا دیگر خصوصیات محصول مث��ل طراحی و کارایی، 
مصرف کنندگان کمت��ر درباره آن حرف می زنند. برای 
آنکه مصرف کننده را به ابزار تبلیغی مفید تبدیل کنیم 
باید در آن دسته از خصوصیاتی برتری نشان دهیم که 
احتم��ال بالقوه برای بیان ش��دن در توصیه های زبانی 
دارند. ب��ا درک تاثیر توصیه های زبان��ی در کانال های 
مختلف آن و پیام های مورد اس��تفاده و متمرکز کردن 
فعالیت ه��ای بازاریابی روی آنها، ش��رکت ها می توانند 
مصرف کنندگان خ��ود را به گون��ه ای تجهیز کنند که 
پیام های موردنظر شرکت را به گوش دیگران برسانند و 
دسترسی و تاثیر آنها را افزایش دهند. تحقیقات نشان 
می دهد که در حوزه انواع محصوالت، اثر تبلیغات زبانی 
ک��ه یک مصرف کنن��ده به گ��وش مصرف کننده دیگر 
می رس��اند، دوبرابر بیشتر از تبلیغاتی است که سرمایه 
شرکت ها صرف آن می شود و بیشتر به افزایش فروش 
کمک می کند. در صورت بهره گیری مناسب از امکانات 
گسترده این روش بازاریابی، کسب و کار ما قدمی بزرگ 
رو به جلو برداش��ته است. این روش بازاریابی ارزان و با 
صرفه و برای مشتریان تان متنوع و جذاب است. در این 
روش بازاریابی سرویس های خوب از طریق مردم دهان 
به دهان و باعث می شود که یک سرویس یا شرکت از 

این طریق بر تعداد مشتریان خود بیفزاید. 

تصویر چرچیل برای رفع سالمتی

اگرچه بس��ته بندی های س��یگار و دخانیات به خاطر 
ماهی��ت مض��ر محتویات خ��ود چندان مورد بررس��ی 
ق��رار نمی گیرد  اما پ��روژه طراحی مجدد س��یگار های

Davidoff  با تصویر وینس��تون چرچیل چیزی فراتر 
از یک هویت خوب و خوش��ایند برای محصولی زیان آور 
و ساخته شده از تنباکو است. وینستون چرچیل بخشی 
از تاریخچه انگلستان اس��ت که استادانه توسط آژانس 
برندین��گ DewGibbons + Partners و آژان��س 
تبلیغاتی Johnny Fearless تکرار شد. این سیگار ها 
 )positioning( با ترکی��ب جدی��د و موقعیت یاب��ی
»سیگار های یک ش��خصیت«، س��یگار های وینستون 
 چرچی��ل فوق الع��اده اع��الی Davidoff را تش��کیل 

می دهند. 
این طیف سیگار های برگ در شش نوع مختلف از نوع 
بهترین سیگار هایی هستند که محبوب یک شخصیت 
منحصر به فرد یعنی وینستون چرچیل بوده اند. در پی 
تسخیر چهره این مرد، هر س��یگار جنبه ای متفاوت از 
شخصیت بس��یار پیچیده او را می ستاید. او نجیب زاده، 
هنرمند، سیاس��تمدار، فرمانده و داستانس��را به ش��مار 

می رفت و در عین حال همیشه در سفر بود.

با ظهور و رش��د اینترنت و 
به کارگیري آن در فعالیت هاي 
در  آن  گس��ترش  و  روزم��ره 
شرکت هاي تجاري، سازمان ها 
آن را در کس��ب وکار خود به 
منظور کس��ب برتري و مزیت 
رقابتي نسبت به رقبا و کسب 
افزایش سهم بازار و بهره وري 
ب��ه کار گرفتن��د. بازاریابي به 
عن��وان یک��ي از زمینه ه��اي 
مهم کس��ب وکار از این مورد 
بي تاثیر نمانده و تغییراتي در 
جنبه هاي مختل��ف آن ایجاد 
ش��ده اس��ت. براي انجام این 
ه��دف، باید ی��ک توافق کلي 
میان تی��م بازاریابي تان وجود 
داشته باش��د که اکنون زمان 
تغییر بزرگ در اس��تراتژي و 

منابع بازاریابي است. 

مرحله اول
پایه ریزي: به مشتریان هدف 
استراتژي اي  توجه کنید. هیچ 
در  س��رمایه گذاري  از  بهت��ر 
بازاریابي دیجیتالي و پایه ریزي 
وج��ود  رس��انه اي  طرح ه��اي 
ندارد. این به آن معناس��ت که 
منابع اولین اولویت را در میان 

مولفه ها دارد. 
جست وجوي پولي: چرا در 
خدمتي ک��ه نیازمند پرداخت 
پ��ول در ازاي جستجویش��ان 
است، سرمایه گذاري نمي کنید؟ 
مي تواند  پولي  جس��ت وجوي 
به دستیابي به طیف بیشتري 
مثمرثمر  از مخاطبان ه��دف 
باشد، زیرا در قبال خدمت به 
آنها هزینه کمي را مي پردازند. 
بازاریاب�ي مج�دد: بازاریابي 
مج��دد ابزار قدرتمن��دي براي 
افزایش آگاهي، اطمینان بخشي 
جدی��د  کس��ب وکارهاي  ب��ه 
مج��دد  ج��ذب  و  کش��ش  و 
مشتریاني اس��ت که سال ها به 
بوده اند.  آن محص��ول وف��ادار 
فرآین��دي  مج��دد  بازاریاب��ي 

کاراست که مي تواند نظر مثبت 
افرادي را که تمایل به استفاده 
از محصول یا خدمات شما دارند 
نیز جلب کن��د. بعضي از مردم 
تنها نیاز به اندکي انگیزه براي 
اعتم��اد کردن دارن��د. این یک 

رفتار خرید منطقي است. 
موبایلي هدفمند:  تبلیغات 
ش��اید پیدا ک��ردن مکان هاي 
خ��اص و ایج��اد تبلی��غ روي 
بیلبورده��اي مختلف یا ایجاد 
و پخ��ش نوش��ته چاپ��ي کار 
سختي باشد، اما تبلیغ توسط 

تلفن همراه چطور؟ این 
تبلیغ تنه��ا به کلیک با 
انگشت احتیاج دارد! اگر 
شما حقیقتا بخواهید در 
بازاریابي  زنده  حیطه اي 
تبلیغ��ات  از  کنی��د، 
موبایلي اس��تفاده کنید. 
تنها مطمئن ش��وید که 
تبلیغات ش��ما مشتریان 
هدف  را  نظرت��ان  مورد 

قرار مي دهد. 

مرحله دوم
هنگام��ي که بر اصول 
برنامه ری��زي  پای��ه اي 

کردید و یک مبناي قدرتمند 
ب��راي بازاریابي تان س��اختید، 
دوم  مرحل��ه  ب��ه  مي توانی��د 
بروی��د و ب��ا اس��تفاده از این 
محص��والت  ب��راي  مرحل��ه 
و خدمات��ي ک��ه شایس��تگي 
وارد  بازاریاب��ي  فش��ار  دارند، 
بازاریابي  کنید. استراتژي هاي 
محتوایي، رسانه هاي اجتماعي 
و روابط عمومي در این سطح 

قرار مي گیرند. 
بازاریابي محتوایي: داستان تان 
را از طری��ق راه های��ي که به 
روي ش��ما باز اس��ت بگویید؛ 
ویدئ��و،  پادکس��ت،  وب��الگ، 
نش��ریات،  الکترونیکي،  کتاب 
سمینار  اجتماعي،  رسانه هاي 
و وبین��ار. در روزنامه های��ي با 
برند مش��هور س��رمایه گذاري 
کنید ک��ه هم براي ش��رکت 

ش��ما و هم براي آن نش��ریه 
یک منبع مطمئ��ن اطالعات 

هستند. 
رواب�ط عموم�ي: رواب��ط 
وظایف��ي  از  یک��ي  عموم��ي 
نبای��د  اس��ت ک��ه هی��چ گاه 
ش��ود،  گرفت��ه  دس��ت کم 
مي تواند منتقل کننده داستان 
اطالعات درست  و  کسب وکار 
ب��ه خارج از س��ازمان باش��د. 
منتق��ل ک��ردن داس��تان تان 
از طری��ق رس��انه هاي جذاب، 
بازاریابي  یک س��رمایه گذاري 

خ��وب اس��ت که هی��چ گاه از 
بی��ن نمي رود. با وجود ش��ک 
و تردیدهای��ي که در تبلیغات 
چاپ��ي وج��ود دارد، تبلیغات 
در روزنامه یکي از روش هایي 
اس��ت که همچنان طرفداران 
ب��ه  دارد.  را  خ��ود  خ��اص 
ارتباط  تقوی��ت  همین جهت 
با نش��ریات چاپ��ي از مواردي 
اس��ت که داراي اهمیت است 
و نق��ش روابط عمومي در این 

میان پررنگ تر است. 
رسانه هاي اجتماعي: مطمئن 
ش��وید که پس��ت هاي ش��ما 
اجتماع��ي  رس��انه هاي  در 
داراي ه��دف و مرتب��ط ب��ه 
بازاریابي تان  کلي  اس��تراتژي 
باش��د. بهتری��ن روش ب��راي 
اطمین��ان از این مطلب ایجاد 
استراتژي هاي قابل جایگزیني 

براي همه تالش هاي بازاریابي 
محتوایي تان است. 

مرحله سوم
خدمات  محص��والت،  براي 
حقیقت��ا  ک��ه  وقایع��ي  و 
است،  سرمایه گذاري  شایسته 
ب��ه رس��انه هاي انب��وه توجه 
کنی��د. همچنی��ن ای��ن یک 
س��رمایه گذاري بزرگ اس��ت، 
به گون��ه اي که اگر مي خواهید 
پیام تان را از طریق رسانه هاي 
انبوه و بزرگ مانند بیلبورد یا 
تلویزیوني  آگهي ه��اي 
برس��انید،  مخاطب  به 
مطمئ��ن ش��وید ک��ه 
بای��د هزینه هاي انجام 
داش��ته  را  کار  ای��ن 
باش��ید. همچنی��ن به 
جایگزین های��ي ب��راي 
انبوه سنتي  رسانه هاي 
ک��ه اثرگذاري بیش��تر 

دارند نیز توجه کنید.
بیلبورد: به مکان هایي 
ک��ه در آنج��ا تجم��ع 
مش��تري زی��اد اس��ت 
بروید. ب��ه بیلبوردهاي 
موجود در این مکان ها 
مانند پارک، ف��رودگاه، مترو، 
فروش��گاه ها و هرجای��ي ک��ه 
بیلبورد  قرارگی��ري  مس��تعد 
اس��ت  تبلیغ تان  و گذاش��تن 
روش  ای��ن  کنی��د.  توج��ه 
تع��داد  توس��ط  مي توان��د 
زیادي از مش��تریان حتي در 
ب��ازه زمان��ي کم دیده ش��ود. 
بیلبوردها و بنرهاي تبلیغاتي، 
جایگاه خاصي در بین تمامي 
ابزارهاي تبلیغاتي دارند. بدیع 
ب��ودن آن نس��بت به س��ایر 
ابزارها س��بب جذابیت بیشتر 
آن در دنی��اي تبلیغات ش��ده 

است. 
چاپ فراتر از روزنامه هاي 
اصل�ي: آخری��ن ب��اري ک��ه 
ش��ما با دیدن ی��ک تبلیغات 
تمام صفح��ه در ی��ک روزنامه 
ب��ه وج��د آمدید چ��ه زماني 

ب��ود؟ اگ��ر جواب ت��ان مثبت 
اما  است، ش��ما تنها نیستید. 
باید بدانید روزنامه هاي آنالین 
پنج سال پیش به طور رسمي 
پیش��ي  چاپي  روزنامه هاي  از 
گرفتند. اگ��ر از روزنامه چاپي 
مطمئن  مي کنی��د  اس��تفاده 
شوید که آمار فروش مناسبي 

دارد. 
رسانه هاي پخش تیزرهاي 
ویدئوی�ي: نمي ت��وان منک��ر 
ش��د که آگهي هاي تلویزیوني 
همچنان پرطرفدارتر هس��تند 
اما چی��زي ک��ه در این میان 
باید ب��ه آن توج��ه کنید این 
است که آگهي شما باید خوب 
و مناس��ب تولید شده باشد تا 
آن اثربخشي که مي خواهید را 
داشته باشد، حتي اگر بخواهد 
استاني  در شبکه هاي محدود 

پخش شود.
 قب��ل از اینک��ه وارد حوزه 
ش��وید  تلویزیون  در  تبلیغات 
از خود بپرس��ید که آیا خرید 
برایتان از پول مهم تر اس��ت؟ 
آی��ا روش ه��اي جایگزی��ن از 
رس��انه هاي  کان��ال  طری��ق 
اجتماعي وجود دارد که بتواند 
همانن��د ویدئو ق��درت جلب 
نگاه هاي مخاطبان مش��تاق را 
داشته باشد؟ براي بسیاري از 
سازمان ها که به دنبال پرستیژ 
و رسانه هاي پرهزینه هستند، 
این تغییر از بازاریابي س��نتي 
ب��ه م��درن و س��رمایه گذاري 
اس��ت  ممک��ن  آن  ب��راي 
متقاعدکنن��ده باش��د. اگرچه 
این  از  مزیت عمده اس��تفاده 
روش ه��ا در مقابل هزینه زیاد 
آن، ثروت بادآورده ای اس��ت 
که ب��راي تیم بازاریابي ش��ما 
باقي مي مان��د. از این معیارها 
ب��راي تحلی��ل نتای��ج تغییر 
کنید  اس��تفاده  استراتژي تان 
و آن را با تی��م اجرایي تان به 
اشتراک بگذارید. اجازه دهید 
آنها روش��ي که اتخاذ کردید 
را دریابند و ش��ک و تردیدها 
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ایستگاه بازاریابی

بازاریابی به سبک ایرانی

چگونه طي 3 مرحله استراتژي سنتي بازاریابي شرکت مان را تغییر دهیم؟ 

پرشي بلند از بازاريابي سنتي به مدرن

عطیه عظیمی

حسین محمدیان

هدي رضایي 

بازاریابي مجدد ابزار قدرتمندي 
براي افزایش آگاهي، 

اطمينان بخشي به کسب وکارهاي 
جدید و کشش و جذب مجدد 

مشتریاني است که سال ها به آن 
محصول وفادار بوده اند. بازاریابي 

مجدد فرآیندي کاراست که 
مي تواند نظر مثبت افرادي را که 
تمایل به استفاده از محصول یا 
خدمات شما دارند نيز جلب کند

مدیری��ت ارتباط با مش��تری، 
سیس��تمی اس��ت ک��ه می تواند 
بازاریابی  مدیری��ت  فرآیند  همه 
را در کمتری��ن زم��ان ممک��ن 
بودجه بن��دی،  برنامه ری��زی، 
اج��را و اندازه گی��ری موفقی��ت 
فعالیت های بازاریابی را پوش��ش 
ده��د. از دیگ��ر قابلیت هایی که 
در این سیس��تم موجود اس��ت 
می توان به دسته بندی اطالعات، 
به ص��ورت  کمپی��ن  مدیری��ت 
حرفه ای، اطالع رسانی، تحلیل های 
استراتژیک برای افزایش کارایی 
بردن  باال  بازاریاب��ی،  برنامه های 
اثربخش��ی و پیگیری برنامه های 

بازاریابی اشاره کرد.
با  ارتباط  سیس��تم مدیری��ت 
مشتری به ش��ما امکان می دهد 
تا مشتریان را به شیوه های نوین 
و حرفه ای هدف گی��ری کنید و 
همچنی��ن با کم��ک تحلیلگران 
ق��وی ای��ن سیس��تم، داده های 
مناسب  اطالعاتی  به  مش��تریان 
و قابل برنامه ریزی تبدیل   شوند. 
به این صورت کس��ب و کار ش��ما 
قادر خواه��د بود تا به س��رعت 
ب��ه تمای��الت و نیازمندی ه��ای 

نوظهور  فرصت های  و  مش��تری 
بازار واکنش مناسب نشان دهد . 
به س��ازمان ها امکان برنامه ریزی 
تمام فعالیت ه��ای بازاریابی را از 
برنامه ریزی بودجه گرفته تا نرخ 
و  مورد انتظار  س��رمایه  بازگشت 
برای بهینه س��ازی  آنه��ا  اجرای 

فرآیندهای بازاریابی می دهد.
ای��ن سیس��تم ش��ما را ق��ادر 
خواهد س��اخت تا مش��تریان و 
مش��تریان بالقوه را با معیارهای 
مختل��ف دس��ته بندی ک��رده و 
دسترس��ی س��ریع به دسته های 
مختل��ف را ک��ه همیش��ه به روز 
هستند داش��ته باشید. با تقسیم 
ب��ازار ب��ه بخش ه��ای مختلف، 
س��ازمان قادر به ارائه محصوالت 
و  اختصاصی ت��ر  خدم��ات  و 
در نتیج��ه جذاب ت��ر خواهد بود . 
بازاریابی هوشمند  از لیست های 
و دینامی��ک و همچنین امکانات 
استفاده  مش��تریان  بخش بندی 
ک��رده و کمپین ه��ای بازاریابی 
خود را در کمتری��ن زمان برای 
بخش خاصی از مش��تریان خود 
اجرا کنید. به این ترتیب خواهید 
توانس��ت در هر لحظ��ه و حتی 
خ��ارج از س��ازمان، گزارش های 
آنالی��ن از میزان تاثیرگذاری هر 

کمپین، نرخ پاس��خ مش��تریان، 
نرخ بازگش��ت س��رمایه و دیگر 
ش��اخص های مهم را در اختیار 

داشته باشید.
ارتب��اط  مدیری��ت  سیس��تم 
ب��ا مش��تری در توانمندس��ازی 
مدی��ران بازاریابی برای طراحی، 
اج��را، هماهنگ��ی و نظ��ارت بر 
موثر  تبلیغاتی  فعالیت های  تمام 
اس��ت و شما را در توانمندسازی 
هدفمن��د  تبلیغات��ی  رقاب��ت 
در تم��ام کانال ه��ای ارتباط��ی 
ی��اری می رس��اند و همچنی��ن 
س��ودآوری  می��زان  می توانی��د 
برنامه ها، محصوالت، مش��تریان 
و ش��رکای تج��اری را کنت��رل 
کنید. این سیس��تم ب��ه مدیران 
و کارشناس��ان بازاریاب��ی کمک 
ش��اخص های  کنترل  با  می کند 
بازاریابی، تحلیل های استراتژیک 
ک��رده و درکی عمی��ق از میزان 
و  بازاریابی  برنامه ه��ای  عملکرد 
کمپین های تبلیغاتی به دس��ت 
آورن��د. مدی��ران و کارشناس��ان 
بازاریاب��ی همچنی��ن اطالع��ات 
زمین��ه  در  خ��ود  مورد نی��از 
ترجیه��ات  و  خری��د  فرآین��د 
مش��تریان و همچنین اطالعات 
ب��رای  را  جمعیت ش��ناختی 

بخش بن��دی ب��ازار مناس��ب به 
دست می آورند. 

با درک کام��ل از نیازمندی ها 
مش��تریان،  عالقه مندی ه��ای  و 
نیازهای آینده آنها را پیش بینی 
موث��ر  پیش��نهادهای  و  ک��رده 
و به هن��گام را ارائ��ه کنی��د ت��ا 
بدین وس��یله می��زان ف��روش و 
افزایش  را  وف��اداری مش��تریان 
ب��ا  می توانی��د  ش��ما  دهی��د. 
مدیریت  سیستم  یکپارچه سازی 
ارتباط با مش��تری با کانال های 
با  تعام��ل دوجانب��ه  ارتباط��ی، 
مش��تریان، مش��تریان بالق��وه و 
برقرار  خ��ود  تج��اری  همکاران 

کنید.
ب��ا اتص��ال سیس��تم مدیریت 
ارتباط با مش��تری )سی آر  ام( به 
سیستم تلفن، با تماس هر یک از 
مش��تریان یا همکاران تجاری با 
سازمان، پروفایل شخص مربوطه 
به صورت پاپ آپ در این سیستم 
بدین ترتیب  نشان داده می شود. 
تاریخچ��ه  در  تماس ه��ا  تم��ام 
مش��تری یا همکار تجاری ثبت 
می ش��ود. ضمن آنکه با استفاده 
از سیس��تم گردش کار سیستم 
مدیری��ت ارتب��اط ب��ا مش��تری 
می توان مش��تریان خ��اص را به 

فرد یا گ��روه خاصی از همکاران 
به صورت خ��ودکار ارج��اع داد. 
با  ارتب��اط  مدیری��ت  سیس��تم 
مش��تری امکان ارسال فکس را 
نی��ز از طریق سیس��تم وایپ در 

اختیار شما می گذارد.
از طریق یکپارچه سازی سیستم 
مدیری��ت ارتباط با مش��تری به 
وب س��ایت، هریک از مشتریان و 
همکاران تج��اری می توانند یک 
پروفایل داشته باش��ند که از آن 
طری��ق می توانند ارتباط دوجانبه 
ب��ا س��ازمان داش��ته و اطالعات 
مربوط به خود از جمله قراردادها، 
خدمات ارائه شده، صورتحساب ها 
و... را ک��ه حق دسترس��ی دارند، 
مش��اهده کنن��د. ضم��ن آنک��ه 
می توانند درخواست ها و شکایات 
خ��ود را نیز از طریق وب س��ایت 
برای ش��ما ارسال کرده و از روند 
رسیدگی آن آگاه شوند. سیستم 
مدیریت ارتباط با مشتری امکان 
اتص��ال به پن��ل پیام��ک و میل 
س��رور را دارد ک��ه از آن طری��ق 
ش��ما می توانید برای مش��تریان، 
هم��کاران تج��اری و مش��تریان 
بالقوه اطالع رس��انی های گسترده 
از طریق ایمیل و پیامک داش��ته 

باشید. 

مسلم نوری

مدیریت بازاریابی با سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 
کافه بازاریابی
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فروش��گاه  ی��ک  در  اگ��ر 
عرضه کنن��ده هود آش��پزخانه 
و اج��اق گاز فعالی��ت می کنید، 
ب��د نیس��ت بدانید ک��ه هر چه 
خانه ه��ای بیش��تری س��اخته 
شود، کار و بار ش��ما بیشتر رونق 
می گیرد . شما قرار است وسایل 
آشپزخانه را مهیا کنید و آدم ها 
وسواس ش��ان برای خرید لوازم 
منزل گاهی بیش از خرید خود 
منزل اس��ت . این ی��ک واقعیت 
غیر قاب��ل ان��کار اس��ت . دلی��ل 
این مدع��ا را می توانی��د با رصد 
رفتاره��ای اطرافیان تان بیابید . 
کسانی هستند که ممکن است 
برای ساخت خانه شان مهندس 
معم��ار و نقش��ه کش نیاورند و 
س��لیقه خود را مناس��ب بدانند 
اما حاضر نباش��ند یک قیچی بر 
پارچه کت و شلواری شان بزنند 
زیرا ممکن است پارچه را خراب 
کنند . حاال حکایت حساسیت بر 
سر خرید لوازم خانه است . لوازم 
آشپزخانه از حساسیت بیشتری 
نیز برخوردارند، زیرا این خانم ها 
هس��تند که باید رضایت خود را 
ب��رای خرید اعالم کنند . ش��اید 
فکر کنید با این هودهای بزرگ و 
اجاق های خوراک پزی چه کاری 
می توانی��د انجام دهی��د؟ مغازه 
شما همین اس��ت که هست، اما 
برخی نوآوری ها می تواند فروش 

شما را افزایش دهد.

