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حضـرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه کاری کنید که محصوالت 

و تولیدات جوان های با اسـتعداد، مومن، توانا و بعضا 
نابغه کشـور مقهور واردات نشـود، تاکیـد کردند: با 
تکرار زبانی »اقتصاد مقاومتی« هیچ اتفاقی نمی  افتد.

رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس

با تکرار زبانی اقتصاد مقاومتی 
هیچ اتفاقی نمی افتد

دشواری های روحانی
برای عبور از بحران

رفتار سینوسی شاخص کل 
در کانال 64 هزار واحد

توصیه کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز«

کارشناسان در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح کردند

مذاکرات هسته ای بر بازار سایه افکنده است

ردپای کاهش قیمت نفت بر بودجه 94

برای نیازهای مصرفی وام نگیرید

تراکم فروشی،حراج آینده بر بساط فساد
 پیام های تبلیغاتی وایبری

قانونی یا غیرقانونی؟ 

4

5

13

9

10

12

3

مجلس شورای اسالمی 16 هزار 
و 300 میلیارد تومان از درآمدهای 
دولت از محل ص��ادرات نفت را در 
بودجه س��ال 94 کاه��ش داد. این 
تصمیم مجلس در راس��تای تنش 
حاکم بر قیمت نف��ت در بازارهای 
بین الملل��ی گرفته ش��د اما تحقق 

کاهش درآمده��ای نفتی می تواند 
الیه های صنعت کش��ور را بیش از 
این فشرده کند.  سابقه دولت های 
گذشته نش��ان می دهد که همواره 
دولت ها صرف نظ��ر از درآمدهای 
نفتی ب��ا کس��ری بودج��ه مواجه 
بوده اند و تامین این کسری بودجه 

نارس��ایی ها و عدم ثبات اقتصادی 
را رقم زده اس��ت. ب��ا اینکه همواره 
تاکید بر کاهش وابس��تگی بودجه 
ب��ه درآمده��ای نفتی به وی��ژه در 
برنامه ه��ای توس��عه ای ب��وده اما 
هیچ گاه ای��ن هدف به س��ر منزل 

مقصود نرسیده است. 

رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس:

با تکرار زبانی اقتصاد مقاومتی هیچ اتفاقی نمی افتد

فراخوان اجرای مرحله ششم قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرکز آمار ایران اعالم کرد 

نرخ تورم به 15.2درصد کاهش یافت

قرائت گزارش اقتصاد مقاومتی در صحن مجلس

براس��اس ش��اخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهای شهری کش��ور که از سوی مرکز آمار اعالم 
ش��د، نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه 14.4 درصد و تورم 
ساالنه منتهی به بهمن ماه 15.2 درصد شد . نرخ تورم 
نسبت به دی ماه 0.6 درصد کاهش یافت اما تورم نقطه 
به نقطه تغییری نکرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، 
شاخص کل )بر مبنای 100=1390( در بهمن ماه سال 
1393 عدد 204.2 را نش��ان می دهد که نسبت به ماه 
قبل بدون تغییر اس��ت . افزایش شاخص کل نسبت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( نیز 14.4 
درصد اس��ت که نس��بت به همین اط��الع در ماه قبل 

تغییری نداشته است.
همچنی��ن ش��اخص گ��روه عم��ده »خوراکی ه��ا، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« در این ماه ب��ه رقم240.6 
رس��ید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد کاهش داشته 
است. ش��اخص گروه اصلی »خوراکی ها« در ماه مورد 
بررسی به عدد238.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.6 

درصد کاهش نشان می دهد.

ش��اخص گروه اصل��ی »خوراکی ها« نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل10 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ 

تورم 12 ماهه این گروه 10.7 درصد است.
ش��اخص گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و 
دخانیات« نسبت به ماه مش��ابه سال قبل 9.8 درصد 
رش��د نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 
ماهه منتهی به بهمن ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال 
قبل 10.6 درصد اس��ت که نسبت به همین اطالع در 
)دی ماه 1393معادل 11.9درصد( کاهش یافته است. 
شاخص گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 
نیز در دی ماه 93 به رقم 191.7 رسید که نسبت به ماه 
قبل 0.3 درصد افزایش نش��ان می دهد. میزان افزایش 
شاخص گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
نسبت به ماهه مشابه سال قبل 16.5 درصد بوده و نرخ 
تورم 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1393 نسبت به 
دوره مش��ابه سال قبل این گروه 17.4 درصد است که 
نس��بت به تورم 12 ماهه منتهی به دی ماه ماه 1393 

)17.6درصد( کاهش یافته است.

عضو کمیس��یون صنایع مجلس از ارائه گزارش 
تکمیل��ی اقتص��اد مقاومتی در صح��ن علنی طی 
دو هفت��ه آینده خبر داد و گف��ت: در این گزارش 
بندهای��ی درخص��وص جلوگیری از خام فروش��ی 
گنجان��ده خواه��د ش��د.  حمیدرض��ا فوالدگر در 
گفت وگ��و با فارس اظهار داش��ت: طب��ق ماده 51 
قانون رفع موانع تولید، حمایت از س��رمایه گذاری 
در راس��تای تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت 
مطرح ش��ده است و بر این اس��اس باید به سمتی 
حرک��ت کنیم ک��ه از خام فروش��ی نف��ت و مواد 
معدن��ی جلوگیری ش��ود.  وی با اش��اره به قرائت 
گ��زارش اقتصاد مقاومت��ی در 15 بهم��ن ماه در 

مجلس، افزود: گ��زارش تکمیلی مربوط به آن نیز 
2 هفته دیگر در صحن مجلس قرائت خواهد ش��د 
و مواردی درخصوص جلوگیری از خام فروش��ی به 
این گ��زارش اضافه خواهد ش��د.  فوالدگر تصریح 
ک��رد: موضوع خام فروش��ی در م��ورد نفت، گاز و 
معادن مطرح اس��ت که باید از آن جلوگیری شود.  
وی با اشاره به باال بودن ظرفیت تولید برخی مواد 
معدنی نس��بت به زنجیره فرآوری این مواد، گفت: 
در برخ��ی مقاطع زمانی، دول��ت اجازه صادرات به 
ای��ن نوع مواد اولی��ه را می دهد ت��ا ظرفیت تولید 
در حلقه ه��ای بعدی افزایش یابد، اما در اصل باید 
به طور جدی به فکر افزایش ظرفیت تولید باشیم. 

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای با بیان اینکه 
کاری کنی��د ک��ه محص��والت و تولیدات 
جوان های با اس��تعداد، مومن، توانا و بعضا 
نابغه کش��ور مقهور واردات نش��ود تاکید 
کردند: با تکرار زبان��ی »اقتصاد مقاومتی« 

هیچ اتفاقی نمی  افتد.
به گ��زارش ف��ارس ب��ه نق��ل از پایگاه 
اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری، 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس 
که در تاری��خ 1393/11/6 برگزار ش��ده 
بود، صبح دیروز در همایشی که به همین 
منظور در سالن اجتماعات برج میالد بر پا 

شد، انتشار یافت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، 
با اشاره به دامنه گس��ترده کار مهندسی و 
نقش موثر مجموعه های جوان مهندس��ی 
در مقاط��ع مختلف از جمل��ه در مبارزات 
انقالب��ی و دوران دف��اع مق��دس گفتند: 
مهندس��ان م��ا در دفاع مقدس س��ربازان 
ازجان گذشته ای بودند که تمام نیرو، هنر 
و نبوغ خود را به کار گرفتند و هر روز یک 
پدیده نو از این جوان های با استعداد بروز 

می یافت.
ایشان، تالش ها و دس��تاوردهای علمی 
مهندس��ان پس از دفاع مق��دس و حضور 
در مس��ئولیت های اساس��ی را نی��ز مهم 
برش��مردند و تاکی��د کردن��د: باید تالش 

 کنید در بخش های مختلف کشور مسئله 
»ما می توانیم« را در عمل به مردم نش��ان 
دهید و با شناخت خألها و نیازهای کشور، 
به س��مت انجام کارهای نک��رده و زمین 

مانده بروید.
رهبر معظم انقالب در ادامه با اش��اره به 
ضرب��ه واردات بی رویه و قاچاق به کش��ور 
گفتند: امروز فشار واردات، کشور را دارد از 
پا درمی آورد و در خصوص میزان واردات 
قاچاق به کش��ور نیز ارقام بس��یار عجیبی 
مطرح اس��ت اما این ی��ک توجیه منطقی 
نیس��ت که به بهانه جلوگیری از قاچاق و 
دریافت س��ود گمرکی راه واردات انبوه به 
کش��ور به صورت رسمی باز ش��ود. ایشان 

خطاب ب��ه مجموعه مهندس��ان کش��ور، 
تاکید کردند: کاری کنید که محصوالت و 
تولیدات جوان های با استعداد، مومن، توانا 

و بعضا نابغه کشور مقهور واردات نشود.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
اظه��ارات دبیر همای��ش درب��اره اقتصاد 
مقاومت��ی و تکرار ف��راوان ای��ن عنوان در 
س��خنان مس��ئوالن و فعاالن بخش های 
مختلف کشور افزودند: البته با تکرار زبانی 
هیچ اتفاقی نمی افتد، بلکه باید این مسئله 
در مجلس و دولت به طور جدی بررس��ی 
ش��ود که برای اقتصاد مقاومتی به مفهوم 
حقیقی، چه کارهایی انج��ام گرفته و چه 

کارهایی باید انجام گیرد.

س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور ب��ا ص��دور اطالعیه ای، 
مش��موالن مرحله شش��م جهت ثبت  نام، آموزش و اجرای 

قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعالم کرد.
به گزارش رس��انه مالیاتی ای��ران، در این اطالعیه آمده 
است که اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی )صرفنظر از 
مبلغ فروش ساالنه( موضوع ماده »95« قانون مالیات های 
مستقیم که به فعالیت  های زیر اشتغال دارند: چلوکبابی ها، 
س��الن  های غذاخ��وری، س��فره خانه های س��نتی و اغذیه 
فروش��ی  های زنجیره ای با مالکیت واحد یا نام و نش��ان و 
عنوان تجاری واحد فارغ از مس��احت محل کس��ب و کار و 

نوع مجوز.
در این اطالعیه تاکید ش��ده است، فعاالن اقتصادی که 
واجد ش��رایط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجرای قانون 
مالی��ات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با 

شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی، 
ج��زو مودیان مش��مول مراح��ل قبلی ثبت  ن��ام و اجرای 
قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول 

فراخوان مربوط خواهند بود . 
همچنین در این اطالعیه، از فعاالن اقتصادی فراخوان 
ش��ده دعوت می شود از تاریخ درج اطالعیه در جراید، به 
سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی 
 WWW.EVAT.IRمراجعه و نس��بت به ثبت نام در 
این نظ��ام مالیاتی اقدام کنند ت��ا مقدمات الزم از جمله 
آم��وزش فعاالن اقتصادی و.. . جه��ت اجرای قانون فراهم 

شود.
ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق س��امانه مزبور 
قابل دسترسی است . این اطالعیه افزوده است، در صورت 
نیاز ب��ه آموزش قانون و مقررات مالی��ات بر ارزش افزوده 

مودیان می توانند با مراجعه به سامانه یادشده یا به ادارات 
کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذی ربط برای آموزش 
ثبت  نام کنن��د تا اقدام الزم برای آم��وزش آنها به صورت 

رایگان فراهم شود.
در این اطالعیه همچنین از اتحادیه  های صنفی ذی ربط 
خواس��ته ش��ده در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش 
فهرست اعضای خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط 
اعالم کنند تا اقدامات الزم جهت آموزش آنان فراهم شود.

در پای��ان این اطالعیه آمده اس��ت، تاریخ اجرای س��ایر 
تکالی��ف مق��رر در قانون از جمل��ه طی فرآین��د دریافت 
گواهینامه ثبت  ن��ام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده 
از خری��داران، ارائه اظهارنام��ه و واریز عوارض و مالیات بر 
ارزش افزوده به حس��اب های تعیین ش��ده توسط سازمان 

امور مالیاتی کشور از ابتدای سال 1394 خواهد بود.

 تحلیل
ایران خودرو

نگاهی به آگهی محیطی اخیر 
گروه مالی گردشگری

راهنمای دسته بندی کارمندان 
فروش توسط مدیر فروش

ایده خوب 
اجرای شتابزده

مرده ها 
خطرناکند! 
ایده آل ترین حالت ممکن برای 
یک فروشنده این است که همه 
مشتریانی که به مغازه اش سر 
می زنند از او خرید کنند . اما...

نم��ودار س��هم ای��ران خ��ودرو طی 
یک سال گذشته چندین بار در محدوده 
220 ت��ا 300 تومان، نوس��انات خوبی 
را انج��ام داده اس��ت و باوجود وضعیت 
منف��ی بازار ط��ی یک س��ال اخیر این 
س��هم توانسته ش��رایط خوبی را برای 
نوسانگیران کوتاه مدت در این بازه زمانی 
فراهم بیاورد. همان ط��ور که مالحظه 
می کنی��د، آخرین نوس��انات اخیر این 
سهم نیز به تازگی از محدوده 230تومان 
 آغاز ش��ده و حتی ت��ا منطقه مقاومتی
 295-285 تومان پیش رفته است.   
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 خدمات بازرگانی و صنعتی 
خدمات حقوقی و ثبتی

سالمت و زیبایی

خودرو و خانه
خدمات چاپ و تبلیغات 

لوازم و تجهیزات دیجیتال

8 8 5 5 3 6 3 9 س�ازمان  آگهی ها:   

نیازمندی های مشاغل ایران

 پاسخگوی
 نیازهای

 شما صاحبان
 کسب و کار گرامی

در زمینه های مختلف

هـر روز
ضمیمه رایگان
روزنـــامه
فرصت امروز

گـردشـــگری

پشوتن مشهوری نژاد



معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی از کس��ری اعتبار حدود 10 
ه��زار میلیارد تومانی صنعت برق 

در سال جاری خبر داد. 
هوش��نگ  پ��اون،  به گ��زارش 
فالحتی��ان در جم��ع خبرنگاران 
ب��ا بی��ان اینک��ه براس��اس الیحه 
بودج��ه س��ال 94، ع��وارض برق 
ب��ه هیچ عن��وان افزای��ش نیافته 
اس��ت، گف��ت: در س��ال جاری از 
تمام مش��ترکان به جز مش��ترکان 
کش��اورزی و روستایی به ازای هر 
کیلووات س��اعت 30 ری��ال برای 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر  توس��عه 
و برق رس��انی روس��تایی دریافت 
می ش��د که این رقم در س��ال 94 
در قان��ون بودج��ه لحاظ ش��ده و 

تغییری نداشته است. 
اظه��ار ک��رد: همچنی��ن  وی 
به منظ��ور بیمه کردن مش��ترکان 
ب��رق در براب��ر آتش س��وزی، در 
بودجه 94 برای برق 500 ریال و 
ب��رای گاز نیز 1000 ریال همانند 
سال 93 در نظر گرفته شده است. 
وی درب��اره موض��وع صادرات 
ب��رق توس��ط وزارت نفت، با بیان 
اینک��ه هرگونه اقدام��ی در حوزه 
تولی��د، انتقال و توزیع برق باید با 
هماهنگی وزارت نیرو باشد، گفت: 
درباره موضوع های مطرح شده در 
زمینه صادرات برق توس��ط سایر 
هماهنگی  هیچ گونه  وزارتخانه ها، 
با وزارت نیرو صورت نگرفته است. 
مع��اون وزی��ر نیرو ب��ا تاکید بر 
اینکه م��ا مخالفتی برای صادرات 
برق توسط بخش خصوصی نداریم، 
گف��ت: بخش خصوصی می تواند با 
خری��د س��وخت از وزارت نف��ت، 
نس��بت ب��ه اح��داث نی��روگاه و 
صادرات آن اقدام کند اما س��اخت 

نیروگاه و انتقال آن از طریق شبکه 
سراس��ری باید حتما با هماهنگی 
وزارت نیرو باشد.  وی یادآور شد: 
ب��ا اع��الم ن��رخ س��وخت این نوع 
نیروگاه ها از سوی دولت یا وزارت 
نف��ت، بخش خصوص��ی می تواند 
نس��بت ب��ه محاس��به ن��رخ برق 
تولیدی و بازاریابی آن اقدام کند. 
مع��اون وزی��ر نیرو با اش��اره به 
پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفت��ه 
درب��اره پی��ک مص��رف ب��رق در 
س��ال 94 گف��ت: براس��اس ی��ک 
س��ناریو، اگ��ر پیک مص��رف برق 
تابس��تان 94 به 52 هزار مگاوات 
برس��د، پاس��خ گویی به این میزان 
بار، کار بس��یار دش��واری اس��ت 
ام��ا اگ��ر بار بین 50 ت��ا 51 هزار 
مگاوات مدیریت ش��ده و مدیریت 

تقاض��ا ص��ورت گیرد، خاموش��ی 
نخواهیم داش��ت.  وی یادآور شد: 
اگر مردم در سال 94 در مقایسه با 
سال جاری، 10 درصد صرفه جویی 
کرده و از لوازم پرمصرف استفاده 
نکنند، خاموشی نخواهیم داشت. 
وی ظرفیت نیروگاه های برق آبی 
در کشور را 10 هزار و 800 مگاوات 
اعالم کرد و گفت: میزان تولید برق 
از واحده��ای برق آبی در س��ال 93 
رک��ورد زد و امس��ال از ای��ن لحاظ 
س��ال بی نظیری بوده اس��ت اما با 
توج��ه به محدودیت ش��دید منابع 
آبی، استفاده از نیروگاه های برق آبی 
در س��ال 94 همانند س��ال 93 در 
هاله ای از ابهام قرار دارد و بس��تگی 
ب��ه میزان بارندگی ه��ا دارد.  وی از 
کمبود اعتبار حدود 10 هزار میلیارد 

تومانی صنعت برق در س��ال جاری 
خبر داد و گفت: امس��ال در بخش 
ج��اری 3540 میلی��ارد تومان و در 
بخ��ش س��رمایه ای 6300 میلیارد 

تومان کسری اعتبار داریم. 
وی درب��اره وضعی��ت صادرات 
برق گفت: پارس��ال 11.7 میلیارد 
کیلووات ساعت برق صادر و حدود 
3.7 میلیارد کیلووات س��اعت برق 
وارد کردیم اما امس��ال با توجه به 
مسائل موجود در عراق و منطقه، 
صادرات برق درمجموع 10 درصد 

کاهش یافته است. 
وی اف��زود: در زم��ان حاضر، از 
دو کشور ترکمنستان و ارمنستان 
به طور متوس��ط 600 مگاوات برق 
وارد و ب��ه بقی��ه کش��ورها ص��ادر 
می کنیم.  وی از ارائه پیش��نهادی 

ب��ه جمه��وری آذربایج��ان برای 
واردات برق و جبران کس��ری برق 
در تابس��تان خبر داد و گفت: اگر 
توافق با این کش��ور حاصل ش��ود، 
حداکث��ر 500 مگاوات برق از این 
کشور تامین می کنیم.  وی افزود: 
ب��ا توج��ه به نرخ ف��روش برق در 
کش��ور به طور متوسط 50 تومان 
و واردات ب��رق ب��ا ن��رخ س��وخت 
بین الملل��ی، واردات ب��رق به ج��ز 
در مواق��ع اجتناب ناپذیر اقتصادی 
نیس��ت و راهبرد ما صادرات برق 
و واردات برق در شرایط موردنیاز 

است. 
وی درب��اره ص��ادرات ب��رق در 
س��ال آینده گفت: ما با کشورهای 
خارج��ی قراردادهای��ی داریم که 
متعهد به آنها هس��تیم و برای ما 
نی��ز از نظر اقتصادی بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. همچنین صادرات 
برق را تا زمانی که در داخل کمبود 

نداشته باشیم، انجام می دهیم. 
ورود  از  اس��تقبال  ب��ا  وی 
بخش خصوصی برای اس��تحصال 
گاز فلر جهت احداث نیروگاه های 
تولی��د پراکنده گف��ت: ارزش این 
گازه��ا چهار میلیارد دالر اس��ت 
ک��ه اس��تفاده از آنه��ا کم��ک به 
محیط زیس��ت و اقتص��اد کش��ور 
اس��ت. ما به ش��دت از ای��ن اقدام 
حمایت می کنی��م و برق تولیدی 
آنه��ا را می خری��م.  مع��اون وزیر 
نی��رو درب��اره آخری��ن وضعی��ت 
اج��رای ط��رح کاه��ش تلفات در 
کش��ور، گف��ت: براس��اس تعه��د 
صنع��ت برق، کاه��ش تلفات برق 
از 15 ب��ه 10 درصد هدف گذاری 
خ��وب و بزرگ��ی اس��ت و تاکنون 
خالقیت ه��ا و ابتکاره��ای زیادی 
در این زمینه به عمل آمده است. 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد 

 کسری اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی صنعت برق

معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی 
گف��ت: هم اکنون تصمیم گی��ری درباره 
فرم��ول قیم��ت خوراک پتروش��یمی به 
مثابه گلوله داغی ش��ده که هیچ طرفی 
تحمل حفظ آن را ندارد و میان ارگان های 
مختلف دست به دس��ت می شود و حاضر 

نیستند به این موضوع ورود کنند. 
ب��ه گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت 
نفت، عباس ش��عری مقدم ب��ا بیان اینکه 
تعیی��ن بلندمدت فرم��ول قیمت خوراک 
برای سرمایه گذاران خارجی اهمیت ویژه ای 
دارد، اب��راز امیدواری کرد که هرچه زودتر 
این فرمول مش��خص ش��ود، این در حالی 
اس��ت که متاس��فانه اکنون از مقدار آزادی 
عملی که در گذشته در زمینه تعیین نرخ 

خوراک وجود داشت، خبری نیست. 
وی ادام��ه داد: در دولت ه��ای هفت��م 
و هش��تم، ش��رکت ملی نف��ت ایران در 
زمین��ه تعیی��ن قیمت خ��وراک آزادی 
عمل زیادی داش��ت، زمانی که ش��رکت 
ساسول آفریقای جنوبی قصد داشت برای 
س��رمایه گذاری وارد ایران شود، شرکت 
را  ملی صنایع پتروشیمی قیمت گاز اتان 
برای هر تن 61 دالر محاس��به کرد و تا 
10 سال ثابت نگه داشت که این تصمیم 
را هیات مدی��ره ه��ر دو ش��رکت تصویب 
کردند.  مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی 
اظهار داش��ت: به دلیل مش��خص بودن 
فرمول خوراک، ساسول با اطمینان خاطر 
برای سرمایه گذاری وارد ایران شد و البته 
موفق بود. در این مشارکت طرف خارجی 
عالوه بر س��رمایه، فن��اوری و مدیریت را 
نی��ز با خود به هم��راه آورد، به طوری که 
مجتمع آریا ساس��ول از نظر س��رعت و 

کیفیت ساخت در منطقه نمونه شد. 
ش��عری مقدم گفت: مش��ارکت ساسول 
در صنعت پتروش��یمی ای��ران آنقدر برای 
این ش��رکت جذاب بود که حتی با وجود 
فش��ار آمریکا برای خروج از این مشارکت 
به دلیل برنامه ساسول برای سرمایه گذاری 
از  در پروژه ه��ای GTL  ب��ا اس��تفاده 
»شیل گس« در ایاالت متحده، این شرکت 
آفریقای جنوبی برای چند س��ال در مقابل 

این خواسته آمریکایی ها مقاومت کرد. 
مع��اون وزی��ر نفت با تاکی��د بر اینکه 
ه��ر فرمول��ی برای تعیین ن��رخ خوراک 
پتروشیمی ها ایده آل نیست و نقاط قوت و 
ضعفی دارد، گفت: در بعضی کشورها گاز 

ارزان در اختیار س��رمایه گذاران گذاشته 
می ش��ود ام��ا از تولیدکنن��دگان مالیات 
دریاف��ت می کنن��د، درحالی که در ایران 
براس��اس فرمول تازه از س��رمایه گذاران 
در مناط��ق آزاد و مح��روم مالیات گرفته 
نمی ش��ود.  ش��عری مقدم گفت: در این 
می��ان ع��ده ای معتقدن��د ک��ه صنع��ت 
پتروش��یمی برای کش��ور زیان آور است، 
زی��را ای��ن صنعت گاز ارزان را می گیرد و 
با قیمت باال و بدون اینکه سهمی به دولت 
و م��ردم بده��د، محصوالت خود را صادر 
می کند، درصورتی که واقعیت این اس��ت 
ک��ه در ای��ران همه چیز برمبنای صحیح 
علمی محاس��به نمی ش��ود.  معاون وزیر 
نف��ت افزود: گاز طبیعی را باید با قیمتی 
معق��ول فروخت تا صنعت پتروش��یمی 
توسعه یابد و در کنار آن با ایجاد صنایع 
جانبی اش��تغال زایی ش��ود، ازاین رو تنها 
نباید به نرخ خوراک نگاه کرده و بگوییم 

می توانیم این گاز را صادر کنیم. 
ش��عری مقدم گف��ت: هم اکن��ون ه��ر 
مترمکع��ب گاز صادرات��ی برای کش��ور 
حداق��ل 48 س��نت درآمدزای��ی دارد 
درحالی ک��ه این قیمت برای مجتمع های 
پتروشمی 13 س��نت محاسبه می شود، 
ازاین رو بهتر اس��ت گاز صادر شود. غافل 
از اینکه گاز در صنعت پتروشیمی منجر 
به تولید ده ها محصول پتروشیمی، ایجاد 
اشتغال، دانش و ارزش افزوده می شود. 
به باور ش��عری مقدم کار تعیین قیمت 
خوراک پتروش��یمی ها در حیطه وظایف 
مجل��س و حت��ی وزارت نف��ت نیس��ت، 
زی��را وزارت نفت وظیف��ه فروش نفت و 
فرآورده های نفتی با باالترین نرخ را دارد؛ 
این وظیفه برعهده سازمان دیگری فراتر 
از این دو نهاد است که مسئولیت توسعه 
کشور را نیز به عهده گیرد، به عنوان مثال 
س��ازمان برنامه و بودجه، تنها س��ازمانی 
اس��ت ک��ه می توان��د ب��ا طراح��ی یک 
پ��روژه آمایش س��رزمینی، نق��اط ایجاد 
پتروش��یمی های ت��ازه و قیمت خوراک 
را مش��خص کن��د.  وی می گوید: چرا ما 
حاضر می شویم 400 میلیون مترمکعب 
گاز را روانه خانه های مردم کنیم تا آنها 
دود ه��وا کنند، اما زمانی که می خواهیم 
همین گاز را با س��ه تا چهار برابر قیمت 
خانگی به پتروش��یمی ها بدهیم، عده ای 

مخالفت می کنند. 
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وزیر نیرو: 
افزایش 50 و 100 تومانی کفاف نیاز 

آب و برق را نمی دهد 

 بنا به آخرین تصمیم های مجلس شورای اسالمی، 
مقرر ش��د که هر دو ماه یک بار 50 تومان به قبض 
مشترکان برق و 100 تومان به قبض مشترکان آب 
افزوده شود، اما وزیر نیرو این درآمد را کافی نمی داند 
و تاکید دارد چنین درآمدهایی کفاف خدمات رسانی 

مطلوب در حوزه آب و برق را نمی دهد. 
وزیر نیرو در گفت وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری 
دانش��جویان ایران )ایس��نا(، در مورد میزان افزایش 
هزینه قب��وض آب و برق اظهار کرد: چنین مواردی 
مث��ل درآم��د 50 ت��ا 100 تومان��ی در مقایس��ه با 

هزینه های صنعت، کفایت نیاز را نخواهد کرد. 
حمی��د چیت چیان ادامه داد: ب��ا این وجود تصمیم 
مجل��س مبنی بر اخ��د 50 و 100 توم��ان به ترتیب 
از مش��ترکان برق و آب به فاصله ه��ر دو ماه، باالخره 
یک قدم محسوب می ش��ود.  به گزارش ایسنا، وزارت 
نی��رو حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهکار اس��ت که 
حدود 24 هزار میلی��ارد تومان از این بدهی به بخش 
برق مربوط می ش��ود.  با توجه به انباشته شدن روزانه 
بدهی های وزارت نیرو، عدم توان پرداخت به موقع پول 
خری��د تضمینی، عدم توان س��رمایه گذاری های مورد 
نیاز در زمان مطلوب و. . . همگی باعث ش��ده روزبه روز 
کم توان��ی مالی این وزارتخانه بر نحوه خدمات رس��انی 
آن تاثی��ر بگذارد، بنابراین برای بهبود ش��رایط فعاالن 
این صنعت در فصل بسته ش��دن بودجه چشم انتظار 
تصمیم گیری ه��ای مجل��س هس��تند تا ب��رای نحوه 

خدمات رسانی به مردم برنامه ریزی کنند. 
در نظر گرفتن معیشت مردم هنگام تعدیل تعرفه 
یکی از واجباتی اس��ت که بر کس��ی پوشیده نیست 
اما باید توجه کرد پایین بودن تعرفه در بس��یاری از 
م��وارد باعث عدم تمایل افراد ب��ه یادگیری فرهنگ 
استفاده درست از آب و برق شده و حتی جدا از این 
مس��ئله سایر ارگان های دولتی یا مردمی را به افراط 
در اس��راف ترغیب می کن��د، به گونه ای که در برخی 
شهرها، شهرداری ها زیربار استفاده از آبی غیر از آب 
لوله کش��ی به مقدار الزم برای آبیاری فضای ش��هر 
نمی روند یا برخی مش��ترکان خاص زیر بار پرداخت 

پول آب و برق نمی روند. 