عود روشن کنید
در ق��دم اول بای��د بدانی��د که 
از ع��ود غافل نش��وید . امروز هود 
به عن��وان یک وس��یله معمول و 
مورد اس��تفاده در اغلب خانه ها و 
آش��پزخانه ها وجود دارد . قدرت 
ه��ود، می��زان مک��ش، ص��دا و 
دیزاین، همگ��ی در انتخاب هود 
تاثیر دارن��د . طبیعتا کس��ی که 
می خواه��د ه��ود را روی اج��اق 
نصب کند، برایش اهمیت دارد که 
صدایی به گوش نرسد و بویی در 
خانه نپیچد . برای آنکه به انتخاب 
مش��تریان خود کمک کنید، از 
عود استفاده کنید . عود روشنی را 
که دود می کند زیر هود بگذارید 
تا مش��تری ببیند که چگونه دود  
توس��ط هود بلعیده می شود . این 

نکته بسیار مهمی است . 
 اگر هود می فروش��ید، مراقب 
بویی که در مغازه ش��ما به مشام 
می رسد باش��ید . س��عی کنید 

مغازه ش��ما بوی هیچ عطری را 
به خود نگیرد، زی��را در غیر  این 
ص��ورت نمی توانید چن��دان در 
جذب مش��تری موفق باش��ید . 
اگر مراقب بویی ک��ه در مغازه به 
مشام می رسد باشید، می توانید 
از همین اهرم ب��رای تبلیغ بهره 
ببرید و ق��درت محصوالت خود 

را به مشتری اثبات کنید . 

به زیبایی بها دهید
گاز،  اجاق ه��ای   
دنیایی ب��زرگ و متنوع 
دارن��د . ام��روزه دیگ��ر 
تنه��ا قدرت اج��اق مهم 
نیس��ت . از زمان��ی ک��ه 
اپ��ن  آش��پزخانه های 
در های ش��ان را به روی 
اهالی خان��ه باز کرده اند، 
زیبای��ی  و  دیزای��ن 
اجاق گاز اهمی��ت یافته 

است . 
حاال مه��م اس��ت که 
اج��اق گاز ش��ما چه��ره 
رخ  ب��ه  را  زیبای��ش 
روی  بکش��د .  بینندگان 

اجاق گازهایی که می فروش��ید 
حتما یک قابلمه زیبا قرار دهید . 
در این حالت می توانید مطمئن 
ش��وید که چش��م مش��تری به 
موقعیت همیشگی اجاق روشن 

می شود.

اطالعات بدهید
قابلیت های هود ها، اجاق گازها، 
مایکروویو ها و س��ایر وس��ایلی 
را ک��ه می فروش��ید در ی��ک 
کاغذ، تیت��روار پرین��ت کنید و 
در مع��رض دید مش��تریان قرار 
دهید . در چنین شرایطی اجازه 
می دهید مشتریان شما با خیال 
راحت، ب��دون آنکه م��دام وارد 
دیالوگ با شما ش��وند، بخوانند، 
ببینند و لذت ببرن��د . زیر لب از 

خود می پرس��ند این کاال با این 
مشخصات به دردشان می خورد 
یا نه . شما فقط وقتی وارد میدان 
شوید که مش��تری بین انتخاب 
یکی ب��ا دیگ��ری مردد ش��ده 
است . آن وقت در حکم یک داور 

می توانی��د وارد میدان ش��وید و 
دستور نهایی را صادر کنید . 

اجاق گازهای مدرن
حاال کم کم دیگر هر وسیله ای 
فرا ت��ر از ماهیت وج��ودی خود 
عمل می کند . در شرایط کنونی 
موبایل دیگر تنها وسیله ای برای 
مکالمه تلفنی با دیگران نیست . 
وس��یله ای اس��ت که دارنده به 
واسطه آن بسیاری از نیاز هایش 
را برط��رف می کن��د . ب��ه 
اینترنت متصل می ش��ود، 
می کن��د،  ضب��ط  ص��دا 
فیلم  می گی��رد،  عک��س 
می بین��د و.. . این موقعیت 
نی��ز  اجاق گاز ه��ا  ب��رای 
وجود دارد . آنها به س��اعت 
و نمایشگر مجهز هستند 
و می توان ب��ا برنامه ریزی 
 برای پخ��ت غذایی خاص 
اق��دام ک��رد . حاال ش��ما 
قابلیت ها  ای��ن  می توانید 
را ب��ه زب��ان طن��ز ی��ا به 
زب��ان رس��می ب��ه اطالع 

مشتریان تان برسانید . 
مثال بگویی��د این اج��اق گاز 
آن قدر کامل اس��ت که اگر اجازه 
بدهی��د برایتان نان ه��م خواهد 
گرفت! آن وقت مشتری شما نرم 
می شود و طالب دریافت اطالعات 

بیشتر از کاال . 

 یک آشپزخانه رویایی
ش��ما ق��رار اس��ت کااله��ای 
آشپزخانه را بفروشید. پس بهتر 
اس��ت ی��ک آش��پزخانه رویایی 
را به رخ مش��تریان تان بکش��ید . 
آش��پزخانه ای که در آن احساس 
آرامش و راحتی داشته باشند . اگر 
یکی از دوستان کابینت سازتان به 
کمک تان بیاید مطمئنا می توانید 
توفی��ق پی��دا کنید ت��ا موقعیت 
بهتری برای ف��روش ایجاد کنید . 
به لوستر ها و س��قف آویز ها دقت 
کنی��د . بای��د چیدمان س��قف تا 
کف ای��ن نقط��ه از مغازه ش��ما 
شبیه آشپزخانه باشد . از این رو، از 
لوسترهایی مناسب با آشپزخانه ها 
بهره بگیرید.میز کار ش��ما، یعنی 
دقیقا جایی که در آن می نشینید 
و فاکت��ور صادر می کنی��د، نقطه 
بس��یار مهمی اس��ت . بای��د فضا 
را ط��وری بچینید که مش��تری 
ح��س کن��د از آش��پزخانه وارد 
اتاق پذیرایی ش��ده اس��ت . میز 
کارتان را در این نقط��ه بگذارید 
و مش��تری را وارد پذیرایی کنید؛ 
با مبلمان��ی راحت و س��اده . حاال 
خاطره خوشی برای او می سازید . 
خاطره ای ماندگار که ممکن است 
سبب شود مش��تریان بیشتری 
راهی مغازه شما شوند . این نکته 
را در نظ��ر بگیری��د و از آن غافل 
نش��وید . ممکن اس��ت مشتری 
شما س��ال ها به هود نیاز نداشته 
باشد اما حتما دوستان و آشنایانی 
دارد که به ه��ود و اج��اق گاز و.. . 
نیاز پیدا کنن��د . رفتارت��ان باید 
طوری باشد که به مش��تری القا 
کند دوس��تی دارد که در این کار 
اس��ت . در چنین ش��رایطی شما 
به عنوان یکی از نزدیکان انبوهی 
از مشتریان تان می توانید مطمئن 
مغازه ت��ان  چرخ ه��ای  باش��ید 
همیش��ه می چرخ��د . زمانی که 
مشتری از ش��ما خرید می کند، 
در صورت بروز مش��کل ش��ما را 
می شناسد . بیشتر مشتریان برای 
اطمینان خاطر خودشان به سراغ 
گارانتی ها نمی رون��د . در نتیجه 
ش��ما باید کار آنها را انجام دهید . 
برای اطمینان از رضایت مشتری 
کافی اس��ت درصد اندکی از سود 
خود را به ارائه یک پاداش یا هدیه 
یا اش��انتیون ب��ه مش��تریان تان 
اختص��اص دهی��د . در این حالت 
خیال تان راحت خواه��د بود که 
آنها با لبخند از مغازه ش��ما خارج 

شده اند.

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )61(
پرهیز از مشابهت سازی کاالها

وقتی یک کاالی مرغوب ک��ه از ویژگی های منحصر 
به ف��ردی برخوردار ب��وده به یک محص��ول عادی که 
به راحتی با محصوالت مش��ابه خود قابل تعویض است 
بدل می ش��ود به این فرآیند مشابهت سازی کاال گفته 
می ش��ود . اگرچه این پروس��ه برای افزای��ش درآمد و 
به��ره وری اقتصادی مفید ارزیابی می ش��ود اما تحمل 
هزینه ه��ای آن برای ش��رکت های تج��اری کوچک 
بسیار دشوار اس��ت. ارزش اقتصادی و افزایش سود از 
منحصر به فرد بودن و خاص بودن یک محصول ناش��ی 
می ش��ود در حالی ک��ه مشابهت س��ازی محصوالت به 

کاهش سود و درآمد منجر خواهد شد . 

ایده
بهترین مثال برای مش��ابه و معمولی ش��دن کاالها 
صنعت تولید ریزتراشه هاس��ت . ریز تراش��ه ها در ابتدا 
به عن��وان نوآوری ه��ای تخصصی مطرح ش��دند و به 
همی��ن دلی��ل از ارزش اقتص��ادی باالی��ی برخوردار 
بودند ام��ا به تدریج تولید این محص��ول افزایش یافت 
و ریزتراش��ه ها ب��ه کاالهایی ع��ادی، در دس��ترس و 
قابل تعویض با محصوالت مش��ابه در بازار بدل شدند . 
این مشابهت س��ازی و عادی ش��دن محصول ماهیت 
صنع��ت تولی��د ریزتراش��ه ها را تغیی��ر داد طوری که 
همزمان ب��ا افزای��ش رقاب��ت در این صنع��ت میزان 
س��وددهی ش��رکت های فعال در این ح��وزه کاهش 

یافت . 
شرکت س��رمایه گذاری »هارا « که در حوزه صنعت 
س��رگرمی فعالیت می کند، متوجه ش��د تالش هایی 
نظی��ر اس��تفاده از طراحی ه��ای ساختارش��کنانه در 
محیط های��ی که مش��تریان در آن حض��ور می یابند و 
ش��رکت های دیگر در این حوزه کاری ب��رای پرهیز از 
عادی و مشابه شدن فعالیت شان انجام می دهند بسیار 
کهنه و بی اثر شده است . ش��رکت »هارا اینترتیمنت« 
دریاف��ت ک��ه بهتری��ن راه ح��ل ب��رای پرهی��ز از 
معمولی شدن و شبیه ش��دن خدماتی که به مشتریان 
ارائه می کند، افزایش و گس��ترش ارتباط با مشتریان 
و ارضای حس لذت جویی آنهاس��ت . این ش��رکت به 
منظور اجرایی ک��ردن تصمیم خود ب��ه ارائه و اجرای 
یک برنامه وفاداری مش��تریان اقدام کرد که براساس 
این برنامه به مشتریان وفادار و ارزشمند امتیازاتی در 
چارچوب طرح های مفصلی در قالب طرح های طالیی، 
طالی س��فید و الماس ارائه ش��د . گری الومن، مدیر 
اجرایی ش��رکت  هارا اینترتیمن��ت در رابطه با اجرای 
این ط��رح می گوید: زمان��ی که م��ن وارد این تجارت 
ش��دم کاالهای مشابه بس��یاری در بازار وجود داشت . 
وظیفه شما این است که در این شرایط کاال و خدمات 

متفاوتی را به مشتریان خود عرضه کنید . 
اگرچه عادی و ش��بیه ش��دن محصوالت به یکدیگر 
ی��ک سرنوش��ت اجتناب ناپذی��ر ب��رای بس��یاری از 
کسب و کارها به ش��مار می رود، اما شرکت های تجاری 

می توانند با ارائه محصوالت متفاوت و قابل تش��خیص 
در مقایس��ه با دیگر کاالها و خدمات مش��ابه در بازار 
و همچنی��ن ب��ا تش��خیص به موق��ع و صحی��ح زمان 
آغاز پروس��ه معمولی ش��دن کااله��ا و بازطراحی آن 
محصول و تبدیل کردن آن به ی��ک محصول جدید با 
خصوصیات خاص و عرضه آن به بازار از تبدیل ش��دن 
محصوالت ش��ان ب��ه کاالهای��ی معمولی و مش��ابه با 

کاالهای دیگر جلوگیری کنند.

آنچه باید در عمل انجام دهیم
س��عی کنید برای منحصر به فرد شدن و خاص بودن 
کاالها و خدماتی که ب��ه بازار ارائ��ه می کنید راه های 
متنوع و جدیدی بیابید و از این طریق از تبدیل شدن 
محصوالت ت��ان به کاالهای��ی عادی و مش��ابه با دیگر 

محصوالت موجود در بازار جلوگیری کنید.
اطمین��ان حاص��ل کنید ک��ه برخ��ی از ویژگی های 
محصوالت تان تخصص��ی و منحصر به فرد ب��وده و برای 
مش��تریان ارزش��مند باش��ند . زمانی که قص��د دارید تا 
در ح��وزه تجاری ی��ا صنعتی ک��ه رقابت در آن ش��دید 
اس��ت فعالیت کنی��د حتما پی��ش از آغ��از فعالیت تان 
احتمال مش��ابهت کاالی تولیدی ت��ان را با محصوالت 
دیگر ش��رکت های فعال در آن حوزه بررس��ی و ارزیابی 
کنید .  با اس��تفاده از قوانین حمای��ت از مالکیت معنوی 
محصوالت تان را تحت پوشش و حمایت قانونی قرار دهید 
و از این طریق از کپی برداری و تقلید س��ایر شرکت های 

رقیب   از کاالهای تولیدی تان جلوگیری کنید.

افزایش سود ساالنه هواپیمایي 
رایان ایر

ش��رکت هواپیمایي ارزان قیم��ت رایان ایر پیش بیني 
مي کند میزان سود س��االنه اش از اول آوریل سال ۲۰۱۴ 
تا ۳۱ مارس ۲۰۱۵ نس��بت به ارزیابي هاي اولیه اندکي 
رشد داشته باش��د و به رقم ۸۵۰ میلیون یورو برسد. این 
کمپاني همچنین پیش بیني مي کند تنه��ا از ماه ژانویه 
تا ماه مارس س��ال جاري میزان حمل ونقل مسافرانش 
۲۵ درصد افزایش پیدا کند.کاهش قیمت نفت و سوخت 
در بازار میزان ترافیک هوایي را اندک��ي افزایش داده، اما 
از سوي دیگر رقابت را در بخش کمپاني هاي هواپیمایي 
ارزان قیمت باال برده است. این شرکت ها همزمان قیمت 

بلیت هاي خود را کاهش داده اند.

س��اله   ۱۰۰ تاری��خ  در 
ادبی��ات رس��می و آکادمی��ک 
مدیری��ت، هزاران کتاب توس��ط 
صاحب نظران مدیریت و مدیران 
موف��ق صحنه ه��ای اقتص��ادی، 
اجتماع��ی، فرهنگی و سیاس��ی 
نوش��ته و منتش��ر ش��ده است . 
خواندن این کتاب ها مش��ارکت 
در تجارب ارزش��مند این مدیران 
و دس��تیابی ب��ه ایده ه��ای ناب 
صاحب نظ��ران مدیریت اس��ت 
که بر ه��ر مدیر هوش��مند و آگاه 
واجب اس��ت . مدیر دان��ای امروز 

می داند ک��ه الزم نیس��ت که هر 
ایده جدیدی را ب��ا هزینه گزاف و 
صرف وقت بس��یار ش��خصا خود 
تجربه کند، بلک��ه درس آموختن 
از آموخته ها و تجربیات هم ردیفان 
و مدیران در پهنه جهان، راهکاری 
به مرات��ب ارزان ت��ر و کم خطرتر 

است . 
با توجه به اینک��ه وقت مدیران 
محدود است و شناسایی و انتخاب 
کتاب های مناسب از میان هزاران 
کتاب منتش��ره بس��یار وقت گیر، 
کتابی تحت عن��وان »صد کتاب 

مدیریت در یک کتاب« توس��ط 
غالمحسین خانقایی ترجمه شده 

و به چاپ رسیده است . 
چکی��ده  حاض��ر  کت��اب 
اندیشه های نویس��ندگانی را که 
تاثیر ماندگار و س��ازنده ای بر هنر 
و پیشه مدیریت داشته اند، عرضه 
م��ی دارد . نوش��تار س��اده و روان 
ب��ه کار گرفته ش��ده در این کتاب 
به همراه توضیحات روش��نگر در 
م��ورد مطال��ب اصلی ه��ر یک از 
کتاب های مطروحه ب��ه خواننده 
کمک می کند ت��ا مجموعه دانش 

و تجربیات خ��ود را در قالب افکار 
و نظری��ات متفک��ران مدیری��ت 
س��ازماندهی مج��دد کن��د. در 
قس��متی از این کتاب می خوانیم: 
»به گفته گولمن، خودآگاهی شما 
را به پرورش درک بهتری از نحوه 
تاثیر احساس��ات  بر عملکردتان  
قادر می س��ازد . ش��ما همچنین 
می توانی��د از ارزش های تان برای 
تصمیم س��ازی تان  راهنمای��ی 
اس��تفاده کنید . ش��ما ب��ا توجه 
ب��ه توانایی ه��ا و ضعف های ت��ان 
و یادگی��ری از تجربی��ات خ��ود 

اع�ت�م�اد ب�ه نف��س  می توانی��د 
ب��ه  نس��بت  و  به دس��ت آورده 
توانایی ه��ا، ارزش ه��ا و اه��داف 
خود به قطعیت و یقین برسید .« 
این کتاب در ۴۱۴ صفحه توسط 
انتشارات فرا  به چاپ رسیده است.

صد کتاب مدیریت در یک کتاب 

گزارش »فرصت امروز« از نحوه مدیریت یک فروشگاه عرضه کننده هود و اجاق گاز
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پاسخ کارشناس؛ دکتر میثم شفیعي: 
س��اختار یک تبلی��غ معموال س��ه رکن اساس��ي را در 
خود جاي مي دهد؛ یک: حوزه مدیری��ت و اجرا که در آن 
مش��خص مي ش��ود که تبلیغ چگونه اجرا و کمپین هاي 
مرتبط با آن چگونه باید مدیریت ش��ود. دو: اس��تراتژیک 
ب��ودن تحلیل ی��ا راهبرده��اي تبلی��غ؛ ای��ن کار به این 
منظور انجام مي گیرد که س��نجیده ش��ود تبلیغ چقدر با 
راهبردها و اهداف س��ازمان هماهنگي و ارتباط دارد. سه: 
ابعاد فني تبلیغ؛ که تبلیغ از لحاظ س��اخت مورد ارزیابي 
قرار مي گیرد. هر س��ه رکن در هر تبلیغي قابل بررسي و 

تحلیل است. 
تبلیغات هیچ گاه اثر مس��تقیم روي فروش نمي گذارد. 
تبلیغ باعث برندسازي مي ش��ود و برند را ارتقا مي دهد و 

پس از آن برند است که باعث فروش محصوالت مي شود. 
به خاطر اینک��ه برند در ذهن مش��تریان تصویر پیدا کند 
و به یک ارزش ویژه میان مشتریان برس��د، باید به اندازه 
کافي از تبلیغات حمایت شود تا برند ساخته شود. تبلیغ 
از لحاظ محتوایي بای��د در خانه هاي مردم باش��د، تبلیغ 

باید در نهاد فکري مردم نفوذ کند. 
تبلیغات دقیق��ا نقش یک دن��ده  کمک��ي را براي یک 
س��ازمان بازي مي کند که هرج��ا الزم باش��د مدیر یک 
س��ازمان از آن اس��تفاده مي کند. در بحث توسعه خدمت 
جدید موضوع مهمي وجود دارد که ب��ه آن منحني عمر 
خدمت گفته مي ش��ود. وقت��ي منحني عم��ر خدمت به 
مرحله بلوغ برند برس��د مي توان خدمت جدید دیگري  را 
جایگزین قبلي کرد. در تبلیغ��ات بحثي وجود دارد به نام 
قالب ذهن؛ تبلیغ باید به گونه اي س��اخته ش��ود که ذهن 
مش��تري به آن قالب ش��ود؛ مانند ماهي ای که در قالب 
گیر مي کند، در این حالت مشتري هر جا که مي رود باید 

با تبلیغات مواجه ش��ود. در تولید محص��ول بحثي وجود 
دارد، با عنوان تولید کششي، در حال حاضر برندهاي دنیا 
از این ش��یوه تبعیت مي کنند، یعني برندهاي دنیا کاالیي 
را تولید مي کنند که مصرف کننده به آن نیاز دارد؛ به این 
معنا که زمان ش��روع تولید در کارخانه فشاري نیست که 
کاالیي را تولید کند و مردم مجبور به خرید آن باشند. در 
دنیاي امروز تولیدکنندگان چی��زي را تولید مي کنند که 

مردم تقاضاي آن را دارند. 
همی��ن کانس��پت را در بازاریاب��ي نی��ز داری��م یعني 
بازاریاب��ي کشش��ي. تولیدکنن��ده باید به گون��ه اي براي 
محصوالتش بازاریابي کند که بر مبناي نیاز مردم باش��د. 
در این میان تبلیغات نیز باید کشش��ي باشد. در تبلیغات 
باید نکته اي گفته ش��ود که مردم به آن نیازمند هستند. 
اگر این ن��کات را هن��گام طراحي و ارائ��ه خدمات جدید 
 مورد توجه ق��رار دهید، احتمال موفقیت ش��ما بیش��تر 

مي شود.

معرفي خدمت تازه به بازار

پرس�ش: کس�ب وکاري دارم و در حوزه هاي مختلف به بازار خدمات�ي را ارائه مي دهم، هن�گام ورود خدمت تازه به بازار ش�روع به 
تبلیغات مي کنم ولي در اکثر مواقع موفق نیس�تم. درصورت امکان م�را راهنمایي کنید که چه زماني و به چ�ه طریقي خدمت را به 

بازار معرفي کنم؟ 

تلفن همراهکلینیک کسب و کار)159(

- الو، الو، ...، آقا صدات��ون نمی آد... زززز.... ف ف ف 
ف... صدا نمی رسه... الوووو )سکوت(

- ای لعنت ب��ه اول و آخر اونی که ت��و رو اختراع... 
)تماس مجددا برقرار می شود.( 

- الو، الو، ....، آق��ا صداتون نم��ی آد... زززز... ف ف 
ف ف... صدا نمی رس��ه ... ال��وووو )س��کوت( )پایان 

تماس های تلفنی(
ای تف ب��ه این مقط��ع زمانی! بابا ی��ک موقعی که 
این وزوزک هم��راه تولید انبوه نش��ده ب��ود، آدم ها 
معق��ول سرجای ش��ان می نشس��تند.  ی��ک مفهوم 
ش��ریفی به نام محل س��ازمانی ب��رای هر انس��انی 
تعریف ش��ده بود، معم��وال یک دس��تگاه تلفن حاال 
یا خصوصی ی��ا اش��تراکی هم کنار دس��ت هر کس 
 بود، آدم زنگ م��ی زد یا صحبت می ک��رد یا حداکثر 

اشغال بود. 
آدم می دانست دوس��ت و دشمنش کدام است. آن 
وقت االن؟ هرکس یک گوشه ربع مسکون و سه ربع 
نامسکون برای خودش سیر آفاق و انفس می کند. به 
هوای اینکه یک دس��تگاه تلفن همراه در جیب یا قد 
کمرش دارد. حاال صدای زنگ را نمی ش��نود و نقطه 
کور اس��ت و آنتن نمی دهد و اینها همه حرف است. 
مهم این اس��ت که ما همراه داریم و صدقه س��ر این 

فناوری کسی تنها نمی ماند. مبارکا باشد!
این ش��انزدهمین بار اس��ت که همراه وامانده این 
جوانک را می گی��رم. به نظرم یک چیزی این وس��ط 
درست نیس��ت. مدام صدا نمی رس��د و صدا نمی آید 
و ززز و فس ف��س... ای دل غاف��ل! گفتم یک چیزی 
ایراد دارد. هر بار که من زن��گ می زنم یک الگو تکرار 
می ش��ود. فارغ از نوع صحبت من ک��ه قربان صدقه 
باش��د یا فحش، ای��ن جوانک همان یکس��ری جمله 
را تک��رار می کن��د. این ج��وان یکی از نف��رات گروه 
اس��ت که به تازگی به یک دس��تگاه گوش��ی همراه 
به قول قدیمی ها آخرین سیس��تم مزین شده و این 
خیال خام را که از این به بعد دسترس��ی به او آس��ان 
خواهد بود، در من ایجاد کرده و حاال هم که ظاهرا با 
سوء استفاده از حسن برخورد مدیریت مستقیمش، 
یک صدای ضبط شده موهن را نه یک بار و دو بار که 
ش��انزده بار تحویل بنده داده و یحتمل حمق و گولی 
من خیلی هم باید موجب انبس��اط خاطر عاطرشان 

شده باشد. 
چش��م بنده روش��ن با این پرس��نل تربیت کردنم! 
یک محاس��نی از تو دود بدهم ک��ه در تاریخ صنعت 
این س��رزمین بنویس��ند. اگر ندادم از س��ردر بخش 
تخصصی تحت مدیری��ت داهیانه خ��ودم به صورت 
باژگ��ون بیاویزندت هرچه خواس��تی بگ��و. ما جرات 
نمی کردیم جلوی رییس مان پا روی پا بیندازیم. حاال 
وضع ما را س��یاحت کن. فردا که س��رکار برمی گردی 
جوان نادان، صبر کن ببین چ��ه کارت می کنم... چه 
کارش کنم؟ اخراج که س��ر چنین مس��ئله مضحکی 
راه ندارد. پی��ش رییس هم که نمی ش��ود رفت، هزار 
تا لیچار ب��ارم می کند ک��ه تو مثال ریی��س آن بخش 
هس��تی و کجاس��ت اقتدارت و ... پس چه باید کرد؟ 
یک آبروریزی حس��ابی جلوی روی هم��ه حضار راه 
بیندازم چطور است؟ هم این جوانک مقصر ادب شود 
و هم خاطیان بالقوه حاضر در جمع، ماست های شان 
کیس��ه ش��ود! چطور اس��ت؟ خب بع��د از آبروریزی 
و توبیخ و اس��تخفاف چه می ش��ود؟ توضیح علت امر 
ناگزیر خواهد بود. فی المجلس اعضای گروه خواهند 
فهمید و بعد به یمن مه��ارت نفرات در امورات خطیر 
خاله زنک بازانه و به یاری لق لقه لس��ان قریب به اتفاق 
دوس��تان در کس��ری از ثانی��ه کلیه س��کنه محترم 
ش��رکت خواهند دانس��ت که فالن��ی ش��انزده بار به 
بهمانی زن��گ زده و هر بار یک صدای ضبط ش��ده را 
ش��نیده و در کمال بالهت هر بار س��عی کرده در دل 
این صدای ضبط شده رهی باز کند و کال سرکار بوده 
صد رحمت به ضریب هوش��ی کلم بروکلی و این چه 
مدیر ضایعی است و غیره و غیره. انصافا زیاد هم بیراه 
نمی گویند. بن��ده نمی دانم هول و والی پ��روژه بود، 
اوقات تلخی عقب افتادن کار ب��ود، حرص خوردن از 
دست فناوری و ارباب صنایع دقیقه بود یا هر چه بود 
باالخره موجب این حواس پرتی ش��د. به نظر می رسد 
بد نیس��ت کمی به حافظ��ه و حواس جمع��ی و این 

چیزها هم بها بدهیم. عجالتا جوانک را بی خیال. 

سازمان چابک 
آیا می دانستید هدف س��ازمان چابک ایجاد رضایت 
برای مشتریان و کارمندان است؟ یک سازمان ضرورتا 
دارای مجموع��ه ای از ظرفیت ها برای پاس��خگویی به 
تغییرات در محیط تجاری اس��ت . اگرچه وضعیت های 
تجاری در بیش��تر ش��رکت ها خودش��ان را در انبوهی 
از تقاضاه��ای غیر قاب��ل پیش بینی پنه��ان می کنند 
و درنتیج��ه، افزایش س��ریع چابک��ی الزم و ضروری 
است. چابکی ممکن اس��ت به عنوان توانایی سریع یک 
س��ازمان در پاس��خگویی به تغییر در ب��ازار و تقاضای 
مشتریان تعریف شده باش��د. برای اینکه یک سازمان 
به چابکی دس��ت یابد، باید ایجاد کنندگان چابکی در 

آن سازمان وجود داشته باشند.

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

غزال بابایی

آیا می دانستید

شما قرار است کاالهای 
آشپزخانه را بفروشید پس بهتر 
است یک آشپزخانه رویایی را 
به رخ مشتریان تان بکشید . 

آشپزخانه ای که در آن احساس 
آرامش و راحتی داشته باشند . اگر 
یکی از دوستان کابینت سازتان به 
کمک تان بیاید مطمئنا می توانید 

توفیق پیدا کنید تا موقعیت بهتری 
برای فروش ایجاد کنید

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 65,366,30شاخص کل
(420,91)میزان تغییر
B 2,933,974,005ارزش بازار

B 1,194,536ارزش معامالت
M 660,273حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(53,4)3,074نفت و گاز پارسیان

(44,94)6,857گروه مپنا
(33,09)10,612پتروشیمی خلیج فارس

(28,45)3,132کشتیرانی ایران
(25,72)750بانک صادرات

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1,2279,179لوله و ماشین سازی ایران

B 4,4517,285نورد آلومینیوم
B 2,6565,500حمل و نقل پتروشیمی

B 3,7115,262کارتن ایران
B 1,0684,103سایپا دیزل

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 5,04124,057حفاري شمال

B 25,84518,474پتروشیمی فناوران
B 17,34910,392تولید داروپخش
B 9,8959,426گروه صنعتی بارز

B 11,7787,115فوالد امیرکبیر کاشان

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,32518,83کاشی تکسرام
8,3468,53جوشکاب یزد
3,9073,99پارس سوئیچ
7,0703,99پگاه اصفهان

2,0883,98سامان گستر اصفهان

درصدقیمتنام کامل شرکت
(23,01)10,006داروسازی اکسیر
(4)9,032دشت مرغاب

(3,99)5,507قند شیرین خراسان
(3,99)7,292آلومراد
(3,98)2,171لعابیران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M96,875 B 92,713کمباین سازی
M55,598 B 52,622سایپا دیزل
M88,700 B 44,602گروه بهمن

M22,791 B 28,610ایران خودرو دیزل
M17,714 B 23,631بانک صادرات

ارزشحجمنام کامل شرکت
M96,875 B 92,713کمباین سازی

M88,700 B 44,602گروه بهمن
M66,417 B 21,656صنایع آذرآب

M59,950 B 22,122ایران خودرو
M55,598 B 52,622سایپا دیزل

تعدادقیمتنام کامل شرکت
10456307کمباین سازی
19892891گروه بهمن
10572700سایپا دیزل

30672622صنایع آذرآب
27102123ایران خودرو

 746,20شاخص کل
(0,60)میزان تغییر

B 585,196ارزش معامالت
M 143,642حجم 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 کاال

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران پ��س از 11 روز 
روند صع��ودی با افت 420,91 
واحدی در عدد 65 هزار و 366 
واحدی متوقف ش��د . شاخص 
کل با افتی که داش��ت معادل 
0,64 درص��د کاهش پیدا کرد . 
بورس ته��ران در معامالت روز 
گذش��ته به اع��الم برنامه های 
ریی��س جدید س��ازمان بورس 
و اخب��ار مذاک��رات هس��ته ای 
واکنش��ی نش��ان ن��داد . گروه 
خ��ودرو برترین گ��روه صنعت 
ب��ازار ب��ود به گونه ای ک��ه طی 
16863 نوب��ت معامالتی 205 
میلیون و 254 هزار س��هم به 
 547 و  میلی��ارد   328 ارزش 
میلی��ون ریال معامله داش��ت . 
پس از خ��ودرو گ��روه مالی و 
مرتبه ه��ای  در  ماش��ین آالت 
دوم و س��وم برترین های گروه 
صنعت قرار گرفتند . ش��اخص 
کل فرابورس ای��ران نیز با 0,6 
واحد کاهش ب��ه 746 واحد و 
ارزش بازار اول و دوم فرابورس 
ب��ه 61 ه��زار میلی��ارد تومان 
رس��ید . نمادهای پتروش��یمی 
ایران زمی��ن  بان��ک  م��ارون و 
در ارتق��ای ش��اخص فرابورس 
اثرگذار ب��وده و نمادهای گروه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
زاگرس،  پتروش��یمی  ایرانیان، 
بان��ک گردش��گری، بانک دی 
و پتروش��یمی جم، در کاهش 
اثرگ��ذار  فراب��ورس  ش��اخص 
حج��م  بیش��ترین  بوده ان��د . 
معامالت فرابورس به معامله 20 
میلیون و 280 هزار سهم بانک 
گردش��گری اختصاص یافت و 
بیش��ترین ارزش معام��الت به 
نام گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی با رق��م 64 میلیارد و 

380 میلیون ریال ثبت شد . 

بورس به وعده ها واکنش 
نشان نمی دهد

از  ک��ه  ته��ران  ب��ورس 
می ب��رد،  رن��ج  بی اعتم��ادی 
اکن��ون در انتظ��ار تصمیمات 
عمل��ی در ح��وزه اقتص��ادی 
بوده و دیگر نسبت به حرف ها 
و وعده ه��ا واکنش��ی نش��ان 
نمی ده��د و تنها محرک قوی 
اقتصادی و سیاس��ی می تواند 
س��بب برگش��ت رونق به این 
بازار ش��ود . طبق صحبت های 
محم��د فطانت ف��رد، ریی��س 
س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار 
کاه��ش قیمت نفت مهم ترین 
عامل در افت یک س��ال اخیر 
بازار س��هام بوده اس��ت . این 
در حالی اس��ت ک��ه به دنبال 
افزای��ش 2.2 درصدی قیمت 
نفت برنت در روزهای گذشته، 
شاخص های بورس کشورهای 
با  عربی ح��وزه خلیج ف��ارس 
افزایش روبه رو شدند چنان که 

ش��اخص ارزش ب��ورس دوبی 
0.9 درص��د، قطر 0.4 درصد، 
کویت 0.6 و عمان 0.5 درصد 
بورس  ام��ا  داش��تند  افزایش 
به��ادار ته��ران روندی  اوراق 

منفی را سپری کرد . 

با گروه های بازار سهام
در گروه خودرو و س��اخت 
قطعات با توج��ه به حاکمیت 
رون��د منف��ی بر بازار س��هام، 
نمادهای این گ��روه نیز اکثرا 
منفی معامله شدند . سایپا که 
پنج روز پیش جهت برگزاری 
مجمع عموم��ی عادی به طور 
فوق الع��اده مبنی ب��ر انتخاب 
اعض��ای هیات مدی��ره متوقف 
شده بود روز گذشته بازگشایی 
شد و با وجود معامالت مثبت 
در اوایل بازگشایی، در دقایق 
پایانی بازار قیمت این نماد تا 
کف قیم��ت روزانه نزول کرد . 
روز  معامالت  همچنین ط��ی 
گذش��ته صف خری��د محکم 
گس��ترش  نماد  روزه  چندین 

س��رمایه گذاری ایران خ��ودرو 
نی��ز عرضه ش��د . ب��ا توجه به 
انج��ام ش��ده،  پیگیری ه��ای 
اعالم  پارس خ��ودرو  ش��رکت 
تعدی��ل  ک��ه  اس��ت  ک��رده 
پیش بینی را طی هفته جاری 
ارسال می کند و پس از انتشار 
بازگش��ایی  نم��اد  اطالعی��ه 
خواهد ش��د . س��رمایه گذاری 
رنا نی��ز در اواخر بازار در کف 
معامه می ش��د .  روزانه  قیمت 
در گ��روه بانک و موسس��ات 
اعتب��اری معام��الت در ب��ازه 
منفی انجام ش��د به طوری که 
بان��ک  و  ایران زمی��ن  بان��ک 
نماده��ای  تنه��ا  کارآفری��ن 
مثبت گروه در پایان معامالت 
هستند. با معامله 23 میلیون 
س��هم، نم��اد بانک ص��ادرات 
معامالت  پرحجم ترین  ای��ران 
گروه را به خود اختصاص داد . 
اکثر نمادهای گروه انبوه سازی 
نی��ز در ب��ازه منف��ی معامله 
سرمایه گذاری  شرکت  شدند . 
نوسازی  مسکن ش��مال غرب، 

و  ت�ه��ران  س���اخ�ت�مان  و 
سامان گستر اصفهان نمادهای 
مثبت گروه در پایان معامالت 
نماد س��رمایه گذاری  هستند. 
ش��اهد ب��ا 13.882 میلی��ون 
س��هم، پرحجم ترین معامالت 
گروه را داشت و با صف فروش 

معامالت خود را پایان داد.
در گروه س��یمانی همسو با 
جو بازار اکث��ر نمادها در بازه 
منفی معامله ش��دند . سیمان 
ش��اهرود  س��یمان  هگمتان، 
و س��یمان خ��اش نماده��ای 
مثبت گروه در پایان معامالت 
هس��تند. همچنین ب��ا وجود 
س��رمایه گذاری  معام��الت 
توس��عه صنای��ع س��یمان در 
بازه مثبت، آن ه��م در اوایل 
بازار، این نماد بازهم به قیمت 
عرضه اولیه خود یعنی 1500 
ریال معامله ش��د . این نماد با 
خرید های میلیونی حقوقی در 
این قیمت حمایت می شود . در 
گروه سرمایه گذاری، حاکمیت 
ج��و منفی ب��ر معام��الت را 
به طوری ک��ه  بودی��م  ش��اهد 
نمادهای سرمایه گذاری  به جز 
توسعه  سرمایه گذاری  بوعلی، 
و س��رمایه گذاری  بهمن   ملی 
در  گ��روه  نماده��ای  س��ایر 
ب��ازه منف��ی معامله ش��دند . 
ب��ا معامل��ه 17.195 میلیون 
سایپا  س��رمایه گذاری  س��هم 
پرحجم ترین معامالت گروه را 
داشت . در گروه ماشین آالت و 
تجهیزات با وجود صف خرید 
س��نگین این نم��اد در دقایق 
آغازین ب��ازار، صف آن عرضه 
ش��د و 92.7 میلیون سهم از 
این نم��اد م��ورد معامله قرار 
نیز  پایان معامالت  گرفت . در 
کمباین س��ازی ای��ران با صف 
خرید یک میلیونی همراه بود .

وعده های فطانت فرد و افزایش قیمت نفت هم تاثیری نداشت

کاهش تحریک پذیری شاخص کل از خبرهای مثبت

تس�نیم- نگاه��ی کوت��اه به 
تاسیس بورس در کشور از سال 
1346 تاکن��ون نش��ان می دهد 
بازار س��رمایه از ابتدای پیروزی 
انقالب به این س��و شاهد حضور 
پنج مدیر در 35 سال گذشته بر 
مسند خود بوده است و در طول 
س��ال های 58 ت��ا  76 اهلل  وردی 
رجایی سلماس��ی، از سال 76 تا 
82 س��ید احمد میرمطهری، در 
سال های 82 تا 84 حسین عبده 
تبریزی و از 84 به این س��و علی 
بازار سرمایه  صالح آبادی هدایت 
را برعهده داشته اند و چند ماهی 
هم هست که محمد فطانت فرد 
عنوان پنجمین سکاندار بورس را 

از آن خود کرده است.
اما ایجاد سازمان بورس اوراق 
به��ادار و بورس ه��ای چهارگانه 
شامل بورس اوراق بهادار تهران، 
بورس کاالی ای��ران، فرابورس و 
بورس انرژی و تاس��یس شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی، کانون ها 
و راه ان��دازی بازاره��ای مختلف 
در هر ی��ک از بورس ها از جمله 
در  گرفت��ه  ص��ورت   اقدام��ات 

10 سال گذشته در بازار سرمایه 
کشور هستند.

همچنی��ن معرف��ی نهاده��ای 
مالی مختل��ف مانند صندوق های 
سرمایه گذاری، شرکت های تامین 
مش��اور  ش��رکت های  س��رمایه، 
سرمایه گذاری، صندوق های زمین 
و ساختمان، شرکت های پردازش 
ش��رکت های  مال��ی،  اطالع��ات 
س��بدگردان و صندوق های پروژه؛ 
معرف��ی ابزاره��ای مختلف مالی 
مانند ان��واع صک��وک، اوراق آتی 
طال، اوراق آتی سهام، اوراق دارایی 
فکری، اوراق تس��هیالت مسکن، 
اوراق بیمه سهام به منظور تقویت 
نقش بازار سرمایه در تامین مالی 
و کاهش ریسک سرمایه گذاری در 
بازار؛ تدوی��ن و تصویب قوانین و 
مقررات الزم برای گسترش بورس 
از جمله تدوین قانون توسعه ابزارها 
و نهادهای مالی جدید که در سال 
88 در مجلس تصویب شد؛ توسعه 
زیرساخت های الکترونیک بورس و 
راه اندازی سیس��تم هایی همچون 
معامالت آنالین، سیس��تم جامع 
اطالع رس��انی ناش��ران (ک��دال)، 

معامالتی، سیستم  سامانه جدید 
پ��س از معام��الت ت��االر مجازی 
بورس و اقدام��ات گوناگون برای 
توس��عه فرهن��گ س��هامداری از 
جمله موارد قابل بیان در کارنامه 

10 سال گذشته بورس است.
معتقدند  برخی  اینکه  به عالوه 
اگر تحریم ها به کش��ور تحمیل 
س��رمایه گذاران  ورود  نمی ش��د 
خارجی به اقتصاد و بازار سرمایه 
و نیز حضور شرکت های بورسی 
کشور در س��ایر بورس های دنیا، 
تکامل و گس��ترش بیش��تر بازار 
س��هام را ب��ه همراه می داش��ت 
و امی��د اس��ت با از می��ان رفتن 
تحریم ه��ا، پنج��ره ای جدید به 

روی بورس گشوده شود.
ب��ا این حال نکته قابل توجه در 
خص��وص عملکرد بازار س��رمایه، 
آمار و اطالعاتی است که در چند 
س��ال گذش��ته با افزایش حجم و 
ارزش معامالت همراه بوده اس��ت 
ک��ه نبای��د در این زمین��ه ابالغ 
سیاس��ت های کل��ی اص��ل 44 و 
تاثیر آن بر معامالت بازار سرمایه 
و افزایش حجم و ارزش معامالت 

و نیز فرهنگ سهامداری در کشور 
را نادیده گرفت.

بر این اساس، سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساس��ی در س��ال 
84 در حالی ابالغ ش��ده است که 
براساس آن نظام اقتصادی کشور 
به س��ه بخش دولت��ی، تعاونی و 

خصوصی متکی شود.
براس��اس این اصل مهم قانونی، 
اهداف��ی چون ش��تاب بخش��یدن 
به رش��د اقتصاد ملی، گس��ترش 
مالکیت در س��طح عموم مردم به  
منظ��ور تامین عدال��ت اجتماعی، 
ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی 
و بهره وری منابع مادی و انس��انی 
و فناوری، افزای��ش رقابت  پذیری 
در اقتص��اد مل��ی، افزایش س��هم 
تعاونی  بخش ه��ای خصوص��ی و 
در اقتص��اد مل��ی، کاس��تن از بار 
مال��ی و مدیریتی دولت در تصدی 
فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح 
عمومی اش��تغال و تش��ویق اقشار 
مردم به پس انداز و س��رمایه  گذاری 
و بهب��ود درآمد خانوارها در اقتصاد 

کشور دنبال می شود.
همچنی��ن سیاس��ت های کلی 

توس��عه بخش ه��ای غیردولتی و 
جلوگی��ری از بزرگ ش��دن بخش 
دولتی از جمله مواردی اس��ت که 
براس��اس اصل 44 قانون اساسی 
باید مورد توجه و عمل قرار گیرد 
و برای عملی شدن آن الزاماتی در 
قانون دیده و تکلیف ش��ده است، 
از جمله اینکه قیمت گذاری سهام 
ش��رکت های دولتی باید از طریق 
بازار ب��ورس انجام ش��ود و نیز بر 
عرضه سهام با اولویت بازار سرمایه 

به ویژه بورس تاکید شده است.
ب��ر این اس��اس، از زم��ان ابالغ 
سیاس��ت های اص��ل 44 قان��ون 
اساسی در سال 84 تا به امروز بالغ 
بر 1325 هزار و 773 میلیارد ریال 
سهام ش��رکت های دولتی واگذار 
شده که 715 هزار و 474 میلیارد 
ری��ال آن مع��ادل 54 درصد کل 
واگذاری ه��ا از طریق بورس اوراق 
بهادار انجام ش��ده که تاثیر زیادی 
بر افزایش حجم و ارزش معامالت 
بورس داشته اس��ت؛ هر چند در 
سال جاری این میزان واگذاری به 
کمترین میزان خود از س��ال 84 

تاکنون رسیده است.

تاثیر سیاست های اصل ۴۴ بر توسعه بازار سرمایه

دوشنبه
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دریچه

خبر

کاهش نرخ بهره مالکانه معادن
پیام مثبتي براي بازار سرمایه است

محمدرض��ا پورابراهیمي، نایب رییس کمیس��یون 
اقتص��ادي مجلس کاهش نرخ به��ره مالکانه معادن 
را پیامي مثب��ت براي بازار س��رمایه خواند و گفت: 
اقدام مثبت تر این بود که حق انتفاع دولت را به جاي 
اینکه از مح��ل فروش ش��رکت هاي معدني در نظر 
بگیرن��د، از درصدي از س��ود آنها دریافت کنند. وي 
تصریح ک��رد: کاري که از چند س��ال قبل براي دو 
مجموعه سنگ آهني گل گهر و چادرملو اتفاق افتاد، 
خ��الف ضوابط و مقررات ب��ود و از روز اول هم این 
موضوع قابل قبول نبود و با کلیت آن مخالف بودیم. 
عضو ش��وراي عالي بورس افزود: من در کمیس��یون 
صنایع هم گفتم که پروانه بهره برداري ش��رکت هاي 
چادرمل��و و گل گهر در زم��ان قیمت گذاري و عرضه 
س��هام در بورس به نام مالکان بوده اس��ت، بنابراین 
االن برگش��ت اینها ب��ه دولت خالف قانون اس��ت. 
نایب رییس کمیسیون اقتصادي مجلس همچنین از 
احتمال خروج موضوع بهره مالکانه سنگ آهني ها از 

بودجه ساالنه خبر داد. 

تصمیم درست شوراي عالي بورس 
در مورد محصوالت پتروشیمي

ابوذر ندیمي، نایب رییس اول کمیسیون اقتصادي 
مجلس گفت: ش��وراي عالي بورس در تیرماه امسال 
به درستي تصمیم به واقعي کردن قیمت محصوالت 
پتروشیمي و عرضه همه جانبه محصوالت در بورس 
کاال گرفت، اما امروز ش��اهد عرض��ه خارج از بورس 
مجتمع هاي پتروشیمي هس��تیم که این موضوع از 
یک تبصره در مصوبه وزارت صنعت نشات مي گیرد. 
نایب رییس اول کمیس��یون اقتصادي مجلس افزود: 
تصمیم ش��وراي عالي بورس در آن زمان از س��وي 
وزارت صنعت به دستگاه هاي مربوطه همچون بورس 
کاال ابالغ ش��د اما وجود تبص��ره اي مبهم که اجازه 
عرضه کاالها در خارج از بورس را به پتروش��یمي ها 
م��ي داد، در همان زمان نیز م��ورد انتقاد نمایندگان 
مجل��س قرار گرف��ت. وي اظهار کرد: براس��اس این 
تبصره اگ��ر محصولي در ب��ورس کاال طي دو نوبت 
خریدار نداش��ت، مجوز خ��روج از بورس را مي گیرد 
اما نکته اینجاس��ت که همین موض��وع به انگیزه اي 
براي بازگشت دالالن به مبادالت پتروشیمي تبدیل 
ش��ده اس��ت. نایب رییس اول کمیس��یون اقتصادي 
مجل��س ادامه داد: به عبارت دیگر وزارت صنعت در 
مصوبه خ��ود، ابتدا تنها کان��ال عرضه محصوالت را 
بورس کاال معرفي کرده اما در تبصره اي مجوز عرضه 
خ��ارج از بورس را به پتروش��یمي ها داده که وزارت 
صنع��ت باید این تبصره را اص��الح کند. نایب رییس 
کمیسیون اقتصادي مجلس تاکید کرد: مشکل دیگر 
این اس��ت که پتروشیمي محصوالت را در بازار آزاد 
ب��ا قیم��ت پایین تري از بورس به فروش مي رس��اند 
که این امر باع��ث ایجاد اختالل در بازار، چندنرخي 
شدن محصوالت، غیر ش��فاف ماندن پتروشیمي ها و 
ناکارآمد جلوه دادن بورس مي ش��ود. ندیمي با اشاره 
ب��ه اینکه کاه��ش قیمت ها باید در ب��ورس صورت 
گیرد، افزود: فعاالن صنعت پتروشیمي باید بپذیرند 
که معامله در بازاري رقابتي و شفاف همچون بورس 
هم به نفع خود آنها و هم به نفع منافع کشور است. 