قطع یارانه انرژی برای جبران 
کسری بودجه دولت 

دولت باید با درنظر گرفتن سیاس��ت های خاص به 
پرداخت یارانه سوخت به مشترکان کم مصرف ادامه 

داده و هر نوع یارنه ای به پرمصرف ها را قطع کند. 
حس��ین نجابت، عضو کمیس��یون انرژی مجلس، با 
انتقاد از مصرف بیش از حد سوخت در کشور گفت: 
رشد پلکانی نرخ سوخت در کنار قطع پرداخت یارانه 
به انرژی برای مش��رکان پرمصرف راهکاری است که 
به ایجاد درآمد برای دولت و کاهش مصرف سوخت 

منجر خواهد شد. 
او در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از مصرف بیش 
از حد سوخت در کشور گفت: تدابیری برای افزایش 
قیمت س��وخت در نظر گرفته ش��ده که به طور حتم 
از مصرف بی رویه آن از س��وی اقش��ار پردرآمد جامعه 
می کاه��د.  نماین��ده مردم تهران، ری، ش��میرانات و 
اسالمش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان اینکه 
پرداخت یارانه به انرژی تاکنون هزینه های بس��یاری 
را به کش��ور تحمیل کرده اس��ت، افزود: دولت باید با 
شناس��ایی پردرآمدها عالوه بر قطع یارانه نقدی آنها 

به قطع یارانه انرژی شان نیز اقدام کند. 
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سوخت به طور حتم 
به رشد قیمت ها منجر خواهد شد، گفت: درصورتی که 
دولت موفق به شناس��ایی افراد پرمصرف شود به طور 

قطع فشار مضاعفی بر افراد تحمیل نخواهد شد. 
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در 
ح��ال حاض��ر تمامی اف��راد در جامعه به یک میزان از 
یارانه سوخت برخوردار هستند، تصریح کرد: تا زمانی 
که به این ترتیب دولت هزینه های بسیاری را در قالب 
یارانه سوخت پرداخت کند به هیچ وجه هیچ رونقی در 

وضعیت اقتصادی کشور رخ نخواهد داد. 
وی ادام��ه داد: اف��راد پر مص��رف باید بدانند که از 
این پس خود باید تمامی هزینه های سوخت را بدون 

دریافت یارانه و به صورت آزاد پرداخت کنند. 
نجابت با تاکید بر اینکه دولت باید به جای پرداخت 
یارانه به سوخت مصرفی مشترکان پرمصرف به رفع 
س��ایر نیازه��ای اصلی کش��ور بپ��ردازد، گفت: دولت 
تاکنون با پرداخت یارانه انرژی مصرف سوخت را در 
کشور دوچندان کرده است.  وی با بیان اینکه در حال 
حاضر بودجه کشور دچار کسری های بسیاری است، 
افزود: کاهش پرداخت یارانه به انرژی و همچنین رشد 
قیمت سوخت یکی از راهکارهایی است که عالوه بر 
کاهش کس��ری بودجه کش��ور به مصرف بهینه انرژی 

منجر خواهد شد.

علت لغو افتتاح فاز 12 باالخره اعالم شد 
شرایط بد جوی در منطقه 

مدیرعامل نفت و گاز پارس درباره علت تاخیر در 
افتت��اح فاز 12 پارس جنوب��ی گفت: از دالیل اصلی 
لغو مراس��م افتتاح ش��رایط بد جوی در منطقه بوده 
به ط��وری که به علت طوفانی ب��ودن منطقه پروازها 
کنسل شده و امکان جابه جایی مقامات با هلی کوپتر 

نیز وجود نداشته است. 
به گزارش ایس��نا، علی اکبر شعبان پور با تاکید بر 
بهره برداری کامل از تاسیس��ات تولید و پاالیش گاز 
فاز 12 پارس جنوبی گفت: موارد مطرح شده درباره 
عدم تکمیل فنی ای��ن پروژه صحت ندارد، اما اینکه 
چرا مراس��م افتتاح با حضور رییس جمهور لغو شده 
اس��ت، قطعا به مش��غله های کاری ف��ردی با چنین 

حدی از مسئولیت بستگی دارد. 
وی افزود: هدف اصلی در به ثمر رس��اندن طرحی 
به این بزرگ��ی که بزرگ ترین پ��روژه تاریخ صنعت 
کش��ور محسوب می ش��ود به طور کامل محقق شده 
و س��ه س��کوی گازی تجهیزات انتقال گاز به طول 
150کیلومتر و پاالیشگاه فاز 12 در حال بهره برداری 
است. در ش��رایط تحریم که تحریم کنندگان تمرکز 
اصل��ی خ��ود را بر فلج ک��ردن صنعت نف��ت و گاز 
کش��ور گذاشته بودند، رسیدن این طرح به سرانجام 

موردنظر باعث افتخار است. 
ش��عبان پور درب��اره ش��بهاتی ک��ه در زمینه عدم 
تکمیل پ��روژه و افتتاح نمایش��ی آن مطرح ش��ده 
تصری��ح کرد: به هیچ وجه به دنبال افتتاح نمایش��ی 
نبوده ایم. حتی درحالی که در دهه فجر امکان افتتاح 
ای��ن پروژه وجود داش��ت وزارت نفت ب��ه این علت 
که  ترین شش��م پاالیش��گاه این فاز ب��ه بهره برداری 
نرسیده بود زیربار افتتاح پروژه نرفت. ولی اکنون در 
شرایطی قرار داریم که بهره برداری از پروژه به جایی 
رسیده که پاالیش��گاه با حداکثر توان کار می کند و 
هر سه س��کوی پروژه نیز در حال تولید گاز هستند 
و از نظ��ر ما در بحث فنی ه��ر آنچه الزم بوده انجام 
ش��ده و بازدید خبرنگاران از مراحل تولید، انتقال و 

فرآوری گاز نشان دهنده شرایط است. 
وی ادامه داد: در زمس��تان و در دوران اوج مصرف 
روزانه 106 تا 107 میلیون مترمکعب گاز به شبکه 
سراس��ری ترزیق می ش��د، اما به دلیل آماده نبودن 
کامل پاالیش��گاه افتتاح را عقب انداختیم چرا که در 
این ش��رایط دلیلی برای افتتاح نمایش��ی این پروژه 

وجود ندارد. 
ق��رار بود ف��از 12 پارس جنوبی روز ش��نبه هفته 
جاری با حضور رییس جمهور رس��ما افتتاح شود که 

این اتفاق صورت نگرفت. 

 شرکت ملی گاز مذاکرات 
وزارت نفت برای اصالح قرارداد 

کرسنت را تکذیب کرد

ش��رکت ملی گاز ایران با ارسال جوابیه ای مذاکرات 
بین المللی وزارت نفت را برای اصالح قرارداد کرسنت 
تکذیب کرد.  پس از انتش��ار خب��ر »دور جدید مذاکره 
وزارت نفت و کرسنت برای اصالح قرارداد صادرات گاز به 
امارات« شرکت ملی گاز این خبر را تکذیب کرد. مسئول 
روابط عمومی ش��رکت ملی گاز ایران انتشار هرگونه خبر 
به نقل از این ش��رکت یا هر مقام مسئول و »منبع آگاه« 
درخصوص انجام هرگونه پیگیری و مذاکره را برای اصالح 
قرارداد صادرات گاز به امارات »کرسنت« از سوی شرکت 

ملی گاز ایران تکذیب کرد. 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گزارش شد 
 کاهش 43 درصدی حجم آب 

معادل برف کشور 
وس��عت پوشش برفی کش��ور تا پایان هفته گذشته، 
112 هزار و 718 کیلومترمربع گزارش شده درحالی که 
مساحت پوشش برف کشور در زمان مشابه سال گذشته، 
173 هزار و 668 کیلومتر مربع بوده اس��ت . حجم آب 
معادل برف کش��ور از ابتدای س��ال آبی جاری تاکنون 
درمقایس��ه با دوره مش��ابه سال آبی گذشته، 43 درصد 
کاهش یافته است. به گزارش پاون، حجم آب معادل برف 
کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 789 میلیون 
مترمکعب گزارش ش��ده که این رقم در مدت مش��ابه 
سال آبی گذشته، یک میلیارد و 389 میلیون مترمکعب 
گزارش شده است. براساس این گزارش، متوسط ارتفاع 
آب معادل برف کشور در این مدت هفت میلی متر بوده 
که درمقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، 13 درصد 
کاهش داشته است. متوسط ارتفاع آب معادل برف کشور 
در مدت مشابه سال گذشته هشت میلی متر بوده است.

همچنین وس��عت پوش��ش برفی کش��ور تا پایان 
بهمن ماه امس��ال در مقایس��ه با زمان مش��ابه س��ال 

گذشته 35 درصد کاهش یافته است . 

برق

انرژی
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نیرو
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ب��ه گ��زارش رویت��رز پ��س از افزایش 
نگرانی ه��ا از تولید نف��ت مازاد در آمریکا 
قیم��ت نفت در بازاره��ای جهانی در روز 
دوش��نبه کاهش یافت . در همین راس��تا 
قیمت ش��اخص نفت��ی برنت در معامالت 
آتی آن در حدود 60 دالر در هر بش��که 
معامله شد ، در حالی که قیمت هر بشکه 
نف��ت خام در قراردادهای فروش نفت در 
ای��االت متحده ب��ه قیمت 50 دالر و 70 

سنت در نظر گرفته شده است.
پ��س از خوش بین��ی ایج��اد ش��ده در 
بازاره��ا ب��ه دلیل برطرف ش��دن موقتی 
بح��ران پرداخت بدهی های یونان قیمت 
نفت در روز دوشنبه افزایش یافت . اما پس 
از منتشر ش��دن تحلیل های کارشناسان 
مبن��ی بر اینک��ه بازارهای نفت در جهان 
همچن��ان از وجود نفت مازاد خصوصا در 
آمری��کا ک��ه موجودی نفت خ��ام در این 
کش��ور در باالترین میزان خود است رنج 
می برند، قیمت نفت خام روند نزولی خود 

را آغاز کرد . 
در پ��ی ای��ن کاه��ش قیمت ش��اخص 
نفتی وست تگزاس اینترمدیت در آمریکا 
با 9س��نت کاهش در معامالت آتی خود 
به قیمت 50 دالر و 72 سنت در هربشکه 
معامله شد . این درحالی است که شاخص 
نفتی برنت با پنج سنت کاهش به قیمت 
60 دالر و 17 سنت در هر بشکه معامله 
ش��د . همچنی��ن همزمان ب��ا این کاهش 
قیمت بس��یاری از بانک ها روز دوش��نبه 
اعالم کردند که انتظار دارند تا روند نزولی 

قیمت ها همچنان ادامه داشته باشند.
بان��ک ANZ در تحلیل خود نوش��ت: 
انتظ��ار می رود ت��ا قیمت ها در هفته های 
آین��ده ب��ه کمتر از 50 دالر در هر بش��که 
برسد . این بانک همچنین معتقد است، در 
طی دو تا سه ماه آینده قیمت نفت خام به 
43 دالر در هر بشکه خواهد رسید . بانک 
بارکلیز نیز اعالم کرد، کاهش قیمت ها در 

آینده نزدیک ادامه خواهد یافت . 
موسس��ه مورگان اس��تنلی نیز با اشاره 
ب��ه افزایش موجودی نفت خام در آمریکا 
مانند س��ال گذشته افزایش تولید آمریکا 
و کان��ادا، تعمیر و نگهداری پاالیش��گاه ها 
و همچنی��ن کاهش چش��مگیر واردات را 
از جمله دالیل اصلی روند نزولی قیمت ها 

عنوان کرد . الزم به ذکر اس��ت که قیمت 
نف��ت خ��ام روند نزولی قیم��ت خود را از 
ژوئن س��ال 2014 میالدی و پس از آنکه 
فع��االن بازار ب��ه افزایش حجم نفت خام 
موجود در بازار واکنش نش��ان دادند آغاز 
ک��رد . پ��س از ی��ک دوره کاهش ش��دید 
قیمت این محصول از اواسط ژانویه سال 
2015 میالدی افزایش یافت به طوری که 
ش��اخص نفتی برنت دریای ش��مال با 20 
دالر افزایش در هفته گذشته در حدود 63 
دالر در هر بش��که معامله ش��د که کاهش 
تع��داد چاه های فعال در ایاالت متحده و 
واکن��ش خری��داران و فعاالن بازار به این 
موضوع از جمله دالیل این افزایش قیمت 

به شمار می رود . 
آنک��ه  از  پ��س  اس��ت  گفتن��ی 
تولید کنن��دگان نف��ت تصمیم گرفتند تا 
به س��قوط قیمت نفت در بازار واکنش 
نش��ان دهن��د روند اس��تخراج نفت در 
آمری��کا از ابتدای س��ال جدید میالدی 
کاه��ش یاف��ت . ب��ا این حال موسس��ه 
گلدمن ساکس اعالم کرد که روند نزولی 
استخراج نفت خام در ایاالت متحده در 
حال حاضر کند شده است . این موسسه 
در ادام��ه گزارش خود آورده اس��ت که 
میزان تولید نفت خام در آمریکا در سه 
ماه��ه چه��ارم س��ال 2015 میالدی به 
440 هزار بش��که در روز خواهد رس��ید . 
در همی��ن ارتب��اط و ب��ه گفت��ه یکی از 
کارشناس��ان، زمستان س��رد آمریکا که 
فش��ار را روی پاالیشگاه ها افزایش داده 
ممکن اس��ت از افزایش بیش��تر قیمت 
نف��ت در ب��ازار جلوگیری به عمل آورد . 
گفتنی اس��ت سرمای شدید در سواحل 
شرقی آمریکا پاالیشگاه های این منطقه 
را تح��ت تاثی��ر خود ق��رار داده و ترس 
از کمب��ود نف��ت پاالیش ش��ده موجب 
افزای��ش قیم��ت نفت پاالیش ش��ده در 
معامالت آتی این محصول ش��ده است . 
در ای��ن میان موسس��ه فیلیپ فیوچرز 
معتقد است، با کاهش تولید نفت پاالیش 
شده در آمریکا شاهد افزایش حجم نفت 
خ��ام پاالیش نش��ده خواهیم بود که این 
موضوع س��بب کاهش قیم��ت نفت خام 
خواهد ش��د . این درحالی است که قیمت 
نفت پاالیش ش��ده در این ش��رایط رو به 

افزایش است . 
منبع : رویترز

کاهش قیمت نفت همزمان با افزایش نگرانی ها 
از تولید نفت مازاد در آمریکا

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی: 

گلوله داغ فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها

مترجم: معراج آگاهی



سرپرس��ت اداره کل توس��عه تعاون وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: تقویت 
تعاونی های زنان و حمایت از آنها در دستور کار این اداره کل قرار دارد. 

به گزارش ایرنا پیمان باباخانلو درخصوص برنامه های آینده برای توسعه بخش تعاون افزود: 
اداره کل توسعه تعاون به عنوان برنامه ریز حوزه معاونت امور تعاون، برنامه های توسعه بخش 

تعاون را در چارچوب راهبردهای هفتگانه این معاونت در دست تدوین دارد. 
وی راهبرده��ای هفتگانه را ترویج فرهنگ تعاون، توس��عه مدیریت و توانمندس��ازی 
منابع انسانی تعاونی ها، تحکیم تعامالت شبکه ای، تقویت همکاری بین دستگاهی، تامین 
مش��وق ها و منابع انسانی، توس��عه بازار و برند تعاونی ها و تعمیم نظارت بر تعاونی ها نام 
برد و افزود: این راهبردها نقشه راه توسعه بخش تعاون هستند. باباخانلو اظهار کرد: این 
راهبردها همسو با تحقق سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد ملی تعیین شده اند و برنامه 

ششم توسعه نیز با همین رویکرد تدوین خواهد شد. 
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص علت عدم تحقق سهم 
25 درصدی تعاون، گفت: درصورتی که طی س��ال های برنامه شش��م منابع مالی و اعتبارات 
مورد نیاز تامین شود، به این سهم نزدیک خواهیم شد.  وی برنامه های اداره کل توسعه تعاون 
را توانمندس��ازی اتاق ها و تعاونی ها به لحاظ آموزش و تامین تس��هیالت و منابع مالی، تقویت 
همکاری و تعامل با دستگاه های دولتی به منظور بهره مندی از امکانات و ظرفیت های آنها، ایجاد 
هم افزایی از طریق انعقاد تفاهم نامه های همکاری، پیگیری تحقق مشوق های پیش بینی شده 
در اصل 44، تقویت بازار و کمک به بازاریابی تعاونی ها و ارتقای سهم صادرات آنها، حمایت از 
برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی، اعزام هیات های تجاری و برپایی بازارچه های فصلی و 

دائمی ذکر کرد. 

تقویت تعاونی های زنان در دستور کار وزارت کار قرار دارد

اس��المی  ش��ورای  مجلس 
میلی��ارد   300 و  16 ه��زار 
توم��ان از درآمده��ای دولت 
از مح��ل ص��ادرات نف��ت را 
در بودج��ه س��ال 94 کاهش 
داد. ای��ن تصمی��م مجلس در 
راستای تنش حاکم بر قیمت 
نفت در بازاره��ای بین المللی 
گرفته ش��د اما تحقق کاهش 
درآمده��ای نفت��ی می توان��د 
الیه های صنعت کشور را بیش 

از این فشرده کند. 
س��ابقه دولت های گذش��ته 
نش��ان می ده��د ک��ه همواره 
از  صرف نظ��ر  دولت ه��ا 
درآمده��ای نفتی با کس��ری 
و  بوده ان��د  مواج��ه  بودج��ه 
تامی��ن ای��ن کس��ری بودجه 
خود نارس��ایی ها و عدم ثبات 
اقتصادی را رقم زده اس��ت. با 
اینکه همواره تاکید بر کاهش 
وابستگی بودجه به درآمدهای 
نفت��ی به وی��ژه در برنامه های 
توس��عه ای بوده ام��ا هیچ گاه 
این هدف به سر منزل مقصود 
نرسیده است. در برنامه پنجم 
توس��عه ک��ه اکن��ون در حال 
س��پری کردن س��ال آخر آن 
هس��تیم نیز تاکید بر رساندن 
این وابس��تگی ب��ه صفر بوده 

است. 
یازده��م در  ح��اال دول��ت 
ای��ن   94 بودج��ه  الیح��ه 
وابس��تگی را به رقمی حدود 
30 درصد رس��انده که نسبت 
س��ال های  بودجه ه��ای  ب��ه 
گذشته وابس��تگی کمتری به 
درآمدهای نفتی دارد اما سیر 
نزول��ی قیمت نف��ت در بازار 
بین الملل��ی از یک س��و و رقم 
پیش بینی شده از سوی دولت 
برای بشکه های نفتی از سوی 
را  نفس گیر  دیگ��ر، چالش��ی 
برای دولت رقم زد که موجب 
شد از هم اکنون مواجهه دولت 
با کس��ری بودجه در سال 94 
قاب��ل پیش بینی باش��د. حاال 
مجل��س نیز رق��م پیش بینی 
ش��ده برای درآمدهای دولت 
از مح��ل درآمده��ای نفتی را 
تعدیل کرده اس��ت تا مدیران 
دول��ت یازدهم از هم اکنون به 
فکر راه حلی برای این کسری 

باشند. 
اس��ماعیل جلیل��ی، عض��و 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
کل کشور سال 94 در گفت و گو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« در این 
زمینه می گوید: »کمیس��یون 
تلفیق به دول��ت اجازه داد از 
محل صادرات نفت در س��ال 
94، 53 ه��زار و 700 میلیارد 

توم��ان درآمد داش��ته باش��د 
البته پی��ش از این دولت رقم 
71 ه��زار میلیارد تومان را در 
الیحه بودجه پیش��نهاد کرده 
ب��ود که کمیس��یون تلفیق با 
توج��ه به وضعیت قیمت نفت 

آن را کاهش داد.«

کسری بودجه چه بر سر 
صنعت می آورد؟ 

با کسر رقم 16 هزار و 300 
میلیاردتوم��ان از درآمده��ای 
مح��ل  ش��ده  پیش بین��ی 
از  نفت��ی دولت،  درآمده��ای 
هم اکنون باید از هزینه س��ایر 
بخش های خود بکاهد. ش��اید 
برای  س��رآغازی  اق��دام،  این 
کاس��تن وابس��تگی بودجه از 
نفت باش��د ام��ا همانقدر که 
خ��وب  تجرب��ه ای  می توان��د 
ب��رای دولت یازدهم به ش��مار 
رود، ب��ه هم��ان ان��دازه نی��ز 
بخش هایی  ب��رای  تهدی��دی 
نظیر عمران و صنعت کش��ور 
است زیرا شیوه سنتی کاهش 
هزینه ها در دولت ها کاس��تن 
از بودجه های عمرانی اس��ت. 
کاه��ش مج��دد بودجه ه��ای 
عمران��ی که در س��ال جاری 
نیز به طور کامل محقق نشده، 
یک��ی از عوامل اصل��ی رکود 
در کش��ور اس��ت زی��را وقتی 
پروژه های عمران��ی به خواب 
می روند، به یکی از مهره های 
دومینو ضربه خورده و صنایع 
یک به یک پشت هم به خواب 
می روند. در چنین ش��رایطی 
این پرس��ش مطرح می ش��ود 
بودجه  ک��ه هرگونه کس��ری 
دولت، چه بر سر بخش تولید 

می آورد؟ 
ی���وس��فی،  محم��دقل��ی 
اقتص��اددان در گف��ت و گ��و 
در  ام��روز«  »فرص��ت  ب��ا 

پاس��خ ب��ه این پرس��ش بیان 
وقت��ی  »معم��وال  می کن��د: 
دول��ت نمی توان��د هزینه های 
ج��اری اش را کاه��ش دهد و 
پیدا  افزایش  درآمدهایش هم 
نمی کن��د ب��ا کس��ری بودجه 

مواجه می شود. 
تامی��ن  راه ه��ای  از  یک��ی 
این کس��ری بودج��ه کاهش 
بودجه های عمرانی اس��ت که 
تبدیل به یک عادت بد ش��ده 
بلند مدت  توس��عه  اس��ت که 
قربان��ی اه��داف کوتاه م��دت 
می ش��ود و تاثیر بلند مدت آن 
در بخش های صنعتی خودش 
را نش��ان می دهد. ب��ا این کار 
مش��کالت تولیدی را بیش��تر 
می کنی��م و ام��کان داش��تن 
دورنما برای اصالح ساختار از 

بنگاه ها سلب می شود.«
او می افزای��د: »یک��ی دیگر 
ب��رای  دول��ت  کاره��ای  از 
تامین کس��ری بودج��ه تغییر 
در  ک��ه  اس��ت  ارز  ن��رخ  در 
ارزش گذاری مجدد  راس��تای 
این  دارایی های خارجی است 
اق��دام نیز ب��ه معن��ای گران 
ک��ردن دوباره نرخ ارز اس��ت 
ک��ه در حقیقت گران ش��دن 
واردات و افزای��ش هزینه های 
بنگاه های تولی��دی را در پی 
دارد. بنابراین هر نوع کس��ری 
بودجه ای که اتف��اق می  افتد، 
فش��ار بر مردم و بخش تولید 
را در پی دارد و به بخش های 
مولد کشور که در حال حاضر 
نیاز به حمایت بیش��تر دارند 

لطمه می زند.« 
محمود جامساز، اقتصاددان 
نیز در پاسخ به همین پرسش 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»دول��ت ق��رار اس��ت مبل��غ 
پنج هزار میلی��ارد تومان را از 
محل درآمد یارانه ها به شکل 

یارانه بهره تسهیالت به بخش 
صنع��ت ک��ه یک��ی از ارکان 
توسعه کش��ور است، پرداخت 
کن��د. اگ��ر ای��ن پیش بین��ی 
هم تحقق پی��دا کند، به نظر 
نمی رس��د که صنعت کش��ور 
ب��ا این مبلغ تحریک ش��ده و 
به اف��زوده و رش��د اقتصادی 
قابل توجهی رس��یده و بتواند 

بیکاری را مهار کند.«
ادام��ه  اقتص��اددان  ای��ن 
می دهد: »الزم است دولت در 
مرحله نخس��ت از هزینه های 
غی��رض����روری و همچنی�ن 
از ط��رح ه��ای نیم��ه تم��ام 
کرده  صرف نظر  غیرتوسعه ای 
و طرح های توس��عه ای جدید 
را فرام��وش کند زی��را دولت 
آمادگ��ی الزم را ب��رای انجام 
ندارد.  توس��عه ای  طرح ه��ای 
درآمد دولت با نفت 40 یا 50 
دالری ب��ه اضاف��ه مالیات 86 
ه��زار میلیارد تومانی و درآمد 
یارانه ها  هدفمندی  از  ناش��ی 
که به حدود 48 هزار میلیارد 
تنه��ا کفاف  تومان می رس��د 
پرداخ��ت حق��وق کارکن��ان 
خانواده بزرگ دیوان ساالری و 
حقوق بازنشس��تگان و بخشی 
از یارانه ه��ا را خواه��د داد لذا 
دول��ت نیازمن��د اعم��ال یک 
انتظام مالی صحیح منطبق بر 
بر  اولویت های منطبق  تعیین 
علم اقتصاد اس��ت تا بتواند با 
درآمد کمتر هزینه های جاری 
و قطع��ی خ��ود را به نح��وی 
سر و سامان دهد که با کسری 
بودج��ه مواجه نش��ود زیرا در 
کش��ور  که  کنونی  موقعی��ت 
هن��وز از رک��ود خارج نش��ده 
مس��لما ظه��ور کس��ر بودجه 
دول��ت را در انج��ام وظایف و 
اجتماعی  اقتص��ادی،  تکالیف 
و فرهنگی خود ناتوان می کند 

که به ص��الح ملک و مملکت 
نیست.«

یکی از سیاس��ت های مهم 
دول��ت یازده��م، خ��روج از 
رک��ود بنگاه ه��ای تولیدی و 
رفع موان��ع تولید رقابت پذیر 

اس��ت. 
سیاس��تی ک��ه ب��ا توجه به 
درباره  موجود  پیش بینی های 
بودجه س��ال آینده کش��ور و 
فش��ارهایی که به صنعت وارد 
خواهد ش��د، در خطر اس��ت. 
حال چه بر س��ر سیاست های 
دولت درباره خروج از رکود در 

سال آینده خواهد آمد؟ 
یوس��فی در پاس��خ به این 
پرس��ش بیان می کن��د: »من 
درباره  را  سیاست مش��خصی 
دول��ت  از  رک��ود  از  خ��روج 
ندی��ده ام، آنچه دول��ت بر آن 
تمرک��ز ک��رده کنت��رل تورم 
است و به نظر می رسد که این 
عمیق تر  را  رکود  سیاس��ت ها 
و دول��ت را ب��رای خ��روج از 
رک��ود ناتوان ت��ر کن��د مگ��ر 
اینکه اصالحات��ی نظیر دادن 
نقدینگ��ی بیش��تر ب��ه بخش 
تولید، برداش��تن ممنوعیت ها 
و کاه��ش هزینه های تولید را 
که قول داده است، جامه عمل 

بپوشاند.«

تنها راهکار، کمک 
گرفتن از بخش خصوصی

راهکار چیس��ت؟ شاید این 
مهم ترین پرسشی باشد که در 
این شرایط بتوان مطرح کرد. 
پرسش��ی که پاس��خ آن شاید 
بتوان��د دول��ت را در اج��رای 
از رکود  سیاس��ت های خروج 

همراهی کند. 
زمین��ه  ای��ن  در  جامس��از 
معتق��د اس��ت: »دول��ت باید 
بخ��ش خصوص��ی را هرچ��ه 
بیش��تر م��ورد حمای��ت قرار 
دهد. چنانچه بخش خصوصی 
ب��ا فض��ای ب��از کس��ب و کار 
روب��ه رو ش��ود و اطمین��ان از 
حمایت ه��ای دول��ت داش��ته 
باش��د می تواند س��رمایه های 
س��رگردانی را ک��ه اکنون در 
بخش ه��ای غیرمول��د به کار 
گرفت��ه ش��ده ب��ه بخش های 

مولد بازگرداند.
ب��ا  قادرن��د  کارآفرین��ان 
ذات��ی  نب��وغ  از  بهره گی��ری 
و ن��وآوری خ��ود در جه��ت 
س��ودآوری مش��خصی که در 
رش��د  افزایش  باعث  نهای��ت 
اش��تغال می شود  و  اقتصادی 
وارد عمل ش��ده و ب��ا تلفیق 
بهینه عوامل تولید، صنعت را 

به حرکت وادارند.«

ردپای کاهش قیمت نفت بر بودجه 94

دشواری های روحانی برای عبور از بحران

 مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت گفت: س��ازمان توس��عه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(موضوع توسعه عناصرنادر 
خاکی )REE( را که تاکنون مغفول 
مانده، به عنوان اولویت سرمایه گذاری 

در دستور کار خود دارد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از پای��گاه 
یادشده،  س��ازمان  اطالع رس��انی 
مهدی کرباسیان افزود: تغییرهای 
نوین��ی در ح��وزه فن��اوری اتفاق 
افتاده و گرایش به س��مت تولید 
محصوالت با استفاده از مواد اولیه 
نادر و نوین مانند پرومتیم، النتان، 
گادولینیم، اربیم، سریم، نئودیوم و 
ساماریم افزایش یافته و درنتیجه، 
کشورها برای اکتشاف بیشتر این 
عناصر با یکدیگر رقابت می کنند. 

وی اضاف��ه کرد: حوزه عناصر نادر 
خاک��ی در کش��ور مغف��ول واقع 
شده و اکتشاف چندانی روی این 
عناصر صورت نگرفته و س��ازمان 
ایمیدرو طی ماه های گذشته روی 
این موضوع تمرک��ز یافته و طرح 
شناس��ایی عناصر ن��ادر خاکی را 

در محدوده ه��ای مختلف اجرایی 
کرده است. 