انتشار عملکرد 6 ماهه »وپترو«
شرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي با انتشار 
عملکرد شش ماهه خود اعالم کرد در دوره یاد شده 
مبلغ 43 ریال س��ود به ازاي هر سم کنار گذاشت و 
معادل 28 درصد از پیش بیني هایش را پوش��ش داد. 
هیات مدیره این شرکت تصمیم  دارد 10درصد سود 
خالص را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع 

عمومي عادي ساالنه سال مالي 94 پیشنهاد کند. 

نگاهي به عملکرد
9 ماهه سیمان تهران

ش��رکت س��یمان ته��ران پیش بین��ي درآمد هر 
 س��هم س��ال مالي 93 را با یک درصد کاهش مبلغ 
730 ری��ال اع��الم ک��رد و ط��ي دوره 9 ماهه با 
اختص��اص 357 ری��ال س��ود ب��ه ازاي هر س��هم 
مع��ادل 49 درص��د از پیش بیني های��ش را محقق 
کرد. هیات مدیره این ش��رکت در نظر دارد معادل 
90 درصد از س��ود خالص س��ال مالي 93 را جهت 
تقس��یم بین س��هامداران به مجمع عمومي عادي 

س��الیانه پیش��نهاد کند. 

اختصاص 17۴ ریال سود به ازاي هر 
سهم بانک اقتصاد نوین طي 9 ماه

شرکت بانک اقتصاد نوین در دوره 9 ماهه منتهي 
به 30 آذر ماه 93 با کس��ب یک هزار و 965 میلیارد 
و 296 میلیون ریال س��ود خال��ص مبلغ 174 ریال 
سود به ازاي هر سهم کنار گذاشته است. سود خالص 
دوره نیز به سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در 
نهای��ت مبلغ دو هزار و 457 میلیارد و 902 میلیون 
ریال س��ود انباش��ته پایان دوره در حساب هاي این 

شرکت منظور شد. 

افت ۴20 واحدي شاخص کل
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
روز یکشنبه با 420 واحد کاهش به 65 هزار و 366 واحد 
رس��ید. شاخص صنعت با 318 واحد کاهش به 54 هزار و 
755 واحد رسید. شاخص 50 شرکت فعال تر بورسي با 18 
واحد کاهش به دو هزار و 659 واحد رس��ید. شاخص آزاد 
شناور با 567 واحد کاهش به 74 هزار و 666 واحد رسید. 
 شاخص 30 ش��رکت بزرگ بورسي با 18 واحد کاهش به 

دو هزار و 925 واحد رسید. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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س�نا - فض��اي کل��ي اقتصاد 
به دلیل مجموعه اي از ریسک هاي 
سیستماتیک با مشکالتي مواجه 
ش��ده بود که اثر آن بورس را نیز 
تحت الشعاع قرار داد اما با کمرنگ 
ش��دن این ریس��ک ها نسبت به 
آینده ب��ازار خوش بین هس��تم. 
رس��یدن به دوره پای��داري بعد از 
هر دوره نوس��ان زمان بر است اما 
با توجه به اینکه در شرایط فعلي 
ریس��ک هاي بازار کمرنگ شده و 
تا حد زیادي از بین رفته مي توان 
نوید رسیدن به دوران پایداري را به 
فعاالن بازار داد. طي ماه هاي اخیر، 

ش��اهد اقدامات مثب��ت براي رفع 
ابهامات صنایع بزرگ و لیدر بازار 
بودیم به طوري که در همین مدت 
اندک تدابیر وی��ژه اي با همکاري 
دولت و مجلس براي رفع ابهامات 
صنایع پتروپاالیشي و سنگ آهني 
صورت گرفت. در نتیجه شخصاً به 
چشم انداز بازار امیدوار هستم که 
س��ال 94 یک سال نسبتا معقول 
براي سرمایه گذاران بورسي باشد و 
حداقل تورم در این سال را پوشش 
دهند. ش��رایط بازار در این مدت 
اخی��ر به گونه اي بوده که نس��بت 

ب��ه اخبار منفي واکنش س��ریع و 
نس��بت به اخبار مثب��ت واکنش 
کند نش��ان داده اما در هر صورت 
تکلیف این صنایع وقتي به درستي 
و ش��فاف روش��ن ش��ود عملکرد 
واقع��ي ش��رکت ها خ��ودش را بر 
هرگونه بدبیني تحمیل و راهش را 
از بي اعتمادي ها جدا مي کند. نباید 
جل��وي حرکت هاي خلق الس��اعه 
برخي سهامداران ایستاد و مي توان 
با انتش��ار اوراق تبعي و مش��تقه 
پوشش ریس��ک خوبي براي بازار 
ایجاد کرد. حمایت از بازار سرمایه 

در گرو حمایت از بازار اولیه است 
و بانک ه��ا در چارچ��وب وظایف 
خ��ود مي توانند به بازار س��رمایه 
کمک کنن��د. نقش اصلي بانک ها 
تامین س��رمایه در گردش است. 
من معتق��دم اگر به مقوله اقتصاد 
و مدیریت اقتصاد به ش��کل کالن 
نگاه ش��ود ب��ا رعایت ای��ن اصل 
بانک ها به طور غیر مستقیم به بازار 
س��رمایه کمک مي کنند. اهمیت 
س��هام خزانه در حمایت از بورس 
نیز در این اس��ت که شرکت ها با 
بازخری��د س��هم خ��ود اوال باعث 

اعتماد س��هامداران ب��ه ارزندگي 
س��هم می ش��وند و ثانی��ا زمینه 
حمایت مستقیم در شرایط نزولي 

را ایجاد مي کنند. 
در ط��ول این س��ال ها بارها به  
اهمیت تحلیل و معامله بر مبناي 
تحلیل اش��اره شده و کمتر به این 
اصل از سوي سهامداران به خصوص 
سهامداران تازه وارد توجه شده اما 
همچنان بر این اعتقاد اصرار داریم 
که تحلیل ج��واب مي دهد و نباید 
چشم بسته اقدام به خرید و فروش 
کرد و به عنوان مثال خرید سهامي 
که اوراق تبع��ي دارد یک حرکت 
منطقي و درست از سوي سهامدار 

با تحلیل است.

ریسک هاي سیستماتیک کمرنگ شد
از نگاه کارشناسان

محمدرضا طوسي
قائم مقام مدیرعامل کارگزاري توسعه فردا
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روزش��نبه نخس��تین نشست 
مطبوعات��ی آق��ای فطان��ت فرد 
پس از 50 روز که به عنوان دبیر 
کلی بورس انتخاب شدند، برگزار 
ش��د. در این جلسه صحبت های 
زی��ادی مطرح ش��د اما بخش��ی 
از جلس��ه دی��روز ح��اوی نکاتی 
اس��ت که باید س��واالتی از آقای 
فطانت فرد پرس��ید. ایش��ان در 
بخشی از نشست دیروز گفتند: 
»برهمی��ن اس��اس، یک��ی از 
برنامه های س��ال آینده سازمان 
ب��ورس ایج��اد رون��ق در بخش 
مش��اوران و تحلیلگ��ران اس��ت 
ت��ا فع��االن بازار س��هام ب��ا ارائه 
تحلیل های درست و کارشناسی 
ق��ادر ب��ه تصمیم گی��ری بهت��ر 
باش��ند. بنابراین توصیه می کنم 
ب��ه حرف های  س��رمایه گذاران 
غیرکارشناسی افراد مختلف که 
صالحیت حرفه ای ش��ان توسط 
س��ازمان ب��ورس تایید نش��ده، 
توج��ه نکنن��د. از تحلیلگ��ران 
می کن��م  خواه��ش  تکنی��کال 
براس��اس واقعیت های اقتصادی 

کشور به تحلیل اقدام کنند.«
تحلی��ل تکنی��کال حدود یک 
ق��رن اس��ت که در تم��ام دنیا به 
ش��کل حرفه ای دنبال می ش��ود و 
در حال حاضر، با پیش��رفت علم 
و افزای��ش اس��تفاده کنندگان از 
اینترن��ت اقبال گس��ترده تری را 
پیدا کرده اس��ت. این علم یا بهتر 
بگوییم هنر، که در 10 سال اخیر 
در بورس تهران طرفداران زیادی 
پیدا کرده روز به روز بر طرفدارانش 
اف��زوده می ش��ود. درحالی که در 
س��ال 1384 تع��داد کتاب هایی 
ک��ه درخصوص تکنیکال به زبان 
فارس��ی وج��ود داش��ت کمتر از 
انگشتان یک دست بود، اما اکنون 
تعداد کتاب ها آن قدر زیاد ش��ده 
که به چاپ چندم رس��یده اس��ت. 
رشد تعداد افرادی که در این حوزه 
تحلیل می کنند، نس��بت به وجه 
دیگر تحلیلگ��ری که فاندامنتال 
اس��ت، آن ق��در س��ریع ب��وده که 
اگرچه یک مزیت بزرگ محسوب 
می شود اما خطرهای زیادی را در 
حوزه تحلیلگری ایجاد کرده است.
متاس��فانه نبود یک س��از و کار 
درست برای اعتبار سنجی هم در 
بخ��ش مطبوع��ات، هم در بخش 
آم��وزش و ه��م در بخش تحلیل 

باع��ث ش��ده تحلیل ه��ای هرز و 
غلط آنقدر زیاد شود که مخاطب 
را به اشتباه بیندازد. به نظر می رسد 
در صورتی که روند فعلی ادامه دار 
باشد، یک بحران در بخش تحلیل 
تکنیکال در سطح جامعه بورسی 
ایران شاهد خواهیم بود. از آنجایی 
که سنجه ای برای درست یا غلط 
ب��ودن تحلیل ها وجود ندارد و هر 
شخص به زعم خود گمان می کند 
تحلیلش درست است می تواند جو 
عموم��ی را علی��ه این موضوع در 
آینده نزدیک بسیار وخیم تر کند.

اما مشکالتی که حس می شود 
و بی تدبیری های��ی ک��ه توج��ه 

نمی شود: 
1-  چرا ساز و کار مجوز دهی به 
نهادهای آموزشی و اعتبار سنجی 
این موسس��ات پیچیده و زمان بر 

است؟ 
2-  اکن��ون اگر یک موسس��ه 
آموزش��ی در ح��وزه تکنی��کال 
بخواه��د مجوزه��ای الزم را در 
بخش های مختلف بگیرد س��از و 
کاری در خ��ود س��ازمان بورس 

تعریف شده است؟ 
3-  متول��ی اعتبار س��نجی و 
بررس��ی صحت و پاالیش کردن 
تحلیلگ��ران و درجه بندی کردن 
آنها در کجا باید صورت گیرد؟ 
4-  جمل��ه ای که در نقل قول 
آقای رییس وجود دارد بیانگر این 
موضوع است که ایشان شناخت 
حداقل��ی ه��م از بحث تکنیکال 
ندارند. با کمال احترامی که برای 
آقای فطانت فرد قائل هس��تیم و 
آرزوی موفقیت در سمت جدید، 
بهتر اس��ت ایشان مطالعه ای در 

این خصوص داش��ته باشند تا نه 
خود در خطا بمانند و نه دیگران 

را به خطا بیندازند
5-  آق��ای فطانت فرد، تحلیل 
تکنی��کال کاری به واقعیت های 
اقتص��ادی یک کش��ور ن��دارد، 
چنانچ��ه نموداره��ا کاه��ش را 
نش��ان دهن��د ب��دون توج��ه به 
پارامتره��ای دیگ��ر باید ریزش 
را اع��الم کرد! گاهی واقعیت آن 
چیزی نیس��ت که شما در ظاهر 
اقتص��اد می بینی��د، اما نمودارها 
با نش��ان دادن چیز دیگر، روی 
دیگر اقتصاد را به رخ می کشند. 
تاکنون از خود پرسیده اید چگونه 
است گاهی یک سهم p/e معادل 
20 می گیرد و گاهی p/e معادل 
چه��ار هم نمی گیرد؟ آیا تاکنون 
از خود پرس��یده اید که چرا یک 
اقتصاد به صورت سیکلی منقبض 
می ش��ود و گاهی منبس��ط؟ چرا 
گاه��ی ن��رخ بهره های بانکی باال 
می رود و گاهی باید پایین بیاید؟ 
آی��ا تصورتان این اس��ت که این 
موضوع به صورت تصادفی است؟ 
6-  آق��ای فطانت ف��رد عزی��ز، 
اینک��ه جو عموم��ی تحلیلگران  
ب��ه  اساس��ی  نی��از  تکنی��کال 
ش��کی  دارن��د،  پاالیش ش��دن 
نیس��ت. اما سازمان بورس برای 
ای��ن پاالی��ش، اقدام��ی کرده یا 
برنامه ای دارد؟ س��ازمان بورس 
با ارائه مجوزهای س��خت گیرانه 
مش��اور  ش��رکت های  ب��رای 
س��رمایه گذاری نه تنها نتوانسته 
در ای��ن س��ال ها ج��و تحلیل��ی 
را ب��ر ب��ازار حاکم کن��د، بلکه از 
مسببان توجیهات تکنیکی بازار، 

خود س��ازمان بورس است. زیرا 
توجیه��ات تکنیکی ب��ه مراتب 
راحت ت��ر از توجیه��ات بنیادی 

است.
7-  آق��ای فطانت ف��رد، اصوال 
تحلیل تکنیکال در بازارهای دو 
طرفه کاراس��ت و استفاده از آن 
در بازار یک طرفه بورس تهران با 
خطاهای بس��یاری همراه است. 
بنابرای��ن اینک��ه در بس��یاری از 
کش��ورها بازار دو طرفه اس��ت و 
ما اکنون بر یک طرفه بودن آن 
اص��رار داریم، آیا می توان جلوی 
م��وج تحلیلی م��درن را گرفت؟ 
به نظ��ر ش��ما وقت آن نرس��یده 
ب��ورس تهران عقب ماندگی خود 
را جبران کند؟ این گپی که بین 
فضای تحلیلگری و پتانسیل های 
بورس تهران اتفاق افتاده یا بورس 
را به س��مت جلو خواهد راند یا 
س��رخوردگی را در تحلیلگ��ران 
ایج��اد می کن��د ک��ه گرایش به 

بازارهای غیر پیدا کنند.
8-  آقای فطانت فرد سوالی که 
از شما می توان پرسید آن است 
ک��ه اگ��ر من به عن��وان تحلیلگر 
تکنیکال اعتقاد داش��ته باش��م 
بازار ریزش��ی است، چگونه باید 

از این بازار سود کسب کنم؟ 
9-  آق��ای ریی��س؛ دماس��نج 
اقتصاد کش��ور در بسیاری مواقع 
به استقبال یک پدیده در آینده 
م��ی رود که تحلیلگران تکنیکال 
چنانچ��ه ب��ه درس��تی از ابزارها 
اس��تفاده کنن��د می توانند آن را 
پیش بینی کنند. اگر من به عنوان 
تحلیلگر تکنیکال معتقد باش��م، 
بازار بورس کاهش��ی اس��ت، چه 

کنم؟ ش��ما راه��کار بدهید چه 
باید کرد؟ 

10-  آقای فطانت فرد، صحبت 
شما، وزیر اقتصاد، رییس جمهور، 
نماین��ده مجل��س و... مبن��ای 
نوس��انات بازار نیس��ت. زیرا در 
این س��ال ها بارها صحبت هایی 
ش��ده و معکوسش اتفاق افتاده، 
مطابق صحبت شما بازار براساس 
اقتصادی حرکت  واقعیت ه��ای 
می کن��د اما مدیران واقعیت های 
اقتصادی را مش��خص نمی کنند. 
بنابرای��ن اجازه دهید تحلیلگران 
خ��ود واقعیت ه��ای اقتصادی را 

پیش بینی کنند.
11 -  گفت��ه ش��ده در جلس��ه 
ب��ا  کردی��د  عن��وان  دی��روز 
رس��م کردن دو خ��ط نم��ودار را 
تحلی��ل می کنن��د، بارها در این 
یک س��ال گفته ش��ده مس��ئول 
پایی��ن آمدن ب��ازار تحلیلگران 
تکنیکال بوده اند، به نظر شما این 
موض��وع فرافکن��ی و پاک کردن 
صورت مس��ئله نیست؟ اینکه در 
بورس ه��ای اروپایی و آمریکایی 
بخ��ش اعظم معامالت فیوچر و 
آپش��ن اس��ت، چرا بر معامالت 
اس��پات اص��رار داری��م؟ اینک��ه 
مدت هاس��ت دوره صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک گذشته 
و تاریخ انقضای آنها سپری شده، 
چه اصراری بر این ابزار اس��ت؟ 
چ��را آن هن��گام که ب��رای این 
صندوق ه��ا در جه��ت باال بردن 
ش��اخص فک��ر ش��ده برنامه ای 
ب��رای پایین آمدنش اندیش��یده 
نش��ده اس��ت؟ چ��را برنام��ه ای 
ب��رای بحران ه��ا نداریم؟ چرا هر 
جا مش��کلی هس��ت ب��ه گردن 
تحلیلگران تکنیکال می اندازید؟ 
آق��ای ریی��س، گفتار باال نه از 
روی کین��ه ورزی و کینه ت��وزی 
بلک��ه از س��ر دلس��وزی اس��ت 
ت��ا ب��ورس ته��ران نی��ز همانند 
بس��یاری از بورس ه��ای دنی��ا 
س��رزنده و شاداب باشد. رویکرد 
درس��ت ش��ما در خصوص عدم 
تحلیل بازار س��تودنی اس��ت، در 
هیچ کجای دنیا رییس بورس ها 
هر روز در سایت ها و تلویزیون ها 
نیس��ت. تحلیلگ��ران براس��اس 
واقعیت ه��ای اقتص��ادی تحلیل 
می کنن��د. امی��د اس��ت رویکرد 
درس��ت ش��ما و تغییر و تحوالت 
درستی که انجام خواهید داد، در 
پویا تر ش��دن بازار نقش کلیدی 

ایفا کند.

پیام سخنان رییس بورس برای معامله گران

غربت تحلیلگران تکنیکال

بدقولی مسئوالن وزارت نفت در 
اعالم قیمت های جدید فرآورده ها 
و برگزاری جلس��ه با مدیران شش 
پاالیش��گاه بورسی و فرابورسی در 
هفته ج��اری، مانع از بازگش��ایی 

نماد این گروه شده است.
به گزارش پای��گاه خبری بورس 
پرس، در پی برگزاری جلسه هفته 
گذشته کمیته ثبات بازار سرمایه که 
با مصوبات حمایتی و مثبتی همراه 
ب��ود، موجی از امید به رفع ابهامات 
و بهبود وضعیت گروه پاالیشگاهی 
ایج��اد ش��د و هم��ه فع��االن بازار 
سرمایه منتظر عملی شدن وعده ها 
مخصوص��ا، وعده ه��ای مس��ئوالن 
زمین��ه  ت��ا  ش��دند  نف��ت  وزارت 
بازگش��ایی نماد ش��ش پاالیش��گاه 

بورسی و فرابورسی فراهم شود.
ام��ا  گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
آخری��ن پیگیری های بورس پرس 
از مس��ئوالن و مدیران ش��رکت ها 
نف��ت  وزارت  می ده��د،  نش��ان 
جلس��ه ای  برگزاری  وعده  باوجود 
اختصاصی با هر ک��دام از مدیران 
شش پاالیش��گاه و اعالم قیمت ها 
فرآورده ها و نرخ خوراک در هفته 
جاری، تاکنون هی��چ اقدامی را از 
جمله اعالم زمان جلس��ه به عمل 

نیاورده است.
به همین دلیل به نظر می رسد، 
باوج��ود هم��ه تالش ه��ای روزانه 
مسئوالن بازار سرمایه در دریافت 
می��ان دوره ای  مالی  صورت ه��ای 
پاالیش��گاه ها )که مس��تلزم اعالم 
قیمت ه��ا از س��وی وزارت نف��ت 
به ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
و اب��الغ به پاالیش��گاه ها اس��ت(، 
مس��ئوالن وزارت نفت برای عملی 

چندانی  به��ای  وعده ه��ا  ک��ردن 
بازگش��ایی  و موضوع  نمی دهن��د 
نماد این ش��رکت در م��اه جاری 

اهمیت چندانی برای آنان ندارد.
ب��ا ای��ن اوص��اف، ای��ن هفت��ه 
ه��م خب��ری از بازگش��ایی نم��اد 
پاالیش��گاه ها نخواه��د ب��ود. این 
درحالی اس��ت که قرار بود بعد از 
اعالم قیمت ها از سوی وزارت نفت 
و تهیه صورت های مالی، نماد سه 
پاالیشگاه فرابورسی تهران، شیراز 
و الوان در این هفته و سپس نماد 
س��ه ش��رکت دیگر بورسی شامل 
پاالیشگاه های اصفهان، بندرعباس 

و تبریز بازگشایی شود.
بنابراین، در ش��رایطی مسئوالن 
س��ازمان ب��ورس، زم��ان دریافت 
می��ان دوره ای  مالی  صورت ه��ای 
پاالیشگاه ها را تا 30 بهمن در نظر 
گرفته اند که در صورت عدم اعالم 
قیمت ها از س��وی وزارت نفت در 
روزهای آتی، احتمال تمدید توقف 
نماد پاالیش��گاه به دلیل لزوم ارائه 

بودجه س��ال آینده وجود خواهد 
داشت.

ای��ن هم��ه درحالی اس��ت که 
مس��ئوالن وزارت نف��ت دلی��ل یا 
دالی��ل تاخی��ر در ارائ��ه قیمت ها 
را اع��الم نک��رده و معلوم نیس��ت 
مس��ئول این موضوع مه��م برای 
پاالیش��گاه ها و س��هامداران چ��ه 
کسی است و چرا به وعده ها عمل 

نمی شود؟ 

میزان تاثیر نماد شرکت های 
پاالیشی در شاخص بورس

نم��اد  در ح��ال حاض��ر، س��ه 
»شبندر«، »شپنا« و »شبریز« در 
بازار بورس معامله می شوند و سایر 
شرکت های پاالیش��ی نیز در بازار 
فرابورس ق��رار گرفته اند، برهمین 
اساس می توان گفت، با بازگشایی 
نماده��ای مذک��ور، ش��اخص کل 
تنها تحت تاثیر س��ه نماد فعال در 

بورس قرار خواهد گرفت.
یک کارش��ناس بازار سرمایه در 

گفت وگ��و با خبرن��گار بورس نیوز 
ضم��ن بیان مطلب فوق با اش��اره 
ب��ه اینکه اکنون ح��دود 10 تا12 
درص��د ارزش کل بازار س��هام در 
اختیار سه ش��رکت پاالیشی نفت 
بندرعباس، اصفهان و تبریز است، 
پیش بینی های  ب��ا  ک��رد:  اظه��ار 
به عم��ل آمده ب��ه دلی��ل کاهش 
جهان��ی قیم��ت نف��ت، احتم��ال 
می رود سهام سه ش��رکت فوق با 
اص��الح قیمتی ح��دود 30 تا 35 
درصد در دو مرحله بازگش��ایی و 
س��پس به روال طبیعی معامالت 
بازگردن��د. اما بر طبق محاس��بات 
انجام گرفته تاثیر این شرکت ها بر 
شاخص بورس بیش از شش هزار 
واح��د نخواهد بود و این رقم برای 
زمانی اس��ت که بر ف��رض محال 
قیمت ه��ای این س��ه ش��رکت در 
روز بازگشایی صفر در نظر گرفته 

شود.
سید یاس��ر ش��ریعت، خواستار 
نماد  س��ریع تر  هرچه  بازگش��ایی 

و  ش��د  پاالیش��ی  ش��رکت های 
اف��زود: در ش��رایط فعل��ی ب��ازار 
سهام، بازگش��ایی هر چه سریع تر 
پاالیش��ی  ش��رکت های  نمادهای 
می توان��د عالوه ب��ر تزریق اعتماد 
به ب��ازار س��رمایه به آزاد س��ازی 
نقدینگی بس��یار زیادی از س��وی 
افراد حقوقی و حقیقی س��هامدار 

سه شرکت فوق منجر شود.
وی در ادام���ه خ�اط�رن�ش��ان 
قیمت��ی  اص��الح  رون��د  ک��رد: 
س��هام ش��رکت های پاالیش��ی به 
سیاست گذاری بازار سهام بستگی 
دارد ام��ا در مجم��وع، ب��ازار روند 
نزولی ش��ارپی را ب��ه خود نخواهد 
گرفت و پس از ایجاد یک ش��وک 
کوتاه مدت در نهایت به رونق بازار 

سهام منجر خواهند شد.
ش��ریعت، روند معام��الت هفته 
اخیر بازار س��هام را امیدوارکننده 
دانس��ت و گف��ت: در چن��د هفته 
از ریزش ه��ای مکرر  اخیر، پ��س 
قیمت س��هام شرکت های بورسی، 
رش��د حدود 10 ت��ا 15 درصدی 
قیمت ها امری منطقی بود اما این 
روند تا روز یکشنبه هفته گذشته 
پیش بینی ش��ده بود ک��ه با توجه 
به رون��د روزهای بعد امیدواری به 
تداوم رونق در بازار سرمایه بیشتر 
ش��د. این کارش��ناس بازار سهام، 
رونق ب��ازار س��هام در میان مدت 
و بلندم��دت را من��وط ب��ه نتایج 
مذاکرات هس��ته ای اع��الم کرد و 
یادآور شد: در حال حاضر، انتشار 
هرگونه اخبار مثب��ت از مذاکرات 
تاثی��رات  می توان��د  هس��ته ای، 
قابل توجهی در کلیت بازار س��هام 

داشته باشد.

بازگشایی نماد پاالیشگاهی ها

 این هفته هم خبری نیست
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چیرگی روند نزولی بر بازار

کاهش بیش از 400 واحد از شاخص کل در حالی 
که ارزش معامالت از 100 میلیارد تومان بیشتر بود 
به خوبی نشان داد که بازار تمایل چندانی به آرامش 
ندارد. طی جلسه معامالتی روز گذشته، شاخص کل 
با روند کاهش��ی م��داوم 420.5 واحد از ارتفاع خود 
را از دس��ت داد و در رق��م 65.366.7 واحد بس��ته 
ش��د. بازار بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته 
با قدرت گرفتن عرضه در برابر تقاضا گش��وده ش��د؛ 
در میانه های بازار قدری از ش��دت عرضه ها کاس��ته 
ش��د، اما با گذش��ت از این برهه زمان��ی باری دیگر 
عرض��ه پا به عرصه نهاد و منجر به ادامه نزول ش��د. 
نکته جالب در مورد بازار روز گذش��ته آن اس��ت که 
در نیمه نخس��ت بازار بس��یاری از س��هم ها در بازه 
مثبت معامالتی خود حضور داش��تند، اما با س��پری 
شدن زمان به سرعت گرویدن سهم ها به رنگ قرمز 
افزوده ش��د و در پایان جلسه معامالتی مذکور رنگ 
قرم��ز با ق��درت تمام بر بازار چیره ش��د. ارزش کل 
معامالت بورس اوراق بهادار تهران روز گذش��ته در 
حدود 120 میلیارد تومان بود که در مقایس��ه با روز 
قبلش 33درصد کاهش داش��ت. در نگاهی س��اده تر 
درمی یابی��م که با ارزش معامالتی معقول، ش��اخص 
کل نیمی از رشد دو هفته ای خود را اصالح کرد؛ این 
موضوع یکی از عالئم ادامه دار بودن این نزول است.
اتفاق��ات روز نخس��ت هفت��ه ب��ه وض��وح خبر از 
یکشنبه ای ناگوار می داد، اما از آنجایی که جو مثبت 
سنگینی بر بازار چیره شده بود، بیشتر معامله گران 
انتظار حمایت ش��دن بازار را داش��تند؛ انتظاری که 
بیش��تر از آنکه تخصصی باش��د شکل و شمایل آرزو 
داش��ت. حقیقت اما فرسنگ ها دورتر از این موضوع 
ب��ود. وقت��ی نگاه��ی به 30 س��هم نخس��ت جدول 
تاثیرگذارتری��ن نمادها در ش��اخص کل می اندازیم 
»بانک کارآفرین« را تنها س��هم با تاثیر مثبت )و آن 
ه��م کمت��ر از 10 واحد( در ش��اخص کل می یابیم. 
پنج نماد »پارسان«، »رمپنا«، »فارس«، »حکشتی« 
و »وبص��ادر« ب��ا مجم��وع 185 واحد تاثی��ر منفی، 
به ترتیب در جایگاه های اول تا پنج این لیس��ت قرار 
گرفتند. حدود 85درصد از فروشندگان روز گذشته 
س��هامداران حقیقی بودند و در مقایسه با خریدهای 
حقیق��ی که تنها 70درصد بازار را به خود اختصاص 
می داد می توان گس��ترش احس��اس ترس را در بازار 
به خوبی مشاهده کرد. نسبت تقاضا به عرضه در طول 
بازار در بازه 0.35 تا 0.61 در نوس��ان بود. به عبارت 
دیگر در بدترین ش��رایط به ازای هر 100 فروشنده 
35 خری��دار در ب��ازار وج��ود داش��ت و در بهترین 
ش��رایط به ازای هر 100 فروشنده 61 خریدار؛ این 
مهم نیز مبین قدرت گرفتن عرضه ها در بازار اس��ت 
ک��ه از فرصت به وجود آمده به خوبی بهره می گیرد. 
کدهای حقیقی که دیروز در رنگ سبز پذیرای گروه 
»خودرو و س��اخت قطعات« بودند، امروز فروش در 
رن��گ قرمز را ترجیح دادند و همین ش��ور و هیجان 
باعث شد این گروه بار دیگر پرمعامله ترین گروه بازار 
تلقی شود. کاهش شاخص کل طی جلسه معامالتی 
گذش��ته به ش��دت تحت تاثیر کاه��ش قیمت ها در 
گروه ه��ای »محص��والت ش��یمیایی«، »بانک ه��ا و 
موسس��ات اعتباری«، »خدمات فنی و مهندسی« و 

»خودرو و ساخت قطعات« بود.
ب��ا مفروض داش��تن این اطالع��ات، محتمل ترین 
س��ناریو برای جلس��ه معامالتی روز ج��اری کاهش 
ش��اخص کل و حکمفرمایی رنگ قرم��ز در بازار به 
نظ��ر می رس��د. از آنجایی که کماکان ع��ده ای قویا 
اعتق��اد دارند ک��ه این منفی ها را می ت��وان به عنوان 
فرصت ورود به بازار تلقی کرد، انتظار می رود جلسه 
معامالت��ی روز ج��اری از ارزش معامالت��ی بیش از 
یکصد میلیارد ریال برخوردار باش��د. به صورت کلی 
کاهش بین 300 تا 500 واحد دیگر از ش��اخص کل 
و همراه��ی بازار در این مس��یر منطقی ترین حالتی 
است که می توان برای روز جاری بازار در نظر گرفت. 
جلس��ه معامالتی پیش رو می تواند با هیجان شدید 
فروش گشایش یابد و پس از مدتی روندی آهسته تر 
را برای یک س��اعت پیش بگیرد و در پایان بازار بار 
دیگ��ر ش��اهد فروش های هیجانی و کاهش ش��دید 

شاخص کل باشیم.

 اعالم وضعیت صنعت تایر
 از زبان رییس انجمن

ریی��س انجمن تولیدکنن��دگان تایر وضعیت حال 
و آین��ده این صنع��ت را اعالم کرد و از درخواس��ت 
35 درص��دی تعرفه واردات و تعیی��ن میانگین 20 

درصدی برای سال 94 خبر داد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری بورس پ��رس، عباس 
عباس��ی ابیانه، در جریان برنامه نشست مطبوعاتی 
گف��ت: در برابر تقاض��ای 35 درصدی تعرفه واردات 
توس��ط تولیدکنن��دگان، میانگی��ن تعرف��ه واردات 
12درصدی س��ال جاری تایر به 20 درصد در سال 
آینده خواهد رس��ید. وی با بیان اینکه تعرفه واردات 
تای��ر به آمریکا 35 درصد، ترکیه 60 درصد و برزیل 
30 درصد اس��ت، ادامه داد: طی س��ال های اخیر به 
دلیل افزایش تولید تایرهای چینی با کیفیت پایین، 
کش��ورهای مختلف تعرفه های ویژه را برای واردات 
این نوع تایر وضع کرده  و استانداردهای ویژه ای برای 
واردات اعمال می کنند. برهمین اس��اس درخواست 
بازنگری در تعرفه و اس��تاندارد واردات تایر به دولت 
ارائه شده است. وی با اعالم اینکه بیش از 50 درصد 
تایرهای س��واری و بیش از 70 درصد تایرهای باری 
خارجی در بازار از چین به کش��ور وارد می شوند که 
بیش��تر آنها ناشی از اضافه تولید تایر در چین است، 
خاطر نش��ان کرد: فروش ش��رکت های تولیدکننده 
تایر طی س��ه ماه گذش��ته افت ک��رده و هم اکنون 
کارخانه ها با انباش��ت کاال روبه رو هستند. به طوری 
که محصوالت تولیدی دو ماهه کارخانه های تایر در 

انبارها، انباشت شده است.

ضرورت تجدیدنظر در لیدرهای بازار

ب��ازار دی��روز مدتی س��رد و بی رمق بود، اندکی بعد گرم و 
پرهیجان شد و در نهایت باز هم به خواب زمستانی فرورفت.

بازار روز گذشته )یکشنبه 19 بهمن ماه( با عرضه های نسبتا 
زیاد کار خود را آغاز کرد  طوری که در بس��یاری از نمادها 
با قیمت هایی پایین تر از قیمت پایانی روز قبل ش��ان مواجه 
بودیم.همچنین »تکمبا« که سهم پرحاشیه این روزهای بازار 
به شمار می آید نیز در ابتدا کار خود را با صف خرید حدود 
30 میلیون سهمی آغاز کرد اما با فشار عرضه در این نماد، 
صف خرید این س��هم نیز به ش��کل کامل عرضه شد و حتی 
ت��ا قیمت های��ی نزدیک صفر معامالتی پایین آمد، اما اندکی 
بعد با تشدید هیجان از طرف متقاضیان در این نماد، فشار 
خری��د افزای��ش یافته و مجددا عطش خریداران این س��هم 
منجر به تشکیل صف خرید روی این نماد شد.همین اشتیاق 
خریداران سهام شرکت کمباین سازی ایران منجر به تحریک 
خریداران سایر نمادهای بازار شد.همین تحریک، سبب شد 
خریداران س��همی همانند خکاوه -که اندکی بعد از ش��روع 
بازار تا محدوده سه درصدی نسبت به قیمت روز قبل خود 
ریزش کرده بود- را نیز س��بز  پوش کنند و با اصرار بر خرید 
خود، آن را تا آس��تانه باالی قیمتی هدایت کنند و در صف 
خرید این س��هم تجمع کنند.همین رخدادها س��بب شد که 
مابقی بازار نیز عزم خود را برای پوش��یدن جامه س��بز رنگ 
ج��زم کن��د، ام��ا این همه ماجرا نبود. رفته رفته هر چقدر به 
اواسط بازار نزدیک می شدیم عطش خریداران کم می شد و 
فش��اری از جانب آنان برای خرید به بازار تحمیل نمی ش��د.

همین امر سبب شد که این بار فروشندگان بر فشار عرضه خود 
بیفزایند و موجب منفی شدن بسیاری از سهام بازار شوند. این 
جو منفی سبب شد که بزرگانی همچون فارس، پارسان، مپنا 
و بان��ک ص��ادرات با حجم معامالتی اندک اما در قیمت هایی 
منفی توجیه مناسبی برای منفی کردن شاخص داشته باشند.
ش��اخص کل در نتیجه معامالت روزگذش��ته با 420 واحد 
کاهش، در محدوده 65366 به کار خود خاتمه داد. مجموع 
ارزش معامالت ثبت شده در بورس در روز گذشته 119.5 
میلیارد تومان بود نکته قابل تامل در معامالت روز گذشته 
این بود که حدود 12 درصد از ارزش معامالت بورسی در این 
روز مربوط به دو سهم تکمبا )96 میلیارد ریال( و خکاوه )55 
میلیارد ریال( بود.حال آنکه هر دوی این شرکت ها با توجه 
به پیش بینی عملکردش��ان برای س��ال مالی خود، در چنین 
قیمت هایی P/Eهای عجیبی نس��بت به میانگین P/E بازار 
خواهند داشت. براساس گزارش منتشر شده از جانب شرکت 
بورس اوراق بهادار برای عملکرد بازار در دی ماه 93، میانگین 
P/E ش��رکت های فعال بورس��ی حدود 5.07 واحد قرار دارد 
اما نکته جالب در اینجاست که این معیار برای شرکت های 
فوق به ترتیب 30.7 )تکمبا( و 2.3- )خکاوه( واحد اس��ت. 
هم چنین هر دوی این ش��رکت ها با زیان انباش��ته رو به رو 
هس��تند، به این ترتیب که ش��رکت کمباین س��ازی ایران با 
س��رمایه ثبتی 172 میلیارد تومانی دارای 50 میلیارد زیان 
انباشته )حدود 30 درصد سرمایه ثبتی( و شرکت سایپا دیزل 
با سرمایه ثبتی 210 میلیارد تومانی با 568 میلیارد تومان 
زیان انباشته )بیش از 2.5 برابر سرمایه ثبتی( مواجه است. 
البته ش��ایان ذکر اس��ت که شرکت سایپا دیزل به تازگی در 
مجم��ع عمومی فوق العاده خود درباره ش��مولیت مفاد ماده 
141 قانون تجارت درباره این ش��رکت تصمیم گیری کرد و 
مقرر بر این شد تا هیات مدیره شرکت حداکثر ظرف هفت 
ماه آینده نس��بت به تهیه گزارش توجیهی افزایش س��رمایه 
برای برون رفت از شمولیت ماده 141، اقدامات الزم را انجام 
دهد. بنابراین شاید بد نباشد که بازار در ارزیابی خود برای 
انتخاب س��هامی که می خواهد آن ها را در ویترین خود قرار 
ده��د و آنه��ا را به نوعی لیدر بازار معرفی کند تجدید نظری 
داشته باشد تا بتواند ثابت کند هنوز هم در بازار ما می توان 

اندکی به تحلیل امیدوار بود.

وزش نسیم خبرهای مثبت

شاخص بازار بورس روز گذشته با کاهش 420.9 واحدی 
به 65366 رس��ید . این کاهش پس از رش��د چند روزه بازار 
طبیعی به نظر می رسد . در معامالت روز گذشته بازار بورس 
شاهد ارزش معامالت 1194 میلیارد ریال و بازار فرابورس 
585 میلیارد ریال بود که در نزول بازار میزان نسبتا قابل 
قبولی بود . در مهم ترین خبر سیاسی روز گذشته، در سالروز 
بیع��ت تاریخ��ی فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 
با امام راحل )ره( در نوزدهم بهمن سال 1357، جمعی از 
فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی با حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی دیدار کردند . رهبر معظم انقالب در 
بخش هایی از سخنان خود در این دیدار خاطرنشان کردند: 
بنده با توافقی که بتواند انجام بشود موافقم، البته با توافق بد 
موافق نیستم .  در اقتصاد کالن، بیزینس مانیتور با کاهش 
پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 اعالم 
کرد اقتصاد ایران در سال 2014 رشد 1.7 درصدی و تورم 
23 درصدی داش��ته اس��ت . صندوق بین المللی پول نیز که 
در گزارش ه��ای قبلی خود رش��د ب��االی دو درصد را برای 
اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش 
چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این 
رقم را به 0.6 درصد کاهش داده است . در بازار نفت، بهای 
س��بد نفتی اوپک در بازار جهانی با یک دالر و 41 س��نت 
کاهش در مرز 50 دالر در هر بشکه معامله شد . نفت برنت 
و نفت س��بک آمریکا س��پس در پی انتش��ار برآورد موسسه 
نفتی آمریکا مبنی بر افزایش بیش از شش میلیون بشکه ای 
ذخایر نفتی این کش��ور در هفته گذش��ته حدود یک دالر 
در هر بشکه کاهش یافت . این پنجمین هفته متوالی است 
ک��ه ذخای��ر نفت آمریکا افزایش پیدا می کند .  در ارتباط با 
کارهایی که مجلس برای بهبود بازار سرمایه انجام می دهد، 
نایب رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی، 
کاه��ش ن��رخ بهره مالکانه معادن را پیامی مثبت برای بازار 
سرمایه خواند و گفت: اقدام مثبت تر این بود که حق انتفاع 
دولت را به جای اینکه از محل فروش ش��رکت های معدنی 
در نظر بگیرند، از درصدی از سود آنها در نظر می گرفتند .  
برخی امیدواری ها وجود دارد که با توجه به ش��فاف ش��دن 
برخی از ابهامات ش��رکت های مهم بورس��ی و اخبار مثبت 

سیاسی بازار بتواند روند متعادل خود را ادامه دهد.

از عمق بازار یادداشت 

خبـــر

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
فرشید شجاع

محمد صفانور
تحلیلگر بازار سرمایه

سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

نیما آزادی
کارشناس سرمایه گذاری



 
 

نیاز به اس��تفاده از خدمات 
زمین��ه  در  مش��اوره ای 
نق��ش  و  س��رمایه گذاری 
مش��اوره ای  نهاد ه��ای  ای��ن 
س��رمایه گذاری  جری��ان  در 
کالن  و  خ��رد  س��طوح  در 
ش��کل گیری  زمینه ه��ای 
را  مش��اوره ای  ش��رکت های 
س��رمایه گذاری  فض��ای  در 
ب��ه وج��ود آورده اس��ت . در 
همین راس��تا یکی از الزامات 
دستیابی به توس��عه پایدار و 
موث��ر به ویژه در کش��ور های 
در ح��ال توس��عه؛ انتخ��اب، 
ارزیاب��ی  و  اولویت بن��دی 
اقتصادی  طرح ه��ای  دقی��ق 
و س��رمایه گذاری اس��ت. هر 
چند ظهور و بروز شرکت های 
س��رمایه گذاری،  مش��اوره 
ارزیاب��ی  و  طرح نویس��ی 
طرح ها در کش��ور ما بهانه ای 
تس��هیالت  دریاف��ت  ب��رای 
بانکی اس��ت، در کش��ورهای 
از  نهاد ها  ای��ن  توس��عه یافته 
جایگاه دانشی و تخصصی در 
زمینه پیشبرد اهداف فردی و 
برخوردارند  اقتصادی  جمعی 
و یک مولفه مه��م در زمینه 
توس��عه فعالیت ه��ای مالی و 
س��رمایه گذاری ب��ه حس��اب 

می آیند.
خسروش��اهی،  مص��طفی 
ریی��س هیات مدی��ره انجمن 
مش��اوره  ش��رک�����ت های 
س��رمایه گذاری و نظ��ارت بر 
اج��رای طرح ه��ا در رابط��ه 
این  ش��کل گیری  فلس��فه  با 
»فرص��ت  ب��ه  ش��رکت ها 
ام��روز« می گوی��د: ب��ه طور 
کل��ی دس��تیابی ب��ه اهداف 
توس��عه اقتص��ادی نیازمن��د 
ابزارها و نهادهایی اس��ت که 
بش��ر ط��ی فرآین��د تکاملی 
خ��ود آنها را ب��ه وجود آورده 
اس��ت. تخصصی ش��دن امور 
به خصوص پس از شکل گیری 
انق��الب صنعت��ی در غ��رب 
لزوم ایج��اد نهاد های مالی و 
پول��ی را به وج��ود آورد. در 
همین راستا یکی از نهاد های 
توسعه ای شرکت های مشاوره 
سرمایه گذاری بود که با هدف 
نهاد های  بی��ن  ارتباط  ایجاد 
مال��ی و پولی و صاحبان ایده 
و طرح های کس��ب و کاری در 
فرآیند س��رمایه گذاری شکل 
گرف��ت که تا ح��د زیادی بر 
امکان اجرایی بودن یک طرح 
اقتص��ادی یا س��رمایه گذاری 
تمرکز داش��ت  ک��ه در حال 
حاضر به بل��وغ و تکامل الزم 

رسیده است.

جهت دهی در فرآیند 
سرمایه گذاری

این کارشناس سرمایه گذاری 
می دهد: ش��رکت های  ادام��ه 
س��رمایه گذاری  مش���اوره ای 
نی�������روی  انتقال دهن���ده 
محرک��ه س��رمایه در جه��ت 
فعالیت های  در  سرمایه گذاری 
سودآور هستند. این انتقال باید 
باش��د که کمترین  به گونه ای 
ریسک را برای سرمایه گذاران 

در بر داشته باشد.
می گوی��د:  ادام��ه  در  وی 
دانش مهم ترین ابزار توس��عه 
اقتص��ادی در جوامع مختلف 
است به طوری که در فرآیند 
اقتص��ادی  رش��د  و  تولی��د 
اصلی تری��ن عام��ل و نه��اده 
محس��وب می ش��ود بنابراین 
نهاد ه��ای مش��اوره ای هم بر 

پای��ه ای��ن دان��ش تخصصی 
پایه گذاری ش��ده اند . بنابراین 
مهندس��ی مال��ی ی��ک طرح 
مهم تری��ن  س��رمایه گذاری 
عام��ل در موفقی��ت ی��ا عدم 

موفقیت آن است . 
می گوی��د:  خسروش��اهی 
توسعه سرمایه گذاری در جهان 
نهادهایی را ایجاد کرده که به 
هدایت و جهت دهی سرمایه ها 
و اولویت بن��دی فعالیت ه��ای 

اقتصادی می پردازد.
مش��اوره  ش��رکت های   
ب��ا  هم��گام  س��رمایه گذاری 
بخش ه��ای  س��ایر  توس��عه 

رش��د  ب��ه  اقتص��ادی 
و  رس��یده اند  بل��وغ  و 
اثرگذار تری��ن  ام��روز 
عام��ل تح��رک اقتصاد 
در کش��ور های مختلف 
انجمن  هستند.  رییس 
ش��رکت های مشاوره ای 
ای��ران  س��رمایه گذاری 
ش��کل گیری  می افزاید: 
سازمان برنامه و بودجه 
در کشور نیازی بود که 
فن  الزام��ات  براس��اس 
سرمایه گذاری در کشور 

ایجاد شد که یک نهاد دولتی 
اس��ت و در ادامه همین روند 
شرکت های خصوصی مشاوره 
گرفتند  شکل  سرمایه گذاری 
که به عنوان یک نهاد ارزیابی 
از س��وی نهاد های پولی مورد 

پذیرش واقع شده اند . 
پاس��خ  در  خسروش��اهی 
ب��ه این پرس��ش ک��ه فضای 
از  عموم��ی جامع��ه چق��در 
بخش  در  مشاوره ای  خدمات 
اس��تفاده  س��رمایه گذاری 
اس��تقبال  می گوید:  می کند، 
در س��ال های اخی��ر خ��وب 
بوده و م��ردم به این ضرورت 
بهبود  ب��رای  که  رس��یده اند 
عملک��رد س��رمایه و اج��رای 
س��رمایه گذاری  پروژه ه��ای 
نیاز  کارآم��د  ب��ه مش��اوران 
دارند . از س��وی دیگر الزامات 

قانونی که در این زمینه برای 
تس��هیالت  ریس��ک  کاهش 
بانک��ی و کاهش خطرپذیری 
وج��ود  ب��ه  س��رمایه گذاری 
آمده باعث ش��ده شرکت های 
مشاوره سرمایه گذاری جایگاه 
مناس��ب تری پیدا کنند . وی 
ادامه می دهد: در حال حاضر 
این فرهن��گ در جامعه )چه 
در بخ��ش خصوص��ی و چه 
در بخ��ش دولت��ی( به وجود 
س��رمایه گذاران  ک��ه  آم��ده 
به منظ��ور ارزیاب��ی دقیق و 
کاهش ریس��ک باید از دانش 
تخصصی اف��رادی که در این 

زمینه فعال هس��تند استفاده 
کنند. 

رییس انجمن ش��رکت های 
س��رمایه گذاری  مش��اوره 
می گوید: در حال حاضر بیش 
از 300 ش��رکت مش��اوره ای 
در زمین��ه س��رمایه گذاری و 
ارزیاب��ی طرح ه��ا در کش��ور 
نظ��ام  تح��ت  ک��ه  فعالن��د 
کان��ون مش��اوران اعتب��اری 
بانک��ی  س��رمایه گذاری  و 
رتبه بن��دی ش��ده اند و از این 
تع��داد حدود 100 ش��رکت 
عض��و انجمن هس��تند و این 
نتیجه رش��د این فرهنگ در 

سال های اخیر است . 
رابط��ه  در  خسروش��اهی 
ب��ا زمینه ه��ای فعالی��ت این 
ش��رکت ها ادام��ه می ده��د: 
عموما ش��رکت های مش��اوره 

زمینه های  در  سرمایه گذاری 
تخصص��ی مرب��وط ب��ه خود 
فعالن��د و تفکیک��ی به لحاظ 
تخصص و دانش��ی که دارند 
ش��رکت ها  ای��ن  بی��ن  در 
وج��ود دارد و در زمینه های 
س��رمایه گذاری های  مختلف 
صنعت��ی، معدن��ی، بازرگانی ، 
توریس��م، کش��اورزی و غیره 
به ارائه خدمات مش��اوره ای و 

طرح نویسی اقدام می کنند.