ریی��س هیات عام��ل ایمی��درو 
تصریح کرد: موض��وع جایگزینی 
تدریج��ی عناصر ن��ادر خاکی به 
ج��ای برخی از فل��زات کنونی در 
تولید محصوالت اس��ت، بنابراین 

باید با اکتش��افات جدید، نسبت 
به بررس��ی و تعیین میزان ذخایر 
قطعی خود اقدام و براس��اس آن، 
واحدهای فرآوری را فعال ساخت. 
ب��ه گفت��ه وی، ایمی��درو ب��ا 
همکاری س��ازمان زمین شناسی 
کش��ور،  معدن��ی  اکتش��افات  و 

پهنه های  اکتش��اف  و  شناسایی 
معدنی حاوی عناصر نادر خاکی 

را عملیاتی خواهد ساخت. 
ط��رح عناصر ن��ادر خاکی، با 
و  پتانس��یل ها  ش��ناخت  هدف 
ذخایر بالقوه و نیز بومی س��ازی 
فن��اوری تولید ای��ن عناصر در 
کش��ور از تیر م��اه 1393 آغاز 

شد. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
کشورمان روز یکشنبه در دیدار 
وزیر محیط زیست روسیه، توسعه 
و  تعامالت درخصوص شناسایی 
بهره من��دی از مواد ن��ادر خاکی 
را به عن��وان یک��ی از زمینه هایی 
دانست که می توان با تفاهم نامه 
ایران  بین سازمان زمین شناسی 

و طرف روسیه به آن پرداخت. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
عناصر نادرخاکی اولویت سرمایه گذاری ایمیدرو است
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معــدن 

 پیش نیاز اصالح الگوی
مصرف انرژی

در آذرم��اه س��ال جاری وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت پیش��نهادی را به هی��ات وزی��ران داد که 
برمبن��ای آن واحدهای صنعتی و تولیدی در صورت 
عدم رعایت الگوی مصرف حامل های انرژی می باید 
از 10 درص��د تا 100 درصد تعرفه متعارف آن واحد 

را به عنوان جریمه پرداخت کنند. 
این پیش��نهاد که در واق��ع آیین نامه اجرایی ماده 
26 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 
اس��ت در جلسه مورخ 1393/9/23 هیات وزیران به 

تصویب رسید و در تاریخ 1393/10/8 ابالغ شد. 
براس��اس این آیین نامه واحدهای صنعتی که الگوی 
مصرف موضوع ماده 11 قان��ون اصالح الگوی مصرف 
انرژی مصوب س��ال 1389 را رعای��ت نکنند از 10 تا 
100 درص��د تعرفه متعارف آن واحد، بس��ته به اینکه 
میزان عدم رعایت الگو تا چه حد باشد جریمه خواهند 
شد. ش��ایان ذکر است که قانون مزبور شامل 75 ماده 
و 20 تبصره در تاریخ 1389/12/4 در مجلس شورای 
اسالمی و س��پس در تاریخ 1389/12/11 در شورای 
نگهبان به تصویب رس��ید. قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی در واقع بخشی از قوانین اقماری و مکمل قانون 
هدفمن��دی یارانه ها س��ت که براس��اس آن واحدهای 
تولیدی و صنعتی موظف بودند که با استفاده از منابع 
حاص��ل از اج��رای قانون هدفمن��دی یارانه ها که قرار 
ب��ود دولت برمبنای ماده 8 آن قان��ون و در قالب ارائه 
تس��هیالت مالی یا کمک بالعوض در اختیار آنها قرار 
دهد نسبت به بهینه س��ازی مصرف انرژی در خطوط 
تولیدی و غیرتولیدی خود اقدام کرده و مصرف انرژی 
خود را کاهش داده و بهینه کنند تا همزمان با افزایش 
ن��رخ حامل های انرژی، زیان��ی از این بابت متوجه آنها 
نشده و افزایشی در قیمت تمام شده آنها حادث نشود. 
اصوال یکی از اهداف پیش گفته برای اجرای قانون 
هدفمن��دی یارانه ه��ا، بهینه س��ازی و اصالح الگوی 
مصرف حامل های انرژی و در نهایت کاهش مصرف 
بی رویه آن در کشور بود. اینک پس از گذشت چهار 
س��ال از آغاز اجرای قانون مزبور و درحالی که دولت 
هنوز نتوانس��ته به تعه��دات قانونی خ��ود مبنی بر 
اختصاص سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی 
یارانه ه��ا عم��ل کند چگونه اس��ت که انتظ��ار دارد 
واحده��ای صنعتی نس��بت به بهینه س��ازی خطوط 
تولیدی خود اقدام کرده باشند و از این پس از بابت 

اضافه مصرف، جریمه پرداخت کنند؟ 
آی��ا مس��ئوالن صنعت��ی از وضعیت بهینه س��ازی 
مص��رف انرژی در خطوط تولی��د واحدهای صنعتی 
در کشور آن هم در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی 
بی خبر هس��تند؟ بدیهی اس��ت اجرای این قانون و 
آیین نامه ه��ای اجرای��ی آن در وهل��ه اول منوط به 
ایفای تعهدات دولت در ارائه س��هم صنعت از منابع 
حاصل از هدفمندی یارانه هاس��ت ت��ا صنعتگران با 
اس��تفاده از این منابع بتوانند نسبت به بهینه سازی 
مص��رف انرژی در واحدهای خود اق��دام کنند. مگر 
دولت به تعهدات خ��ود در مورد اختصاص یارانه به 
تولید عمل کرده که اینک واحد های صنعتی موظف 

به رعایت الگوی مصرف شده اند؟ 
اج��رای قانون اص��الح الگوی مص��رف مادامی که 
دولت به تعهدات خود در اختصاص س��هم صنعت از 
مناب��ع حاصل از هدفمندی یارانه ها حداقل به مدت 
سه سال متوالی عمل نکند منجر به نتیجه مطلوبی 
نخواهد شد آن هم در شرایطی که واحدهای صنعتی 
با کمبود شدید نقدینگی روبه رو بوده و طبیعتا منابع 
مالی دیگری ب��رای اجرای پروژه های بهینه س��ازی 

خطوط تولید خود در اختیار ندارند. 
خوش��بختانه یا متاسفانه در حال حاضر واحدهای 
تولی��دی به دالیل مختلف از جمله کمبود نقدینگی 
ب��ا ظرفیت های کام��ل کار نمی کنند و اکثرا مصرف 
ان��رژی باال و خ��ارج از الگوی مص��رف ندارند لیکن 
در ص��ورت کارکرد ب��ا تمام ظرفیت ش��امل جرایم 
پیش بینی ش��ده در آیین نامه م��ورد بحث خواهند 
ش��د که منجر به افزایش هزینه های واحد و افزایش 

قیمت تمام شده محصول تولیدی می شود. 
البته بحث واحدهای جدیداالح��داث متفاوت بوده 
و آن ها  باید در هنگام تهیه طرح توجیهی و محاس��به 
کارخانه، رعایت الگوهای مصرف را نیز پیش بینی کنند 
زیرا یکی دیگر از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
همانا شفاف س��ازی و واقعی س��ازی قیمت تمام ش��ده 
کااله��ای تولیدی جه��ت انجام س��رمایه گذاری های 
جدید و عالمت دهی صحیح به س��رمایه گذاران در امر 

سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی بوده است.

برنامه سبز سایپا 1404 تهیه شد
رییس اداره محیط زیست معاونت مهندسی گروه 
خودرو سازی س��ایپا گفت: برنامه سبز سایپا 1404 
تهیه و تدوین ش��ده و تا نیمه شهریورماه سال آینده 
تصوی��ب و ابالغ می ش��ود. به گ��زارش ایرنا، مهدی 
اس��ماعیلی در نمایش��گاه بین المللی محیط زیس��ت 
اف��زود: این یک برنامه 10 س��اله اس��ت که اکنون 
آم��اده ش��ده و در مرحله تصویب توس��ط ش��ورای 
معاونان گروه سایپا است. وی اظهار کرد: این برنامه 
براس��اس پنج محور خدم��ات الکترونیک��ی )بدون 
انتشار(، خودروهای هیبریدی، ارتقای استاندارد روز 
خودروهای احتراقی، کاه��ش ردپای جمعی کربن، 
کاه��ش اس��تفاده از منابع طبیعی جدید و توس��عه 

مدیریت محیط زیست تهیه شده است.
وی درباره دیگر فعالیت های زیس��ت محیطی گروه 
س��ایپا گفت: تاکنون 21 ش��رکت وابسته به این گروه 
سیستم تصفیه پساب را راه اندازی کرده است و به دلیل 
کاهش منابع آبی قرار اس��ت از س��ال آینده در فرآیند 
تولید هیچ گونه پسابی نداشته باشیم. اسماعیلی افزود: 
طبق برنامه ریزی انجام ش��ده تمام پساب ها در چرخه 

تولید و آبیاری فضای سبز استفاده می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد
بازارهاي خارجي راهکاري براي 

خروج از رکود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره راهکار 
خروج از رکود کش��ور معتقد اس��ت: براي خروج از 
رکود نباید فق��ط بازارهاي داخلي را در نظر بگیریم 
بلکه باید در دس��ت گرفت��ن بازارهاي خارجي را در 

نظر داشته باشیم.
مجتب�ي خس����روت��اج، در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« در پاس��خ ب��ه اینک��ه ب��ا ش��رایط فعلي 
قیمت نف��ت و کاهش درآمده��اي دولت از محل 
درآمدهاي نفتي ممکن است دولت در سال آینده 
با مشکل مواجه ش��ود، دولت باید چه سیاستي را 
در پیش بگیرد، گفت: »نوس��ان قیمت نفت ادامه 
 دارد. م��ا به ه��ر میزان بتوانیم نیازهاي کش��ور را 
از صنع��ت نفت و درآمدهاي نفت��ي کاهش دهیم 
براي س��المت اقتصاد ما مفید خواهد بود، از سوي 
دیگر باید درآمدهاي نفتي را به س��مت پروژه هاي 

عمراني هدایت کنیم.«
او همچنی��ن درب��اره اینک��ه با این ش��رایط چه 
بر س��ر سیاس��ت های دولت درباره خروج از رکود 
مي آید؟ بیان کرد: ما براي خروج از رکود نباید به 
بازار داخل متوس��ل باش��یم بلکه باید به بازارهاي 
صادراتي خارجي متوس��ل باش��یم. همه تالش ما 
هم براي توس��عه ص��ادرات کاال در همین راس��تا 
اس��ت. مثال در هفته گذش��ته س��ه کش��ور عراق، 
افغانس��تان و قط��ر با باالتری��ن متراژ نمایش��گاه 

اختصاصي جمهوري اس��المي ایران برگزار ش��د.
خس��روتاج تاکید کرد: ما بای��د وقت و انرژي خود 
را ب��ر این موضوع متمرکز کنیم که صادرات خود را 

افزایش دهیم.

رییس کانون عالی شورا های اسالمی کار:
 تکلیف دستمزد کارگران

 7 اسفند مشخص می شود 

رییس کانون عالی شورا های اسالمی کار کشور با 
بیان اینکه نتایج بررس��ی کمیته های دستمزد هفتم 
اس��فند ماه اعالم می ش��ود، گفت: نباید کارفرمایان 
افزای��ش هزینه ه��ای تولید را از دس��تمزد کارگران 
جبران کنند. اولیاء علی بیگی، در گفت وگو با ایس��نا 
در کرمانشاه، اظهار کرد: کمیته هایی که هزینه های 
زندگی خانوار کارگری را بررسی می کنند از اول دی 

ماه کار خود را آغاز کرده اند.
وی ب��ا بی��ان اینکه نتایج بررس��ی ای��ن کمیته ها 
قرار ب��ود در بهمن ماه اعالم ش��ود، تصریح کرد: به 
دلیل مش��غله های کاری اع��الم نتایج به تاخیر افتاد 
و قرار اس��ت هفتم اس��فندماه در قم همایشی برای 
اعالم نتایج برگزار ش��ود. به گفته او در این همایش، 
یک نتیجه واحد از همه اس��تان های کشور به دست 
خواهد آم��د و در اختی��ار نماین��دگان کارگری در 

شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
رییس کانون عالی ش��ورا های اسالمی کار کشور با 
اشاره به تشکیل جلسه های شورای عالی کار با حضور 
نماینده کارگ��ران، کارفرمایان و دول��ت از چند وقت 
پیش یادآوری کرد: این نشس��ت های س��ه جانبه فعال 
در مرحله گفتمان است و احتماال جزییات دستمزد و 
میزان افزایش آن در دهه آخر اسفند اعالم خواهد شد. 
علی بیگی معتقد اس��ت: تا نتایج کمیته های دستمزد 
اعالم نشود نمی توان عدد خاصی برای افزایش دستمزد 

کارگران در سال 94 اعالم کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: هم اکنون در جلسه ها معموال 
ش��اهد طرح مشکالت از سوی کارفرمایان هستیم، در 
حالی که کارگران با مش��کالت زیادی روبه رو هستند و 
اگر کارفرمایان چند بار طی س��ال قیمت اجناس خود 
را افزایش می دهند، دستمزد کارگران تنها یک بار در 
سال زیاد می شود. رییس کانون عالی شورا های اسالمی 
کار کشور با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید واقع بینانه 
به دستمزد نگاه کنند، افزود: نباید افزایش هزینه های 

تولید از دستمزد کارگران جبران شود.
علی بیگ��ی تاثیر دس��تمزد در هزینه های تولید را 
تنها هش��ت درصد دانس��ت و یادآوری کرد: اگر این 
تاثیر و دس��تمزد ارزان کارگران واقعی دیده ش��ود، 

این قدر نگرانی برای تعیین دستمزد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نمی توان مش��کالت کارفرمایان 
را نادی��ده گرف��ت، ادامه داد: تنه��ا راه برای افزایش 
دس��تمزد کارگران که نه به کارفرمایان فش��ار وارد 
کند و نه باعث تضییع حق کارگران شود، این است 
که براس��اس تاثیر دستمزد بر هزینه های تولید، یک 
رقم منطقی برای دس��تمزد سال 94 در نظر گرفته 
ش��ود. حداقل دس��تمزد کارگران برای سال 93 در 

کشور حدود 600 هزار تومان تعیین شد.

یادداشت

خودرو

گفت و گو

اشتغال

علیرضا حائری
کارشناس صنعت نساجی

عسل داداشلو



ب��ا توجه به رش��د روزافزون 
نیازهای زیس��ت امروزی شاید 
زندگی بدون تسهیالت بانکی 
و اقس��اطی که باید ماه به ماه 
پرداخ��ت ش��ود، قاب��ل تصور 

نباشد. 
ام��روزی  زندگ��ی  نظ��ام 
به گونه ای طراحی شده است که 
با توجه به س��طح دستمزدها و 
عواید ماهانه خانوارهای شهری 
و روس��تایی، همیش��ه شکافی 
میان س��طح درآمدها و میزان 
واقع��ی هزینه های م��ورد نیاز 
وجود دارد. با گس��ترش سبک 
زندگی جدی��د در اقتصادهای 
م��درن، ب��رای پر ک��ردن این 
نیازها راهکار تسهیالت بانکی 
اندیشیده شده است؛ راهکاری 
اخی��ر  ده��ه  چن��د  در  ک��ه 
خانواده های ش��هری ما به آن 
معتاد شده اند و برای پر کردن 
چاله ه��ای زندگی خود اول به 
پس اندازش��ان فکر می کنند و 
اگر پس اندازی نبود به وام. اما 
ش��اید بسیاری از ما ندانیم که 
در چه م��واردی باید و در چه 

مواردی نباید وام بگیریم. 

 زندگی مصرفی و نیاز
روز افزون به تسهیالت

محمد لنگرودی، کارشناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرصت امروز« گفت: زندگی 
م��درن ام��روزی به ان��دازه ای 
نیازهای متفاوتی برای ما ایجاد 
کرده اس��ت ک��ه گریزی از آن 
نیس��ت. تکنولوژی های جدید 
س��یلی از محصوالت جذاب و 
دلفریب را روانه بازار می کنند 
تولید کنن��ده  ش��رکت های  و 
ب��ا تبلیغ��ات همه جانب��ه ما را 
تش��ویق به خرید می کنند. ما 
تقریبا در طول شبانه روز مدام 
در معرض امواج تبلیغاتی قرار 
داری��م. از تلویزی��ون گرفته تا 
فضاهای مجازی و بیلبوردهای 

خیابان و. . . همه ما را دعوت به 
مصرف بیشتر می کنند. ممکن 
است ش��ما تصمیم بگیرید در 
مقاب��ل ای��ن س��یل مصرف��ی 
مقاومت کنید و تسلیم نشوید 
ام��ا به دلیل کثرت کاربرد این 
اطرافیان،  توس��ط  محصوالت 
ش��ما هم تا ح��دودی مجبور 
به تس��لیم در مقابل این روند 

مصرفی می شوید. 
افزای��ش  ب��ا  اف��زود:  وی 
می��زان نیازهای مصرفی افراد، 
هزینه ه��ای زندگ��ی آنها هم 
افزای��ش می یابد. در گذش��ته 
پ��دران ما اگر نمی توانس��تند 
کاالی��ی را تهیه کنند به روش 
قناع��ت و خودداری از مصرف 
پن��اه می بردند و ب��ه اصطالح 
گلیم ش��ان  از  را  »پایش��ان 
درازت��ر نمی کردن��د« ام��ا در 
زندگی مدرن انس��ان ها تقریبا 
ب��ه ه��ر قیمتی بای��د مصرف 
کنن��د و ب��رای تامین نیازهای 
آن مجب��ور به اخذ تس��هیالت 

بانکی می شوند. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
اگ��ر چ��ه تس��هیالت بانک��ی 
ام��ری ض��روری ب��رای همه 
زندگی هاس��ت اما اف��راد باید 
در  را  مش��خصی  مدیری��ت 
چگونگ��ی اخ��ذ تس��هیالت و 

چگونگ��ی هزین��ه آن ب��ه کار 
بگیرند. امروز انواع تس��هیالت 
ش��رکت هایی  توس��ط  وام  و 
ک��ه ما در آنج��ا کار می کنیم، 
بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی 
صندوق ه��ای  اعتب��اری،  و 
ی��ا  محل��ه ای  قرض الحس��نه  
فامیل��ی و اقس��ام دیگ��ری از 
آن پرداخت می ش��ود. بانک ها 
و موسس��ات مال��ی و اعتباری 
به دلیل ش��رایط س��ختی که 
در م��ورد ضامن دارند، معموال 
آخرین راهکاری هستند که به 
فکر افراد می رس��ند. نخستین 
گزین��ه  گرفتن وام از محل کار 
و صندوق های قرض الحس��نه 
محله ای و فامیلی اس��ت. البته 
اگر مبلغ وام مورد نیاز درشت 
باش��د چاره ای ج��ز رجوع به 
بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی 

وجود ندارد. 
وی اظه��ار ک��رد: ام��ا نکته 
مهم این اس��ت ک��ه ما بدانیم 
ب��رای چ��ه م��واردی باید وام 
بگیری��م. متاس��فانه بر خالف 
تص��ور، روند اخ��ذ وام چندان 
ک��ه به نظر می رس��د دش��وار 
نیس��ت و با مهیا شدن ضامن 
و ق��درت پرداخ��ت اقس��اط، 
تقریب��ا هیچ مان��ع دیگری در 
مقابل اخذ تس��هیالت نیست. 

و  مال��ی  موسس��ات  اکن��ون 
اعتب��اری و برخ��ی بانک ها در 
مقابل مدت زمان مشخصی از 
پس انداز افراد به آنها تسهیالت 
می دهن��د. همی��ن امر موجب 
شده است افراد این تسهیالت 
را در م��وارد غیر ضروری مثل 
تعویض دکوراسیون منزل اعم 
از مبل و تلویزیون یا کامپیوتر 
و گوشی موبایل یا حتی ماشین 
شخصی صرف کنند. این گونه 
هزینه ه��ا بدترین نوع مدیریت 
س��رمایه در زندگی ش��خصی 
است. بهتر است افراد زمانی که 
نیاز واقعی پیدا کرده اند و تنها 
در موارد سرمایه گذاری مانند 
خرید منزل یا س��رمایه گذاری 
در بخش های پر بازده اقتصادی 
که مبلغ س��ود وام را به خوبی 

پوشش دهد، وام بگیرند. 

بازار پر است از انواع وام 
س��یروس کرمی، کارشناس 
اقتص��ادی ه��م در این باره به 
»فرص��ت ام��روز« گف��ت: در 
ح��ال حاضر بازار پر اس��ت از 
ان��واع تس��هیالت. کافیس��ت 
ش��ما صفح��ه نیازمندی های 
روزنامه ه��ا را ب��از کنی��د و به 
بخ��ش تامین س��رمایه بروید؛ 
پرداخ��ت وام در مقاب��ل طال، 

پرداخت وام در مقابل گوش��ی 
تلف��ن هم��راه، پرداخ��ت وام 
در مقاب��ل س��ند ماش��ین و... 
بان��ک مرک��زی ه��م هیچ گاه 
 برخ��ورد جدی با ای��ن موارد 

نکرده است. 
وی تاکید کرد: از نظر شرع، 
فعالیت ه��ای این افراد مصداق 
پرداخ��ت نزول اس��ت و جرم 
محس��وب می ش��ود. متاسفانه 
ای��ن افراد قرارداد را به گونه ای 
تنظی��م می کنن��د که با لحاظ 
ش��رایط دیرک��رد و مواردی از 
این قبیل، س��ود کالنی باالتر 
از آنچ��ه ب��ا متقاضیان ش��رط 
کرده ان��د از آنه��ا می گیرند و 
در اغل��ب موارد اف��راد گیرنده 
وام متض��رر می ش��وند اما آنها 
همچنان با درج آگهی به روش 

خالف خود ادامه می دهند. 
و  وام  اخ��ذ  اف��زود:  وی 
تس��هیالت نیاز به آگاهی دارد. 
همی��ن که ما توانایی پرداخت 
اقساط و شرایط اخذ تسهیالت 
را داری��م دلیلی بر گرفتن وام 
نمی ش��ود. سهل الوصول بودن 
اخ��ذ وام موجب ش��ده اس��ت 
دام  در  اف��راد  از  بس��یاری 
تس��هیالت غیرضروری بیفتند 
و ب��دون آنک��ه نی��از داش��ته 
باش��ند وام بگیرند و سال ها در 
فرس��ایش پرداخت اقساط آن 
گرفتار ش��وند. اکنون ش��رایط 
به گون��ه ای اس��ت ک��ه حتی 
دفات��ر پیش��خوان دول��ت هم 
اق��دام به پرداخت تس��هیالت 
می کنن��د. بان��ک مرکزی هم 
در مقاب��ل س��اماندهی مراکز 
پرداخت تس��هیالت غیر مجاز 
هیچ برنامه منس��جمی ندارد. 
متاسفانه برخی دفاتر پرداخت 
تس��هیالت، به مراکز پولشویی 
مرتبط هس��تند و قصدشان از 
ارائه تسهیالت، گم کردن مبدا 
این پول هاست و ضعف نظارت 
بانک مرکزی به س��ادگی این 

امکان را به آنها می دهد. 

توصیه کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز«

برای نیازهای مصرفی وام نگیرید

مدی��رکل مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز سازمان تعزیرات حکومتی 
اعالم کرد که ط��ی مکاتبه ای با 
بان��ک مرک��زی ضواب��ط ورود و 
خروج ارز در کشور مشخص شد. 
اجته��ادی،  س��یدعبدالمجید 
مدیرکل مب��ارزه با قاچاق کاال و 
حکومتی  تعزیرات  س��ازمان  ارز 
در گفت وگ��و ب��ا تس��نیم اظهار 
داش��ت: براس��اس بند خ ماده 2 
قان��ون مبارزه ب��ا قاچاق مصوب 
آذرم��اه س��ال 1392 »ه��ر نوع 
ورود، خ��روج، خری��د، فروش و 
حواله ارز ب��دون رعایت ضوابط 
تعیینی توس��ط دول��ت و بدون 
مجوزه��ای الزم از بانک مرکزی 
می ش��ود.«  محس��وب  قاچ��اق 
بنابراین تمامی افراد برای ورود، 

خروج، خرید، فروش و حواله ارز 
باید مجوز بانک مرکزی را داشته 

باشند. 
در  همچنی��ن  اف��زود:  وی 
تبص��ره دو ماده 7 آمده اس��ت 

»عرض��ه و ف��روش ارز، خارج از 
واحده��ای مج��از تعیین ش��ده 
توس��ط دولت به وسیله اشخاص 
و واحده��ای صنف��ی، ممن��وع 
اس��ت و ب��ا مرتکبین براس��اس 

قانون برخورد می ش��ود.« این به 
آن معنا اس��ت که اگر کسی ارز 
دارد و می خواهد بفروش��د حتما 
باید به قس��مت ارزی بانک ها یا 
صرافی های مجاز دارای مجوز از 

بانک مرک��زی مراجعه کند و در 
غیر این صورت برابر قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز با وی برخورد 

می شود. 
اجتهادی تصریح کرد: در بحث 
مقررات ارزی بنا به قانون روابط 
ورود، خ��روج، خریدوف��روش و 
نگهداری کاال باید از سوی بانک 
مرک��زی تعیین ش��ود. بر همین 
اس��اس اخیرا مکاتبه ای با بانک 
مرکزی داشتیم که بانک ضوابط 
و شرایط ورود، خروج و نگهداری 
ارز در کشور را تعیین کرده است 
و در صورتی ک��ه فردی خارج از 
ش��رایط تعیین ش��ده اق��دام به 
خریدوف��روش ارز کند به لحاظ 
قانون��ی متخلف و ارز وی قاچاق 

محسوب می شود. 

ملی  بانک  هیات مدی��ره  عضو 
با اش��اره به اینکه تجربه موفقی 
در تک نرخی ش��دن ارز نداریم، 
گف��ت: تغیی��ر نرخ س��ود بانکی 
بای��د به گونه ای باش��د که عالوه 
بر ایجاد آرامش بر دیگر بازار ها، 
می��زان س��پرده ها در سیس��تم 

بانکی را کاهش ندهد. 
عب��اس کمرئ��ی در گفت و گو 
ب��ا اقتصادنی��وز پیرامون کاهش 
نرخ س��ود بانکی اظهار کرد: در 
رابطه با نرخ س��ود و بهره بانکی 
هیچ کس بهتر از ش��ورای پول و 
اعتبار و بان��ک مرکزی اطالعات 
گوناگ��ون در زمینه های مختلف 
را در کن��ار بررس��ی جنبه های 
مختل��ف تاثیر گذاری نرخ س��ود 
ن��دارد ام��ا ب��ا این ح��ال بانک 
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار 
نمی خواهند به ش��کل دستوری 

نرخ سود را تعیین کنند. 

ای��ن عضو هیات مدی��ره بانک 
از  مل��ی تصری��ح ک��رد: یک��ی 
مهم تری��ن عوام��ل تاثیرگذار بر 
نرخ س��ود س��پرده و تسهیالت 
بانک��ی ن��رخ ت��ورم اس��ت. اما 
نمی ت��وان این مولفه  را به تنهایی 
برای تغییر نرخ سود مالک قرار 
داد. بانک مرکزی قطعا باید تمام 
مولفه ه��ا همچون بح��ث  روانی، 
انتظ��ارات و نرخ ت��ورم را مورد 
بررس��ی قرار ده��د و پس از آن 
ب��ا توقی��ت جنبه ه��ای نظارتی 
بانک ها را متقاع��د کند که نرخ 
سود سپرده های متناسب در نظر 

بگیرند. 
 او معتقد است: بانک مرکزی 
و شورای پول واعتبار که در حال 
حاضر مشغول بررسی نرخ سود 
بانکی هستند پیش بینی می شود 
که ن��رخ مناس��بی در چارچوب 
آیین نامه ها و قوانین نظام بانکی 

تعیین کنند. 
این فعال حوزه بانک هش��دار 
داد: اگر نرخ  سود بانکی منجر به 
خروج سپرده ها از سیستم بانکی 
شود درحالی که به دنبال ثبات و 
آرامش در دیگر بازار ها هستیم، 
روش مناس��بی نبوده چراکه به 

سیستم بانکی ضربه می زند. 
ملی  بانک  هیات مدی��ره  عضو 
در پاس��خ به این س��وال که آیا 
س��امانه اع��الم ن��رخ ارز باع��ث 
س��اماندهی بازار ارز خواهد شد، 
 گفت: س��امانه اعالم نرخ ارز نیاز 
ب��ه ملزومات و اب��زاری دارد و تا 
زمانی که ملزومات کار عملیاتی 
نشده باشد طرح چنین برنامه ای 

به صالح نیست. 
او بیان کرد: تاس��یس سامانه 
اعالم نرخ ارز کاری شدنی است 
اما باید به گونه ای رفتار شود که 
در ص��ورت عدم اج��رای کار در 

زمان مقرر خرده ای گرفته نشود. 
این س��امانه باید به گونه ای باشد 
که عرض��ه و تقاضا تعیین کننده 
نرخ ارز و بان��ک مرکزی ناظر بر 

آن باشد. 
این کارشناس حوزه پولی وبانکی 
بازیگ��ران  ام��روزه  داد:  ادام��ه 
ب��ازار پول بس��یار زی��اد بوده و 
بانک مرکزی ت��وان آن را ندارد 
به تنهایی از پ��س موضوع برآید 
ازاین رو باید کانون هایی همچون 
بانک  یاری گ��ر  صراف��ان  کانون 

مرکزی باشند. 
کمرئی گفت: ملزومات اجرای 
س��امانه اعالم ن��رخ ارز مواردی 
اطالعاتی  جامع  سامانه  همچون 
ب��ازار ارز و تطبی��ق صرافی ها با 
مجوزه��ای بانک مرکزی اس��ت 
که از ماه های پیش بانک مرکزی 
به دنبال اج��رای این موارد بوده 

است. 

او همچنین در رابطه با نرخ ارز 
مبادالتی تاکی��د کرد: تک نرخی 
ک��ردن ارز نی��از ب��ه ابزار ه��ای 
مختلفی دارد که تنها با توجه به 
آمار و اطالعات موجود در بانک 
زمان مشخصی  مرکزی می توان 
برای اجرای سیاس��ت تک نرخی 

داشت. 
ای��ن کارش�����ناس ح����وزه 
پولی وبانکی با اشاره به اینکه باید 
تاثیرات تک نرخی ش��دن ارز به 
درستی مورد بررسی قرار گیرد، 
اف��زود: در چندنرخی آش��وب و 
رانت وج��ود دارد اما تجربه های 
گذش��ته در رابطه ب��ا تک نرخی 
ک��ردن آنچن��ان موف��ق نب��وده 
ازاین رو باید به سیاس��ت گذاران 
پول��ی و بانک��ی اعتم��اد وجود 
داشته باش��د تا با رصد شرایط، 
  تصم��یم��ات مناس����ب و بجا 

گرفته شود. 

عضو هیات مدیره بانک  ملی: 

نرخ سود اگر از حجم سپرده ها بکاهد سیاست صحیحی نیست

مدیرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی:

ضوابط ورود و خروج ارز در کشور مشخص شد

سهشنبه
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خبرنــامه

وزیر اقتصاد خبر داد 
 احتمال تک نرخی شدن نرخ ارز 

در سال 94
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی از اجرای تک نرخی 
ک��ردن ارز در س��ال 94 در صورت مناس��ب بودن 
شرایط اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ارز در زمان 

مناسب تک نرخی می شود. 
علی طیب نیا دیروز در گفت وگو با ایرنا، در پاس��خ 
به پرسش��ی درخصوص اج��رای برنام��ه تک نرخی 
کردن ارز در س��ال 94 اظهار داش��ت: باید بررس��ی 
ش��ود که زمان مناس��ب برای تک نرخی کردن ارز 
چه زمانی است و سپس اقدامات الزم را درخصوص 
اجرای این ط��رح انجام داد. وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی تاکید کرد: ش��رایط تک نرخی کردن ارز باید 
در اقتصاد کش��ور فراهم ش��ود تا بتوان این برنامه را 
اجرایی کرد. طیب نیا پی��ش از این گفته بود: دولت 
خود را متعهد می داند سیاست یکسان سازی نرخ ارز 
را همگام با کنترل تورم در یک فرآیند تدریجی اجرا 
کند. تک نرخی کردن و یکسان سازی نرخ ارز ازجمله 
اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار 

پول و ارز کشور قابل اجرا خواهد بود. 
البت��ه ناگفت��ه نماند ک��ه هرچند دول��ت یازدهم 
رویکرد خود برای بازار ارز را تک نرخی کردن اعالم 
ک��رده اما هم��واره به این نکته نی��ز تاکید کرده که 
یکسان س��ازی نرخ ارز طبق برنام��ه دولت به یکباره 
انج��ام نخواهد ش��د، بلکه یکسان س��ازی به تدریج 

توسط دولت اجرایی می شود. 
همچنی��ن مقامات بانک مرکزی نی��ز اعالم کرده 
بودن��د که اجرای این برنام��ه تدریجی خواهد بود و 
ولی اهلل س��یف، رییس کل بان��ک مرکزی نیز در این 
ب��اره گفته بود که موضوع اصلی در این زمینه ایجاد 
ثبات اقتصادی اس��ت، زیرا دولت به دنبال آن است 
که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند. 