رتبه بندی شرکت های 
مشاوره سرمایه گذاری 

این کارش��ناس سرمایه گذاری 
در پاسخ به این سوال که 
آیا رتبه بندی برای نشان 
دادن س��طح کیفی این 
ش��رکت ها وجود دارد یا 
خیر، می افزاید: در حال 
شرکت های  برای  حاضر 
س��رمایه گذاری  مشاوره 
س��ه رتبه بن��دی ال��ف، 
دارد  وج��ود  ج  و  ب 
ک��ه هر ک��دام به س��ه 
می شوند .  تقسیم  درجه 
ش��رکت های تازه وارد به 
ای��ن رتبه بن��دی درجه 
ج س��ه دریاف��ت می کنن��د و 
شرکت های با س��ابقه فعالیت 
و مقی��اس و حج��م کار بهتر 
رتبه ه��ای باالت��ری دریاف��ت 
می کنن��د . برتری��ن رتبه الف 
یک اس��ت که در حال حاضر 
در کش��ور ش��رکتی ب��ا ای��ن 
س��طح کیف��ی وجود ن��دارد. 
خسرو ش��اهی ادامه می دهد: 
در ایران این رتبه بندی توسط 
اعتب��اری و  کانون مش��اوران 
س��رمایه گذاری بانک��ی انجام 
رتبه بندی  معیار های  می شود . 
براس��اس تجربه، س��طح  هم 
س��ازمانی،  س��اختار  دان��ش، 
تع��داد  تخص��ص،  مه��ارت، 
موفقی��ت در طرح ه��ای قبلی 
و حجم سرمایه گذاری تعیین 
می ش��ود، البت��ه در س��طوح 
باالتر مسئولیت اجتماعی این 

شرکت ها هم س��نجیده و در 
رتبه بندی لحاظ می شود . 

وی می افزاید: نکته اساسی 
رتبه بن��دی  خص��وص  در 
مش������اوره  ش��رک��ت های 
س��رمایه گذاری ای��ن اس��ت 
ک��ه بن��ا ب��ه رتب��ه بندی ها 
ش��رکت ها مل��زم ب��ه رعایت 
س��قف مش��خصی از حج��م 
س��رمایه گذاری ب��رای ارائ��ه 

خدمات مشاوره ای هستند . 

نقش شرکت های مشاوره 
سرمایه گذاری در اقتصاد 
مهم تری��ن نکت��ه ای که در 
استفاده از خدمات مشاوره ای 
س��رمایه گذاری  زمین��ه  در 
وج��ود دارد کاهش ریس��ک 
در فرآیند اج��رای یک طرح 
اقتصادی است. همان طور که 
س��رمایه گذاری  دارید  اطالع 
در طرح های مختلف همواره 
در انتخ��اب بی��ن ریس��ک و 
بازده خالصه می شود بنابراین 
عامل  ی��ک  ریس��ک  کاهش 
موفقی��ت طرح های  در  موثر 

سرمایه گذاری است. 
خسرو ش��اهی در ای��ن باره 
ش��رکت های  نقش  می گوید: 
موفق  اجرای  در  مش��اوره ای 
بر کسی  اقتصادی  پروژه های 
بنابرای��ن  نیس��ت  پوش��یده 
بای��د  اقتص��ادی  طرح ه��ای 
تریب��ون  در  دف��اع  قابلی��ت 
عمومی را داش��ته باش��ند اما 
متاس��فانه در ح��ال حاض��ر 
طرح ه��ای  در  به خص��وص 
دی��ده  مه��م  ای��ن  دولت��ی 
نمی ش��ود و همین امر باعث 
ناتم��ام مان��دن بس��یاری از 
پروژه ه��ای اقتصادی اس��ت. 
در  می ده��د:  ادام��ه  وی 
بخ��ش خصوصی ه��م وضع 
ب��ه همین منوال اس��ت و در 
ح��ال حاضر بیش از 14 هزار 
کش��ور  در  نیمه تمام  ط��رح 
وج��ود دارد و دس��ت کم 90 
ه��زار میلیارد توم��ان حجم 
مطالبات بانک��ی از طرح های 
نیمه تمام اس��ت. لذا استفاده 
از قابلیت ه��ای بالق��وه ای��ن 
ش��رکت ها در کاهش ریسک 
س��رمایه گذاری بس��یار موثر 

است . 

شروع کار و امکانات الزم 
ش��رکت  ی��ک  راه ان��دازی 
س��رمایه گذاری  مش��اوره 
دش��واری  کار  اول  ن��گاه  در 
نیس��ت و احتیاج به س��رمایه 
ب��ا 100  و  ن��دارد  آنچنان��ی 
ه��زار توم��ان می توانی��د یک 
زمینه  در  مش��اوره ای  شرکت 
سرمایه گذاری راه اندازی کنید. 
عالوه بر این هزینه های اجاره و 
تجهیز یک دفتر کار هم هست 
اما نباید انتظار داش��ته باشید 
که بدون داشتن تخصص الزم 
بتوانید مشتریان خاصی جذب 
کنید . مهم ترین عامل موفقیت 
ش��ما در راه ان��دازی و ادام��ه 
فعالیت یک شرکت مشاوره ای 
داشتن تجربه کاری و تخصص 
باالس��ت . این مسئله شاخص 
اعتماد مشتری را در کار شما 

افزایش خواهد داد .
 اس��تخدام افراد ب��ا تجربه 
نخس��تین  دان��ش،  دارای  و 
در  گام  مهم تری��ن  و 
مش��اوره ای  خدم��ات  ارائ��ه 
سرمایه گذاری موفق است . در 
نهای��ت با چهار تا پنج نیروی 
متخص��ص می توانی��د ی��ک 
شرکت مش��اوره ای را در بدو 

امر اداره کنید . 

سرنخ
در گفت وگوی »فرصت امروز« با مصطفی خسروشاهی بررسی شد 

به علم می گوییم، آریکارکردشرکتهایمشاورهسرمایهگذاری

کالف اول
صاحب��ان علم و دانش 
از  توانس��ته اند  هم��واره 
در  خ��ود  توانایی ه��ای 
راس��تای تولید یا کشف 
به��ره برده و ب��رای خود 
و جامع��ه مفید باش��ند، 
درواق��ع وقتی فردی با اس��تفاده از دان��ش و اطالعات 
خود یا تکنولوژی، دست به تولید می زند هم برای خود 
 موجب سودآوری می ش��ود و هم باری از دوش جامعه 

برمی دارد. 
در این کالف می خواهیم به صاحبان علم و متخصصان 
علوم ارتباطی یک پیشنهاد خوب بدهیم، درواقع دلیل 
ارائه این پیشنهاد سخنان معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات بود که 
در خبری بیان کرده: برای ایمن س��ازی شبکه اینترنت 
کش��ور، باید درتولید تجهیزات بومی، طراحی و تولید 
نرم افزاره��ای متعدد و ایجاد موتورهای جس��ت وجوی 

ملی کار شود. 
برات قنبری درگفت وگو با ایس��نا، از تولید تجهیزات 
انحصاری خاص، طراح��ی و تولید نرم افزارهای متعدد 
و ایجاد موتورهای جس��ت وجوی ملی به عنوان مباحث 
مهم یاد کرد و از رونمایی دو موتور جست وجوی ایرانی 

در بهمن ماه سال جاری خبر داد. 
وی می افزاید: ما از س��ویی به علت بین المللی بودن 
ارتباط��ات موظ��ف به اس��تفاده از آخری��ن تکنولوژی 
روز دنی��ا هس��تیم و از س��وی دیگ��ر مباحث��ی مثل 
تحریم ه��ا مش��کالتی را در این زمین��ه ایجاد می کند. 
لذا سیاس��ت وزارتخان��ه بر این قرار اس��ت که از توان 
داخلی بهره بگیریم و ش��رایطی ایجاد کنیم که بتوانیم 
ش��بکه را توس��عه داده و نظارت و کنت��رل کنیم. طی 
یک س��ال ونیم گذش��ته این موض��وع از اولویت های ما 
بوده و س��رمایه گذاری های متع��ددی در این خصوص 
صورت گرفته و به موازات توس��عه شبکه برای صیانت 
اجتماعی و فرهنگی هم تدابیر الزم اندیش��یده ش��ده 
اس��ت زیرا سالم س��ازی فضا اگرچه هزینه بر اس��ت اما 

قطعا هزینه های بعدی را کاهش خواهد داد. 
به هر روی رش��د و توس��عه اقتصادی کشور و کاهش 
هزینه ه��ای عمومی اداره کش��ور بدون وابس��تگی به 
نفت و پیاده س��ازی اقتصاد مقاومتی، وابسته به توسعه 
ش��بکه ارتباطی پهن باند است پس فعاالن این عرصه 
می توانن��د با توجه به اولویت های��ی که وزارتخانه برای 
 خ��ود تعریف ک��رده در کمک به جامعه دس��ت به کار 

شوند. 

کالف دوم
اگرچه امس��ال در فصل 
در  س��رمایی  زمس��تان 
کار نب��ود و مخصوصا در 
تهران و ش��هرهای بزرگ 
نباری��د  باران��ی  و  ب��رف 
هرفصلی  به هرح��ال  ام��ا 
همراه خود بس��یاری عادات و رفتارها را می آورد، مثال 
در ن��وع خوراک خانواده ها یا پوشاک ش��ان تغییراتی با 
توج��ه به فص��ول رخ می دهد. یک��ی از عمده ترین این 
رفتارها خرید لباس های گرم و کاپش��ن و بافتنی هایی 
 اس��ت ک��ه در اواخر زمس��تان و قبل از به��ار به حراج 

گذاشته می شوند. 
 درواقع اغلب فروش��گاه ها و مغازه های لباس فروشی 
در روزه��ای پایان��ی بهمن ماه به دلیل نزدیک ش��دن 
ب��ه س��ال نو و س��فارش اجناس��ی که مناس��ب فصل 
بهار باش��د ب��ه ناچار و ب��ه دلیل کمب��ود فضای کافی 
 یا نداش��تن انبار، پوش��اک گرم و زمس��تانی خود را به 

حراج می گذارند.
 در ای��ن کالف قصد نداریم به مغازه داران بگوییم که 
اجن��اس خود را حراج کنند بلکه می خواهیم به افرادی 
که انبارهای لباس یا س��وله های حفاظت ش��ده دارند 
پیش��نهاد دهیم که لباس های باقیمانده فروشگاه ها را 
جمع آوری کرده و س��ال بعد با درصدی س��ود به آنها 
بفروش��ند، درواقع برخ��ی افراد که اتاق ه��ای خالی یا 
انبارهای مناس��ب برای نگهداری لباس دارند می توانند 
س��ری به فروش��گاه ها و پاساژهای پوش��اک بزنند و با 
جمع آوری آنها و دادن یک رس��ید به مغازه دار به نوعی 
فض��ای خال��ی خ��ود را اج��اره بدهند یا اگر س��رمایه 
 کاف��ی دارن��د آن اجناس را بخرند و در س��ال های بعد

 بفروشند. 

افتتاح دومین کارخانه تولید
 »متابی سولفیت سدیم« کشور در 

گلستان
دومین کارخانه تولید »متابی سولفیت سدیم« کشور 
با درجه خوراکی در ش��هرک صنعتی آق قال در استان 

گلستان به بهره برداری رسید. 
به گزارش ایسنا، رضا قرن آبادی، مدیرعامل این کارخانه 
در آیی��ن افتتاح این کارخانه افزود: تولیدات این کارخانه 
در صنایع غذایی، داروس��ازی، ش��یمیایی، چرم س��ازی، 
آبه کاری، نس��اجی، نفت وگاز و صنایع ساختمانی کاربرد 
دارد. ظرفیت اسمی تولید این واحد صنعتی که تولیدات 
آن با دو درج��ه صنعتی و خوراکی روانه بازار می ش��ود، 
ساالنه 6000 تن و توان تولید فعلی آن در مرحله نخست 

بهره برداری، 3000 تن در سال است. 
ب��رای بهره ب��رداری از ای��ن واح��د تولی��دی مبل��غ 

51 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. 
ب��ا بهره ب��رداری از ای��ن واح��د تولیدی که هش��ت 
میلیارد ریال از هزینه های عملیات اجرایی آن از محل 
تس��هیالت بانکی و بقیه س��هم آورده بخش خصوصی 

بوده است، برای 44 نفر ایجاد شغل شده است. 
ع��الوه بر این واحد تولیدی، بهره برداری از 70 پروژه 
ب��ا اعتباری بالغ بر 457 میلی��ارد و 68 میلیون ریال و 
عملیات اجرایی شش پروژه عمرانی دیگر با پیش بینی 
اعتبار 35 میلیارد و 76 میلیون ریال و مجموعا با ایجاد 

شغل برای 121 نفر در این شهرستان آغاز شد.

عباس نعیم امینی 

سرمایه های آموختنی

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

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

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

  ش�ما نمی توانید دکمه توقف را در زندگیتان فشار دهید تا 
منتظر جرات تان باشید که از راه برسد. من برای از دست دادن 
تمام رویداد های خانوادگی،  جمع های دوس�تانه، مس�افرت ها 
و... که از دست دادم تا کسب و کارم را راه اندازی کنم، حسرت 

زیادی می خورم. 
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 سرمایه گذاری بیش از یکهزار 
میلیارد تومانی در بندر 

شهیدرجایی
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی گفت: با رونق عملیات ترانش��یپ و تبدیل 
بندر شهیدرجایی به بندر کانونی منطقه، رتبه این بندر 

در خلیج فارس و تنگه هرمز ارتقا می یابد. 
محمد س��عیدنژاد که در آیی��ن آغاز عملیات اجرایی 
بخش نخس��ت فاز 3 طرح توسعه بندر شهیدرجایی با 
حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی 
س��خن می گفت، اظهار کرد: حمل و نق��ل دریایی کاال 
به عنوان رکن اصلی تجارت بین المللی محسوب می شود 
و سهم کانتینری بندر شهیدرجایی در منطقه 10 درصد 

است. 
وی اضافه ک��رد: حجم عملیات بخش کانتینری این 
بندر تا پایان س��ال جاری هف��ت درصد افزایش خواهد 

یافت. 
سعید نژاد با اشاره به اینکه بندر شهیدرجایی هم اکنون 
در جای��گاه 58 بنادر برتر جه��ان قرار دارد، گفت: قصد 
داری��م تا ب��ا رونق عملی��ات ترانش��یپ و تبدیل بندر 
شهیدرجایی به بندر کانونی منطقه، رتبه این بندر را در 

خلیج فارس و تنگه هرمز ارتقا دهیم. 
وی در ادام��ه به تبیین چالش ه��ای پیش روی بندر 
شهیدرجایی در رقابت با بنادر منطقه پرداخت و افزود: 
ب��ا توجه ب��ه منطقه ویژه ب��ودن این بندر و اس��تقبال 
گسترده س��رمایه گذاران، یکهزار و 179 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در بندر شهیدرجایی انجام شده است که 
نیازمند افزایش پس��کرانه ها از دو هزار و 400 هکتار به 

چهار هزار و 800 هکتار هستیم. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل س��ازمان 
بن��ادر و دریانوردی از حل مش��کل تامین اعتبار خرید 
تجهی��زات کانتین��ری این بن��در خب��ر داد و تصریح 
ک��رد: اوای��ل بهمن م��اه جاری، با دس��تور وزی��ر راه و 
شهرس��ازی اعتب��ار الزم ب��رای 18 دس��تگاه جرثقیل 
کانتینری و 48 دس��تگاه ترانس��تینر به منظور صفافی 
 کانتین��ر ب��رای تکمی��ل تجهیزات ف��از دو ای��ن بندر 

تامین شد. 

خروج سرمایه گذاران 
بخش خصوصي از پرورش میگوي 

چابهار
رییس هیات مدیره انجمن صنفي تولیدکنندگان 
میگ��وي چابه��ار از خ��روج س��رمایه گذاران بخش 
خصوصي در بخش پرورش میگوي چابهار خبر داد.

به گزارش ایس��نا، س��ید وحید حاج س��یدجوادي 
اف��زود: محروم مان��دن پرورش دهن��دگان میگو در 
چابهار از دریافت غرامت توس��ط شرکت بیمه کننده 
باعث شده تا س��رمایه گذاران بخش خصوصي دیگر 

رغبتي به ادامه فعالیت در چابهار نداشته باشند.
وي در ادام��ه اظه��ار کرد: هم اکنون بس��یاري از 
س��رمایه گذاران که طي سال هاي گذشته در چابهار 
به تولید میگو اشتغال داشتند از چرخه تولید خارج 
شده اند. به گفته حاج سیدجوادي، ضرر مالي فراوان 
باعث شده تا برخي س��رمایه گذاران بومي نیز دیگر 

رغبتي به تولید میگوي پرورشي نداشته باشند.
وي با اش��اره به اینکه امس��ال 11 شرکت بخش 
خصوص��ي اقدام ب��ه تولی��د میگو کرده ان��د، گفت: 
 تم��ام ای��ن ش��رکت ها قب��ل از ش��روع کار بیم��ه 

شده بودند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفي تولیدکنندگان 
میگوي چابهار با بیان اینکه حق بیمه امسال توسط 
ش��رکت بیمه کننده پنج برابر شده بود، عنوان کرد: 
شرکت هاي پرورش دهنده این حق بیمه را پرداخت 
کردند اما هم اکنون که به دلیل شیوع بیماري متضرر 
هس��تند از پرداخت خس��ارت توس��ط بیمه محروم 

مانده اند.
وي خاطرنش��ان کرد: مزارع پرورش میگوي چابهار 
توس��ط صندوق بیمه محصوالت کشاورزي که تحت 

حمایت دولت است بیمه شده بود.
به گفته  حاج سیدجوادي، به طور متوسط هر مزرعه 
پ��رورش میگ��و بابت حق بیم��ه 10 میلی��ون تومان 

پرداخت کرده است.
وي گفت: براس��اس تعهد ش��رکت بیمه کننده، این 
ش��رکت باید 60 ت��ا 70 درصد خس��ارت وارده به هر 
مزرع��ه را پرداخت کند ک��ه در نهایت این امر محقق 
نش��د و ش��اهد خروج س��رمایه گذاران از بخش تولید 
میگوي چابهار بودیم. وي گفت: براساس اعالم سازمان 
شیالت قرار بود به ش��رکت هایي که تا تاریخ پانزدهم 
دي ماه اقدام به آماده س��ازي مزارع خود کرده باشند، 

مجوز ذخیره سازي ارائه شود.
وي در ادامه اظهار کرد: اما هم اکنون چند ش��رکتي 
که قصد ادامه فعالیت داشتند نیز موفق به آماده سازي 

نشده اند.
رییس هیات مدیره انجم��ن صنفي تولیدکنندگان 
میگوي چابهار تاکید کرد: مشکالت تهیه الرو، مولد و 
غذا باعث شده تا دیگر امیدي به تولید میگو در چابهار 

طي سال آینده وجود نداشته باشد.
حاج سیدجوادي خاطرنش��ان کرد: توجه مسئوالن 
طي سال هاي اخیر نسبت به صنعت پرورش میگو در 
چابهار در مقایس��ه با سایر شهرستان هاي فعال در امر 

پرورش میگو بسیار کمتر بوده است.
ریی��س هیات مدیره انجمن صنف��ي تولیدکنندگان 
میگ��وي چابهار ادامه داد: کمبود برق مورد نیاز مزارع 
پ��رورش میگ��وي چابهار هم��واره یک��ي از مهم ترین 
مشکالت مزارع پرورش میگو محسوب مي شده است. 
وي گفت: به  رغم درخواست هاي مکرر پرورش دهندگان 
از دولت براي رفع مش��کل کمبود برق اما متاس��فانه 

تاکنون اقدامي در این راستا صورت نگرفته است.
حاج سیدجوادي افزود: هم اکنون شیوع بیماري در 
مزارع میگوي چابهار ب��ه یک معضل قابل توجه براي 
پرورش دهن��دگان تبدیل ش��ده و آنه��ا را با ضررهاي 
مالي فراوان��ي مواجه کرده و در این میان مش��کالت 
 دیگري نی��ز به مش��کالت پرورش دهن��دگان افزوده 

شده است.

اخبار

سرمایه گذاری در طرح های مختلف 
همواره در انتخاب بین ریسک و بازده 

خالصه می شود بنابراین کاهش 
ریسک یک عامل موثر در موفقیت 
طرح های سرمایه گذاری است که 

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری 
مهم ترین نقش را در کاهش این 

ریسک  ایفا می کنند 
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حامد شایگان
اقتصادی  رش�د  تحق�ق 
کش�ور وابس�ته به تقویت 
و  اس�ت  تولی�د  بخ�ش 
بخ�ش  ای�ن  چق�در  ه�ر 
اقتصاد محور باش�د درآمد 
ارزی بیش�تری عاید دولت 
می کند. ح�ال دولت قصد 
دارد در قال�ب الیح�ه رفع 
رقابت پذیر  تولی�د  موان�ع 

در ش�رایطی ک�ه تحری�م 
و رک�ود، رش�د اقتص�ادی 
کش�ور را کند کرده اس�ت 
با رونق بخش تولید توسعه 
پای�داری را در کش�ور ب�ه 

وجود آورد. 
کارش�ن�اس�ان در ای�ن 
الیحه  این  معتقدند  رابطه 
ب�ه تنهایی در بخش تولید 
معجزه نخواهد کرد و نیاز 

تغییرات�ی  دول�ت  اس�ت 
در س�اختار و بدن�ه خود 
ایجاد س�ازد تا دس�تیابی 
به اهداف پیش بینی ش�ده 
را تس�هیل کند. به همین 
دلیل دول�ت باید در قالب 
از  مش�ترک  کارگروه�ی 
مجل�س و دس�تگاه قض�ا 
برطرف  را  اجرای�ی  موانع 

کند.

و  تهدید ه�ا  آغ�از  ب�ا 
برنامه  دول�ت  تحریم ه�ا، 
خ�روج  ب�رای  خ��ود 
غیر تورم�ی از رک�ود را با 
الیح�ه  رفع موان�ع تولید 
رقابت پذیر از س�ر گرفت، 
از  تقریب�ا  برنام�ه ای ک�ه 
دو س�ال پیش، پیش بینی 
ش�ده ب�ود ت�ا در قال�ب 
حمای�ت از تولید رونق را 

به کش�ور بازگرداند. قرار 
گرفت�ن الیحه و طرح های 
دیگر در دل آن تا حدودی 
موجب تاخیر آن ش�د، اما 
ب�ه جامعی�ت و دق�ت آن 
افزود. از ای�ن رو دولت با 
مح�وری کردن الیحه رفع 
موانع تولید رقابت پذیر به 
دنبال دس�تیابی به رش�د 

اقتصادی باالس�ت.