 اعمال سختگیری بانک ها در وصول 
چک های رمزدار در پایان سال 

با افزایش حجم مبادالت بانکی در ایام پایانی سال 
بانک ها نیز به منظور برقراری امنیت هر چه بیش��تر 
باالخ��ص در حوزه مبادالت چکی نس��بت به اعمال 
سختگیری در وصول چک های رمزدار اقدام کردند. 
به گزارش ایس��نا، چک های بی��ن بانکی یا رمزدار 
بنا به درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی 
دیگر از بانک ها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه 
این چک ها به طور نقدی قابل پرداخت نیست و باید 

به حساب متقاضی در بانک مقصد واریز شود. 
هرچند که با توسعه مبادالت الکترونیکی و ایجاد 
ش��بکه های »ساتنا« و »شبا« اس��تفاده از چک های 
رمزدار به عنوان عامل��ی تاثیرگذار در کاهش مبادله 
حجم باالی پول نس��بت به گذش��ته کمتر شد، اما 
هن��وز هم ج��زء مهمی از ش��بکه بانکی محس��وب 
می شوند که البته در این حالت مواجهه با چک های 
بی��ن بانکی جعلی و تقلبی نیز به مانند س��ایر اوراق 

بانکی قابل انکار نیست. 
اگرچه بنا به گفته بانکداران موارد تقلبی چک های 
رمزدار بس��یار اندک اس��ت، ولی به دلیل حساسیت 
باالی ای��ن اوراق اخی��را بانک ها نس��بت به رعایت 
الزامات تعیین ش��ده برای وصول این قبیل چک ها 
که اغلب تا پیش از این هم ابالغ شده بود، به شعب 
تح��ت مدیریت خ��ود تذک��ر داده و خواهان اجرای 
تمامی موارد امنیتی نسبت به دریافت چک های بین 
بانکی شدند.  براین اساس بانک ها جهت جلوگیری از 
وصول چک های رمزدار جعلی، به شعب خود نسبت 
به اخذ استعالم تلفنی مشخصات چک از امضا داران 
مجاز ش��عبه صادر کننده چک رم��زدار با توجه ویژه 
به سری و س��ریال درج شده روی برگ چک تاکید 
کردند.  کنترل دقیق تر اصالت برگ چک های رمزدار 
از جمله از طریق به کارگیری دس��تگاه»UV« دیگر 
موردی اس��ت که شعب بانک ها نسبت به رعایت آن 
ملزم شده اند. همچنین به رؤسای شعب تاکید شده 
تا اقالم باز مرتبط با چک های رمزدار بر عهده س��ایر 

بانک ها را به دقت تحت کنترل داشته باشند. 

پرونده تسهیالت 9۳ بسته شد
کسانی که در ماه های پایانی سال درخواست دریافت 
تس��هیالت از نظام بانکی را داشتند برای دریافت این 
تس��هیالت باید چند ماه دیگر منتظ��ر بمانند چراکه 

بانک ها در خزانه را به روی تسهیالت بسته اند. 
به گزارش تس��نیم، محدودیت در پرداخت تسهیالت 
یکی از نشانه های نزدیک ش��دن به روزهای پایانی سال 
اس��ت، چراکه همه ساله با نزدیک ش��دن به پایان سال 
تغییراتی در برخ��ی از خدمات و امور بانکی رخ می دهد 
که مهم ترین آن تغییر در روال پرداخت تسهیالت است.  
البته این اتفاق امس��ال زود تر از سال های قبل تکرار شد 
و برخی بانک ه��ا پیش از آنکه وارد بهمن ماه ش��ویم با 
ارس��ال بخشنامه ای به شعب خود دستور توقف پرداخت 
تس��هیالت را دادند، این درحالی اس��ت ک��ه متقاضیان 
تس��هیالت بانک��ی خان ه��ای فراوانی را ب��رای دریافت 
تس��هیالت طی کرده بودند اما سرنوشت با آنها یار نبود 
چراکه با این بخش��نامه ها باید چند م��اه دیگر در صف 
دریافت تسهیالت بمانند.  هرچند بخشنامه عدم پرداخت 
تسهیالت به برخی بانک ها از بهمن ماه ابالغ شده بود اما 
از بهمن تا اسفند هم به ندرت شاهد پرداخت تسهیالت 
در شعب تعدادی از بانک بودیم ولی با ورود به آخرین ماه 

سال از تعداد این شعب کاسته شد. 
از همین رو پرونده تسهیالت بانک ها در سال 93 
برای بس��یاری از بانک ها بس��ته شد و شعب بانک ها 
به متقاضیان دریافت تسهیالت می گویند باید برای 

دریافت وام خود سال بعد به شعب مراجعه کنند! 
البته ایس��ت بانک ها به پرداخت تسهیالت بانکی 
اقدام تازه ای نیست، چراکه تجربه سال های قبل هم 
نش��ان داده که بانکی ها در ماه پایانی سال و معموال 
یکی دو ماه ابتدایی هر س��ال به خاطر رس��یدگی به 
حس��اب و کتاب ش��ان تغییراتی را در روال پرداخت 

تسهیالت اعمال می کنند. 

نرخنــامه

بانک نامه

سکه 980,000   تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,421  
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

980  هزار تومان تعیین کردند.
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3,925  توم��ان و هر پوند 

انگلیس نیز 5,276  تومان قیمت خورد.
همچنین هر نیم سکه 497,500 تومان و هر ربع سکه 
273,000 توم��ان فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 
نیز173,500 هزار تومان  خرید و فروش شد و هر گرم 

طالی 18 عیار 99,634 تومان قیمت خورد.
هر اونس طال در بازارهای جهانی 12,021 دالر بود.

قیمت)تومان(نوع ارز 

3,421     دالر آمریکا

3,925یورو اروپا

5,276پوند انگلیس

937درهم امارات

1,418لیر ترکیه

558یوان چین

29ین ژاپن

2,782دالر کانادا

3,655فرانک سوییس

11,600دینار کویت

921  ریال عربستان

2,780دینار عراق

57  روپیه هند

985رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمت )تومان(عنوان

974,500سکه  بهار آزادی

980,000  سکه امامی

497,500  سکه نیم  بهار آزادی

273,000سکه ربع بهار آزادی

173,500سکه گرمی

 12,021دالراونس طال

432,000مثقال طال

99,634هر گرم طالی 18 عیار

بانک پاسارگاد به عنوان سازمان 
حامي محیط زیست شناخته شد

در بیس��تمین همای��ش مل��ي انجم��ن متخصصان 
محیط زیس��ت ایران، بانک پاسارگاد به عنوان سازمان 

حامي محیط زیست شناخته  شد.
بانک پاس��ارگاد در بیس��تمین همایش ملي انجمن 
متخصصان محیط زیس��ت ایران که با محور »توس��عه 
پایدار و محیط زیس��ت، چالش ها و راهکارهاي ملي و 
منطقه اي )ارزیابي برنامه هاي توس��عه(« برگزار ش��د، 
موفق به کس��ب عنوان حامي محیط زیست در کشور 

شد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي بانک پاس��ارگاد، در این 
همای��ش ک��ه در دانش��گاه آزاد اس��المي واحد علوم 
و تحقیق��ات برگ��زار ش��د، دکت��ر الریجان��ي رییس 
مجلس شوراي اس��المي، دکتر میرزاده رییس دانشگاه 
آزاد اس��المي و جمعي از مدیران و مس��ئوالن حضور 

داشتند.
در این مراسم بانک پاسارگاد به عنوان تنها سازماني که 
گام هاي موثري در جهت حفظ محیط زیست و همچنین 
فرهنگ س��ازي براي این امر مهم برداش��ته  اس��ت، مورد 
تقدیر قرار گرفت و تندی��س و لوح تقدیر این همایش را 
از آن خود کرد. در بخش��ي از این لوح تقدیر آمده  اس��ت: 
»اهتمام به حفظ محیط  زیس��ت موهبتي اس��ت الهي که 
در جاي جاي قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته  است.این 
لوح یادبود به پاس تالش ارزش��مند جنابعالي و س��ازمان 
 متبوع در ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست تقدیم حضور 

مي شود.«
  

 تامین مالی ۳ پروژه ملی را
بانک صادرات به عهده گرفت

بانک ص��ادرات ایران در راس��تای حمایت از تولید، 
رونق اقتصادی و اش��تغال زایی تامین مالی پروژه های 
عظیم س��یراف انرژی، پتروشیمی سبالن و آلومینیوم 

جنوب را عهده دار شد. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک صادرات ایران، این 
بان��ک به منظ��ور حمایت از تولید ملی و در راس��تای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی، حمایت از پروژه های 
عظیم س��یراف انرژی، پتروشیمی سبالن و آلومینیوم 
جنوب را برعهده گرفت و نسبت به گشایش اعتبارات 
اسنادی مربوطه به مبلغ دو میلیارد و 50 میلیون دالر 

اقدام کرد.
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ورود به اتاق بازرگانی دغدغه اصلی 
کانون کارآفرینان توسعه نیست

اقتصاد  بانک  موسس  سیدمحمدصدرهاشمی نژاد، 
نوی��ن و عضو هی��ات موس��س کان��ون کارآفرینان 
توسعه گرا معتقد اس��ت »تاریخ تمام شدنی نیست و 
تالش برای رس��یدن به اهداف همیشه از هر زمانی 
که آغاز شود کارساز اس��ت.« در ادامه پرسش هایی 
را پاس��خ داده  اس��ت که دغدغه توقف یک فعالیت 
گروه��ی را دارند و اینکه مب��ادا این فعالیت گروهی 
مح��دود ب��ه دوره انتخاب��ات ش��ود. او که ش��امگاه 
چهارمین روز اس��فندماه به عنوان یک��ی از رهبران 
کارآفرینی کشور در دانش��گاه تهران مورد قدردانی 
ق��رار گرف��ت، می گوید: »اگر یک نف��ر از کانون هم 
وارد اتاق بازرگانی ش��د همچنان بر ضوابط پیشین 
خ��ود باقی می ماند. بنابراین آن یک نفر عضو کانون 
کارآفرینان توس��عه گرا را باید حمایت و پش��تیبانی 

کنیم تا منشور کار در اتاق محقق شود.
آقای هاش�می نژاد، تاکید کان�ون کارآفرینان 
توس�عه گرا حذف دولت از اتاق بازرگانی است و 
یکی از دغدغه های موجود حضور بخش خصوصی 
غیرواقعی است که هیچ لیست و اطالعاتی از آنها 
موجود نیست، در چنین شرایطی چگونه می توان 
بخش خصوص�ی را از بخش خصوصی س�اختگی 
تشخیص داد؟ یا بهتر بگوییم چگونه می توان از 
افرادی که دولتی اند یا به شیوه های نادرست وارد 

بخش خصوصی شده اند پیشی گرفت؟ 
اول باید بگویم قصد ما حذف رقبا نیست. دو نکته در 
این رابطه وجود دارد، اول، کانون کارآفرینان توسعه گرا 
براساس منشور کانون مبنی بر عضوگیری افراد سالم 
در بخش خصوصی 40 نفر از اعضای کانون را برای ورود 
به اتاق بازرگانی کاندیدا کرده  است. در عضوگیری این 
افراد نیز چنانچه یکی از اعضای شناخته شده فردی را 
که عضو کانون ش��ده تایید کند برای ما س��ند است و 
چنانچه ف��ردی از اعضای کانون که وارد اتاق بازرگانی 
شده فسادی ایجاد کند از سوی کانون اخطار می گیرد 
و برای بار دوم به حکم اعضای گروه و هیات رییس��ه از 
کانون خارج می ش��ود. دومین نکت��ه ای که وجود دارد 
براساس امضای منشور کانون از سوی اعضا همه موظف 
به اجرای منشور هستند، حتی اگر وارد اتاق بازرگانی 

شوند باید براساس اصول کانون پیش بروند. 
نکت��ه دیگری که وجود دارد این اس��ت که کانون 
کارآفرینان چه در انتخابات اتاق موفق شود چه نشود 
برج��ای خود باقی می ماند و تعطیل نمی ش��ود. اگر 
یک نفر از کانون هم وارد اتاق بازرگانی شد همچنان 
بر ضوابط پیشین خود باقی می ماند. بنابراین آن یک 
نفر عضو کانون کارآفرینان توسعه گرا را باید حمایت 
و پشتیبانی کنیم تا منشور کار در اتاق محقق شود. 
مس�ئله این اس�ت که در حال حاضر یکی از 
مهم ترین دغدغه ها بحث ش�فافیت و ماجرای 
فساد اس�ت. دربرابر فساد چگونه باید برخورد 
کرد. چه فس�ادی ک�ه مان�ع از ورود گروه های 
کمتر ش�ناخته به جایی ش�ود و چه فس�اد در 

سیستم های دیگر؟ 
همیش��ه آینده ای برای ما وجود دارد. آینده برای 
کانون اس��ت. چنانچه کانون در انتخابات پیروز نشد 
و احیانا فس��اد یا تخلفی در اتاق بازرگانی جاری بود 
وظیفه ماس��ت که کمک کنیم تا برطرف ش��ود. از 
ف��ردای انتخابات کانون کارآفرین��ان برای انتخابات 
چه��ار س��ال بع��د خ��ود را آم��اده می کن��د. تاریخ 
تمام شدنی نیس��ت و تالش برای رسیدن به اهداف 

همیشه از هر زمانی که آغاز شود کارساز است. 
بنابر گفته های شما چنانچه »کانون کارآفرینان 
توسعه گرا« موفق به ورود در اتاق بازرگانی نشد 
و بخش خصوص�ی ک�ه واقعی نیس�ت وارد اتاق 
بازرگانی شد، قطعا بی اعتمادی برای افکار عمومی 
ایجاد می کند که بخش خصوصی هم مانند بخش 
دولتی اس�ت و کاری انجام ن�داده و فقط حرف و 
شعار داشته، شما برای این بخش و اعتماد سازی 

در افکار عمومی چه برنامه ای دارید؟ 
برنامه کانون فقط منحصر به ورود به اتاق بازرگانی 
نیس��ت. ورود به ات��اق بازرگانی یک��ی از برنامه های 
کانون اس��ت. کانون چه در انتخابات بازنده شود چه 
برنده همچنان چراغش روش��ن اس��ت و برنامه های 
دیگر خود را پیش می برد و از عضو شدن کارآفرینان 
اس��تقبال می کند. این گونه کار جمعی و استفاده از 

خرد جمعی شعارها و ایده آل ها را عملی می کند.  

آمادگی 6 شرکت برای سرمایه گذاری 
در طرح فوالد چابهار 

ش��ش شرکت آمادگی خود را برای سرمایه گذاری 
در طرح فوالد چابهار اعالم کردند. 

به گزارش ایمیدرو، رییس هیات عامل ایمیدرو با اعالم 
ای��ن خبر تصریح ک��رد: این طرح ک��ه از ظرفیت تولید 
1.6 میلیون تن فوالد خام برخوردار است در حال حاضر 
برای مش��خص شدن سرمایه گذار به مناقصه رفته است. 
مهدی کرباسیان افزود: پاکت های فنی این طرح گشوده 
شده و در مرحله بعدی تکلیف برنده مناقصه و سرمایه گذار 
آن مش��خص می ش��ود. وی پیش بینی کرد که در نیمه 
نخست سال آینده بخش آهن اسفنجی طرح فوالد چابهار 
وارد مرحله اجرایی ش��ود. طرح فوالد چابهار در راستای 
برنامه های جدید ایمیدرو به منظور توسعه صنعت فوالد 
در مجاورت آب های آزاد راه اندازی خواهد ش��د. براساس 
این برنامه سه میلیون تن از ظرفیت های جدید تولید فوالد 

خام در منطقه چابهار ایجاد می شود.

موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی های 
تلفنی در اتحادیه های صنفی باقی ماندند

ریی��س ات��اق اصناف ایران گفت: در دومین جلس��ه 
کمیس��یون زیربنایی دولت که عصر دیروز به ریاس��ت 
وزیر راه و شهرس��ازی و با حضور چند تن از معاونان 
رییس جمهور و ش��ماری از وزیران برگزار ش��د، ابقای 
موسس��ات اتومبی��ل کرای��ه و تاکس��ی های تلفنی در 
اتحادیه های صنفی به تصویب رسید و این نوع بنگاه ها 
صنفی قلمداد شدند. علی فاضلی در گفت وگو با اصناف 
ای��ران اف��زود: وزیر کش��ور چندی پی��ش در نامه ای به 
شهرداران و شوراهای شهر ابالغ کرده بود که موسسات 
تاکسی تلفنی از شمول قانون نظام صنفی خارج و تحت 
نظارت وزارتخانه و سازمان شهرداری ها قرار بگیرد که 
در ای��ن زمین��ه ات��اق اصناف ایران به دلیل مغایر بودن 

این اصل با قانون نظام صنفی به آن اعتراض کرد.
وی تصری��ح ک��رد: در این راس��تا وزارت کش��ور نیز 
استداللی داشت که مهم ترین آن استعالمات حقوقی 
از سازمان حقوقی ریاست جمهوری و مستنداتی از این 
قیبل بود، مثل مستندات شورای عالی ترافیک و سایر 
نهادهای قانونی که هیچ کدام از مستندات نافی قانون 
نظام صنفی نبودند، به همین جهت کمیسیون زیربنایی 
دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی به عنوان مرجعی 

در دولت مشخص شد که به این کار رسیدگی کند.
فاضلی اظهار کرد: وزارت کشور مدعی بود مرجع صدور 
پروانه کسب باید با اظهار نظر مستقیم وزارت کشور که 
همان شهرداری ها باشد صورت بگیرد که این امر مغایر 
ب��ا قان��ون نظام صنفی ب��ود و اتاق اصناف ایران مخالفت 
کرد. فاضلی تصریح کرد: مس��ئله ای که وزارت کش��ور از 
نظر امنیتی روی آن تاکید داش��ت، مبحث اس��تعالم از 
واحدهای صنفی و رانندگانی که کار می کنند، بود که در 
جلسه مطرح شد. مسائل امنیتی اتحادیه های صنفی تحت 
نظارت اداره اماکن است و اتحادیه تعیین کننده صالحیت 
افراد نیست، بلکه اداره اماکن صالحیت افراد مورد نظر را 
تایید می کند و کمیسیون زیربنایی دولت نیز قانع و در 
نهایت رأی به نفع اتاق اصناف ایران صادر شد و همچنان 
این واحدها و بنگاه ها صنفی قلمداد می شوند. وی افزود: 
این رأی از این وجه مهم است که در گذشته نیز یک بار 
دیگر و البته به نوعی ضعیف تر این مورد در سال 1390 
مورد بحث قرار گرفت که هیات وزیران دوره قبل نیز رأی 

به حقانیت اصناف داده بود.

ک��ه  تبلیغات��ی  پیام ه��ای 
چند س��الی اس��ت رواج یافته 
و تع��داد آنها هم کم نیس��ت 
این روز ها پا به اپلیکیشن های 
پیام رس��ان به وی��ژه وایبر نیز 
مزاحمت هایی  و  گذاش��ته اند 
را ب��رای کارب��ران ب��ه وجود 

آورده اند. 
در حال حاضر پیامک هایی 
که از طریق اپراتورها ارس��ال 
می ش��وند براس��اس ضوابط و 
قوانین��ی که س��ازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
آن را تصویب کرده اس��ت در 
س��اعات مش��خصی به دست 
مشترکان می رسد و عالوه بر 
آن بر محت��وای این پیامک ها 
نظارت می ش��ود و مش��ترک 
می تواند این سرویس را برای 

خود قطع کند. 
مش��کالتی  بزرگ ترین  اما   
که پیام های تبلیغاتی وایبری 
ب��رای مش��ترکان و جامع��ه 
دارن��د عدم حض��ور نهادهای 
نظارت کننده بر نحوه ارس��ال 
ای��ن مزاحم��ان ش��بانه روزی 
اس��ت که هر کسی و شرکتی 
می توان��د ب��ا جس��ت وجو در 
پرداخت  ب��ه  اقدام  اینترن��ت 
ناچی��زی کند و ه��ر پیامی را 
ک��ه می خواهد به مش��ترکان 
تلفن همراه کشور ارسال کند. 
مع��اون  زارعی��ان،  داود 
ش��رکت مخاب��رات ای��ران در 
گفت وگو با »فرصت امروز« با 
اش��اره به عدم نظارت بر روند 
پیام های وایب��ری اظهار کرد: 
در واق��ع مدیری��ت پیام های 
وایبر از طریق اپراتورها اعمال 
نمی ش��ود و اپراتور ه��ا هی��چ 
نقشی در ارس��ال این پیام ها 

ندارند. 
وی درب��اره چگونگ��ی ب��ه 
ش��ماره های  آوردن  دس��ت 

فرستندگان  توسط  مشترکان 
مراکزی  گف��ت:  پیام ه��ا  این 
ک��ه ای��ن تبلیغات را ارس��ال 
می کنند به صورت رندوم اقدام 
به این کار می کنند و این گونه 
نیس��ت که اپراتوری شماره و 
را  کاربر  مشخصات ش��خصی 
ارس��ال کنندگان  اختی��ار  در 

بگذارند. 
زارعی��ان در م��ورد قانونی 
ب��ودن ی��ا غیر قانون��ی بودن 
پیام ه��ای تبلیغات��ی اظه��ار 
ک��رد: قاعدتا چنی��ن اتفاقی 
نبای��د بیفتد و ای��ن کار باید 
نظارت��ی  نهاد ه��ای  توس��ط 
ارشاد و سازمان  مثل وزارت 
تنظیم مقررات پیگیری شود 
اما چیزی که مس��لم اس��ت 
اپراتورها هیچ نقشی  این که 
در ارس��ال و محت��وای ای��ن 

پیام ها ندارند. 
وی در م��ورد پیامک ه��ای 

تبلیغاتی که توس��ط اپراتور ها 
ارسال می شود نیز اظهار کرد: 
مش��ترکانی که این خدمات را 
قطع می کنند تمام پیامک های 
انبوه به روی آنها بسته خواهد 
ش��د اما از نهادهایی که اس��م 
آنها ثبت ش��ده مثل بانک ها و 
وزارتخانه ه��ا، پیامک های آنها 
همچنان به دس��ت مش��ترک 
خواهد رس��ید و نگرانی برای 
قط��ع ای��ن پیامک ه��ا وجود 

ندارد. 

تخلیه کد های 
غیر اضطراری 

س���خ�ن�گ�وی م�خاب��رات 
ای��ران درب��اره عل��ت تعویض 
خدمات��ی  تلفن های  ش��ماره 
گف��ت: کد ه��ای خدماتی که 
در اختیار مخابرات بوده است 
و با رقم یک ش��روع می شوند 
قرار  اختی��ار رگوالت��وری  در 

خواهند گرفت و خدمات این 
ش��ماره ها مجددا ب��ا رقم دو 
خدمات رس��انی خ��ود را آغاز 

خواهند کرد. 
وی افزود: براس��اس مصوبه 
مق��ررات،  تنظی��م  س��ازمان 
آغازین  رق��م  ک��ه  کد های��ی 
آنها با یک ش��روع می ش��وند 
و  حیات��ی  خدم��ات  ب��رای 
خواهند  فعالی��ت  اورژانس��ی 
ک��رد و ش��ماره هایی مانن��د 
ب��ه  کم��اکان   115 و   110
خدمات رس��انی خ��ود ادام��ه 

خواهند داد. 
زارعی��ان ادام��ه داد: بر این 
اس��اس کدهای��ی ک��ه با یک 
شروع می ش��وند و در اختیار 
س��ازمان ها قرار دارند به مرور 
زمان تخلیه می شوند و تعداد 
آنها ک��م خواهد ش��د تا این 
شماره ها بیشتر در ذهن مردم 

باقی بمانند. 

4 میلیون کاربر اینترنت، 
مخابراتی هستند

مخابرات  ش��رکت  مع��اون 
ب��ا بی��ان اینک��ه هم اکن��ون 
هش��ت میلیون کاربر اینترنت 
پرس��رعت در سراس��ر کشور 
وج��ود دارن��د گف��ت: از این 
مقدار ح��دود چه��ار میلیون 
کارب��ر، خدم��ات خ��ود را از 

مخابرات دریافت می کنند. 
اخت��الالت  درب��اره  وی 
نیز گفت:  اینترنت مخاب��رات 
اینترن��ت  گف��ت  نمی ت��وان 
مشکلی ندارد چراکه اینترنت 
از بخش ه��ای مختلف تامین 
می شود و همه اینترنت کشور 
را مخاب��رات تامی��ن نمی کند 
بلک��ه 11 ش��رکت PAP  در 
نقش  اینترنت  خدم��ات  ارائه 
دارند اما ما س��عی برآن داریم 
تا اگر مشکالتی در این زمینه 
رخ می دهد هرچه سریع تر آن 

را برطرف کنیم. 

اختالالت شبکه سیار 
به زودی برطرف می شود

زارعیان درباره اختالالت در 
مکالمات شبکه س��یار کشور 
اظه��ار ک��رد: اختالالت��ی که 
هم اکن��ون وج��ود دارد جدی 
نیس��ت و بیش��تر مکالم��ات 
برق��رار  موف��ق  به ص��ورت 
می ش��وند ام��ا اپراتور ه��ا نیز 
همه تالش خ��ود را می کنند 
تا اخت��الالت اندکی که وجود 

دارد را برطرف کنند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه تالیا در 
آینده ب��ه هم��راه اول واگذار 
خواهد ش��د، گفت: مشترکان 
تالیا ب��ه زودی خدمات خود را 
از طریق هم��راه اول دریافت 
 3G خواهند ک��رد و خدمات
نیز در آینده نزدیک و پس از 
واگذاری تالیا به همراه اول رخ 

خواهد داد. 

پیام های تبلیغاتی وایبری قانونی یا غیرقانونی؟ 

گمرک

گفتوگو

منطقهآزاد

اصناف

راه اندازی سامانه هوشمند بیمه در گمرك
رون��د الکترونیک��ی ش��دن رویه ه��ای 
گمرکی به بیمه رس��ید و سامانه هوشمند 

بیمه هم در گمرک راه اندازی شد. 
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، 
با راه اندازی این س��امانه، بیمه ها به شبکه 
الکترونیکی سامانه جامع گمرکی پیوستند 
تا با این اقدام مقدمات پیاده سازی پنجره 
واح��د تج��ارت فرامرزی ب��ا ورود بیمه ها 
به این پنجره فراهم ش��ود. با اس��تفاده از 
س��امانه جامع گمرک��ی فعالیت بیمه های 
هم��کار در گمرک به ص��ورت الکترونیکی 
کنترل می ش��ود تا عالوه ب��ر صرفه جویی 
در وقت و هزینه، از تخلفات احتمالی هم 

جلوگیری شود. 
بنابرای��ن گ��زارش، جلس��ه هماهنگی 
و کارگاه آموزش��ی نح��وه ص��دور بیم��ه 
الکترونیک��ی ه��م ب��ا حضور مس��ئوالن 
ترانزیت و امور مال��ی 14 گمرک اجرایی 
کش��ور که در امر ترانزی��ت خارجی فعال 
هستند، در سالن اجتماعات گمرک ایران 

برگزار شد. 
در این جلسه که با حضور معاون حقوقی 
و نظ��ارت، مدیران و معاونان دفاتر نظارت 

بر ترانزی��ت و فناوری اطالعات تش��کیل 
ش��د، علیرضا مقدس��ی، معاون حقوقی و 
نظ��ارت گمرک ایران با بی��ان لزوم تبادل 
اس��ناد به صورت الکترونیک��ی در گمرک 
ایران این موض��وع را امری اجتناب ناپذیر 
و تحق��ق یافته در گمرک دانس��ت. وی با 
بی��ان این مطلب که امروزه تبادل اس��ناد 
به ص��ورت الکترونیکی نه یک فرآیند بلکه 
یک الزام برای سیستم گمرک الکترونیک 
است، بیان کرد: با صدور بیمه الکترونیک 
ع��الوه ب��ر صرفه جویی در وق��ت و هزینه 
یک اقدام پیش��گیرانه  در امر جلوگیری از 
تخلف و سوءاستفاده های احتمالی در رویه 
ترانزیت تحقق یافته اس��ت. در ادامه این 
جلس��ه مدیران دفاتر نظارت بر ترانزیت و 
فناوری اطالعات روند اجرای این س��امانه 
را تشریح کردند. همچنین دراین نشست 
نمایندگان گمرکات اجرایی دعوت شده به 
کارگاه آموزشی، ضمن فراگیری چگونگی 
کارکرد این سیس��تم، آمادگی کامل خود 
را جه��ت اجرای مباحث مطرح ش��ده در 
س��امانه و بهینه کردن ام��ور در گمرکات 

اعالم کردند. 

محمد ممتازپور



رییس جمه��وری، وزی��ر راه 
و شهرس��ازی و نای��ب رییس 
مجلس ش��ورای اس��امی روز 
گذش��ته گ��رد ه��م آمده ان��د 
ت��ا س��الگرد ی��ک روز مهم را 
گرامی دارند. روزی که هرچند 
درس��ال های دور نشان از لزوم 
حرک��ت ب��رای رف��ع نیازهای 
داخلی داشت اما امروز نشان از 
ظرفیت های کان کشور برای 

درآمدزایی دارد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
روز گذش��ته س��الروز روز ملی 
مهندس گرامی داش��ته ش��د؛ 
روزی که اهمیت آن حتی پای 
حس��ن روحانی را نیز به مرکز 
همایش های برج میاد باز کرد 
ت��ا درباره وضعی��ت فعلی فنی 
کشور و هدف گذاری های آینده 

سخن بگوید. 
روحان��ی در این جلس��ه به 
روزهای نخس��ت انقاب اشاره 
ک��رد؛ روزهای��ی که ع��ده ای 
اعتقاد داش��تند به دلیل پایین 
بودن سطح توان مهندسی باید 
 F14 کشور حتی هواپیماهای
موجود خود را نیز تحویل دهد 
زیرا کسی نیست وضعیت آنها 
را ارزیابی کرده و در زمان مورد 
نی��از تغیی��رات الزم را اجرایی 

کند. 
به اعتق��اد روحانی اما اعتماد 
به توان فنی مهندسان داخلی 
به عنوان ش��اخصه اصلی دوران 
انق��اب باعث ش��د حت��ی در 
س��ال های بحران��ی جنگ نیز 
کش��ور نی��ازی در ای��ن عرصه 
به قوای خارج��ی پیدا نکند و 
از تم��ام مهلکه ه��ای تاریخی 

بگریزد. 
س��خنان رییس جمه��ور اما 
تنها جنبه مثبت نداشت. او بر 
لزوم اجرای طرح های جدید و 
در بعض��ی مواق��ع از بی پروایی 
مهندسان داخلی سخن گفت. 

او به تجربه شخصی خود در 
ارتباط ب��ا دو مهندس جوان و 
پیر داخلی اش��اره کرد و گفت: 

کاری ک��ه مهن��دس قدیم��ی 
اعتقاد داش��ت توان اجرای آن 
در داخل کش��ور وج��ود ندارد 
از س��وی همان مهندس جوان 
پیگیری ش��د و در طول کمتر 
از دو ماه به نتیجه ای محسوس 
رس��ید. در ادبیات روز گذشته 
رییس جمهور ب��ه وظایف ملی 
و نظارت��ی مهندس��ان ایران��ی 
نی��ز اش��اره ک��رد. روحانی در 
صحبت های��ی ک��ه از آن بوی 
تذک��ر می آم��د، اظه��ار کرد: 
مهندسان داخلی باید به جای 
توج��ه ب��ه مس��ائل زودگذر و 
کوتاه مدت و بعضا ش��خصی به 
منافع ملی گره بخورند؛ منافعی 
که می توان��د در بلند مدت هم 
سود شخصی آنها را تامین کند 
و هم برای کش��ور توسعه را به 

ارمغان بیاورد. 

 افزایش 30 برابری تعداد 
مهندسان داخلی

ام��ا پی��ش از صحبت ه��ای 
و  راه  وزی��ر  رییس جمه��ور، 
شهرس��ازی به عن��وان نماینده 
اصل��ی دول��ت در ارتب��اط ب��ا 
جامعه مهندسان سخن گفت. 
در صحبت ه��ای آخون��دی از 
یک سو لزوم نگاه گسترده تر به 
بحث های آینده مهندسان و از 
س��وی دیگر لزوم توجه ویژه به 
این صن��ف و امکان درآمدزایی 

دانش آنها لحاظ شد. 

آخون��دی صحبت های خود 
را با تعداد مهندس��ان فعال در 

داخل ایران آغاز کرد. 
وی در آم��اری جال��ب اعام 
نظ��ام   74 س��ال  در  ک��رد: 
مهندسی کش��ور تنها 11 هزار 
عضو داشته است، این درحالی 
اس��ت که این تع��داد در حال 
حاضر به بیش از 308 هزار نفر 
رسیده که نشان دهنده آن است 
که ما در طول حدود 20 س��ال 
تعداد مهندسان خود را به 20 

برابر گذشته رسانده ایم. 
و  راه  وزی��ر  اعتق��اد  ب��ه 
شهرس��ازی، این تع��داد باالی 
مهندس��ان ایران��ی می تواند به 
وج��ود آورنده ی��ک اطمینان 
کامل از آینده اقتصادی کشور 
باش��د و البته به بحث ارزآوری 
نیز کمک کند. آخوندی درمیان 
صحبت های خود به تجربه چند 
ساله گذشته ایران در استفاده 
از ت��وان مهندس��ان داخلی در 
س��طوح بین المللی نیز اش��اره 

کرد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا 
اش��اره به ظرفیت ه��ای باالی 
همکاری های فنی و مهندسی 
ای��ران و ع��راق اع��ام ک��رد: 
کش��ورمان در س��ال گذش��ته 
نزدی��ک ب��ه دو ه��زار میلیارد 
توم��ان خدمات مهندس��ی به 
کشور عراق صادر کرده که این 
رق��م می تواند در آینده افزایش 

قابل توجهی پیدا کند. 
حتی ب��ا توجه به نیاز بعضی 
از کش��ورهای دوس��ت مانن��د 
ونزوئا می توان به صادرات توان 
مهندس��ی ایران به کشورهای 

جدید نیز فکر کرد. 
ای��ن صحبت ه��ا در حال��ی 
مط��رح می ش��ود ک��ه صنف 
مهندس��ان ایران��ی در ط��ول 
س��ال های گذش��ته باره��ا  از 
وضعیت نه چندان مطلوب خود 
در موقعیت های شغلی شکایت 

کردند. 
وضعی��ت نامش��خص آینده 
ش��غلی، تف��اوت قاب��ل توجه 
در نرخ ه��ا و وضعیت نظارتی 
و کار مهندس��ان باعث ش��ده 
بس��یاری از آنه��ا نس��بت به 
آینده شغلی شان نگاهی مثبت 
نداشته باش��ند که این مسئله 
بحث کیفی��ت کار را در ایران 

کاهش داده است. 
معض��ل دور زدن قان��ون در 
پروژه های س��اختمانی ایران از 
طریق نفوذ بر مهندس��ان ناظر 
س��اختمانی یکی از اصلی ترین 
این مش��کات اس��ت ک��ه در 
س��ال های گذش��ته گریبانگیر 
نظام مهندسی ایران شده است. 
ارگان های  تقویت  با  هرچند 
نظارت��ی و تاش ق��وه قضاییه 
و دولت در پیگیری مش��کات 
تاش ش��ده ق��دری از درصد 
س��اختمان هایی که در ایران با 

کیفیت پایین ساخته می شوند 
کاسته شود اما همچنان با توجه 
به ش��رایط موج��ود در مراحل 
مختلف کس��ب مجوز و پروانه 
ساخت از شهرداری ها شرایطی 
نامطلوب برای س��اختمان های 

ایرانی پدید می آید. 
با این وجود اما صحبت های 
راه و شهرس��ازی ک��ه  وزی��ر 
نش��ان دهنده فعالی��ت بیش از 
300 هزار مهن��دس ایرانی در 
عرصه ه��ای مختل��ف عمرانی 
کش��ور است می تواند نوید یک 
آینده مطلوب را برای این عرصه 

در ایران بدهد. 
و  طرح ه��ا  گس��تردگی 
پروژه ه��ای زیربنای��ی فعال در 
ای��ران که قطع��ا در کنار بحث 
س��رمایه گذاری و تامین منابع 
مالی مورد نیاز به توان مهندسی 
دارد،  احتی��اج  خدمات��ی  و 
نشان دهنده یک بازار گسترده 
و تخصصی برای افرادی اس��ت 
که در طول س��ال های گذشته 
با اس��تفاده از منابع کش��ور به 
تخصص های ویژه  در این عرصه 

دست یافتند. 
ط��رح راه آهن سریع الس��یر 
ته��ران – قم – اصفهان که در 
هفته جاری بنا اس��ت از سوی 
ش��کل  ب��ه  رییس جمه��وری 
رس��می م��ورد کلنگ زنی قرار 
گی��رد و در س��ال های آین��ده 
بهره برداری ش��ود، یکی از این 
پروژه ها است که با تکیه بر توان 
فنی مهندسان داخلی در ایران 
طراحی ش��ده و ساخته خواهد 
شد. درصورتی که پیشنهادهای 
ح��وزه  در  رییس جمه��وری 
اس��تفاده از ت��وان بی پروای��ی 
مهندس��ان جوان و گ��ره زدن 
منافع مهندسان با منافع ملی 
در دس��تور کار سال های آینده 
این طبقه از متخصصان داخلی 
قرار گیرد، قطعا می توان انتظار 
داش��ت در س��ال های آین��ده 
در این روز کلنگ بس��یاری از 
پروژه ه��ای جدی��د و بزرگ در 
داخل و خارج با استفاده از توان 

این بخش زده شود. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توان باالی فنی ایران خبر داد: 

صدور 2000 میلیارد تومان خدمات مهندسی به عراق
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حمل و نقلعمران

تسهیالت مسکن مهر را 
سازندگان دریافت می کنند

احم��د اصغ��ری مهرآب��ادی، قائم مق��ام وزیر راه 
و شهرس��ازی در ط��رح مس��کن مه��ر تاکید کرد 
س��ازندگان پروژ ه های مس��کن مهر دریافت کننده 

تسهیات هستند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به آخرین وضعیت 
پرداخت تس��هیات افزایش یافته مسکن مهر اظهار 
کرد: وزارت راه و شهرسازی لیست 4۶0 هزار پروژه  
باالی 7۵ درصد رش��د فیزیکی را به بانک مس��کن 
ارائه داده و بانک ها هم این فهرس��ت را به ش��عب 

استانی خود ارسال کردند. 
وی با بیان اینکه بانک ها باید هر چه زودتر نسبت 
به پرداخ��ت وام ها اقدام کنند، ادام��ه داد: بانک ها 
پیش��رفت فیزیکی این پروژه ها را بررس��ی کرده و 
سپس نسبت به پرداخت ها اقدام می کنند. مدیران 
عامل شهرهای جدید هم باید شخصا از بانک ها این 

موضوع را پیگیری کنند. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن 
مهر درباره نحوه پرداخت این وام گفت: س��ازندگان 
پ��س از معرفی توس��ط اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان می توانن��د این وام را دریاف��ت کنند و این 
وام متناسب با پیش��رفت فیزیکی پروژه اختصاص 

خواهد یافت. 
به گفته مهرآبادی بانک هایی که اباغیه  دریافت 
کرده ان��د، موظ��ف  هس��تند ای��ن وام را پرداخ��ت 
کنند. الزم به ذکر اس��ت بانک های مس��کن، ملی، 
ص��ادرات، تجارت، رفاه و مل��ت به عنوان بانک های 

پرداخت کننده این تسهیات انتخاب شده اند. 

 اتصال راه آهن قزوین به آستارا
تا سال 95

وزیر راه و شهرس��ازی اع��ام کرده در صورتی که 
مناب��ع مالی مورد نی��از تامین ش��ود راه آهن بزرگ 
قزوین- رش��ت-انزلی – آس��تارا در آینده ای نزدیک 

تکمیل خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، آخون��دی ضمن ابراز رضایت از 
روند پیگیری طرح س��اخت راه آهن قزوین – آستارا 
اعام ک��رده در صورتی که بتوانیم منابع مالی مورد 
نی��از را برای این طرح طب��ق زمان بندی های انجام 
ش��ده تامین کنیم ای��ن پروژه تا س��ال 9۵ تکمیل 

خواهد شد.
و  راه  وزارت  امی��دواری  نقط��ه  اصلی تری��ن 
شهرس��ازی برای تامین س��رمایه این طرح بزرگ نه 

سرمایه گذاران داخلی که خارجی ها هستند.
تا جایی که آخوندی اعام کرده در صورت تامین 
فاینان��س پ��روژه در س��ال 94 قطعا دش��واری های 
موجود در مس��یر ای��ن پروژه بزرگ مرتفع ش��ده و 
می توان امید داش��ت این ط��رح در یکی از ماه های 

سال 9۵ تکمیل شود.
راه آهن قزوین-رشت-بندرانزلی- آستارا به عنوان 
یکی از اصلی ترین پروژه های راه آهن کش��ور که در 
اتصال کریدور مرکزی و شرقی ایران به شمال غرب 
تاثیر مهمی خواهد گذاشت در چند سال گذشته از 
سوی شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای کشور در 

دستور کار اجرایی قرار گرفته است.
فاز نخست این پروژه که قزوین را به رشت متصل 
می کند در مس��یری 1۶۵ کیلومتری ساخته خواهد 
ش��د که ب��رای قطارهای مس��افرتی س��رعتی 1۶0 
کیلومت��ری را فراه��م می کند که زمان س��فر ریلی 
بین این دو اس��تان مرکزی و شمالی کشور به شدت 

کاهش خواهد داد.
از س��وی دیگر با توجه به توس��عه خطوط راه آهن 
در دس��تور کار دولت قرار داش��ته و به عنوان یکی 
از اصلی ترین پایه های توس��عه ای ایران در سال های 

آینده به حساب می آید. 

تامین وثیقه تسهیالت صندوق توسعه 
ملی به عهده دولت گذاشته شد

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه با پیشنهاد وزیر 
راه و شهرس��ازی در الیحه بودجه س��ال 94 موافقت 
شد، گفت: بنا به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی تامین 
وثیقه مورد نیاز سرمایه گذاران حمل و نقل برای دریافت 
تس��هیات از صندوق توسعه ملی بر عهده شرکت ها و 
س��ازمان های تابعه وزارت راه گذاشته شد اما متاسفانه 
بخش ارائه تسهیات ریالی از صندوق به سرمایه گذاران 

بخش خصوصی رأی نیاورد. 
مهرداد الهوت��ی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 
امیدواری��م با اج��رای بند »ل« الیحه بودجه س��ال 
آینده، مش��کل اخذ تس��هیات از صندوق توس��عه 
ملی برای سرمایه گذاران حوزه حمل و نقل رفع شود، 
ادامه داد:  معتقدم نخس��تین مانع دریافت تسهیات 
از صندوق توس��عه ملی تامین وثیقه ها بود که از این 
پ��س وزارت راه و شهرس��ازی این مش��کل را برای 

سرمایه گذاران حمل و نقل می تواند حل کند. 
وی تصری��ح ک��رد: از آنجای��ی که عدد تس��هیات 
مورد تقاضا از صندوق توس��عه ملی بسیار بزرگ است 
بنابراین بخش خصوصی باید در مقابل این عدد وثیقه 
قاب��ل قبولی را ارائ��ه کند که تامین ای��ن وثیقه برای 
سرمایه گذارانی که به نقدینگی نیاز داشتند، کار بسیار 
س��ختی بود. الهوتی افزود: با تصویب بند »ل« قانون 
بودج��ه س��ال 94، آنهایی که تمای��ل دارند در بخش 
حمل و نقل س��رمایه گذاری کنند می توانن��د از منابع 
صندوق به صورت ارزی اس��تفاده کنن��د و از این پس 
وثایق مورد نیاز بانک ها را به جای سرمایه گذار متقاضی 
استفاده از تسهیات صندوق توسعه ملی، سازمان ها و 

شرکت های وابسته به وزارت راه تهیه می کنند. 
این عضو کمیسیون عمران با اشاره به حذف بخش 
ریالی تس��هیات صندوق توس��عه ملی گف��ت:  البته 
متاسفانه اتفاق خوبی که در مجلس نیفتاد، این بود که 
نمایندگان به ارائه تسهیات ریالی صندوق رأی ندادند 
و این بخش حذف ش��د البته 10 درصد از منابع ریالی 

صندوق به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. 
 

فروش چارتر قانونی است
در حالی که مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری 
در خرداد ماه س��ال جاری از اجرای آزادس��ازی نرخ 
بلیت هواپیما خبر دادند، دبیر انجمن ش��رکت های 
هواپیمایی کش��ور مدعی است س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری هنوز قانون آزادسازی نرخ بلیت را به اجرا 
نرسانده و فقط قیمت بلیت را 30 درصد گران کرده 
است. مقصود اسعدی س��امانی، در گفت و گو با ایلنا 
با بیان اینکه آزادس��ازی نرخ بلی��ت هواپیما تکلیف 
قانون برنامه پنجم توس��عه است و دولت این قانون 
را باید از ابتدای س��ال 92 به اجرا می رساند، گفت: 
 سازمان هواپیمایی کشوری هنوز اجازه اجرای قانون 
آزادس��ازی قیمت بلیت هواپیما را به ش��رکت های 
هواپیمایی نداده است.  وی همچنین در پاسخ به این 
س��وال که آیا فروش چارتری بلی��ت هواپیما قانونی 
اس��ت؟ گفت: در مقررات سازمان هواپیمایی، چار تر 

قانونی اعام شده است. 
س��امانی ادام��ه داد: چار تر واقعیتی اس��ت که در 
ش��رکت های هواپیمای��ی در ح��ال اجراس��ت و در 
دس��تورالعمل صدور مجوز فعالیت به ش��رکت های 
هواپیمای��ی هم موضوع چار تر تح��ت عنوان »مجوز 

فعالیت پروازهای چارتری« تعریف شده است. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی با تاکید بر 
اینکه فروش چارتری الزمه صنعت گردشگری کشور 
اس��ت،  اظهار کرد: چار تر یک روش مسافرتی است و 
بخش عمده ای از برنامه های صنعت گردش��گری هم 

با روش چار تر انجام می شود. 
وی تاکید کرد: در حال حاضر اش��خاص حقیقی و 
حقوقی که مجوز شرکت هواپیمایی دارند می توانند 
به س��ازمان هواپیمایی درخواس��ت انجام پروازهای 

چار تر بدهند و فروش چارتری داشته باشند. 

جواد هاشمی

هتل فرودگاه��ی امام خمینی 
در مجموع��ه ش��هر فرودگاه��ی 
امام خمینی)ره( ب��ه بهره برداری 
 رس��ید. ب��ه گ��زارش »فرص��ت 
امروز«، این هتل عصر روز گذشته 
ب��ا حض��ور س��لطانی فر، مع��اون 
رییس  ایلخانی،  رییس جمهوری، 
ش��رکت فرودگاه ه��ای کش��ور و 
تعدادی از نمایندگان مجلس رسما 
افتتاح شد تا نام ایران نیز در جمع 
کشورهایی قرار گیرد که با افزودن 
فضای شهری به فرودگاه های شان 
عرص��ه را ب��رای س��رمایه گذاری 

بیشتر بخش خصوصی باز کرده اند. 
هت��ل تج��اری ش��هر فرودگاهی 
ام��ام خمین��ی)ره( ب��ا ۵00 اتاق 
در 12 طبقه س��اخته ش��ده است 
که هفت طبق��ه مهمان، دو طبقه 
خدم��ات هتل��داری، ی��ک طبقه 
همکف و یک طبقه زیر همکف را 

شامل می شود. 
ای��ن هت��ل دارای 300 ات��اق 
چه��ار س��تاره و 200 ات��اق پنج 
ستاره اس��ت. پیش از این رییس 

ش��رکت فرودگا ه های کشور خبر 
از ت��اش ش��رکت ب��رای فع��ال 
کردن ظرفیت بخش خصوصی در 
فرودگاه های بین المللی ایران داده 
ب��ود. برمبنای اظه��ارات ایلخانی 
در حال حاضر تنها س��ه فرودگاه 
و  خمین��ی)ره(  ام��ام  مهرآب��اد، 
هاشمی نژاد مشهد به مرحله جذب 
رسیده اند.  خصوصی  سرمایه گذار 
بخش خصوصی دراین سه فرودگاه 
بیش از ۶00 میلیارد تومان هزینه 

کرده اس��ت. این پ��روژه به روش 
سرمایه گذاری BOT ساخته شده 
اس��ت، به طوری که مالکیت آن در 
اختیار ف��رودگاه امام خمینی )ره( 
اس��ت اما درآمد آن تا 2۵ س��ال 
ب��رای س��رمایه گذار خواه��د بود.  
طبق اطاعات ارائه شده از سوی 
وزارت راه و شهرس��ازی ق��رارداد 
ساخت هتل فرودگاهی در تاریخ 
1۵ فرودین 88 با بخش خصوصی 
)شرکت توس��عه گردشگری آریا 

زگ��ورات( به عنوان س��رمایه گذار 
منعقد و در نهایت ساخت آن نیز 

از تاریخ 2۶ تیرماه 89 آغاز شد. 
بناس��ت در کن��ار ای��ن هتل 
فرودگاه��ی  ش��هر  روی  کار 
پیدا  ادامه  نی��ز  امام خمینی)ره( 
کند تا با تکمی��ل مراحل تامین 
مج��وز و س��اخت آن ف��رودگاه 
بین المللی ام��ام خمینی)ره( در 
کن��ار دیگ��ر فرودگاه های بزرگ 
جه��ان امکان تامی��ن تجهیزات 
فنی و هوایی را در کنار امکانات 

شهری و تجاری فراهم آورد. 

نخستین هتل فرودگاهی کشور افتتاح شد



باز هم گوجه فرنگی خبرس��از شده و در 
کنار مذاکرات هس��ته ای در صدر اخبار قرار 
گرفته و اف��کار عمومی و توجه مس��ئوالن 
را به خود جلب کرده اس��ت. راستی عجب 
حکایت��ی دارد ای��ن محص��ول قرم��ز رنگ 
کوچ��ک که اف��زون بر دولت های گذش��ته 
دول��ت تدبی��ر را نی��ز درگیر کرده اس��ت. 
هرچن��د ای��ن محصول در ردی��ف کاالهای 
اساس��ی به  ش��مار نمی آید اما گاهی چنان 
افزایش قیمت به خ��ود می گیرد که نه تنها 
ب��ا این کاالها براب��ری می کند بلکه باالتر از 

آنها قرار می گیرد. 
درحالی ک��ه  گذش��ته  ماه ه��ای  در 
گوجه فرنگ��ی قیم��ت 12 ه��زار تومانی را 
نیز در ب��ازار مصرف تجربه ک��رد، بهای هر 
کیلوگرم مرغ به 4500 تومان رس��ید اما با 
فرارسیدن فصل برداش��ت سبزی و صیفی 
در جنوب کش��ور، قیمت ها سیر کاهشی به 
خ��ود گرفت تا جایی که اکنون کش��اورزان 
گوجه کار در بوشهر و هرمزگان هر کیلوگرم 
محصول خود را به پایین ترین قیمت یعنی 
کیلوگرمی 100 تومان می فروشند. البته در 
بازار مصرف نیز این فراوانی و کاهش قیمت 
به چش��م می خورد. در بازار میادین میوه و 
تر بار شهر تهران، هر کیلوگرم گوجه فرنگی 
850 تومان و در مغازه های س��طح شهر به 

1500 تا 2000 تومان می رسد. 

گوجه فرنگی از 12 هزار تا 100 تومان! 
گوج��ه فرنگی 100 تومان��ی دیگر خیلی 
نوبر اس��ت و باید از مس��ئوالن پرسیدکدام 
کاال در کش��ور به��ای 100تومان��ی دارد؟ 
قیمت یک عدد آب نبات کوچک هم بیشتر 
از آن اس��ت و با وج��ود بحران آب و کمبود 
ش��دید منابع آبی در کش��ور، قیمت باالی 
نهاده ها، انرژی و دس��تمزدها، چرا همچنان 
کش��اورزان بدون رعایت الگوی کشت باید 
محصولی را تولی��د کنند که به ثمن بخس 
خریده ش��ود؟ آیا زمان آن نرس��یده که به 
جای برگزاری حج��م انبوهی از همایش ها 
و س��مینارهای پر هزینه و بی نتیجه، تولید 
محصوالت کش��اورزی سروسامانی بگیرد تا 
نه کشاورزان دغدغه کاهش قیمت محصول 
داشته باش��ند و نه مصرف کننده بهای چند 
برابری تقبل کند؟ این خواسته کشاورزان و 

تشکل های تولید در کشور است. 
ای��ن روزه��ا ح��ال و روز کش��اورزی و 
کش��اورزان اص��ا خ��وب نیس��ت. هفت��ه 
گذشته عده ای از کش��اورزان جنوب کشور 

)بوش��هر و هرم��زگان( با حض��ور در دفتر 
محمدباق��ر نوبخ��ت، مع��اون برنامه ریزی و 
نظارت ریاس��ت جمهوری، خواستار دخالت 
و حمایت دولت از این محصول ش��دند. در 
پایان این نشس��ت، معاون رییس جمهوری 
قول همکاری و حمایت از کشاورزان را داد. 
بر همین اس��اس خری��د تضمینی محصول 
گوج��ه فرنگی ب��ه وزارت کش��اورزی اباغ 
شد و س��ازمان مرکزی تعاون روستایی این 

وظیفه را بر عهده گرفت. 

آغاز خرید تضمینی گوجه فرنگی
حس��ین صفای��ی، مدیرعام��ل س��ازمان 
مرک��زی تع��اون روس��تایی، با اع��ام این 
خب��ر اظه��ار می کند: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
گوج��ه فرنگی در فهرس��ت خرید تضمینی 
محص��والت ق��رار ندارد اما بنا به ش��رایطی 
دولت امس��ال برای دومین سال تصمیم به 
ورود گرف��ت. پس از اب��اغ دولت مبنی بر 
تنظیم ب��ازار گوجه فرنگی، س��ازمان تعاون 
روس��تایی از روز گذش��ته مراک��ز خری��د 
تضمین��ی در تمامی ش��هرهای دو اس��تان 
بوش��هر و هرمزگان تدارک دیده اس��ت. در 
استان کرمان، ش��هرهای جیرفت و کهنوج 
که برداشت گوجه فرنگی هنوز شروع نشده 
نی��ز مراکز خرید تضمین��ی این محصول را 

ایجاد خواهیم کرد. 
وی قیمت خرید تضمینی گوجه فرنگی از 
کش��اورزان را در سر مزرعه 300 تومان اعام 
کرده و می افزاید: دولت تصمیم گرفت در این 
زمینه با پرداخت 200تومان در هر کیلوگرم 

گوجه فرنگی، هزینه های حمل آن تا مرکز را 
پرداخت کند. در دو س��ه روز گذشته، گوجه 
فرنگی در میدان مرکزی میوه و تر بار تهران که 
از مراکز مهم مصرف کش��ور به شمار می رود، 
ح��دود 300 تومان معامله ش��د و بر همین 
اس��اس، قیمت تضمینی ای��ن محصول 300 

تومان تعیین شد. 

سازمان بازرسی
مسئول نظارت بر بازار است

معاون وزیر کش��اورزی در پاس��خ به این 
پرس��ش »فرصت امروز« ک��ه تفاوت قیمت 
میدان مرکزی میوه و تر بار تا میادین سطح 
ش��هر دس��ت کم 500 تا 600 تومان است. 
آیا این میزان تفاوت منطقی اس��ت، تاکید 
می کند: براس��اس مصوبه نظام صنفی میوه 
و تر ه بار، حدود 30 تا 35 درصد س��ود برای 
محصوالت سبزی و صیفی در نظر می گیرند 
ام��ا کنترل قیمت و س��ود گوجه فرنگی به 
دلی��ل پ��رت زی��اد ای��ن محص��ول، کمی 
دش��وار اس��ت. وی ادامه می دهد: سازمان 
تعاون روس��تایی مس��ئولیت کنترل قیمت 
محص��والت کش��اورزی از مزرع��ه تا عمده 
فروشی ها را بر عهده دارد و متولی نظارت بر 
مراکز فروش در سطح شهر سازمان بازرسی 

و نظارت است. 
رییس س��ازمان مرکزی تعاون روستایی، 
س��قف خرید تضمینی این محص��ول را باز 
دانس��ته و می گوی��د: تا زمانی ک��ه قیمت 
گوج��ه فرنگ��ی در ب��ازار تنظیم نش��ود و 
کش��اورز به س��ود واقعی خود دست نیابد، 

خرید تضمینی گوج��ه فرنگی ادامه خواهد 
داش��ت. وی تاکید می کند: خرید تضمینی 
گوج��ه فرنگی با قیمت 300 تومان ش��روع 
شده و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد و 
ممکن است افزایش یابد. دولت هزینه حمل 

را به کشاورز سوبسید می دهد. 

صنایع غذایی آماده همکاری با 
سازمان تعاون روستایی

بازار رس��انی  درخ�ص���وص  ص�ف�ای���ی، 
گوجه فرنگی خریداری ش��ده، اظهار می کند: 
مدیریت بازار این محصول در دو بخش مصرف 
تازه خوری و کارخانه ه��ای فرآوری و صنایع 
غذایی تعریف ش��ده است. بخش��ی از آن در 
میادین میوه و تر بار عرضه می شود، اما هدف 
اصلی م��ا کارخانه های فرآوری اس��ت چون 
این محصول قابلیت دپو ن��دارد و باید زودتر 
به مصرف برس��د. از سوی دیگر، کارخانه های 
ف��رآوری در فصل مصرف و تولید قرار ندارند، 
با چند کارخانه وارد مذاکره ش��ده ایم. اگر این 
کارخانه ها نپذیرند، ب��ا کارخانه های دیگر که 
به عنوان مباش��ر و کارگزار ما همکاری کنند، 
به تفاهم می رسیم و سپس محصول فرآوری 
شده را برای مصرف داخلی یا صادرات عرضه 

خواهیم کرد. 

کسی دغدغه کشاورزان را ندارد
عل��ی خان محم��دی، مدیرعام��ل مجمع 
مل��ی خب��رگان کش��اورزی، در گفت وگو با 
»فرص��ت ام��روز«، در واکنش ب��ه کاهش 
شدید قیمت گوجه فرنگی در مزارع تصریح 

می کند: در ماه های گذش��ته که قیمت این 
محص��ول افزای��ش یافت، همه مس��ئوالن 
دغدغه ش��ان کاهش قیمت ب��ود اما اکنون 
ک��ه گوجه فرنگ��ی به 100 تومان رس��یده 
کس��ی دغدغه ای ندارد. در مدت زمان 45 
روز بلوایی به وجود آمد که رییس جمهوری 
را نیز به واکنش واداش��ت اما االن کسی به 

کشاورز فکر نمی کند. 
این کشاورز نمونه کشوری ادامه می دهد: 
دو ماه است که کشاورز هرمزگانی محصول 
خود را کیلوگرمی 100 تومان می فروش��د 
و هزینه ه��ای کاش��ت را ه��م نمی ده��د. 
کس��ی نمی پرس��د که چرا ارزان ش��ده و با 
این قیمت ها کش��اورز هزین��ه آب، نهاده ها، 
دس��تمزدها و حمل و نق��ل را از کجا تامین 
کند؟ با گوجه 100 تومانی این امکان فراهم 
اس��ت؟ معیش��ت خانواده های کشاورزان از 

کجا باید تامین شود؟ 

تهدید گوجه کاران جنوب 
خب��رگان  مل��ی  مجم��ع  مدیرعام��ل 
کش��اورزی، می گوید: کار به جایی رس��یده 
ک��ه برخی از کش��اورزان گوجه کار دس��ت 
از زندگی شس��ته اند و تهدید به خودکشی 
کرده ان��د. وقت��ی کش��اورز نتوان��د از پس 
هزینه ه��ای زندگی خ��ود برآی��د، چاره ای 
برای��ش نمی ماند. دولت بای��د حمایت کند. 
وی تاکید می کند: کش��اورزی بدون الگوی 
کشت و نظام بهره برداری نتیجه ای جز این 
نخواهد داش��ت. تا زمانی که الگوی کش��ت 
تعریف و اجرا نش��ود وضعیت به همین گونه 

خواهد بود. 
خان محمدی در ادامه اظهار می کند: اگر 
سیستم حمل و نقل ما اصاح نشود و کشاورز 
نتوان��د محصوالت��ش را با کم تری��ن هزینه 
به ب��ازار مصرف برس��اند، س��ودی عایدش 
نمی ش��ود و باید محصول��ش را به کمترین 
قیمت به واس��طه ها بفروش��د. در این میان 
تولیدکننده و مصرف کنن��ده هر دو متضرر 
می ش��وند و تنها واس��طه ها س��ود می برند. 
هم اکن��ون تف��اوت قیم��ت گوجه فرنگی از 
مزرعه تا بازار مصرف نهایی دست کم 700 
تومان است. باید دید این مبالغ به جیب چه 

کسانی می رود؟ 
وی تاکی��د می کند: دول��ت باید افزون بر 
س��اماندهی تولی��د، بازار را نیز س��اماندهی 
کند و در این زمینه از تش��کل های تولیدی 
کمک بگیرد و در غیر این صورت مش��کات 
همچنان ادامه خواهد داشت و در آینده باید 

شاهد نابودی کشاورزی کشور باشیم. 