بررسی نقش مدیریتی دولت در الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر

تحقق اهداف الیحه در گرو چگونگی اجراست
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 الیحه رفع موانع تولید کمکی
به اقتصاد نمی کند

الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر که توس��ط مجلس 
تنظیم شده است، الیحه ای است که نمی توان گفت هیچ 
نکته مثبتی ندارد، اما ضعف هایی نیز در آن قابل مشاهده 
است. واقعیت این است که افرادی که این الیحه را تنظیم 
کرده اند از دانش و بینش مناسب در این زمینه برخوردار 
نبوده اند. این افراد ش��ناخت عمیقی نس��بت به مسائل 
مرتب��ط بر اقتصاد ایران و پایه ه��ای تولیدی آن ندارند 
و نمی دانن��د که چ��را اقتصاد ایران همچنان بر مقوالتی 
چون بازرگانی و قاچاق اس��توار اس��ت. بندهایی که در 
الیحه تعریف ش��ده، نمی تواند مشکلی از مشکالت حل 
کند. مقوله مهمی که در حوزه تولید اهمیت دارد، تامین 
مناب��ع انرژی واحد های تولیدی مانند نفت، گاز طبیعی 
و برق است. در همه جای دنیا واحد های تولیدی نسبت 
ب��ه مصرف کنندگان خانگ��ی و مصرف کنندگان تجاری 
هزینه ای کمتر معادل یک دوم یا یک س��وم را پرداخت 
می کنند، اما در این الیحه هیچ توجهی به این امر نشده 
است.  نکته دیگر هزینه انشعابات برق، آب و گاز طبیعی 
است، در کش��ورهای دیگر تامین هزینه این ایستگاه ها 
برعهده دولت است و هیچ گاه دولت برای این ایستگاه ها 
از واحد های تولیدی درخواست پرداخت هزینه نمی کند 
و حتی برخی موارد این ایس��تگاه ها را به صورت رایگان 
در واحد های تولیدی تعبیه می کند. نکته دیگر مس��ائل 
بنیادی تری مانند مسائل مالیاتی و بخشودگی آن است. 
در کش��ورهای پیش��رفته، دولت به عنوان اهرم تشویقی 
تقویت بنیاد های اقتصادی، مقوله بخشودگی مالیاتی را 
مدنظر قرار می دهد که در این الیحه اساس��ا توجهی به 
این مقوله نش��ده اس��ت.  به طور مثال در تمام کشورها 
س��ود اختصاص داده ش��ده ب��ه افزایش س��رمایه، برای 
تش��ویق ش��رکت ها به اجرای طرح های توسعه و اصالح 
ساختار مالی از پرداخت مالیات معاف است. در حالی که 
چنین امر بسیار مهمی که می تواند دگرگونی اساسی در 
س��اختار تولیدی کشور به وجود آورد مهجور مانده است 
و اصوال تدوین کنندگان این الیحه بینشی نسبت به این 

مسئله مهم نداشته اند. 
م��ن فکر نمی کن��م این الیحه حت��ی در صورتی که 
به تصویب ش��ورای نگهبان برس��د بتواند تغییر خاصی 
در زمینه تولیدات ایجاد کند و مش��کلی از مش��کالت 
کل��ی آن کم کن��د. بهتر بود برای تنظی��م و تهیه این 
الیحه از مرکز پژوهش های مجلس کمک گرفته ش��ود 
یا دیدگاه صاحب نظران اقتصادی مدنظر قرار داده شود، 
اما متاس��فانه افرادی در تهیه این الیحه حاضر بوده اند 
که اش��راف کافی بر مقوله تولید و مش��کالت واحد های 
تولیدی نداشته اند. بهترین راهکار آن بود که برای تهیه 
الیحه، فراخوانی برای نظردهی کارشناس��ان اقتصادی، 
صاحب��ان مش��اغل و صاحبان واحد ه��ای تولیدی داده 
می شد و براساس راهکاری که این افراد ارائه داده بودند، 
الیحه تنظیم می ش��د. متاسفانه افرادی که از آنها برای 
تنظیم این الیحه کمک گرفته شده عمدتا یا تحصیالت 
مرتبط نداش��ته یا اشرافی نسبت به مشکالت واحد های 
تولیدی نداش��ته اند. تصویب این الیحه شاید به افرادی 
که در تنظیم آن نقش داشته اند، کمک کند و مشکالت 
آنها را برطرف س��ازد، اما نمی تواند مش��کالت اساس��ی 
واحد ه��ای تولیدی را برطرف س��ازد و س��بب توس��عه 
اقتصادی ش��ود. به عقیده من طرحی که توس��ط دولت 
ارائه ش��ده بود، نس��بت به الیحه ای که توسط مجلس 

تنظیم شده، قابل دفاع تر و سازنده تر بود. 
مشکل اساسی که سبب شده تا دولت نتواند در زمینه 
تولید کاری از پیش ببرد، تنظیم اقتصادی چیده ش��ده 
آن است. متاسفانه تیم اقتصادی دولت، اطالعات اشتباه 
در اختیار رییس جمهور قرار می دهد و از دانش و تجربه 
اجرایی کافی برخوردار نیس��ت. این تیم براساس روابط 
جناحی س��کان اداره اقتصاد کش��ور را بر عهده گرفته 
اس��ت و نمی تواند تصمیمات حیاتی و مناس��بی در این 
زمینه بگیرد. متاس��فانه در 36 س��ال گذشته به همین 
دلی��ل اقتصاد کش��ور زمین گیر ش��ده و تنها در دوران 
س��ازندگی که کارشناس��ان اقتصادی فضای بازی برای 

ابراز نظر داشتند تا حدی فضا روند مثبتی را پیمود. 
سیاس��ت دولت که از ابتدا بر تولیدات غیر نفتی تاکید 
داش��ته، مانند ضرب المثل دم خروس شده است. از یک 
سو، بر توسعه واحد های تولیدی تاکید می کند و از سوی 
دیگ��ر، در الیحه پیش��نهادی بودجه عوارض برق، آب و 
گاز طبیعی را تعیین می کند و از س��وی دیگر، بخش��ی 
از درآم��د بودجه ای خود را بر مالیات پرداختی توس��ط 
واحد ه��ای تولی��دی و صنعتی می بندد که این نش��ان 
می دهد، دولت دچار س��ردرگمی در تصمیم گیری است 
و تصمیم هایی که می گیرد در جهت سیاس��ت هایی که 
اعالم می کند، نیس��ت. رییس دولت یازدهم متاسفانه با 
این روند اعتبار خود را در خطر قرار داده اس��ت و برای 
خروج از این اتفاق الزم است که در ترکیب کابینه خود 
تجدیدنظ��ر کن��د و در چیدم��ان وزرای اقتصادی خود 
تغییری بدهد.  بخش های کشاورزی، نیرو، وزارت اقتصاد 
و بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی، موتورهای توسعه 
اقتصادی دولت هستند و افرادی مدیریت و هدایت آنها 
را برعهده دارند که از توانایی و دانش کافی برای این امر 
برخوردار نیس��تند و الزم است تغییر کنند. این مدیران 
تحریم ها را مانع توس��عه اقتصادی می دانند. در حالی که 
در زمینه سدسازی، شبکه آب رسانی و توسعه راه آهن ما 
تحریم��ی وجود ندارد و دولت با مصوباتی که در اختیار 
دارد می تواند سبب افزایش انگیزه سرمایه گذاران بخش 
خصوصی ش��ود.  وزرای اقتصادی دولت تاکید می کنند 
ک��ه بودجه عمرانی کافی در اختیار ندارند، در حالی که 
برای ایجاد تحرک در اقتصاد کش��ور و ایجاد انگیزه در 
بخش خصوصی کافی اس��ت دولت س��رمایه گذاری در 
س��اخت آزادراه ها، س��ده ها و س��ایر پروژه های عمرانی 
را در ح��دی قرار دهد که س��رمایه گذاری ها دارای نرخ 
بازگشت داخلی حداقل 23درصد باشد و دوره بازگشت 
س��رمایه حداکثر پنج س��ال. اگر چنین ش��ود نیازی به 
بودجه عمرانی نیس��ت و بخش خصوصی مسئولیت های 
دولت را به عهده خواهد گرفت.به هر حال با این تفاسیر 
فکر می کنم حتی اگر الیحه مجلس هم تصویب ش��ود 
ت��ا زمانی که مدیران کارایی ب��رای به اجرا درآوردن آن 
وج��ود ندارد، کاری از پیش برده نمی ش��ود، زیرا الیحه 

خوب نیازمند مجری کارآمد است.

 صادرات ویژه
حمایت هاي ویژه مي خواهد 

ش��اید تا کمي بیشتر از یک قرن پیش، صادرات 
و واردات بس��یار دش��وار بود، اما با گذشت سال ها 
و پیش��رفت تکنول��وژي و گس��ترش ارتباطات و 
وس��ایل حمل ونقل، تجارت بس��یار س��اده ش��ده 
اس��ت. کش��ورهاي مختلف جهان تالش دارند تا 
با افزایش صادرات محصوالت ش��ان جایگاه تجاري 
خود را بهبود بخش��ند. از سوي دیگر، کشورهایي 
که ص��ادرات پررونقي نداش��ته اند، ت��الش دارند 
پتانس��یل هاي تج��اري خ��ود را کش��ف کنند. با 
وجود تاسیس ش��رکت ها و موسسات خصوصي و 
نیمه خصوص��ي متعددي که در این زمینه فعالیت 
مي کنن��د، اما باز ه��م، این دولت ها هس��تند که 
مي توانن��د ص��ادرات موفق و ایم��ن یک محصول 
مش��خص را تضمی��ن کنن��د. با نگاه��ي کوتاه به 
صادرات عمده و پرس��ود کش��ورهاي مختلف این 

مدعا تایید مي شود. 

هند
دول��ت هن��د ه��م صادرکنن��ده اس��ت و ه��م 
واردکنن��ده. درواق��ع هن��د محصوالت بس��یاري 
ص��ادر مي کند ک��ه باره��ا از آنها نام برده ش��ده 
اس��ت، اما یک��ي از صنایع مهم و ارزش��مند هند 
که دولت روزبه روز بر آن تاکید بیش��تري مي کند، 
صنع��ت تولید جواهرات و پرداخت الماس اس��ت. 
ب��ر همین اس��اس و براي ص��ادرات موفق در این 
بخ��ش، دولت هند س��رمایه گذاري و حمایت هاي 
ویژه اي براي بخش صادرات در نظر گرفته اس��ت. 
درحال حاض��ر 50 بان��ک دولت��ي با بودجه س��ه 
میلی��ارد دالر وظیفه دارن��د تا به تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان جواهرات و الماس تس��هیالت ویژه 
ارائه کنند. دولت هند عالوه بر پشتیباني از بخش 
تولی��د، در زمینه افزایش ب��ازار صادرات و فروش، 
فعالیت هاي قابل تحس��یني انجام داده است. طي 
س��ال هاي اخیر عربستان سعودي، ایاالت متحده، 
روس��یه، س��نگاپور، هنگ کنگ، آمری��کاي التین 
و چی��ن ب��ازار خوبي براي ص��ادرات هند بوده اند، 
درواقع هند با جذب بازارهاي ثروتمند جهان، گام 
درس��تي براي پشتیباني از صادرات خود برداشته 
اس��ت. همچنین دولت هند براي جلب اعتماد این 
کشورها مارک هاي معتبر وابسته به دولت را براي 
جواه��رات هندي معین کرده ک��ه صحت و اصل 
ب��ودن آنها را تایید مي کند، دولت هند پیش بیني 
مي کن��د تا پایان س��ال 2015 رقم��ي معادل 35 
میلیارد دالر در زمینه جواهرات و الماس مبادالت 

خواهد داشت.

برزیل 
نام برزیل با صادرات دولتي موفق قرابتي دیرینه 
دارد. صادرات شکر، قهوه، آب پرتقال، گوشت، سویا 
و ذرت بخشي از صادرات برزیل است. این روزها، 
دولت برزیل در حال گس��ترش فعالیت هاي خود، 
در زمینه صادرات ش��یر و محصوالت لبني اس��ت. 
این موفقیت مدیون هوش��مندي دولت در بخش 
ص��ادرات اس��ت. دولت برزی��ل در زمینه صادرات 
لبنی��ات به کش��ورهاي مختلف، کنسرس��یومي با 
حضور 12 عضو تش��کیل داده اس��ت که با هدف 
ج��ذب مقصدهاي مختلف ب��راي صادرات فعالیت 
مي کن��د. اخیرا نمایش��گاهي در دوب��ي با حضور 
محص��والت برت��ر لبن��ي برزیل��ي برگزار ش��د و 
تفاهم نامه ه��اي همکاري بی��ن دو دولت امارات و 

برزیل، در این بخش به امضا رسید.
اما سابقه همکاري برزیل با کشورهاي عرب زبان 
از مدت ه��ا پیش آغاز ش��ده بود. برزیل در س��ال 
2011 ب��ا رقم 1.1 میلی��ون دالر صادرات لبنیات 
به عربس��تان سعودي را آغاز کرد؛ صادراتي که در 
س��ال 2014 ب��ه رقم 11.9 میلیون دالر رس��ید. 
قراردادهاي مش��ابه برزیل با کشورهایي چون قطر 
و یم��ن نش��ان مي دهد برزیل دیگر آن کش��وري 
نیس��ت که فقط ب��ا نام صادرکننده س��نتي قهوه 

شناخته شود. 

ایرلند 
ایرلند جزو کش��ورهایي طبقه بندي مي ش��ود 
که توانس��ته در چند س��ال اخیر گام هاي خوبي 
براي توس��عه صادرات خود بردارد. این تالش ها 
به ط��ور ویژه با حمایت هاي دولت ایرلند میس��ر 
ش��ده اس��ت. اخیرا دولت ایرلند تمرکز ویژه اي 
ب��ر تولید و صادرات تجهیزات پزش��کي داش��ته 
اس��ت. ای��ن حمای��ت دولت��ي باعث ص��ادرات 
موف��ق به کش��ورهاي اتحادیه اروپا بوده اس��ت. 
قرارداده��اي موفق��ي که ایرلند ب��راي صادرات 
محصوالتش با کش��ورهایي چون سوییس بسته، 
گواه موف��ق بودن حمایت هاي دول��ت ایرلند از 

صادرکنندگانش است. 

آلمان 
ن��ام آلم��ان براي هم��ه اف��راد تداعي کننده قطب 
اقتص��ادي موف��ق در اروپاس��ت. تولیدکنن��دگان و 
صادرکنن��دگان آلم��ان بخ��ش بزرگ��ي از موفقیت 
و پیش��رفت تج��اري خ��ود را مرهون دول��ت آلمان 
هس��تند. اقدامات متعدد دولتي براي سرمایه گذاري 
در بخش صادرات باعث ش��ده محص��والت آلمان با 
اس��تقبال کشورهاي مصرف کننده مواجه شوند. این 
حجم حمایت دولت آلمان از صادرات و البته رش��د 
18  درص��دی در بخش صادرات، رقباي این کش��ور 
از جمل��ه ای��االت متحده را نگران کرده اس��ت. اتاق 
بازرگاني آلمان با 120 شعبه در 80 نقطه جهان جزو 
فعال تری��ن بخش هاي اقتصاد آلمان تلقي مي ش��ود. 
اما حمایت هاي دولتي هرگز مس��تقیم و بي واس��طه 
نیس��ت. دولت آلمان با پرداخت یارانه هاي حمایتي، 
طرح هاي تشویقي صادراتي و معافیت هاي مالیاتي از 
یک س��و و خرید بخشي از سهام شرکت هاي در حال 
رش��د و اعطاي وام هاي تجاري از سوی دیگر به طور 

غیر مستقیم از تولید و صادرات حمایت مي کند. 

آزمــوده  دیدگــاه 

یک اس��تاد اقتصاد در رابطه با نقش 
الیح��ه رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر 
در اقتصاد کش��ور ب��ه »فرصت امروز« 
گفت: تمام برنامه های دولت در الیحه 
رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر خالصه 
نمی ش��ود، بلکه بخشی از آن از طریق 
آیی��ن نامه دس��تگاه های زیرمجموعه 
اجرایی می شود و این الیحه مربوط به 
مواردی است که به مصوبه مجلس نیاز 
داشت. حال این مسئله را باید مدنظر 
قرار داد که هدف از تدوین این الیحه 
اجرایی شدن آن در یک بازه زمانی دو 
س��اله بود اما روند بررسی آن طوالنی 
شده و نیاز است دولت در گام نخست 
ت��الش کن��د این الیحه را به س��رعت 
اجرای��ی و اثرات آن را در بهبود فضای 

کسب و کار کشور نمایان کند.

ج��واد صالحی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
بازخوردهای مربوط به رشد اقتصادی 
کش��ور مرب��وط ب��ه هم��ه واحد های 
تولی��دی نیس��ت، ادام��ه داد: رش��د 
اقتصادی کش��ور تا ح��دودی به واحد 
تولی��دی بزرگ بازمی گ��ردد، بنابراین 
در ای��ن الیحه باید ب��ه ایجاد رونق در 
ش��رکت های کوچک نیز توجه شود. از 
طرف دیگر باید در قالب برنامه شش��م 
توس��عه گنجانده شود تا زمینه خروج 

از رکود اقتصادی کشور فراهم شود.
او با اشاره به اینکه یک قانون خوب 
نیازمند مجری خوب نیز است تصریح 
کرد: هر چقدر دستگاه های اجرایی در 
به کارگیری این الیحه متعهد باش��ند 
به همان میزان اثرات استفاده از الیحه 
در اقتصاد و بخش تولید کشور بیشتر 

مشهود خواهد ش��د. از این رو احیای 
س��ازمان مدیریت در دول��ت یازدهم 
یکی از برنامه هایی است که به اجرای 
دقیق تر این الیحه کمک می کند و به 
نوعی می توان متضمن اجرای درس��ت 

آن باشد.
صالح��ی ب��ا تایید ای��ن موضوع که 
تس��ویه معوقات بانک��ی دولت در این 
الیح��ه حمایت از تولید اس��ت، افزود: 
از آنجایی که مشکل بیشتر واحدهای 
تولیدی کمبود منابع مالی است برنامه 
منسجم دولت برای پرداخت بدهی ها 
می توان��د به رون��ق تولید در کش��ور 
کم��ک کن��د، زیرا هر چق��در بانک ها 
منابع مالی بیش��تری داش��ته باش��ند 
می توانند اعتبارات بیشتری در اختیار 
تولید کنن��دگان ق��رار دهند. به همین 

دلیل این اق��دام دولت گامی حمایتی 
تلقی می شود.

در واق��ع الیحه رفع موان��ع تولید 
رقابت پذی��ری با هدف گذاری اصالح 
تامی��ن  پاگی��ر،  و  دس��ت  قوانی��ن 
از  تولی��دی  واحد ه��ای  نقدینگ��ی 
طریق بانک ه��ا و ... حمایت از تولید 
را دنب��ال می کن��د ام��ا این مس��ئله 
نیازمن��د نظ��ارت بر درس��تی اجرا و 
بررس��ی لوایح و طرح های موازی آن 
اس��ت تا در کنار آن بتوان به مسائل 
و مش��کالت پیش بینی نش��ده توجه 
و راهکاره��ا را با کمک کارشناس��ان 
در کارگروه های مش��ترک ارائه کرد. 
بنابراین نقش دولت در تدوین نقشه 
راهی اس��ت ک��ه مس��یر تولید را در 

کش��ور معین و هموار می کند.

جواد صالحی: 

رونق شرکت های کوچک اهمیت دارد

هیات مدی��ره  عض����و 
خان��ه صنع��ت، مع��دن و 
 تج��ارت در گف��ت و گو با 
»فرصت امروز« ضمن بیان 
اینکه دولت ب��رای اجرای 
الیح��ه باید بخش نظارتی 
را تقوی��ت کن��د، گفت: با 
وج��ود اینکه چن��د طرح 
و الیح��ه قبل��ی در الیحه 
رفع موانع تولید رقابت پذیر 

ادغام ش��ده اما هدف اولیه آن برداشتن 
مش��کالت و قوانین بازدارنده پیش پای 
تولید بود تا تغییرات ناش��ی از تحریم ها 
و تغییر قیمت ن��رخ ارز در بخش تولید 
جبران ش��ود. به عبارت دیگر با ش��روع 
تحریم ها و مش��کالت بین المللی ناشی 
از آن بده��ی ش��رکت ها افزایش یافت و 
نیاز بود دولت به سرعت حرکت رکودی 
کشور را متوقف و برنامه در جهت رونق 
اقتص��ادی ارائه می کرد. ح��ال با نهایی 
ش��دن این الیح��ه دولت بای��د در بدنه 
اجرایی خ��ود تغییراتی را به وجود آورد 
و اطمین��ان حاصل کن��د که این الیحه 
به درس��تی اجرا خواهد شد؛ در غیر این 
ص��ورت نمی توان انتظ��ار بهبود تولید و 

رشد اقتصادی از این الیحه داشت.
آرم��ان خالقی با تاکید بر اینکه دولت 
نباید از الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر 
انتظار معجزه داشته باشد ادامه داد: این 
الیح��ه در کن��ار اص��الح قوانین تامین 
اجتماع��ی، قانون کار و قان��ون تجارت 
می تواند اثر بخش��ی الزم را داشته باشد، 
بنابراین تولید نه تنها به عنوان یک اصل 

در سطوح کالن اقتصادی 
بای��د نهادینه ش��ود، بلکه 
باید توس��ط تمام بخش ها 
و کارکنان دولتی پذیرفته 
و در قالب اقتصاد مقاومتی 
در چارچوبی عملی به کار 

گرفته شود.
او با نگاه��ی به اقدامات 
مدیریت��ی دول��ت ب��رای 
اجرای��ی کردن الیحه رفع 
موانع تولید رقابت پذیر اضافه کرد: دولت 
ب��رای اج��رای موثر الیحه کمیس��یون 
مش��ترکی از دول��ت، مجل��س و بخش 
قضایی تشکیل دهد تا نظارت بر بخش 
اجرایی بیشتر شود و قوانین دست وپاگیر 
را بررس��ی و اص��الح کنن��د. همچنین 
تم��ام حوزه هایی که به اقتصاد کش��ور 
بازمی گردند به عنوان زیرمجموعه س��ند 
چش��م انداز دارای نقشه راه شده و موانع 
دستیابی به آنچه که در سند چشم انداز 
آم��ده از س��وی کمیته های مش��ترک 

بررسی و رفع شوند.
خالقی با اشاره به اینکه الیحه نباید 
همچ��ون یک مس��کن اث��ری موقتی 
داش��ته باش��د تصریح کرد: حل شدن 
برخ��ی مش��کالت اقتص��ادی کش��ور 
همچ��ون تس��ویه بدهی ه��ای دولت 
و... می توان��د اث��رات موقتی در بخش 
تولید داش��ته باش��د بنابراین دولت در 
اج��رای آن نباید به اث��رات کوتاه مدت 
اکتف��ا کند، بلکه با تدوین اس��تراتژی 
باید ب��ه دنبال تحقق اهداف بلند مدت 

اقتصادی باشد.

آرمان خالقی: 

الیحه با نظارت ساختاری قابل اجراست
ایرج ندیمی:  

الیحه تنها ابزار حمایتی نیست
نایب رییس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس با اش��اره 
به اینکه توس��عه اقتصادی 
کش��ور تنها نبای��د به این 
الیح��ه من��وط ش��ود به 
گفت:  ام��روز«  »فرص��ت 
دول��ت در ح��ل مس��ائل 
تولید بای��د برنامه ها را در 
یک پکیج ببیند و از سوی 
دیگ��ر نباید همه دارایی ها 

را در قال��ب الیحه ای رفع موانع تولید 
رقابت پذیر ببیند.

 چراک��ه لوای��ح دیگ��ری همچون 
بهب��ود فضای کس��ب و کار و ... وجود 
دارد ک��ه می تواند در تولید و رش��د 
اقتصادی کش��ور اثر گذار باش��د اما با 
این وج��ود الیحه رفع موان��ع تولید 
رقابت پذی��ر ب��ا تس��ویه بدهی ه��ا و 
معوق��ات دولت ب��ه بان��ک مرکزی، 
پیمان��کاران و س��ایر بانک ها در رفع 

موان��ع تولید اثر گ��ذار خواه��د ب��ود.
 در واقع 60 درصد مشکل واحد های 
تولی��دی مربوط به نقدینگی اس��ت و 
رویک��رد دولت در ای��ن بخش افزایش 
منابع بانک ها و جریان اعتبارات بخش 

تولید است. 
همچنی��ن ای��ن الیح��ه در قال��ب 
س��رعت  در  واح��د  پنج��ره ای 
تصمیم گی��ری و کارفرمایی دولت اثر 
می گ��ذارد که اجرای کارها تس��ریع 

خواهد شد.
ایرج ندیمی با نگاهی به رویکردهای 
دیگ��ر دول��ت در الیحه ادام��ه داد: 

دول��ت با ایج��اد تعامل 
سیاست گذاری های  در 
اقتصادی، رفع مش��کل 
قوانی��ن مرتبط با تولید 
بازار  ریس��ک  و کاهش 
س��رمایه ب��رای افزایش 
ج��ذب  در  آن  نق��ش 
مناب��ع مال��ی از دیگ��ر 
عواملی اس��ت که دولت 
در الیح��ه رف��ع موانع 
تولی��د رقابت پذیر پیگیری می کند تا 
از این طریق زمینه توس��عه و رش��د 

اقتصادی را در کش��ور فراهم کند. 
به عبارت دیگر عمده ترین مس��ائل 
و مش��کالت بخش ه��ای تولید مربوط 
به کارفرمایی دولت اس��ت که نیازمند 
م��وارد س��اختاری  برخ��ی  بازبین��ی 
همچون کوچک س��ازی دولت، اصالح 
قوانی��ن ص��ادرات و واردات، عزم ملی 
تولی��د مح��ور و اصالح ش��اخص های 

کالن اقتصادی کشور است.
ای��ن عضو کارگ��روه رف��ع موانع 
تولی��د رقابت پذی��ر ب��ا بی��ان اینکه 
دولت باید در س��اختار اجرایی خود 
نی��ز تغییرات��ی ایجاد کن��د، افزود: 
دول��ت ب��ا حمایت ه��ای خ��ود باید 
تولی��د را مح��ور ق��رار داده و اتاق 
بازرگانی را به طور کامل در اختیار 
بخ��ش خصوصی قرار دهد و در پی 
تعام��الت  از  آن مدیری��ت بخش��ی 
بین الملل��ی را ب��ه این بخش واگذار 
کن��د ت��ا تعاونی ه��ا در فعالیت های 

برون مرزی بیش��تر فعال ش��وند. 