نوسانات قیمت گوجه به خط قرمز رسید
گوجه 10هزار تومانی چند ماه قبل اکنون کیلویی 100 تومان از کشاورزان خریداری می شود 

سهشنبه
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 نقش روابط عمومی 
در تصویر کشاورزی

خاط��رم هس��ت ک��ه س��ال گذش��ته در یک��ی 
از  آن  در  و  نوش��تم  یادداش��تی  روزنامه ه��ا  از 
پاس��خگویی  ع��دم  و  رس��انه ای  کم کاری ه��ای 
مس��ئوالن وزارت جهادکشاورزی انتقاد کردم. آن 
روزه��ا آنقدر فضا بس��ته و بی روح ب��ود که کمتر 
رس��انه ای موفق می شد با یکی از مسئوالن دولتی 

مصاحبه ای هرچند کوتاه داش��ته باش��د.
تقریبا در ذهن تمام مدیران، صحبت با رسانه ها 
ب��ه تابوی��ی غیر قابل شکس��ت تبدیل ش��ده بود؛ 
تابوی��ی که به مرور زمان، تصویر کش��اورزی را در 
اذه��ان عمومی، مانند تابلویی خاک گرفته و کهنه 

نقاشی می کرد. 
در آن بره��ه، نق��ش کش��اورزی و تولی��د غذای 
مردم از اولویت ها خارج ش��ده و چش��م ها و امیدها 
به بخش های دیگری از صنایع کش��ور دوخته ش��د. 
کش��اورزان، مش��کات خود را فریاد می زدند اما از 
آن طرف مس��ئوالن به خاطر تردیدی که داش��تند، 
پاسخگو نبودند. اما با روی کار آمدن دولت جدید و 
تغییر مدیریت روابط عمومی جهادکشاورزی، کم کم 
پ��ای خبرنگاران به وزارتخانه ب��از و یخ فاصله ها آب 

شد. 
اکن��ون بع��د از گذش��ت بی��ش از ی��ک س��ال، 
روی��ه وزارتخان��ه ب��ه کل��ی تغیی��ر ک��رده اس��ت. 
ش��اهرخ رمضان نژاد، مدی��ر روابط عموم��ی وزارت 
جهادکش��اورزی، در اتاق��ش را ب��ه روی خبرنگاران 
گش��ود و حت��ی در بس��یاری از موارد، خ��ود برای 
اطاع رس��انی پیش قدم شد. در حال حاضر، چندین 
روزنامه ب��ا اختصاص یک صفح��ه کامل به موضوع 
کش��اورزی و صنای��ع غذای��ی، نق��ش پررنگ��ی در 
اطاع رس��انی و توجه هرچه بیشتر مردم به موضوع 

غذا دارند. 
تعام��ل و ارتباط دو س��ویه خبرن��گاران بخش و 
مدی��ران س��ازمانی، می رود تا به آوان��گاردی تبدیل 
شود که کش��اورزی را از مرحله س��کون به حرکت 
انداخته و ریش��ه بدفهمی ها و کشاورزی هراسی را از 

بیخ و بن قطع کند. 
امنیت  ب��ا مس��ئوالن  ارتباط  ام��روز  هرچن��د 
و  اس��ت  گذش��ته  از  س��هل تر  کش��ور  غذای��ی 
بیش��تری  ص��در  س��عه  ب��ا  دس��ت اندرکاران 
پاس��خگوی مش��کات مختلف هس��تند اما هنوز 
ه��م در ذهن برخی مدیران، ترس های گذش��ته 
از مصاحب��ه باقی مانده و هنوز جس��ارت الزم را 

برای گفت وگو با یک رس��انه ندارند. 
بنابراین انتظار می رود که مدیریت روابط عمومی، 
همان طور که مدیران بس��یاری را با رسانه ها آشتی 
داد، تعداد اندک باقی مانده را نیز به سمت گفت وگو 
و ارتب��اط هرچه بیش��تر متمایل کن��د. تنها در این 
صورت اس��ت که می توان تفک��رات منفی را از بدنه 
کش��اورزی جدا و کل جامعه را به اهمیت و اولویت 

آب و غذا واقف کرد.
به هر ترتیب، مش��کاتی ک��ه از زبان تولیدکننده 
جاری می ش��ود باید در مرحله بعد، توس��ط مسئول 
مربوطه بررس��ی و رسیدگی شود. این مهم در حالی 
امکان پذیر خواهد بود که ارتباط دوسویه بین این دو 
گروه برقرار باشد. حال نقش خبرنگار در این میان به 

خوبی محرز و آشکار است.
او اگر دسترس��ی به اطاعات و مدی��ران مربوطه 
داش��ته باش��د، می تواند با پیگیری موض��وع، قلم را 
ط��وری بچرخاند که در نهایت ب��ه نفع جامعه تمام 

شود.
بنابراین انتظار رس��انه ها از وزارت جهادکشاورزی 
این است که نه تنها این شیب مایم ارتباط را حفظ 
کند، بلکه در راس��تای هرچه بهتر شدن آن بکوشند 
ت��ا این منحنی به نقطه عطف برس��د و دسترس��ی 
خبرنگاران کش��اورزی به مس��ئوالن مربوطه امری 

غیرعادی و دست نیافتنی نباشد.
پرواضح اس��ت که اگر رویه کنونی مدیریت روابط 
عمومی س��رعت بیشتری به خود گیرد، در آینده ای 
نه چن��دان دور، بح��ث غذا مهم تری��ن اولویت دولت 
خواهد ش��د و م��ردم از زاوی��ه بهتری ب��ه موضوع 

کشاورزی می نگرند. 

یادداشت

وحید زندی فخر

آب 

یک کارش��ناس بین الملل��ی آب اعام کرد: 
کمب��ود آب در ده��ه آینده رش��د اقتصاد دنیا 
را تهدی��د می کن��د و پایداری سیاس��ی را در 
کش��ورها تحت تاثی��ر قرار خواه��د داد. بدون 
شک آب اگرچه کاالی با ارزشی است، اما منشا 

چالش های سیاسی در آینده خواهد شد. 
 به گزارش فارس به نقل از واتر پالتیکس، 
بین المللی  الکس��اندر کوس��توا، کارش��ناس 
آب نوش��ته اس��ت: کمبود آب در آینده رشد 
اقتص��ادی جهان را تح��ت تاثیر قرار می دهد 
و سر منشا بس��یاری از چالش ها و ناپایداری 
سیاس��ی خواهد شد. با تغییرات آب و هوایی 
هم مسئله کمبود آب و تاثیر آن سال به سال 
بیش��تر خواهد شد، این ماده حیاتی بسیار با 
ارزش است و حتی می تواند جای نفت را هم 
بگیرد.  تا سال 2025 بیش از نیمی از مردم 

جهان با کمبود آب ش��رب مواجه می شوند و 
تا س��ال 2050 بی��ش از 75 درصد جمعیت 

دنیا درگیر کمبود آب شرب خواهند شد. 
می دهد  نش��ان  بین الملل��ی  هش��دارهای 
 ک��ه 46 کش��ور جه��ان با جمعی��ت بیش از 
2/7 میلی��ارد نف��ر ب��ا خطر بح��ران کمبود 
مواجه هس��تند ک��ه اصلی ترین دلیل آن  آب 
تغییرات آب و هوایی است، 56 کشور جهان 
ب��ا جمعیت بیش از 1/2 میلیارد نفر در خطر 

بحران جدی ناپایداری سیاسی هستند. 
همچنین سال به سال دنیا تشنه تر می شود 
و جمعی��ت افزایش می یاب��د و تقاضای آب در 
جوامع صنعتی و کش��اورزی بیش��تر می شود، 
خشک ش��دن چش��مه های آب هم با سرعت 
بیش��تری نس��بت به هر زمان در حال افزایش 
اس��ت.  انتظار می رود که تغییرات آب و هوایی 

که باعث تغییر در نزوالت آس��مانی می ش��ود 
مرتب تشدید شود و باوجود کاهش میزان کربن 
جایگزین و جانشینی برای افزایش آن نیست. 

امروزه کمبود آب به چالش بزرگ سیاسی 
تبدیل ش��ده اس��ت و باعث زد و خورد ملل 
مختلف ب��رای مرزهای بین الملل��ی و قلمرو 
سیاسی در مسیر رودخانه ها و دریاچه ها شده 
و ای��ن مس��ئله به طور فزاین��ده ای تنش های 

مرزی کشورها را سبب می شود. 
 حتی برخی، آب را نفت قرن 21 می دانند، 
اگرچ��ه ای��ن توصیف ش��اید خیل��ی دقیق 
نباش��د اما یک چیزی کاما روشن است که 
دسترس��ی به آب کلید توسعه اقتصاد دنیا و 
سیاس��ت های دولت ها در دهه آینده خواهد 
ب��ود.  در حقیقت، کمبود آب جهانی، رش��د 
اقتصاد دنیا را تهدی��د می کند و نیز پایداری 

سیاسی را در کشورها تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. بدون ش��ک آب اگرچه کاالی با ارزشی 
اس��ت، اما منشا چالش های سیاسی در آینده 

خواهد شد. 
 الکس��اندر کوس��توا می گوید: م��ن بر این 
ب��اورم ک��ه بح��ران قرن م��ا را کمب��ود آب 
مش��خص خواهد کرد، تغییرات آب و هوایی، 
خشکس��الی ها، توفان  و س��یل هایی را ایجاد 

می کن��د که کیفیت آب مصرفی را به ش��دت 
تح��ت تاثی��ر ق��رار می دهد. م��ا چالش های 
عم��ده ای را به واس��طه کمب��ود آب خواهیم 
داش��ت، مهاجرت ها و پناهندگان سیاسی در 
آینده بس��یار زیاد خواهد شد. ما در سیاره ای 
پ��ر از آب زندگی می کنیم و مادامی که از آن 
حفاظ��ت نکنیم،  آینده بس��یار بدتر از آن که 

االن تصور می کنیم خواهد بود. 

رشد اقتصاد جهان تحت تاثیر بحران آب

ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک برترینارائه دهنده اینترنت 
پرس��رعتADSL +2 ، ب��رای فروش برخی از اق��ام و تجهیزات 
 مخابراتی و شبکه مازاد خود اقدام به برگزاری مزایده نموده است .
 ل��ذا داوطلبان ش��رکت درمزایده مي توانند از تاریخ نش��ر آگهي 
لغایت  12/07/  93نسبت به تکمیل فرم مربوطه به صورت آناین 
اقدام نمایند. بدیهی است شرکت انتقال داده های آسیاتک در رد 

یا قبول پیشنهادات دریافت شده مختار می باشد.
مکان تحویل اقام ، در محل انبار شرکت می باشد . الزم به ذکر 
اس��ت اولویت انتخاب با متقاضیان خرید تمامی اقام می باش��د. 
الزم به ذکر اس��ت، مش��خصات مربوط به نحوه برگ��زاری مزایده 
در آدرس www.asiatech.ir تحت عنوان مزایده/مناقصه قابل 

رویت می باشد. 

 مزایده شرکت
انتقال داده های آسیاتک

 برای فروش
اقالم و تجهیزات مخابراتی

در پی افزایش قیمت شیر استریل یک لیتری از سوی برخی کارخانه های لبنی، عضو انجمن صنایع 
لبنی اعالم کرد که قیمت مصوب ش�یر اس�تریل یک لیتری در س�ال جاری با 15 درصد افزایش 2800 
تومان است اما بسیاری از صنایع لبنی به دلیل نبود کشش در بازار نتوانستند این قیمت را اعمال کنند 
و اگر اکنون کارخانه ای قیمت محصوالتش را تا سقف 15 درصد مصوب، افزایش دهد اشکالی ندارد اما 
بیش از آن ممنوع است. قیمت شیر یک لیتری استریل در این هفته از سوی برخی کارخانه های لبنی 
200 تا 300 تومانی افزایش یافت که محمد فربد، عضو انجمن صنایع لبنی در این باره به ایس�نا گفت: 
وضعیت بازار از نظر کشش و تقاضا برای لبنیات مساعد نیست و صاحبان صنایع لبنی عمدتا معتقدند 

که حتی افزایش جزئی در سال آینده هم منطقی نیست و بازار کشش آن را ندارد.

حداکثر 
2800

مولود غالمی



شب مرد پرنده
هش��تادوهفتمین مراس��م اس��کار که بامداد چهارم 
اس��فندماه کار خ��ود را آغار کرده بود ب��ا اعطای جوایز 

بخش های مختلف به کار خود پایان داد. 
فیلم س��ینمایی »مرد پرنده ای« با کسب چهار اسکار 
در رش��ته های بهتری��ن فیل��م، کارگردان��ی، فیلمنامه 

غیراقتباسی و فیلمبرداری رکورددار این دوره از مراسم 
اس��کار ش��د. همچنین همان طور که انتظ��ار می رفت 
جولین مور، بازیگر فیلم سینمایی »هنوز آلیس« اسکار 
بهترین بازیگ��ر زن و ادی ردمین ب��رای »تئوری همه 
چیز« اس��کار بهترین بازیگر مرد را دریافت کردند. تنها 

جایزه اسکار فیلم »پسربچگی« به پاتریشیا آرکت برای 
ایفای نقش مادر در این فیلم تعلق گرفت. »هتل بزرگ 
بوداپست« نیز در چهار رش��ته موسیقی فیلم، طراحی 
تولی��د، طراح��ی لباس و طراح��ی چهره و مو اس��کار 

دریافت کرد. 

سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با 
تاکید بر اینکه تهران از امن ترین پایتخت های دنیاست، گفت: 
به طور استثنا در زمینه سرقت، 34 درصد سرقت کل کشور 
در تهران به وقوع می پیوندد. به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل 
احمدی مقدم در همایش تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت 
گفت: اعتیاد و موادمخدر از چالش های بزرگ پایتخت است. 
امروز نوآوری در عرصه موادمخدر با برگزاری انواع پارتی های 

ش��بانه از تهران شروع می شود و جلوه های زشت آن در این 
شهر پدیدار می شود. وی با تاکید بر کم بودن حاشیه نشینی 
در تهران گفت: امروز حاشیه های تهران در 100 کیلومتری 
آن و قیام دشت و رباط کریم و شهر قدس پدیدار شده است. 
وی آمار سرقت مس��لحانه در تهران نسبت به کل کشور را 
هفت درصد خواند و گفت: با توجه به آماری که وجود دارد، 
می توانیم تهران را یکی از امن ترین پایتخت های دنیا بدانیم. 

این شهر 3. 3 کشته های کل کشور را به خود اختصاص داده 
و 14 درصد دستگیرشدگان کل کشور نیز در تهران هستند. 
جمعیت تهران 10 درصد جمعیت کل کش��ور است که در 
این عرصه نسبت به دیگر سازمان ها درخصوص تمرکززدایی 
جلوتر هستیم و 18 درصد مجموعه نیروی انتظامی در تهران 
وجود دارد که نس��بت پلیس به جمعیت شهر تهران نسبت 

قابل قبولی است. 

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه 
سکونت های غیر مجاز یکی از موضوعاتی است که همواره 
نگرانی مس��ئوالن را به همراه دارد ، گفت: برنامه مدیریت 
سکونتگاه های غیررسمی توسط انجمن مددکاران نوشته، 
تصویب و تایید ش��ده است. موس��وی چلک در گفت وگو 
با ایس��نا، با اش��اره به برگزاری همایش تخصصی محالت 
هدف سبزوار در روزهای هفتم و هشتم اسفند ماه جاری 
گفت: س��کونتگاه های غیررس��می مناطقی هستند که از 
حداقل خدمات عمومی نیز بی بهره هستند که با توجه به 
آمار وزارت راه و شهرسازی وشرکت مادر تخصصی عمران 

و بهس��ازی ش��هری 851 منطقه با این ویژگی در کشور 
شناسایی شده اس��ت که 11 میلیون جمعیت را در خود 
جای داده اس��ت. وی با اش��اره به آیین نامه مصوب دولت 
در س��ال 82 و مسئولیت وزارت مسکن، راه و شهرسازی 
درباره این سکونتگاه های غیرمجاز گفت: در گذشته نگاه 
کالبدی به فضای س��کونت وجود داش��ت اما در شهریور 
امس��ال اتخاذ رویکرد اجتماعی نس��بت به س��کونت های 
غیر رس��می باعث تدوین س��ند راهبردی احیا، بهسازی و 
نوس��ازی بافت های ناکارآمد شهری شد که این سند 14 
مهر امسال همزمان با روز اسکان بشر توسط وزیر مسکن 

رونمایی ش��د. براساس این سند تا پایان سال 1404 و با 
مش��ارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، تمامی مناطق، 
حد متوسط خدمات اعم از اجتماعی و فرهنگی را دریافت 
می کنند. موس��وی چلک با اش��اره به اینکه نمی توان 11 
میلیون جمعیت کش��ور را غیر رسمی دانست گفت: برای 
حل این مش��کل نباید رویکرد تخری��ب را انتخاب کنیم 
چرا که با تخریب مناط��ق، مناطق دیگر به وجود می آید 
حتی نمی توان به حض��ور این افراد بی تفاوت بود چرا که 
این افرادنیز بخش��ی از جامعه هس��تند و باید صدای این 

گروه شنیده شود. 

14درصد دستگیرشدگان کل کشور در تهران هستند 

شناسایی 851 سکونتگاه  غیررسمی با 11 میلیون سکنه در کشور

وزی��ر دفاع عراق با انتقاد از آمریکا به دلیل تعیین زمان 
حمله به موصل اعالم کرد: این عراق است که زمان حمله 
به موصل را تعیین می کند نه واشنگتن. به گزارش اسکای 
نی��وز عربی، خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق در س��خنانی 
گفت: عراق تنها طرفی اس��ت که زم��ان حمله به موصل 
را تعیین می کند و مس��ئول فرماندهی مرکزی آمریکا که 
پیش بینی می کند حمله به موصل احتماال در آوریل یا مه 
انجام می شود هیچ اطالعاتی در این خصوص ندارد. اخیرا 

یک مس��ئول نظامی آمریکایی اع��الم کرده بود که حمله 
نیروه��ای عراقی به داع��ش در موصل آوری��ل یا مه آتی 
آغاز می ش��ود و 20 تا 25 ه��زار نیروی عراقی در عملیات 
بازپس گیری شرکت می کنند. حیدرالعبادی، نخست وزیر 
عراق نی��ز خواهان حمای��ت بین المللی برای آزادس��ازی 
موصل شده است. به گزارش منابع حمله نیروهای عراقی 
ب��ه پایگاه های داعش در موصل احتماال بزرگ ترین حمله 

علیه این گروه تروریستی خواهد بود.

عراق: زمان حمله به موصل را ما تعیین می کنیم نه آمریکا

   بیش از 400 ش�خصیت از 40 کشور 
عربی و غیر عربی با حضور در همایش 
بین المللی »عدالت برای فلس�طین« 
حمایت خود را از ملت فلسطین اعالم 

کردند.
   مقامات دولتی فرانسه اعالم کردند، 
این کش�ور یکی از ناوهای هواپیمابر 
خ�ود را علی�ه داع�ش در ع�راق در 

خلیج فارس مستقر کرده است.
   جمعیت الوف�اق بحرین در بیانیه ای 
از جامعه جهانی خواست اقدامی فوری 
برای آزادی شیخ علی سلمان و نجات 

بحرین از وضعیت فعلی اتخاذ کند.

عضو شورای استانداری االنبار اعالم کرد که گروه تروریستی داعش بیش 
از 100 ه�زار جلد کتاب نفی�س را در کتابخانه های اس�تان االنبار به آتش 

کشیده است

تیتر اخبار

امیدعل��ی ش��هنی کرمزاده، رییس دانش��کده ریاضی و 
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هیدچمران اهواز با اشاره 
به تخریب بخش��ی از دیوار این دانش��گاه گفت: دانشگاه 
ش��هید چمران اهواز س��رمایه ملی و متعلق به تمام ملت 
اس��ت و تعرض به آن تعرض به ملت اس��ت و این اقدام 
نتیج��ه بی عالقگی و بی توجهی مس��ئوالن به دانش��گاه 
اس��ت. به گزارش ایسنا، ش��هنی کرمزاده گفت: دانشگاه 
ش��هید چمران ک��ه همان جن��دی ش��اپور، عظیم ترین 
دانش��گاه جهان اس��ت از نظر مالی و معنوی ملک مردم 

ایران محس��وب می شود اما متاسفانه عده ای از مسئوالن 
به این موض��وع توجه نمی کنند و این اتفاقی که س��ابقا 
ه��م نظی��ر آن رخ داده، بی حرمت��ی به م��ردم و علم و 
دانش اس��ت و در هیچ ج��ای جهان چنی��ن اتفاقی رخ 
نمی دهد. دانش��گاه محلی برای تمام مردم حتی فرزندان 
آن افراد معارض اس��ت و ما انتظار داریم که مس��ئوالن 
ب��دون اینکه یک وجب از خاک دانش��گاه کم ش��ود این 
 موضوع را حل کنند زیرا صاحبان دانشگاه مردم و دولت 

هستند.

دیوار عظیم ترین دانشگاه جهان خراب شد 

   جانشین معاون عملیات سازمان امداد 
و نج�ات جمعی�ت هالل احم�ر از افزایش 
13درصدی ظرفیت سازمان امداد و نجات 

در طرح نوروزی خبر داد.
   م�والوردی، معاون رییس جمه�ور در امور 
زنان و خانواده، وضعیت زن ایرانی را در برخی 
عرصه ه�ا »مثال زدنی« توصیف ک�رد و لزوم 
تالش بیش�تر برای معرفی الگوی اس�المی-

ایرانی زن به جهان را مورد تاکید قرار داد.
   دبیر علمی هفتمین کنگره سراس�ری 
س�کته مغزی، زمان طالیی برای رسیدگی 
به بیمار دچار سکته مغزی را بین 3 تا 4.5 

ساعت عنوان کرد.

مدیرعام�ل ش�رکت کنترل کیفی�ت هوای ته�ران گفت: ه�وای پایتخت 
با ایس�تادن ش�اخص ذرات معل�ق کمتر از ۲.5 میک�رون روی عدد 80 در 

وضعیت سالم قرار گرفت

تیتر اخبار

آیدی��ن آغداش��لو گف��ت: تصمی��م دارم ب��رای اقامتی 
طوالنی م��دت، ایران را ترک کنم و خاطراتم را بنویس��م. 
این هنرمند پیشکس��وت نقاش��ی در گفت وگو با ایس��نا، 
درباره دلیل س��فرش به خارج از کش��ور، گفت: دو فرزند 
م��ن در خارج از ای��ران زندگی می کنند، س��عی می کنم 
برنام��ه ام را با برنامه آنها ط��وری تنظیم کنم که نوروز در 
کنارشان باشم. آدم ها همیشه خاطره های شان را از جایی 
که بوده اند به جایی که خواهند رفت با خودشان می برند. 
من هم خاطرات زیادی از ایران دارم که در این س��فر، با 
خودم خواهم برد.آغداشلو همچنین گفت: روزهایی که در 
اینجا تنها بودم، لطف خاص خود را داش��ت؛ اما وقتی این 
تنهایی طوالنی تر شود یا آدم در نهایت از اندوه می ترکد یا 
به آن عادت می کند. اینجاست که دیگر تنهایی را ترجیح 
نمی دهد. من به تنهایی خودم و دیگران احترام می گذارم 

و ای��ن تنهایی خیل��ی وقت ها، خوب و محترم اس��ت، اما 
زیادی آن در سن باال توصیه نمی شود! این هنرمند با بیان 
اینکه این بار هدفم اقامت طوالنی مدت در خارج از کش��ور 
است، در این باره گفت: نمی دانم چقدر در عمل بتوانم این 
تصمیم را عملی کن��م. دخترم در لندن زندگی می کند و 
پس��رم در تورنتو و می خواهم مدتی را در کنار آنها باشم. 
عالوه بر این تصمیم گرفت��ه ام در مدت اقامتم در تورنتو، 
خاطراتم را بنویس��م و در صورت امکان آنها را چاپ کنم. 
به گزارش ایس��نا، آیدین آغداش��لو آبان ماه امسال پس از 
40 س��ال، نمایشگاهی از آثار خود را در گالری »اثر« برپا 
کرد که با استقبال زیاد عالقه مندان روبه رو شد. همچنین 
او در نشس��تی که اوایل آذرماه با خبرنگاران داشت، گفت 
که از کار کردن خس��ته ش��ده و ترجیح می دهد مدتی از 

کار دور باشد.

آخرین حرف های آغداشلو پیش از ترک ایران

   کنس�رت موس�یقی »آقای س�ماع« با 
اجرای برنامه توس�ط س�ماع گران در تاالر 

رودکی روی صحنه رفت.
   انیمیشن »خواجه نصیرالدین طوسی« 
در روز بزرگداش�ت خواج�ه نصیرالدی�ن 
طوسی و روز مهندس از شبکه پویا پخش 

می شود.
   ناهید معتمدی با اش�اره به بحران شعر 
ک�ودک، از ترجمه بخش�ی از کتاب »نقد 

سعید مترصد از هنرمندان سینما و تلویزیون صبح دوشنبه به دلیل بیماری ادبیات کودک« خبر داد.
سرطان درگذشت

تیتر اخبار

برانکو ایوانکویچ به پرس��پولیس نمی آی��د، این آخرین 
خب��ر از تحوالت درب��اره تیم محبوب پایتخت اس��ت. به 
گزارش خبرآنالین؛ برانکو ایوانکویچ س��رمربی اسبق تیم 
ملی ایران که فکر می کرد قرار است هدایت پرسپولیس را 
برعهده بگیرد و دوران خانه نشینی نزدیک به یک ساله اش 
با بازگش��ت به ای��ران پایان پی��دا کند دیگ��ر تمایلی به 
حض��ور در این تیم ن��دارد. او بعد از مذاک��رات ابتدایی با 
نمایندگان پرسپولیس انتظار داشت قبل از بازی این تیم 
با پدیده مش��هد مشکالتش حل شده و به تهران بیاید اما 
محمدحس��ین نژادفالح، قائم مقام جدید این تیم تمایلی 

به ایجاد تغییر نش��ان نداد. او درحالی ب��ه انتخاب برانکو 
تن در نداد که توافق��ات مالی و برنامه ای با مرد کروات و 
نمایندگان ورزش ایران نهایی ش��ده بود. این اتالف وقت 
س��بب شد تا برانکو بیشتر با دوستان ایرانی اش در ارتباط 
باش��د و در نهای��ت در جدیدترین مذاک��رات نمایندگان 
پرسپولیس با رابطان برانکو او اعالم کرده، تمایل چندانی 
به حضور در تیم محبوب تهرانی ندارد . اتفاقی که س��بب 
ش��ده تا هم در وزارت ورزش و هم در باشگاه پرسپولیس 
احتمال پیوستن برانکو به تیم سرخپوش را تقریبا منتفی 

بدانند.

برانکو از حضور در پرسپولیس منصرف شد

   قنب�رزاده مدیرعام�ل باش�گاه نفت 
تهران می گوید، این تیم در حال له شدن 
اس�ت و برای ب�ازی بع�دی اش در لیگ 
قهرمانان آسیا در تهران حتی پول هتل 

هم ندارد.
  ک�وآچ در کنفران�س خب�ری خود با 

اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی بعد از 
تعطیالت ن�وروز )چهار آوریل( گفت: ما 
برای هیچ تیمی شگفت زده و سورپرایز 

نیستیم و باید با قدرت مبارزه کنیم.
   کمیته انضباطی فدراس�یون فوتبال 

کرار جاسم را سه جلسه محروم کرد.

مه�دی زمان�ی دون�ده 400 متر تیم مل�ی دوومیدان�ی گف�ت: نمی دانم چرا 
سرمایه گذاران از حضور در دوومیدانی می ترسند و سمت این رشته نمی آیند 

انگار که دوومیدانی نفرین شده است

تیتر اخبار
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استیو کارل در »شکارچی روباه«، بردلی 
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آلیس«

ماریون کوتیار برای »دو روز، یک شب«، 
فلیسیتی جونز برای »تئوری همه چیز«، 
رزاموند پایک برای »دختر رفته« و رس 

ویتراسپون برای »وحشی«

بازیگر زن نقش 
مکمل

پاتریشیا آرکت برای 
»پسر بچگی«

لورا درن برای »وحشی«، کایرا نایتلی برای 
 »بازی تقلید«، اما استون برای 

 »مرد پرنده ای« و مریل استریپ برای 
»در جنگل«

فیلم بلند 
انیمیشن

 »قهرمان بزرگ 6« 
ساخته دان هال، کریس 

ویلیامز و روی کانلی

 »غول های جعبه ای« آنتونی ساچی، گراهام 
آنابل و تراویس نایت، »چگونه اژدهای 

خود را تربیت کنید 2« دین دبلویس، بونی 
آرنولد، »ترانه دریا« تام مور و پل یانگ، 
»قصه پرنسس کاگویا« ایسائو تاکاتا و 

یوشیاکی نیشیمورا

 »هتل بزرگ بوداپست«، »آیدا« »آقای  »مرد پرنده ای«فیلمبرداری
ترنر« و »شکسته نشده«

 »نقص ذاتی«، »در جنگل«، »شریر« و  »هتل بزرگ بوداپست«طراحی لباس
»آقای ترنر«

آلخاندرو ایناریتو برای کارگردانی
»مرد پرنده ای«

ریچارد لینکلیتر برای »بچگی«، بنت میلر 
برای »شکارچی روباه«، وس آندرسون برای 

»هتل بزرگ بوداپست« و مورتن تیلدوم 
برای »بازی تقلید«

بهترین فیلم 
بلند مستند

 »شهروند چهار« 
ساخته لورا پوتراس، 

ماتیلد بونوفوی و درک 
ویلودسکی

 »یافتن ویوین مایر« ساخته جان مالوف و 
چارلی سیسکل، »آخرین روزها در ویتنام« ساته 
روی کندی و کوین مک آلستر، »نمک زمین« 
ساخته ویم وندرس و جولیانو ریبرو سالگادو و 
دیودی روزیر، »ویرونگا« ساخته اورالندو فون 

آینسایدل و جونا ناتاسگارا

بهترین مستند 
کوتاه

 »خط بحران: 
کهنه کاران نشر یک« 
ساخته الن گوزنیرگ 

کنت و دانا پری

 »جوآنا« ساخته آنتا کوپاس، »نفرین 
ما« ساخته توماس، سیلیوینسکیو ماسیج 
سلسیکی، »ماشین درو« ساخته گابریل 
سرا آرگوئلو، »زمین سفید« ساخته جی. 

کریستین جنس

دیگر نامزدهابرگزیدهرشته

  »تک تیرانداز آمریکایی«، »بچگی«،  »ضربه شالق«تدوین
»هتل بزرگ بوداپست«، »بازی تقلید«

فیلم خارجی 
 »آیدا« از لهستانزبان

 »لویاتان« از روسیه، »نارنگی ها«  از استونی، 
»تیمبوکتو« از موریتانی و »قصه های 

وحشی« از آرژانتین
طراحی چهره و 

 »شکارجی روباه« و »محافظان کهکشان« »هتل بزرگ بوداپست«آرایش مو

  »بازی تقلید«، »بین ستاره ای«،  »هتل بزرگ بوداپست«موسیقی فیلم
»آقای ترنر« و »تئوری همه چیز«

 »پیروزی« در فیلم ترانه فیلم
»سلما«

 »همه چیز وحش��ت آور اس��ت« در 
فیلم »فیلم لگو«، »سپاس��گزار« در 
فیل��م »ورای نوره��ا«، »م��ن خان��م ت��و 

نخواهم بود« در فیل��م »گل��ن کمپ��ل«، 
»س��تاره های گمش��ده« در فیلم »دوباره 

ش��روع کن«

 »بازی تقلید«، »درون ستاره ای«، »در   »هتل بزرگ بوداپست«طراحی تولید
جنگل« و »آقای ترنر«

فیلم انیمیشن 
کوتاه

 »جشن« ساخته 
پارتیک آزبورن و 

کریستینا رد

 »تصویر بزرگ تر« ساخته دیزی جیکوبز و 
کریستوفر هس، »سد بند« ساخته رابرت 
کوندو و دیک تسوتسومی، »من و ملتون 
من« ساخته توریل کوو، »یک زندگی 

منفرد« ساخته جوریس اوپرینس

بهترین فیلم 
کوتاه

 »تماس تلفنی« ساخته 
مت کرکبای و جیمز 

لوکاس

 »آیا« س��اخته اودد بینون و میهال 
برزیس، »بوگالو و گراهام« س��اخته مایکل 

بنوکس و رونام بالن��ی، »الم��پ ک��ره ای« 
س��اخته هو وی و ژولین فره، »پروانه« 
س��اخته تلخون حمزوی و اس��تفن آیش��ن 

برگ��ر

 »تک تیرانداز تدوین صدا
آمریکایی«

 »مرد پرنده ای«، »هابیت: نبرد پنج لشکر«، 
»بین ستاره ای« و »شکسته نشده«

 »تک تیرانداز آمریکایی«، »مرد پرنده ای«،  »ضربه شالق«میکس صدا
»بین ستاره ای«، »شکسته نشده«

 »بین ستاره ای«جلوه های ویژه
 »کاپیتان آمریکا«، »طلوع ستاره 

میمون ها«، »محافظان کهکشان« و »مردان 
ایکس: روزهای آینده گذشت«

فیلمنامه 
 »بازی تقلید« نوشته اقتباسی

گراهام مور

 »تک تیرانداز آمریکایی« نوش��ته جیس��ون 
هال، »نقص ذاتی« نوش��ته پل توماس 
آندرس��ون، »تئوری همه چیز« نوش��ته 

آنتونی مک کارتن، »ضربه شالق« نوش��ته 
دمین چزل

فیلمنامه 
غیراقتباسی

 »مرد پرنده ای« نوشته 
الخاندرو ایناریتو، 

نیکالس جیاکوپون و 
آلکساندر دیلناریس و 

آرماندو بو

 »بچگی« نوشته ریچارد لینک لیتر، 
»شکارچی روباه« نوشه مکس فرای و دن 

فوترمن، »هتل بزرگ بوداپست« نوشته وس 
آندرسون، »خزنده شب« نوشته دن گیلروی
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تبلیغات در نقطه خرید 
آی��ا می دانس��تید تبلیغات در نقط��ه خرید یعنی 
تبلیغات��ی ک��ه در فروش��گاه ها رخ می ده��د؟ ای��ن 
تبلیغ��ات ب��ه دلی��ل آنکه فاصل��ه زمان��ی و مکانی 
کمی ب��ا زمان و م��کان خرید ک��ردن و تصمیم به 
خری��د دارد، می توان��د ش��انس بس��یار باالیی برای 
تبدی��ل ش��دن به فروش داش��ته باش��د و از این رو 
 می توان��د تاثیر مهمی بر عملکرد واحد کس��ب وکار 

بگذارد. 
فروش��گاه تیمبرلند برای آنک��ه خاصیت ضد آب 
بودن یکی از مدل های کفش��ش را نشان دهد، این 
م��دل از کفش را در ظرف بزرگ��ی از آب قرار داده 
اس��ت و روزنامه ای را در داخل کف��ش قرار داده تا 
نش��ان دهد حتی قط��ره ای آب نمی تواند به داخل 

کفش نفوذ کند. 
ق��رار گرفت��ن این تبلیغ هوش��مندانه در وس��ط 
فروشگاه بزرگ تیمبرلند تاثیر زیادی بر فروش این 

مدل کفش گذاشته بود.

لزوم مشخص بودن هویت شخص 
یا بنگاه ذی نفع در تبلیغ 

براس��اس ماده 53 قانون تج��ارت الکترونیکی، در 
تبلیغ��ات و بازاریابی باید هویت ش��خص یا بنگاهی 
که تبلیغات به نفع او اس��ت، روش��ن و صریح باشد . 
مقرر داش��تن ای��ن الزام در م��اده مزب��ور مبنی بر 
اینک��ه هویت فرد یا بن��گاه ذی نفع در تبلیغ باید به 
روشنی و صراحت مشخص شود، موجب می شود که 
مصرف کننده از هویت ذی نفع آگاه شود و در صورت 
احس��اس نیاز به انجام تحقیق درب��اره اعتبار فرد یا 
بنگاه مزبور در بازار، پس از انجام بررس��ی های الزم، 
برای انجام معامله و خریداری کاالها و خدمات مورد 
نظر خود اقدام و با اعتماد بیشتر تصمیم گیری کند 
و در صورتی که عرضه کننده فاقد اعتبار الزم باشد، 
از خری��د کااله��ا و خدمات مورد تبلی��غ خودداری 

ورزد. 
ع��اوه برآن مش��خص بودن هویت ف��رد یا بنگاه 
ذی نف��ع در تبلی��غ دارای ای��ن فایده اس��ت که در 
صورت خ��اف واقع ب��ودن تبلیغ و متضرر ش��دن 
مصرف کنن��ده، اقامه دع��وا از س��وی مصرف کننده 
متضرر علیه متخلف به سهولت امکان پذیر می شود، 
زیرا مش��خص نبودن خوانده دعوا یکی از مشکات 
مصرف کنندگان زی��ان دیده در اقامه دعوای جبران 
خسارت اس��ت و با مقررداش��تن الزام قانونی راجع 
به روش��ن ب��ودن هویت ف��رد یا بن��گاه ذی نفع در 
تبلیغ، از ایجاد این مش��کل ب��رای مصرف کنندگان 
تبلی��غ  از  ناش��ی  احتمال��ی  دع��اوی  اقام��ه   در 

جلوگیری می شود . 
همچنی��ن براس��اس م��اده 54 قان��ون تج��ارت 

از  نیس��تند  مج��از  تامین کنن��دگان  الکترونیک��ی 
خصوصیات ویژه معامات به روش الکترونیکی برای 
مخفی کردن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب 
خود سوء اس��تفاده کنند . تجارت با استفاده از فضای 
مجازی و اینترنت با معرفی نش��انی اینترنتی و ارائه 
اطاع��ات مربوط به عرضه کنن��ده کاالها و خدمات 
در وب س��ایت ایجاد ش��ده ب��رای اطاع رس��انی به 
مصرف کنن��دگان و انجام معامله با آنها با بهره گیری 
از قابلیت ه��ای موج��ود در وب س��ایت امکان پذی��ر 

می شود . 
بنابراین عرضه کنندگان کاالها و خدمات با استفاده 
از تجارت الکترونیکی می توانند صرفا با معرفی خود 
از طریق ایجاد نشانی اینترنتی و وب سایت مورد نیاز 
به انجام معامله با مصرف کنندگان بپردازند، بی آنکه 
هویت اصلی آنها مشخص شود و نشانی محل کسب 
خود را در فضای واقعی به صورت روش��ن و دقیق به 

خریداران اعام کنند. 
از این رو، مخف��ی کردن اطاعات راجع به هویت 
عرضه کنن��دگان و مح��ل کس��ب آنها ب��ا توجه به 
ویژگی های معامات الکترونیکی و استفاده از فضای 
مج��ازی برای معرفی کااله��ا و خدمات مورد تبلیغ 
امکان پذیر است و اشخاص مختلف می توانند با ارائه 
اطاعات نادرس��ت و غیرواقعی و ایجاد وب سایت به 
ط��ور صوری خود را عرضه کنن��ده کاالها و خدمات 
معینی معرفی کنند و حتی به کاهبرداری و فریب 
دادن مصرف کنندگان و انجام معامات غیر واقعی با 

آنها مبادرت ورزند. 
بنابرای��ن م��اده مزب��ور مقرر داش��ته اس��ت که 
تامین کنندگان نبای��د از خصوصیات ویژه معامات 
الکترونیک��ی جه��ت مخفی س��اختن حقایق راجع 
 ب��ه هوی��ت یا مح��ل کس��ب خ��ود سوء اس��تفاده 

کنند.

تبلیغات خالق

آگهی: سیستم تهویه هوا Electra- شعار: شنیدن کمترین صداها هنگام استفاده از این سیستم
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ایستگاه تبلیغات

نرگس فرجی بان�ک گردش�گری در آگهی محیطی اخی�ر خود خبر 
افتتاح هتل را می دهد، به نظر شما این نوع اطالع رسانی 

از طریق تبلیغات محیطی شیوه درستی است؟ 
قانون مشخص و ثابتی در تبلیغات محیطی وجود ندارد و با 
توجه به نوع محتوا و موضوع برندها متغیر است. البته این آگهی 
به نظرم برای اطاع رسانی مناسب نبوده و با توجه به گران بودن 
تبلیغات محیطی جایگاه باالیی را در بر نمی گیرد. می دانید برای 
چه؟ بدان خاطر که هدف از تبلیغات محیطی بیشتر نشان دادن 
هویت و برند سازی است نه پیام و خبر. بیننده تبلیغات محیطی 
با خودرو با سرعت در حال حرکت است و وقت خواندن آگهی 
خبر را ندارد او فقط می خواهد، برند، محصول و شعار را ببیند 
و بیش از این فرصت ندارد. حتی عابر پیاده هم در ازدحام عبور 
و مرور روزانه حوصله باال آوردن س��ر و بررسی دقیق بیلبورد را 
نخواهد داشت. او هم زمانی که در نقطه دیدش از دور بیلبورد را 
می بیند، انتظار همان تصور همیشگی را خواهد داشت. در واقع 
به جز  نام برند، ش��عار و تصویر در ذهن مخاطب نکته دیگری 

ماندگار نخواهد شد. 
شعار این آگهی به گونه ای است که هر مخاطبی احساس 
می کند آگهی های دیگری هم در راه اس�ت و ش�عار در 
مراحل بعدی کامل تر می شود  ولی در پایان جمله »آیین 
گشایش نخستین گروه هتل های بین المللی فرودگاهی« 
ش�عار را کامل کرده است. نظر شما درباره این عملکرد 
چیس�ت؟ به نظرتان نباید هیجان بیشتری به مخاطب 

منتقل می شد تا خبرهای بعدی را دنبال کند؟ 
بله! کاما با شما موافقم. اطاعات زیاد و بیش از حد در یک 
بیلبورد آن چنان بازخورد مناسبی ندارد. همان طور که در جواب 
سوال قبلی هم گفتم بیننده فرصت دیدن انواع نوشته ها را در 
این نوع آگهی ندارد و در واقع می توان گفت با توجه به فضای 
خاکستری کش��ور به خصوص آلودگی و سردی هوا و محیط، 

مخاطبان حوصله دیدن و اندیشیدن را ندارند. 
 اس�تفاده از قیچی هم می تواند نماد افتتاح باشد و هم 
از دور به ش�کل یک هواپیما به نظر می آید، ایده جالبی 

است، نظرشما در این باره چیست؟ 
ایده خوبی است، البته امیدوارم کپی برداری نباشد. این ایده، 
در نگاه اول از دور احس��اس پرواز و حس بصری هواپیما را به 
انسان انتقال می دهد و زمانی که به بیلبورد نزدیک تر می شویم 
نماد قیچی و برش روبان را تداعی می کند. با توجه به موقعیت 
و نوع گفتمان بیلبورد درخصوص ایده جدید گردشگری خوب 
است، البته بیشتر به خاطر اینکه موضوع فرودگاه را در انتهای 
تصوی��ر بیان می کند که در غیر این ص��ورت، این تداعی که در 
ذهن می سپاریم اگر با نام فرودگاه همراه نباشد، پوچ خواهد بود. 
درمجموع این آگهی از چیدمان حروف و ترکیب بندی مناسبی 
برخوردار نیست. نماد ابتدایی در جایی مناسب و نقطه طایی 

شروع می شود، درحالی که نوشته های لوگوی گردشگری و آغاز 
میزبان��ی و. . . در راس��تای تصویر اول ق��رار ندارند و در هدروم 
باالتری هستند که پایین آن بسیار خالی مانده است. همچنین 
فونت ها هم با دقت و اندیش��ه انتخاب نش��ده است. مخصوصا 
نوشته هدف این بیلبورد درخصوص )آیین گشایش نخستین 
گروه هتل های. . . ( که با رنگ تیره خوانا نبوده و بیننده فقط 
مطلب )آغاز یک میزبانی. . . ( را با فونت بزرگ تر و سفید نظاره 
می کند و در واقع اصل موضوع، زیر تیتر گم شده است. عاوه 
بر این نکات، آوردن پهنه سفید در انتهای کادر و لوگوی بزرگ 
بانک گردشگری هم از ظرفیت حرفه ای تابلو کاسته است. این 
م��وارد تقریبا هم مقیاس با قیچی هواپیما نما کار ش��ده که با 
عبارت )به زودی در فرودگاه امام( تکمیل شده است که به نظرم 
حرفه ای نیس��ت. به طورکلی آوردن س��ه فرم طراحی در یک 

بیلبورد شاید به دلیل سرجمع کردن همه هزینه ها بوده است. 
این س��ه فرم ش��امل یک- پیش طرح: قیچ��ی و روبان و فرم 
هواپیم��ا نما. نماد افتتاحیه. دو- آگاه��ی: آغاز یک میزبانی. . . 
آیین گش��ایش نخستین گروه هتل های. . . سه- خبر: به زودی 
در ف��رودگاه امام. در آخر به نظرم در طراحی از رنگ بک گراند 
مناسب استفاده شده است ولی جاگذاری و چیدمان نوشتار و 
لوگوها مناسب نیست که به نظرم این آگهی ،کاری عجله ای با 
دقت کم طراح یا دستکاری سفارش دهنده بعد از طراحی اصولی 

طراح را به ذهن متبادر می کند. 
در این طراحی س�ه لوگو استفاده شده، آیا شیوه به کار 

رفته درست است؟ 
ترکیب لوگوها و جا گذاری اصا مناس��ب نیست. متاسفانه 
در ای��ن مواقع هر دس��تگاه یا قس��متی می خواهد بیش��تر یا 

بهتر دیده ش��ود و ای��ن امر باعث به هم خ��وردن ترکیب یک 
اثر هنری می ش��ود. در اینجا به وضوح دیده می ش��ود که برند 
)گروه گردشگری مالی( قدرت بیشتری داشته و خودش را در 
پیشانی ورودی یعنی دقیقا در نقطه طایی بدون هیچ مانعی 
و با ترکیبی غیر کارشناسی چسبانده است. نکته جالب تر اینکه 
دو لوگوی بعدی هم با قدرت و تعاملی که داشته پهنه وسیعی 
از سفیدی را در انتهای چپ تصویر به خود اختصاص داده اند و 
آنها هم به نوعی قدرت نمایی محض و حضور خودشان را اعام 
می کنند. درحالی که با بودن این سه برند در کنار هم در انتهای 
تصویر می توانست تفکرات و یکی بودن هدف و اندیشه آنها را به 
ذهن بیننده انتقال دهد، نه جدایی و ادعای باالتر بودن یا برتر 

بودن یکی بردیگری. 
پس به نظرتان لوگوی اصلی باید کدام سمت تصویر قرار 

می گرفت؟ 
اصول طراحی در این امر متفاوت اس��ت وقتی منابع بصری 
)قیچی و روبان: هواپیما نما( سمت راست است دیگر نمی توان 
لوگو را در باالی س��مت راست یا حتی باالی سمت چپ قرار 
داد. اصول ترکیب بندی به هم می خورد. ولی در اینجا با توجه به 
فرمت فضا در پایین سمت چپ درست است و همه لوگوها در 

چنین فرم طراحی باید در آن بخش قرار می گرفتند. 
 در ای�ن آگهی ب�رای دریافت اطالعات بیش�تر آدرس 

سایتی وجود ندارد؛ نظرتان دراین باره چیست؟ 
اطاع��ات متعدد تصوی��ری و نوش��تاری به احتم��ال زیاد 
باعث س��ردرگمی طراحان و مس��ئوالن این برند شده است. با 
ترکیب بندی مناسب نوشتاری می ش��د آدرس سایت را آورد و 
 QR code پیش��نهاد بهتر اینکه به همراه آدرس سایت نماد
آورده می شد که در صورت نیاز بیننده با قرار دادن آن در تلفن 
همراه خود بدون نیاز به تایپ مس��تقیم به آدرس سایت وصل 
شود. با تمام این توصیفات عجله و شتابزدگی در این آگهی به 
وضوح قابل مشاهده اس��ت. تا زمانی که برندها بخواهند بدون 
برنام��ه و فقط برای خ��رج کردن حس��اب های تبلیغاتی خود 
صرفا پ��روژه ای را انجام دهن��د و در مکان های متعدد نصب یا 
آگهی های متفاوتی تولید کنند. همین آش��فتگی بصری وجود 
خواهد داشت. وقتی کمپانی ها و برندها کمپین تبلیغاتی مناسب 
و مدون��ی را دنبال نکنند، وضع بدین من��وال خواهد بود. البته 
هس��تند برندهایی که کمپین مدون تبلیغاتی داشته اند ولی با 
جابه جای��ی مدیران روابط عمومی و مدیران کل س��یر و فرمت 
آن تغییر کرده و متفاوت شده است. در این بین نقش واسطه ها 
یا کارچاق کن ها هم کم نیست که با آوردن قیمت های طراحی 
و گرافیک به صورت نزولی باعث هر چه بی کیفیت تر شدن آثار 
بصری در جای جای شهر های بزرگ و کوچک می شوند. در انتها 
تاکید می کنم که منظورم از جمات آخرم، این برند نیست. به 
نظرم همه برندها و کمپانی ها در معرض این خطر بزرگ هستند. 

محمد نفر
کارشناس حقوق

آیا می دانستید

نگاهی به آگهی محیطی اخیر گروه مالی گردشگری

ایده خوب، اجرای شتابزده
رسانه های محیطی درکش�ور ما کاربرد زیادی دارند و برند های داخلی معموال با اهداف مختلفی به 
س�راغ این رسانه ها می روند. گاهی برای معرفی، گاهی برای اطالع رس�انی و. . . به هرحال رسانه های 
محیطی در بیشتر مواقع گزینه انتخابی اول برندهای داخلی است. در این راستا به تازگی گروه مالی 
گردشگری، یک آگهی محیطی را به منظور معرفی عملکرد های جدید خود در سطح شهر اکران کرده 
 اس�ت. گروه مالی گردش�گری درجهت ایجاد زیرس�اخت ها و تامین منابع اقتصادی حوزه توریسم و 
گردشگری فعالیت می کند. احداث هتل های گردشگری یکی دیگر از عملکردهای این گروه اقتصادی 
اس�ت که این ش�رکت در آگهی اخیر خود قصد اطالع رس�انی جزییات آن را به مش�تریان دارد. این 
شرکت چندوقت پیش آگهی هایی را با طرحی شلوغ و  ضعیف به منظور اعالم افتتاحیه این هتل های 
گردش�گری در س�طح ش�هر اکران کرده بود، ولی در فاصله کمی آن آگهی ها برداش�ته و آگهی های 
جدیدی جایگزین شد. حال این شرکت در آگهی جدید خود از المان قیچی به شکل جالبی به منظور 
نشان دادن افتتاحیه و هواپیما استفاده کرده، ایده جالبی که با ضعف هایی در آگهی اجرا شده است. با 
توجه به شعار این آگهی به نظر می رسد در مرحله  انتظار است و این شرکت قرار است در آگهی های 
دیگر اطالعات بیشتری را به مخاطبان بدهد. با احمد خطیری، مدرس و فعال عرصه تبلیغات و گرافیک 

به بررسی آگهی اخیر گروه مالی گردشگری پرداخته ایم که حاصل آن را می خوانید. 

نمایش فاجعه برای تبلیغ نخ دندان

خمیردندان Condor برای آنکه به مشتریان خود 
نش��ان دهد با ن��خ دندان تولید این ش��رکت می توان 
از ش��ر پاک و موادغذایی بین دندان خاص شد، از 

آگهی خاقانه ای رونمایی کرده است.
Condor در ای��ن آگه��ی تبلیغات��ی، پ��اک ی��ا 
مواد غذایی بین دندان را به گرگی در میان گوسفندان، 
کوس��ه ای در میان موج سواران و ش��امپانزه ای که از 
س��اختمان امپایر اس��تیت که برج��ی 102 طبقه در 
منهت��ن اس��ت باال م��ی رود و نظ��م آن را به هم زده، 

تشبیه کرده است.

روابط عمومی گروه مالی گردشگریسفارش دهنده: 

شرکت تجارت بین الملل هم وطا آریا مجری طرح: 

محمد علی مشکیان مدیر پروژه: 

  سجاد ابراهیمی، رسول خسروی، ناهید عقیقیان و نواب قزلباشگروه خالقیت و ایده پردازی:

نواب قزلباش مدیر خالقیت: 

رسول خسروی مدیر هنری: 

رسول خسروی و نواب قزلباش طراحی گرافیک: 

سحر بلغاک مدیر هماهنگی رسانه: 



کسب و کارها و مشکلی به نام 
هزینه فزاینده

مال��کان کس��ب و کارها در م��ورد افزای��ش قیمت 
محص��والت در اث��ر عوام��ل متع��ددی ک��ه وجود 
می گیرن��د  پی��ش  در  را  سیاس��ت هایی  دارد 
 ک��ه بعض��ا آن کس��ب و کار را ب��ه س��مت ناب��ودی 

می کشانند . 
بیشتر ش��رکت ها به جای افزایش قیمت تدریجی 
محص��والت از افزای��ش قیمت مس��تقیم اس��تفاده 
می کنن��د که هم��واره نارضایت��ی مش��تریان را در 
پ��ی دارد . ژرژ دب��وار، مالک یک فروش��گاه موفق در 
خصوص افزای��ش قیمت محص��والت می گوید: »به 
م��رور زمان، هزینه ه��ا افزایش یافت��ه و من ترجیح 
می دهم هرساله یا با هر قرارداد جدید کمی قیمت ها 
 را افزایش دهم تا مجبور به یک افزایش زیاد در آخر 

دوره نشوم.«
یکی از موفق ترین استراتژی هایی که شرکت ها در 
فضای رقابت مستقیم می توانند از آن استفاده کنند 
متمای��ز کردن کااله��ا یا خدمات ش��رکت از طریق 
افزایش ارزش برای مش��تریان و سپس منظور کردن 
ای��ن ارزش افزوده به حس��اب آنان اس��ت . به عنوان 
مثال، یک ش��رکت ممکن اس��ت تحویل س��ریع تر، 
تضمی��ن طوالنی ت��ر محص��ول، خدمات بیش��تر یا 
روش های دیگری را در نظر بگیرد . ش��رکت ها از این 
طریق ارزشی را به کاالی تحویلی به مشتریان اضافه 
می کنند،بنابراین می توانند قیمت باالتری را برای آن 

در نظر بگیرند.
میزان بهایی که شرکت ها برای تولید یک محصول 
هزینه می کنند به هیچ عنوان در ذهن یک مش��تری 
نمی گنج��د. آنها معموال هزینه هایی را که موسس��ه 
بازرگان��ی برای ارائه کاال و خدم��ات تحمل می کند 
کمتر از حد تخمین می زنند که می تواند شامل یک 
داروی نجات بخش باش��د که تهیه آن نیازمند صدها 

میلیون تومان پول و سال ها فعالیت است. 
آنه��ا فرام��وش می کنند ک��ه مالکان موسس��ات 
بازرگان��ی باید کاالها ی��ا خدمات فروخته ش��ده را 

س��اخته یا خریده، بازاریابی کرده، دستمزد کارکنان 
خود را پرداخته و مجموعه ای از هزینه های عملیاتی 
دیگ��ر را پوش��ش دهند ک��ه دامن��ه آن از خدمات 
بهداش��تی گرفته تا حق العمل ه��ا و مبالغ قانونی را 

شامل می شود . 
اس��تراتژی های زی��ر می توان��د کارآفرین��ان را در 

مواجهه با هزینه های فزاینده یاری رساند: 
الف- به جای مخفی کردن اخبار بد از مشتریان، 
به آنها اجازه دهید از رخدادها مطلع شوند . هنگامی 
که مالک یک ش��رکت عمده فروش��ی قهوه مشاهده 
کرد قیمت دانه های قهوه به واسطه شرایط نامناسب 
آب و هوای��ی در کش��ورهای اصل��ی تولید کنن��ده 
قهوه در ح��ال افزایش اس��ت، کپی هایی از مجالت 
خب��ری را به هم��راه یک نامه برای مش��تریان خود 
 ارس��ال کرد و دالیل افزایش قیمت ش��رکت خود را 

توضیح داد.
ب- یک��ی از روش های کاهش تاثی��ر هزینه های 
فزاین��ده در یک ح��وزه فعالی��ت بازرگان��ی، یافتن 
س��ایر  در  هزینه ه��ا  کاه��ش  ب��رای  روش های��ی 
حوزه هاس��ت. بهبود کارایی عملیاتی ممکن اس��ت 
ب��ه ط��ور کامل نتوان��د افزای��ش هزینه ه��ای انجام 
فعالیت های بازرگان��ی را جبران کند ولی به کاهش 

تاثیر آنها کمک خواهد کرد.
پ- هنگامی که یک��ی از موفق ترین کارآفرینان، 
مالحظ��ه کرد رقبای��ش افزایش قیمت س��وخت را 
به صورت حس��اب های مش��تریان خ��ود افزوده اند تا 
افزایش تدریجی قیمت ه��ای بنزین را جبران کنند، 
تصمی��م گرفت ای��ن افزایش قیمت را به مش��تریان 

تحمیل نکند . 
او از ای��ن تصمیم ب��رای جذب مش��تریان جدید 
اس��تفاده کرده و ب��ه آنها گفت: »ما ب��رای حل این 
مش��کل، روش های دیگ��ری به ج��ز افزایش قیمت 
یافته ای��م . اگ��ر می گوییم قیم��ت ق��رارداد ما برای 
پنج س��ال ثابت اس��ت، به آن پایبند باش��یم و شما 
نی��ز می توانید روی ح��رف ما حس��اب کنید.« این 
کارآفری��ن از موض��وع افزایش قیمت س��وخت برای 
ایج��اد وفاداری بین مش��تریان فعلی خود اس��تفاده 
 ک��رد که مطمئنا بازده��ی الزم را در آینده به همراه 

خواهد داشت.
ت- مشتریان معموال مزایا و ارزشی را که شرکت 
در اختی��ار آنها قرار می ده��د فراموش می کنند مگر 
اینک��ه کارآفرینان مذک��ور به ص��ورت دوره ای این 

موضوع را به آنها خاطرنشان کنند.
ث- مالک یک فروش��گاه کوچک قهوه و چای، با 
رهگی��ری روزانه قیمت ها در مبادالت کاال توانس��ت 
افزای��ش قیمت م��واد اولیه را پیش بین��ی کند و به 
س��رعت دست به کار ش��د تا 125000 پوند قهوه را 
برای سال آینده به نرخ ثابت خریداری کند . هنگامی 
که قیمت قهوه دو برابر ش��د، او بیش از 80هزار دالر 

صرفه جویی کرد. 
تعیی��ن قیمت ها با تاکید ب��ر ارزش آن از اهمیت 
بیش��تری در مقایس��ه با تالش برای انتخاب قیمت 

ایده آل برای یک محصول برخوردار است.

لطفا کارت ویزیتم را ببینید! 

تعداد زیادی ابزار مناسب برای بازاریابی وجود دارد که 
می  توان از آنها استفاده کرد . بعضی از این ابزار ها به بودجه 
و هزینه نسبتا زیادی نیاز دارد و بعضی دیگر نیاز به هزینه 
زیادی ندارد ولی مهم تر از هزینه این است که برای همه 
این روش ها باید درست عمل کرد . راه دیگر بهره گیری از 
محتوای نادیداری در کالبد دیداری است . آبشخور این کار 
می  تواند هر چیزی از ارائه های ش��ما تا داده های خام تان 
باشد . موضوع جالب توجه این است که می  توان از قدرت 
بصری مشتریان در جهت بازاریابی بهترین استفاده را برد 
و پیام مناسب را در کمترین زمان به آنها رساند . می  توان از 
ابزار مختلف برای دیداری کردن هر چیزی که در سرمان 
می  گذرد استفاده کرد . در این زمینه، ابزارهای بسیار زیاد 
و خالقان��ه ای وج��ود دارد که در اینجا یک��ی از ابزارهای 
کم هزین��ه اما موثر در بازاریاب��ی را مورد بحث قرار داده و 
بررسی می  کنیم که چگونه می  توان از آن به بهترین شکل 

استفاده کرد . 
کارت ویزیت می  تواند ابزار فوق العاده ای برای بازاریابی و 
جذب مشتریان جدید باشد . بسیاری از مشتریان ممکن 
اس��ت کارت ویزیت را فقط نگاهی انداخت��ه و آن را دور 
بیندازند؛ ش��اید دلیلش این باش��د ک��ه کارت ویزیت ما 
فقط شامل نام و آدرس و نام شرکت بوده اما می  توانید با 
عناوین جذب کننده باعث جلب توجه مشتری آینده خود 
شوید . کارت ویزیت می  تواند مانند یک رسانه عمل کند، 
همین ابزار بازاریابی کوچک که خیلی وقت ها بی اهمیت 
یا کم اهمیت در نظر گرفته می  شود می  تواند روی آینده 
ارتباط های کاری تاثیر باالیی داشته باشد . یکی از ابزارهای 
به صرفه در بازار یابی که هنوز هم بسیار مورد استفاده قرار 

می  گیرد کارت ویزیت است.
مهم ترین موضوع در این زمینه این اس��ت که می  توان 
برای کاهش هزینه های بازاریابی خدمات خود را در کارت 
ویزیت نوش��ت؛ برای جلب توجه مش��تریان بالقوه باید 
کارت ویزیت ش��کیل و کامال واضح باشد حتی می  توان 
از کارت ویزیت برای ترغیب مش��تریان به خرید استفاده 
ک��رد به عنوان مثال می  توان با نوش��تن جمالتی، افراد را 
ترغیب به خواندن و نگه داش��تن کارت ویزیت خود کرد 
و در نهایت آنها به مش��تریان ما تبدیل می  ش��وند . کارت 
ویزیت ابزار مهم و قدرتمندی است که باید حتما همراه 

محصوالت به مشتریان تحویل داده شود.