رویا پاک سرشت  بهمن آرمان 
کارشناس اقتصادی 



تغییر صنعت موبایل با گلکسی اس6
به گزارش وال استریت ژورنال، 
سامسونگ به ناگاه با تغییر سلیقه 
و نگ��رش ب��ازار مواجه ش��ده و 
 Galaxy S محص��والت س��ری
این ش��رکت که تا پی��ش از این 
از جنبه ه��ای مختلف تحس��ین 
می ش��دند، اکنون به کلی تاریخ گذش��ته به نظر می رسند. 
اکنون زمان بازسازی گلکسی اس6 فرا رسیده تا روح تازه ای 
به کالبد این شرکت دمیده شود. سامسونگ که با مشاهده 
آمارهای خود که به جای رش��د، نمایانگر کاهش هستند از 
این استراتژی گزیده ش��ده، وعده داد در سری محصوالت 
گوشی هوش��مند خود تغییرات بنیادی ایجاد خواهد کرد 
و س��اخت دس��تگاه بعدی خود را نیز از صفر آغاز می کند. 
اکنون می توان گفت که گلکسی اس6، صحیح ترین تجسم 
این اصالحات خواهد بود. دس��تگاهی که س��رانجام چرخه 
باط��ل مبنا قرار دادن دس��تگاه قبلی را خواهد شکس��ت؛ 
دستگاهی که این بار، می رود که خود مبنای صحیحی برای 

پرچمداران بعدی باشد.
عظمت سامسونگ به حدی است که هرگاه این شرکت 
تصمیم به تغییر می گیرد، تمام صنعت موبایل با پیامدهای 
آن روبه رو می شود. تاکنون به نظر می رسد تغییرات کلیدی 
در قیاس با گلکسی اس های قبلی، حرکت به سمت ساختار 
تمام فلزی، نمایش��گری که ممکن اس��ت از یک یا دو سو 
خمیده باشد و دست رد زدن به سینه اسنپدراگون کوالکام 
به عنوان چیپ پردازش��ی و تکیه کامل بر اکسینوس خود 

سامسونگ خواهد بود.

شوک چین به اقتصاد جهان
رویترز،  گ��زارش  به 
بان��ک مرک��زی چین 
اعالم کرده اس��ت برای 
مقابله با رکود اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی به بازار داخلی 
خود خواهد کرد. انتشار این خبر کافی بود که تمام بازارهای 
مالی جهان تحت تاثیر این اقدام دومین اقتصاد بزرگ جهان، 
باال و پایین ش��وند. نخستین بازاری که تحت تاثیر این اقدام 
قرار گرفت بازار نفت بود که قیمت ها در کانال 50 دالر قرار 
گرفت و بنا بر پیش بینی کارشناسان در روزهای آینده قیمت 
طالی سیاه به 55 دالر هم خواهد رسید. بعد از آن بازار مالی 
چی��ن بود به طوری که در بازار س��هام چین در کمتر از یک 
س��اعت ش��اخص کل دو درصد افزایش پیدا کرد که این دو 
درص��د معادل 600 میلیارد یوآن یا 96 میلیارد دالر اس��ت. 
بنا به گفته کارشناس��ان با توجه به تعطیالت آخر هفته در 
خاورمیانه به طور یقین بازارهای بورس کشورهای این حوزه 
نیز در نخس��تین ساعات کار تحت تاثیر این اقدام چین قرار 
خواهند گرفت و به طور مشخص بورس دوبی و ابوظبی شاهد 
تغییراتی خواهند بود. در اروپا نیز بازار بورس فرانسه و انگلیس 
با کاهش اندک ش��اخص روبه رو ش��دند هرچند پیش بینی 
می شود در روزهای آینده اثر گذاری افزایش نقدینگی چین 

بیشتر خودنمایی کند.

جدال یونان و اتحادیه اروپا در 
فرانکفورت

بلومبرگ  خبرگ��زاری 
خبر داده ک��ه یانیس 
وزی��ر  واروفاکی��س، 
اقتصاد یونان، به آلمان می رود تا پس از به بن بست رسیدن 
در مذاکره برای تعدیل و بخشودگی بازپرداخت بدهی های 
ناش��ی از کمک های خارجی به یون��ان، با طرف های اصلی 
مجادله روبه رو ش��ود. واروفاکی��س در گفت وگوهایی که با 
مقامات کش��ورهای اروپایی در لندن، پاریس و رم داش��ته، 
به آلمان می رود تا با وزیر اقتصاد آلمان دیدار کند که مانند 
آنگال مرکل مدعی اصلی این است که یونان باید مسئولیت 
کمک ها و وام هایی را که گرفته بر عهده داش��ته باش��د. از 
س��وی دیگر، بانک مرکزی اروپا که یکی از طلبکاران اصلی 
از یون��ان اس��ت، در ش��هر فرانکفورت آلمان واقع اس��ت و 
واروفاکیس باید با ماریو دراگی، رییس این بانک، طرف شود.
پیش بینی می شود که گفت وگوها خیلی محکم و سفت و 
سخت باش��د و هر دو طرف بر خواسته های خود پافشاری 
کنند. یونان گفته است که اگر در مذاکره برای بخشودگی 
یا به تعویق انداختن بدهی های این کشور به نتیجه نرسد، 
حتی ممکن اس��ت که از منطقه ارز واحد یورو خارج شود. 
اتحادیه اروپا نیز تا به حال تالش کرده اس��ت که این اتفاق 
صورت نپذیرد و حتی مرکل نیز گفته اس��ت که این اتفاق 

خوشایند نخواهد بود.

بررس��ی یارانه ه��ای نقدی و اجرای قان��ون هدفمند کردن یارانه ها نش��ان می دهد که 
دول��ت تا ب��ه امروز ۴۷ مرحله یارانه نق��دی پرداخته اس��ت.آخرین یارانه ای که به جیب 
هر ایرانی رفت، ۲۱ دی ماه امس��ال بود و در روزهای آینده، چهل و هش��تمین یارانه به 
حس��اب خانوارها واریز خواهد ش��د. در حال حاضر براس��اس آخرین آماری که از سوی 
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم شده، حدود ۷6 میلیون نفر در هر ماه یارانه 
نقدی ۴5 هزار و 500 تومانی دریافت می کنند.بر این اس��اس، یک حس��اب سرانگش��تی 
نش��ان می دهد که در ط��ول این مدت هر ایرانی تاکنون ح��دود دو میلیون و ۱۳۸ هزار 
و 500 توم��ان یارانه گرفته اس��ت ک��ه این رقم با دالر ۳۴60 تومان��ی، معادل 6۱۸ دالر 
می ش��ود. البته در صورتی که دولت یارانه نقدی بهمن و اس��فند امس��ال را هم پرداخت 
کند، رقم یارانه های نقدی پرداختی به هر فرد در طول 5۱ ماه از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها دو میلیون و ۲۲9 هزار و 500 تومان و معادل 6۴۴ دالر خواهد بود. در واقع در 
طول اجرای چهار س��ال و سه ماهه قانون هدفمند کردن یارانه ها از محل افزایش قیمت 

حامل های انرژی، حدود 6۴۴ دالر به جیب هر ایرانی خواهد رفت.

۲۵ درصد آب در لوله های پوسیده هدر می رود
در ح�ال حاضر کمبود منابع آب آش�امیدنی و 
بهداش�تی یکی از چالش های اصلی جوامع است. 
برداش�ت های بی روی�ه از مناب�ع آب و اس�تفاده 
ناصحی�ح از آنها اغلب کش�ورها و از جمله ایران 
را با بحران کم آبی مواجه س�اخته است. با وجود 
بروز مش�کالت مربوط به کم آبی در ایران، نتایج 
یک مطالعه که از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
انجام ش�ده است، نشان می دهد که ۲۵ درصد از 
آب شرب تصفیه ش�ده شهرهای کشور از طریق 
شبکه فرسوده توزیع آب به هدر می رود. در این 
گزارش به بررس�ی میزان هدررفت آب در شبکه 

انتقال آب کشور می پردازیم.

خودپرداز امروز را به یک مبلغ اختصاص دادیم.
روایت اول

در خبر ها داشتیم که عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان 600 هزار تومان است.
روایت دوم

در خبر ها داشتیم که عیدی امسال بازنشستگان ۳000 میلیارد تومان است.
نویس��نده روایت های خودپ��رداز احتماال حالش خ��وب نبوده و روای��ت دوم را با یک 
خبر دیگر قاطی کرده اس��ت. روایت دوم صحیح نیس��ت و روایت اول روایتی اس��ت که 

می خواهیم راجع به آن بحث کنیم.
در ای��ن م��دت مدیدی که ما خودپرداز می نویس��یم و ش��ما می خوانید و ش��ایدم هم 
نمی خوانید و فحش��مان می دهید هیچ بار در زمینه مشکالت و مسائل راهکاری ندادیم و 
همیشه مانند یک آدم شکم سیر نشستیم و همه چیز را سوژه کردیم و خندیدیم! زشت 
نیس��ت؟! بنده به عنوان یکی از نویس��نده های خودپرداز پشیمان شده و حالم بد است که 
چرا تا به امروز این طور برخورد کردم! و چرا به جای اینکه راه حل عملی بدهم نشسته ام 
و الکی گیر داده ام؟! به همین دلیل تصمیم گرفتم تغییر را از امروز شروع کنم و نخستین 
راهکار عملی برای یک مس��ئله آتی اقتصادی را ارائه کرده و باری از روی دوش دولت و 

ملت بردارم. 
در نتیج��ه با توجه به تخصیص 600 هزار تومان عی��دی برای کارمندان عزیز بنده راه 

خرج کردن بهینه این مبلغ را خدمت تان ارائه خواهم کرد.
فهرس��ت خرید هایی که در ادامه خواهید خواند، مواردی است که کارمندان عزیز برای 

هزینه کردن 600 هزار تومنشان می توانند به کار بگیرند.
۱-  خرید ۱۲000 دانه برنج دانه بلند برای استفاده در شام و ناهار و پذیرایی از مهمان.
۲- خرید ۱00 هزار دانه خاک مرغوب )ترجیحا ماس��ه بادی یا گل( برای اس��تفاده و 

تزیین سر و ریختن روی سر.
۳- ۳00 تخمه آفتابگردان برای تامین تنقالت ایام عید و رو سفید شدن جلوی مهمان.
۴- س��فر دور ته��ران به همراه مترو ب��رای اعضای خانواده، به همراه س��فر نیم روزه با 
مینی بوس به کن و س��ولقان. این بند برای تلطی��ف روحیه کارمند محترم و خانواده اش 

بسیار الزم است که بتواند از این طریق انرژی کسب کرده و سال جدید را بترکاند.
5- ۳0 عدد لوبیا قرمز و ۳0 عدد لوبیا سفید.

6- ۱۲000 سی سی آب شرب.
۷- ۲000 میلی لیتر روغن نباتی.

۸- ۱000دانه نخود چاق یا ۳000 دانه نخود الغر )واحد شمارش نخود چیست؟ تا به 
امروز پیش نیامده بود که بخواهم نخود را بشمارم.(

همان ط��ور که مالحظه فرمودید با 600 ه��زار تومان چه کارها که نمی توان کرد! اینها 
تازه بخشی از کارهایی است که می توان با این مبلغ جادویی انجام داد. اگرخودتان نیز به 

همین منوال فکر کنید، می توانید هزاران کاربری دیگر نیز برایش پیدا کنید.
در انتهای این مطلب فکس��ی از دولت به خودپرداز رس��ید ک��ه در آن ضمن تاکید بر 
اینکه مبلغ عیدی 60۳ هزار و 500 تومان اس��ت از خودپرداز  خواس��تند که دست از این 

سیاه نمایی بردارد و مبالغ را درست بیان کند.
ب�������������ل��ه، تازه به این میزان فایده ای که این مبلغ دارد ۳500 تومان دیگر هم 

اضافه کنید چه می شود! 

بتازگی دوچرخه ای به منظور استفاده در مسابقات سرعت با الهام از اشکال مختلف کاغذ طراحی شده است. این وسیله نقلیه دارای چارچوبی انعطاف پذیر بوده و فرمانش قادر به 
مانور است، پدال ها نیز به شکلی نازک و متفاوت طراحی شده  است و دوچرخه هیچ زنجیری ندارد. 

در هر معامله ای اصل بر این است که مورد 
معامل��ه عاری از هر عیبی باش��د، در غیر این 
صورت ب��رای کس��ی ک��ه کاالی معیوب را 
دریافت کرده اختیار فسخ به موجب عیب در 
کاالست. مشتری دارای س��ه راهکار در این 
نوع اختیار فسخ است؛ یا با همان شرایط آن 
کاال را بپذیرد یا معامله را فس��خ کند یا ارش 
بگیرد )ارش یعنی مابه التفاوت قیمت س��الم 
کاال با معیوب آن(. ارش به وسیله کارشناس 
معلوم می ش��ود و نسبت قیمت کاال در حال 
معیوبی با قیمت آن در حالت سالم سنجیده 
می ش��ود و فروش��نده باید نس��بت به همان 
مقدار از مبلغ را نگه��دارد و بقیه را به عنوان 
ارش ب��ه خریدار پس ده��د و هرگاه خریدار 
مبلغی نپرداخته باشد به همان نسبت خواهد 

پرداخت.

ش��رایط اعمال این اختیار فسخ این است 
که باید عیب مخفی باشد. اگر عیب به نحوی 
آشکار باش��د که مشتری ملتفت آن می شده 
اختیار فس��خ نخواهد داشت، زیرا در صورت 
آگاهی به وجود عیب و معامله آن، مش��تری 
به ض��رر خویش اقدام کرده و این نش��انه ای 
اس��ت که او کاال را به این نح��و قبول کرده 

است.
در مورد معیار مخفی بودن عیب در قانون 
آمده است که؛ عیبی مخفی محسوب می شود 
که مشتری در زمان خرید آگاه به آن نبوده، 
اع��م از اینک��ه این عدم آگاهی ناش��ی از آن 
باشد که عیب آشکار بوده یا اینکه ظاهر بوده 

ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
دومین ش��رط این اختیار فس��خ آن است 
که عی��ب در زمان انعقاد معامله باش��د، اگر 
عیب بعد از انجام معامله پیش  آید مش��تری 
حق اعمال این اختیار را ندارد. این شرط در 
دو مورد اس��تثنا شده است: اول- در مواردی 

که عیبی بعد از معامله و قبل از تس��لیم مال 
حادث ش��ود که در حکم عیب س��ابق است، 
زیرا در حقوق ایران تلف قبل از دریافت کاال 
از کیسه فروشنده است. دوم- در مواردی که 
عی��ب بعد از دریافت کاالس��ت اما در نتیجه 
عی��ب قدیم بوده، در این م��ورد نیز نقص بر 
عهده فروشنده است.تقریبا در تمام نظام های 
حقوقی دنیا این حق فس��خ وج��ود دارد. در 
کنوانسیون بیع بین المللی راهکار دیگری هم 
با عنوان تعمی��ر کردن کاالی معیوب و الزام 
فروش��نده به تعویض کاال با سالم آن، عنوان 

شده است.
در معام��الت الکترونیک��ی نی��ز اگ��ر ب��ه 
مث��ل  الکترونیک��ی  مع��روف  س��ایت های 
س��ایت های  و   Amazon ، EBay
خریدوفروش ایرانی مراجعه کنید، این عنوان 
ک��ه در صورت معیوب ب��ودن و نارضایتی از 
کاال ح��ق برگش��ت کاال را دارید به چش��م 

می خورد.

عیب یا نقص در کاال

با این مبلغ چه ها که نمی شود کرد! 

یک��ی از قوانین��ی که من ب��رای یادگیری 
به کار می برم این اس��ت ک��ه وقتی مطالعه 
مطلب��ی تم��ام ش��د ی��ا در کالس��ی آن را 
ش��نیدم یا دوس��تی آن را برایم توضیح داد، 
ت��الش می کنم دو روند تدریجی را به صورت 
همزمان آغاز کنم: اول اینکه در هر شرایطی 
که احس��اس کردم می ت��وان آن مفهوم را به 
کار بس��ت، این کار را انجام دهم تا تس��لطم 
بر آن مفهوم بیشتر ش��ود. دوم اینکه تالش 
می کنم استفاده از کلمات کلیدی آن مفهوم 
را در کالمم به حداقل برس��انم! اجازه بدهید 
که با یک مثال این قانون را س��اده تر توضیح 
بدهم. فرض کنید که امروز مطلبی در مورد 
فوبی��ای تصمیم گیری در متم��م می خوانم. 

واژه جالبی است. 
جدای از اینکه برچس��ب درس��ت و خوبی 
برای بسیاری از تصمیم گیری های اشتباه من 
در گذش��ته است، واژه  ای ش��یک و مجلسی 
محسوب می ش��ود! حاال فکر کنید که من از 
فردا هر جا که می نش��ینم، تالش کنم از این 

واژه استفاده کنم: 
در گفت وگو با یک دوست: 

ببی��ن! توی این مس��ئله مهاج��رت، دچار 
فوبی��ای تصمیم گیری ش��دم. ای��ن رو کامل 

حس می کنم! می ترسم که تصمیم بگیرم. 

در گفت وگو با همکار: 
احس��اس می کنم این مدیر ما کامال دچار 
فوبی��ای تصمیم گی��ری ش��ده. از یک طرف 
اع��الم کرده ک��ه عالقه مند اس��ت مجموعه 
در  دیگ��ر  ط��رف  از  کن��د،  کوچک ت��ر  را 
تصمیم گی��ری نهایی و امضای دس��تور این 

کار، درمانده است. 
در کامن��ت گذاش��تن زی��ر نوش��ته های 
شبکه های اجتماعی – در پاسخ به کسی که 
ش��عری نوش��ته: نه با یار توان بود، نه بی یار 

توان رفت…
فوبی��ای  دچ��ار  ش��ما  عزی��ز!  دوس��ت 
تصمیم گیری ش��ده اید. بهتر اس��ت یک بار 
تصمیم نهایی را بگیرید. اگر می توانید بی یار 
بمانید، ای��ن کار را بکنی��د و دنیای تنهایی 
خودتان را بس��ازید. اگ��ر نمی توانید، پس با 

یارتان ازدواج کنید! 
در گفت وگ�و ب�ا چن�د دوس�ت دیگر 
در ی�ک مهمانی )ک�ه آنها ه�م فوبیای 

تصمیم گیری را می شناسند(: 
بچه ه��ا! نمی خ��وام پیش قضاوت داش��ته 
باش��م اما فکر می کنم فالن��ی، دچار فوبیای 
تصمیم گیری اس��ت. کامال از رفتارش این رو 
میش��ه حس کرد. حت��ی در عالئم چهره اش 
هم دیده می ش��ه )در اینجا ب��ه تولید دانش 
هم پرداخته ایم و یک ش��اخه دیگر از علم را 
به ش��اخه فعلی پیوند زده ای��م تا ببینیم چه 

چیزی از آب در می آید!(.

ممکن اس��ت م��ن از این ش��یوه برخورد، 
دف��اع کنم و توضیح دهم ک��ه با این کار در 
حال ت��الش برای تمرین آموخته ها هس��تم 
و ای��ن نوع کاربرد گس��ترده از آموخته قبلی 
در زندگی روزمره، کمک می کند این مفهوم 
در ذه��ن من بهت��ر تثبیت ش��ود.  در اینجا 
پیش��نهاد می کنم به خاطرات دوران کودکی 
خود بازگردیم. آن زمان که به ما انشا نوشتن 
ی��اد می دادن��د و می گفتند که هر انش��ایی، 
مقدم��ه می خواهد و بع��د مطالب مختلف را 
توضیح بدهید و در پایان نتیجه گیری کنید. 
م��ا هم به عنوان مقدم��ه توضیح می دادیم 
ک��ه: آهوی قلم را بر دش��ت کاغذ می لغزانم 

و …
بعد هم به عنوان متن می نوش��تیم که: هر 
کس��ی علم داش��ته برایش مانده و هر کس 
ث��روت داش��ته از او دزدیده ان��د و االن ه��ر 
کس��ی که علم دارد خوش��حال است و همه 
ثروتمندان س��رطان هایی دارند که حاضرند 
هم��ه دارایی ش��ان را بدهن��د ول��ی خ��وب 
نمی ش��وند و اگر کسی هم می بینیم که علم 
دارد و ثروت ندارد و س��رطان هم دارد و در 
حال مرگ است، احتماال نیت او خوب نبوده 

و …
بعد هم به عنوان نتیجه می نوش��تیم: پس 
عل��م بهت��ر از ثروت اس��ت و ه��ر کس فکر 
می کن��د ثروت بهتر از علم اس��ت هیچ چیز 

نمی فهمد! 

شما دچار فوبیای تصمیم گیری شده اید!

 »ش�کاف« روایت زوج جوانی اس�ت که ناخواسته برای مدت کوتاهی از فرزند 
دوست خود نگهداری می کنند اما حادثه ای برای کودک باعث می شود که زندگی 
این زوج به بحران کشیده شود. هانیه توسلی، سحر دولتشاهی، بابک حمیدیان، 
پارسا پیروزفر، امیرکیان نجف زاده، احسان امانی، علیرضا علویان، حسین راضی، 

مرتضی آقا حسینی و طوفان مهردادیان در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.
س��ینمای ایران تنها با س��ینمای مس��تقل پیش��رفت می کند و باید به سینماگران 
مستقل بهای بیشتری داده شود. سینمای مستقل سینمایی موفق در ایران است و اگر 
بخواهیم س��ینمای ایران رش��د کند، نیازمند حمایت دولت و سرمایه گذاران خصوصی 
است. این حمایت ها سال به سال باید بیشتر شود. سینمای ایران به هیچ وجه پیشرفت 
نمی کند، مگر اینکه به سینماگران مستقل بهای بیشتری داده شود. سینمای من قطعا 
تحت تاثیر س��ینمایی اس��ت که فرهادی کار می کند و دغدغه هایی که او دارد را من 
هم دارم، با این حال س��عی می کنم فرم متفاوتی را ارائه دهم.تاکنون حدود ۲0 فیلم 
کوتاه ساخته ام و اولین فیلم سینمایی بلند من »گس« نام داشت که سال 90 ساختم 
و هزینه آن هم کامال ش��خصی بود. این س��ال ها تیزرهای تبلیغاتی زیادی س��اختم و 
در تلویزیون دس��تیاری صحنه و تولید می کردم تا بتوانم برای فیلم جدیدم مبالغی را 
کنار بگذارم. فیلم س��ینمایی »ش��کاف« درباره اهمیت فرزند و فرزندآوری و مسئولیت 
پ��در و مادر در مقابل آنهاس��ت. درباره همکاری با منیژه حکمت و علی س��رتیپی که 
تهیه کنندگی فیلمم را بر عهده داش��تند، باید بگویم سال هاست در حوزه های مختلف 
تصویری با خانم حکمت و آقای س��رتیپی کار می کنم و همین موضوع دلیلی ش��د که 

آنها در ساخت فیلم »شکاف« به من کمک کنند.

نیاز سینمای مستقل ایران
کارگردان فیلم »شکاف«

کیارش اسدی زاده
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