امروزه تعداد زی��ادی کارت ویزیت های جالب و دارای 
طرح خالقانه در بازار یافت می  شوند، اما متاسفانه بسیاری 
از آنها به اندازه کافی تاثیر گذار نیستند . بنابراین اطالعات و 
پیامی که یک کارت ویزیت می  تواند به بیننده منتقل کند 
بسیار حائز اهمیت است و قبل از اینکه به دنبال طرح های 
مختلف و زیبا برای کارت ویزیت خود باشیم باید مطمئن 
ش��ویم که همه جزییات برای تماس با ش��رکت در این 
کارت گنجانده شده است . یکی از به صرفه ترین روش های 
بازاریابی کارت ویزیت است . این کارت ساده معموال شامل 
اطالعات کاملی برای تماس با شماست یا شاید بهتر باشد 
بگوییم کارت ویزیت حاوی یک پیغام ساده برای ترغیب 

مشتریان به تماس با شماست.
در جامعه ای اشباع ش��ده از ارتباطات، مصرف کنندگان 
تعداد اندکی از شعارهای تبلیغاتی را به خاطر می  سپارند 
مهم هم نیس��ت که چقدر زیرکانه انتخاب ش��ده باشند . 
واژه ها مهم هس��تند اما ب��دون کمک نیروی پیش برنده 
تصاویر، به س��ختی به ذهن مخاط��ب راه پیدا می  کنند . 
جایگاه هر شرکت، یک مفهوم کالمی یا همان میخ است 
و ابزاری که این میخ را به ذهن مصرف کننده فرومی کند، 
چکش بصری اس��ت . از آنجا که تصاویر قدرت احساسی 
دارند و نوش��ته ها یا پیام های ش��نیداری فاقد این قدرت 
هس��تند ایده کالمی باید وجهه ای تصویری پیدا کند تا 
بتواند در ذهن مصرف کنن��ده نفوذ کند؛ کارت ویزیت با 
طراحی و مطالب مناس��ب می  تواند در این راس��تا بسیار 

ارزشمند بوده و عملکرد مناسبی داشته باشد.

 ادغام بازاریابی و فروش 
تا 3 سال آینده

یک مطالعه جدید توسط Marketo  و اکونومیست 
نشان داد که اکثر مدیران ارشد بازاریابی بر این باورند که 
طی س��ه س��ال آینده بازاریابی و فروش با یکدیگر ادغام 
خواهد شد.  به گزارش مارکتینگ نیوز، 478مدیر عامل 
و مدیر ارشد بازاریابی در این نظرسنجی شرکت کرده اند. 
کمتر از 50 درصد پاس��خ دهندگان بر این باور بودند که 
درحال حاضر این بازاریابان هستند که تجربیات مشتریان 
را کنترل می کنند و حدود 55 درصد معتقد بودند در طی 
سه سال آینده بازاریابان به طورکل مسئول تجربه  خرید 
مشتریان خواهند بود. این تغییر در دنیای بازاریابی، نقش 
بازاریابان را در سازمان تغییر خواهد داد. دوالکیا سانجی، 
مدیر Marketo  درباره  این تحقیق می گوید: »بازاریابی 
شکل جدیدی از فروش است. ما در حال حرکت به سوی 
جهانی هستیم که در آن بازاریابی نوعی خدمت رسانی به 
مشتریان جدید به ش��مار می رود. درحالی که بازاریابان 
عهده دار مس��ئولیت بیش��تری برای روابط با مش��تری 
می ش��وند، تعریف »تعامل«  در بازاریابی، از اولین تماس 
با مشتری تا تکرار خرید نیز تغییر می یابد و شامل تمامی 
فرآیند فروش می شود، نه فقط به رسمیت شناختن برند. 
براساس نتایج این مطالعه، بیش از 60 درصد بازاریابان بر 
این باورند که »تعامل«  به معنای تجدید مشتری و تکرار 
خرید است، در حالی که فقط 20 درصد از پاسخ دهندگان 

تعامل را آگاهی از برند می دانستند.

ممکن  حال��ت  ایده آل تری��ن 
برای یک فروشنده این است که 
همه مش��تریانی که به مغازه اش 
س��ر می زنن��د از او خرید کنند . 
اما برای اینک��ه این حالت اتفاق 
بیفتد نیمی از ماجرا هم مربوط 
به مدیر فروش و تیمش اس��ت . 
از نح��وه چیدم��ان و کیفی��ت 
کااله��ا و نوع برخ��ورد گرفته تا 
شناخت روحیات مشتریان و.. .  . 
در گزارش زیر چهار نوع کارمند 
فروش در چهار حیطه را معرفی 
می کنیم که با شناخت درست آن 
نواحی، کارمندان حتی می توانند 
مشکل پسندترین مشتریان را هم 
ترغیب به خرید کنند . تنها کافی 
اس��ت بدانید کارمند ش��ما جزو 

کدام ناحیه است . 
گاهی اتف��اق می افتد که نوع 
برخ��ورد نماین��دگان و کارمند 
فروش ش��ما خود عامل��ی برای 
خ��ودداری مش��تری از خری��د 
می شود . ش��اید او کارمند خوب 
و با انگی��زه ای باال و با س��ازمان 
هماهنگ شده باش��د، اما اگر به 
اه��داف فروش توج��ه نمی کند ، 
ش��ما به عن��وان مدی��ر ف��روش 
می توانید بر او نظارت کرده یا به 
راحتی او را جایگزین کنید . گاهی 
اوقات پیش می آید که کارمندان 
فروش��ی را حف��ظ می کنیم که 
فاقد کارایی هس��تند . حفظ این 
کارمن��دان فروش در ن��گاه اول 
ش��اید صرفه جویی ب��ه نظر  آید 
اما بیشتر اتالف س��رمایه است . 
راه��ی وجود ن��دارد که یک تیم 
فروش در س��طح ارزش جهانی 
بس��ازید . هزینه داشتن عاملینی 
خ��ارج از تی��م هم سرس��ام آور 
اس��ت و هم سبب بخش بندی، 
تع��ارض و موارد دیگر می ش��ود . 
بنابراین تمرکز و آموزش و درک 
ویژگی های کارمن��دان و ارتقای 
آنه��ا ب��ه مرات��ب روش بهتری 
است . دو عامل وجود دارد که به 
وسیله آن بتوانید ارزش کارمند 
فروش ت��ان یا ه��ر کارمند دیگر 
را ارزیابی کنی��د . این کار را باید 
توسط سنجش رفتار و نتایج آنها 
انجام دهید . همه کارمندان بخش 
فروش نیاز به انتقال نتایج و نشان 
دادن رفتار درس��ت دارند . هدف 
نهایی این است که هر دوی این 
موارد توسط کارمندان به بهترین 
نحو ممکن انجام شود یعنی هم 
عملکرد خوب و هم رفتار خوب 

مقابل مشتری داشته باشند . 

ناحیه ُمرده 
اگر کارمند فروش��ی دارید که 
در ناحیه مرده است هر چه زودتر 
از شرش خالص ش��وید . زمان و 
هزینه تان را صرف کسی که هم 
رفتار و هم نتیجه کارش س��طح 
پایین اس��ت، نکنید . شما زمان 
زیادی ندارید پس نباید وقت تان 
را صرف کسی کنید که عملکرد 
پایینی در فروش دارد و رفتارش 

با مش��تریان نیز درست نیست . 
ناحیه مرده غیر قابل مذاکره است . 
اگر کارمن��دی دارید که بیش از 
60 روز در ای��ن ناحیه قرار دارد، 
پس کارت��ان را به عن��وان مدیر 
فروش به درستی انجام نداده اید . 

ناحیه فرصت 
ناحیه فرصت جایی اس��ت که 
می توانید بیش��ترین تغییر را در 
آن اعمال کنی��د . کارمندانی که 
در این ناحیه قرار دارند کارمندان 

ف��روش خوبی هس��تند، 
کاره��ا را درس��ت انجام 
می دهن��د و ب��ه فرهنگ 
متعهد ن��د .  س�����ازمان 
آنه��ا مطاب��ق با ش��ما و 
شرکت تان گام برمی دارند 
و ب��ه چش��م انداز، اهداف 
س��ازمان  آرمان ه��ای  و 
تنها مش��کل  وفادارن��د . 
اصلی با آنها این است که 
کارمن��دان در این ناحیه 
منتقل نمی ش��وند . شاید 
در راستای هدف حرکت 
کنند اما تالش ش��ان در 

حدی اس��ت که نمی تواند منجر 
به برآورده سازی هدف شود . آنها 
نمی دانند که چه نی��ازی را باید 
برآورده س��ازند، چق��در از طرف 
مدیریت مورد توجه واقع می شوند 
و چقدر مورد احترام هستند . کار 

ش��ما با کارمندان این ناحیه این 
اس��ت که به آنها برای کار انگیزه 
دهید و روی شان سرمایه گذاری 
کنید . در جس��ت وجوی روش��ی 
باش��ید که بتوانید حمایت تان را 
از آنها نشان دهید و کمک کنید 
تا موفق شوند . می توانید آنها را از 
ناحیه فرص��ت به ناحیه محبوب 
شدن ببرید . کارمندان فروشی که 
جزو ناحیه فرصت هستند همیشه 
در ای��ن ناحیه باق��ی نمی مانند . 
بنابرای��ن اگر یک��ی از کارمندان 

فروش بیش از 90 تا 180 روز در 
این ناحیه باقی ماند، بدانید کارتان 
را درس��ت انجام نداده اید! اگرچه 
افرادی که در این ناحیه هستند 
بسیار س��زاوارتر از اعضای ناحیه 

مرده هستند . 

ناحیه   محبوب
کارمندان فروش این ناحیه هم 
نتایج فروش خوب��ی دارند و هم 
برخورد و رفتارشان خوب است . 
درواقع آنها کارمندان درجه یک 
ش��ما هستند که کارش��ان را به 
احسنت انجام می دهند پس  نحو
باید نزد ش��ما محبوب باش��ند . 
نگذارید این کارمندان ش��رکت 
را ترک کنند چون فروش ش��ما 
به آنها متکی است و آنها ستون 
ش��رکت هس��تند . باید به 
آنها ح��س خ��اص بودن 
و حت��ی پ��اداش دهید و 
بگذاری��د آنه��ا بدانند که 
برای ش��ان با دیگران فرق 
داری��د . کارمن��دان ناحیه 
محبوبیت نی��از زیادی به 
کنترل و نظارت ندارند چرا 
که آنها به سازمان وفادارند 
و می دانن��د چکار کنند تا 
شرکت در مسیر موفقیت 
ای��ن کارمندان به  بیفتد . 
دلیل وف��اداری و حمایت 
شدن بیش��تر در سازمان 
می مانند و به ارزش های سازمان 
که فراتر از هدف اصلی گسترش 
می یابد، می افزایند . در این ناحیه 
باید این کارمندان را حفظ کنید 
و اگ��ر در این کار قص��ور کنید 
یعنی کارتان را به درستی انجام 

نداده ای��د . پس محبوبیت خود را 
به آنها نش��ان دهید و حفظ شان 
کنی��د . اگ��ر یک��ی از کارمندان 
این ناحیه س��ازمان را ترک کرد 
وظیفه دارید هر چه زودتر وی را 
بازگردانید . هر قصوری که دراین 
ناحیه اتفاق می افت��د باید درک 

شده و اصالح شود . 

ناحیه خطر
قرار گرفتن در این ناحیه مانند 
نامش خطرناک اس��ت . هنگامی 
که کارمن��دان در این ناحیه قرار 
می گیرند، باید به آنها بقبوالنید 
که ای��ن نتیجه رفتار نادرس��ت 
آنها و نتایج عملکردش��ان است . 
از آنها بپرسید چگونه می توانند 
به روشی بهره وری شان را افزایش 
دهند . معم��وال اعضای این گروه 
حس ناامیدی و وحش��ت دارند . 
می توان متوجه ش��د ک��ه آنها با 
بقیه مجموعه انطباق و سازگاری 
ندارند و مدیریت شان دشوار است . 
آنه��ا بر تیم بازاریابی و فروش اثر 
منفی می گذارند، پس حفظ دائم 
آنها یک اش��تباه اس��ت . اگر فکر 
می کنید می توانند رفتارش��ان را 
بهب��ود دهند پس به آنها فرصت 
دهید و از تیم بازاریابی بیرون شان 
کنید، س��پس آنها را باال کشیده 
و با آم��وزش به کاره��ای دیگر 
ارتقا دهید . اگر توانمندی آنها را 
می بینید پس اخراج شان اشتباه 
اس��ت، به آنها رفتار درس��ت را 
نش��ان دهید تا با اهداف منطبق 
ش��وند و آنه��ا را مدیریت کنید . 
این کارمندان در ناحیه حساسی 
ق��رار دارند و ی��ک مدیرفروش و 
بازاریاب��ی باهوش بای��د بتواند از 
پس این موقعیت برآید  یا آنها را 
ارتقا داده یا کنار بگذارد . مدیریت 
افراد وظیفه مهمی است . به کار 
گم��اری افراد صحی��ح در جای 
مناسب کلید موفقیت است . پس 
آنهایی را ک��ه نه عملکرد فروش 
و نه رفت��ار خوبی دارن��د از تیم 
بازاریابی خارج کنید . اعضای تیم 
را به چهار دسته تقسیم کنید و 
فورا از ش��ر آنهایی که در منطقه 
مرده هس��تند خالصی یابید . از 
کارمندان ناحیه محبوب تقدیر و 
سپاسگزاری کنید و هرکاری برای 
حفظ آنها انجام دهید . کارمندان 
ناحی��ه فرصت را حمایت کرده و 
کاری کنید که بتوانند به ناحیه 
محبوبیت ارتقا یابند . س��ختگیر 
نباش��ید و به آنها زم��ان دهید . 
آنها ارزش آور هستند اگر حمایت 
ش��وند . کارمندانی که در ناحیه 
خطر هستند را هم می توانید به 
ناحیه محبوبی��ت هدایت کنید . 
این اف��راد برعکس افرادی که در 
ناحیه فرصت هستند گزینه های 
زیادی برای انتخاب ندارند  یا باید 
انتخاب کنند که بمانند و بهبود 
یابند یا تیم را ترک کنند . گرایش، 
تعه��د و رویکرد آنها گزینش��ی 
است . آنها می توانند انتخاب کنند 
که رفتارشان را به سرعت تغییر 

دهند یا تیم را ترک کنند . 
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بازاریابی مجانی

از میان خبرها

کافه بازاریابی

 راهنمای دسته بندی کارمندان فروش توسط مدیر فروش

مرده ها خطرناکند! 

عطیه عظیمی

مسلم نوری

هدی رضایی

حسین محمدیان

ناحیه فرصت جایی است که در 
آن می توانید بیشترین تغییر را 

اعمال کنید . کارمندانی که در این 
ناحیه قرار دارند کارمندان فروش 

خوبی هستند، کارها را درست 
انجام می دهند و به فرهنگ 

سازمان متعهد ند . آنها مطابق با 
شما و شرکت تان گام برمی دارند 

و به چشم انداز، اهداف و 
آرمان های سازمان وفادارند

ت��ا به حال به ای��ن فکر کرده اید 
ک��ه اگر هنگام مص��رف محصولي 
حق انتخاب طعم را داشته باشید، 
چه لذت��ي در خوردن آن محصول 
به دس��ت خواهید آورد؟ بس��یاري 
کنن��ده   تولی��د  ش��رکت هاي  از 
درحال حاض��ر حق انتخاب طعم را 
به مشتریان خود داده اند. اکثر آنها 
محص��والت خ��ود را در طعم هاي 
مختلف و شیوه هاي متفاوت به بازار 
عرضه مي کنند، اما کمتر شرکتي 
این ح��ق انتخاب را بع��د از خرید 
محصول به مشتریان خود مي دهد.

باره��ا براي مان پی��ش آمده که 
محصول مورد عالقه مان را خریده ایم 
ولي م��اده اي در آن موجب آزارمان 
شده و همین موضوع لذت چنداني 
را از خوردن آن محصول نصیب مان 
نک��رده اس��ت. اضافه ک��ردن مواد 
مختل��ف ب��ه محصوالت خ��وراک 
شیوه اي است که مدت هاست توسط 
ش��رکت ها اجرا مي شود. براي مثال 
شرکت هاي لبني براي تغییر طعم 
نوشیدني دوغ خود سعي مي کنند 
که به آن مواد دیگري اضافه کنند.

کاکوتي، نعن��اع، ش��وید و...موادي 
هستند که شرکت ها براي طعم دار 
کردن دوغ از آن استفاده مي کنند؛ 
م��وادي ک��ه ش��اید م��ورد عالقه 
خیلي ها نباشد.در این میان یکي  از 
شرکت هاي لبني براي جلب رضایت 
مشتریان خود شیوه  جالبي را پیاده 
کرده اس��ت. چندي پیش دوغي را 
از سوپرمارکت خریدم.موقع مصرف 

دیدم که ش��رکت به مشتریان خود 
حق انتخابي متفاوت از مابقي رقبا 
داده اس��ت.این شرکت به مشتریان 
اجازه داده اگر دوس��ت ندارند دوغ 
با نعن��اع بخورن��د، آن را به راحتي 
از نوش��یدني خود حذف کنند.این 
محصول به گونه اي بسته بندي شده 
بود ک��ه روي در آن پاکت کوچکي 
نصب ش��ده بود.پاکت حاوي نعناع 
خش��ک بود یعني اگر مش��تریان 
خواهان این بودند که دوغ  شان را با 
نعناع بخورند به راحتي مي توانستند 
آن را ب��ه نوش��یدني اضاف��ه کنند.

این کار ش��رکت لذتي دوچندان را 
از نوش��یدن این محصول دوس��ت 
داشتني ایراني به مشتریان مي دهد؛ 
مخصوصا مش��تریاني که به برخي 

مواد حساسیت دارند.
معم��وال در ح��وزه محص��والت 
س��نتي ش��اهد ابتکارات ت��ازه اي 
نیس��تیم و اکث��را ش��رکت ها این 
محص��والت را در بس��ته بندي ها و 
طعم هاي مش��ابه به ب��ازار عرضه 
براي  گاه��ي  واق��ع  مي کنن��د.در 
مش��تریان فرق��ي نمي کن��د ک��ه 
محص��ول کدام ش��رکت را بخرند، 
چ��ون از لحاظ طعم همگي به هم 
نزدیک هس��تند.حال این شرکت 
با همین ش��یوه س��اده به راحتي 
محصول خود را از محصوالت دیگر 
بازار متمایز کرده است؛ شیوه اي که 
بس��یاري از ش��رکت ها به خصوص 
ش��رکت هاي تولیدکننده غذاهاي 
آم��اده مي توانند آن را انجام دهند.

براي مثال شرکت هاي تولیدکننده  
ساالد  الویه مي توانند این محصول 
را ب��ا س��س کمتر تولی��د کنند و 
همراه س��االد یک بسته سس نیز 
به مشتریان بدهند و مشتریان در 
ص��ورت تمایل س��س اضافي را به 
ساالد خود اضافه کنند. شرکت هاي 
داخلي به راحتي مي توانند با همین 
ابتکارات س��اده مشتریان بیشتري 
را به س��مت خ��ود ج��ذب کنند.

اگ��ر ش��رکت ها کم��ي روي ذائقه 
مشتریان خود تحقیق کنند و طي 
فرآیندهاي ساده از طعم هاي مورد 
عالق��ه آنها مطلع ش��وند مطمئنا 
راحت تر مي توانند محصوالت مورد 
عالقه آنها را تولید کنند.این همان 
شیوه اي اس��ت که برندهاي معتبر 

دنیا در مورد مشتریان جهاني خود 
اج��را مي کنند و از آن نتایج خوبي 
نیز گرفته اند. ب��راي مثال با اینکه 
محص��والت مک دونال��د در تمام 
دنیا با یک طعم عرضه مي ش��وند 
و همین موضوع نیز باعث شهرت 
این برند ش��ده ول��ي در هند این 
قاع��ده به خاطر ش��رایط فرهنگي 
این کش��ور تغیی��ر کرده اس��ت.

گوش��ت برگرهاي رس��توران مک 
دونال��د در هن��د به لح��اظ رعایت 
احت��رام اکثریت هندوه��ا به گاو، 
از گوش��ت خال��ص و 100 درصد 
گوس��فند تهیه ش��ده و به احترام 
اقلیت مس��لمان نیز گوشت خوک 
استفاده نمي ش��ود.خام خواران نیز 
نباتي  از س��اندویچ هاي  مي توانند 
اس��تفاده   MC NUGGETS
کنند.ع��الوه بر این همگام با ذائقه 
م��ردم ای��ن ناحی��ه، از ادویه هاي 
خاص این منطقه نی��ز براي تهیه 
س��اندویچ ها استفاده ش��ده است. 
همین شیوه باعث جذب مشتریان 
زیادي به سمت رستوران هاي این 
فست فود شده است. شرکت هاي 
تولیدکننده باید در نظر بگیرند که 
روحیات مشتریان تغییر کرده و اگر 
ش��رکتي نتواند نظ��ر آنها را جلب 
کند، به راحتي موقعیت برند خود 
را در بازار به خطر انداخته اس��ت.

پس برندهایي که همیشه احساس 
مي کنند سهم خوبي از بازار دارند، 
باید به فک��ر راهکارهاي تازه براي 
ماندگاري در بازار باش��ند و به این 
خیال نمانند که همیش��ه در بازار 

اولین خواهند ماند.

به مشتریان خود بعد از خرید حق انتخاب بدهید

بازاریابی به سبک ایرانی



هم��ه اف��راد ب��رای آنک��ه 
بتوانند کاره��ای روزمره خود 
را ب��ه درس��تی انج��ام دهند، 
به اطالع��ات نیاز دارن��د. مثال 
شاید ش��ما نیاز داش��ته باشید 
بدانید پایگاه داده مشتریانتان 
چگونه طراحی شده تا بتوانید 
به درستی از آن گزارش گیری 

کنید. 
در ای��ن میان، نق��ش دانش 
موفقی��ت  در  اطالع��ات  و 
فعالیت ه��ای روزم��ره مدیران 
دوچندان اس��ت، چ��را که این 
گروه از افراد، هر روز به وس��یله 
جری��ان عظیم��ی از داده ه��ا 
بمباران می شوند. همین سیل 
عظیم داده هاس��ت ک��ه نقش 
مدیری��ت دان��ش در موفقیت 
س��ازمان ش��ما را روز ب��ه روز 

پررنگ تر می کند. 
شما در س��ازمان تان چگونه 
این س��یل عظی��م داده ه��ا را 
مدیریت می کنی��د؟ آیا زمانی 
ک��ه س��والی برای ت��ان پیش 
می توانید  به راحت��ی  می آی��د 
پاس��خ آن را پیدا کنید یا برای 
ای��ن کار نی��از ب��ه س��اعت ها 
جس��ت وجو خواهید داش��ت؟ 
همه اینه��ا دلیلی برای اهمیت 
مدیری��ت  سیس��تم  نق��ش 
اس��ت.  س��ازمان  در  دان��ش 
مجموعه ای  دان��ش،  مدیریت 
ه��دف  ب��ا  فعالیت ه��ا  از 
س��ازمان دهی، ذخیره س��ازی 
و به اش��تراک گذاری اطالعات 
است که باعث می شود تمامی 
بتوانن��د  س��ازمان  کارکن��ان 
س��طح  براس��اس  به راحت��ی 
دسترس��ی تعریف ش��ده برای 
آنها، از این اطالعات اس��تفاده 
کنن��د. یک سیس��تم مدیریت 
دان��ش فعال می توان��د مزایای 
زیر را برای س��ازمان به همراه 

داشته باشد: 

کمک به تسهیل فرآیند 
تصمیم گیری

پ��ردازش حج��م عظی��م   
داده ها به منظور آماده س��ازی 
فرآین��د  در  ش��رکت  ب��رای 
چن��دان  کار  تصمیم گی��ری، 
س��اده ای نیس��ت. ه��ر چ��ه 
س��ازمان بزرگ تر باشد، حجم 
این داده ها نیز بیش��تر ش��ده و 

همین مس��ئله پ��ردازش آنها 
را مش��کل تر می کن��د. در این 
میان سیس��تم مدیریت دانش 
می تواند ب��ه مدی��ران اجرایی 
کمک کند ت��ا با ص��رف زمان 
کمت��ر، به داده ه��ای موردنظر 
خ��ود دسترس��ی پی��دا کرده، 
آنها را ب��ا یکدیگر به اش��تراک 
بگذارند و به این ترتیب فرآیند 
تصمیم گی��ری خ��ود را بهبود 

بخشند. 
کمک به ایجاد سازمان های 

یادگیرنده با تبدیل 
فرآیند یادگیری به 
یک فعالیت روتین

در  موفقی��ت  ب��رای   
از  اس��ت  الزم  آین��ده، 
تجربیات گذش��ته خود 
استفاده کنید. وجود یک 
سیس��تم مدیریت دانش 
در س��ازمان می توان��د با 
تجربیات گذش��ته  ثبت 
اش��تراک گذاری  ب��ه  و 
اطالع��ات، فرهنگ��ی را 

در س��ازمان خلق کن��د که در 
آن همه کارمندان ب��ه ارزیابی 
نتای��ج فعالیت ه��ای پیش��ین 
خود، واحدی که در آن فعالیت 
می کنند و دس��تاوردهای کلی 
س��ازمان پرداخته و ب��ه دنبال 

بهبود این نتایج بر آیند. 

کمک به تسریع فرآیند 
تغییر فرهنگ سازمانی و 

نوآوری
 وج��ود سیس��تم مدیری��ت 
دانش در س��ازمان می تواند با 
فراه��م آوردن بس��تری برای 

جاری س��اختن ایده ه��ای نو 
در سازمان، زمینه س��از تغییر 
فرهنگ س��ازمانی و ن��وآوری 

شود. 
ی��ک  پیاده س��ازی  ب��رای 
سیس��تم مدیری��ت دانش در 
س��ازمان، دو راه مختلف وجود 
دارد: اس��تفاده از سیستم های 
و  تکنول��وژی  ب��ر  مبتن��ی 
به کارگیری سیس��تم های نرم. 
در سیس��تم های مبتن��ی ب��ر 
تکنولوژی، ب��ا بهره گی��ری از 

فناوری  اطالعات، بستری برای 
مش��ارکت افراد فراهم می شود 
که در آن هر ش��خص می تواند 
اطالعات��ی به مجموع��ه اضافه 
یا اطالعات موج��ود را ویرایش 
کند. در این حالت، روی شبکه 
پایگاه های  اینترانت ش��رکت، 
داده ای ی��ا برنامه های��ی ق��رار 
می گیرد که اطالعات به نحوی 
در آنها سازماندهی شده که هر 
یک از کارمندان براس��اس نیاز 
خود، می تواند به سطح تعریف 
ش��ده ای از آنه��ا دسترس��ی 

داشته باشد. 

پیاده س��ازی یک سیس��تم 
مدیری��ت دان��ش مبتن��ی بر 
را  چالش های��ی  تکنول��وژی، 
نیز ب��ه همراه دارد. چه کس��ی 
مدیری��ت  را  سیس��تم  ای��ن 
کند؟ اطالع��ات چگون��ه و در 
چه ب��ازه زمانی به روز رس��انی 
شود؟ س��طح دسترس��ی افراد 
بر چه اساس��ی تعیین ش��ود؟ 
ای��ن س��واالت و بس��یاری از 
چالش های��ی از ای��ن دس��ت، 
م��واردی هس��تند ک��ه ش��ما 
بای��د قب��ل از راه اندازی 
ی��ک سیس��تم مدیریت 
دان��ش، آنه��ا را م��ورد 
بررس��ی قرار دهی��د. در 
این خصوص یک پاس��خ 
منحص��ر ب��ه ف��رد برای 
تمامی س��ازمان ها وجود 
ندارد؛ الزم است سیستم 
مدیری��ت دان��ش خ��ود 
را طب��ق ش��رایط خاص 
حاک��م ب��ر کس��ب و کار 
خودت��ان، طراحی کنید.

پیاده س��ازی  دوم  روش  در 
مدیری��ت دانش در س��ازمان، 
ب��ه اش��تراک گذاری اطالعات 
تنه��ا از طری��ق جلس��اتی ب��ا 
بازه های زمانی از پیش تعیین 
ش��ده انجام می گی��رد. در این 
جلسات، افرادی که الزم است 
اطالع��ات بین ش��ان رد و بدل 
شود، در ارتباط با یکدیگر قرار 
گرفته و به بح��ث و تبادل نظر 

می پردازند. 
بهتری��ن سیس��تم مدیریت 
دان��ش، سیس��تمی اس��ت که 
از ترکی��ب ای��ن دو رویک��رد 

ایجاد ش��ده باش��د و در آن در 
کنار اس��تفاده از سیستم های 
تکنولوژیک به اشتراک گذاری 
اطالع��ات، جلس��ات دوره ای 
ب��ه منظ��ور بح��ث و تب��ادل 
نظ��ر  در  اف��راد  بی��ن   نظ��ر 

گرفته شود. 
اگر ش��ما هم ت��ازه ب��ه فکر 
ایجاد ی��ک سیس��تم مدیریت 
دان���ش در س��ازم��ان ت��ان 
افتاده اید، نکات زیر را موردنظر 

قرار دهید: 

ابتدا دانش ضمنی را 
شناسایی کنید

س��ازمان ها  از  بس��یاری   
دریافته اند که شناسایی دانش 
ضمن��ی س��ازمان، بزرگ ترین 
مان��ع در ایجاد یک سیس��تم 
مدیریت دانش اس��ت. بنابراین 
اگر ش��ما هم به فکر ایجاد یک 
سیس��تم مدیری��ت دانش در 
س��ازمان تان هس��تید، کار را 
با تش��کیل یک جلس��ه توفان 
ذهنی در بین اعضای تیم خود 
آغاز کرده و این مسئله را مورد 
بحث ق��رار دهید ک��ه چگونه 
می ت��وان ب��ه دان��ش ضمنی 
جاری در س��ازمان، دست پیدا 

کرد. 

کار را با یک گروه کوچک 
آغاز کنید

 الزم نیس��ت از هم��ان ابتدا 
سیس��ت��م را ب����رای تمامی 
دپ���ارتم��ان ه��ای س��ازمان 
پیاده س��ازی کنید. یک بخش 
کوچ��ک را ه��دف ق��رار داده 
و سیس��تم مدیری��ت دانش را 
برای آن طراح��ی کنید. به این 
ترتی��ب می توانید نق��اط قوت 
و ضع��ف سیس��تم را راحت تر 
شناسایی کرده و پس از تقویت 
آن، سیس��تم را به کل سازمان 

تعمیم دهید. 

در بین کارکنانتان 
اعتمادسازی کنید

 ممکن اس��ت برخی از افراد 
در ابت��دای کار در برابر تبادل 
اطالعات موضع گی��ری کنند. 
ب��ه آنها اطمین��ان دهید هدف 
اصلی ش��ما از پیاده سازی این 
سیستم، کمک به تسهیل روند 
کاری کارمن��دان در س��ازمان 
بوده است نه بازخواست کردن 

آنها. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )66(
فروش مستقیم دل

نزدیکی به چرخه خریداران موج��ب ایجاد توانایی 
فروش مس��تقیم به مش��تریان می ش��ود. شرکت دل 
توانس��ت با طراحی مدل های متف��اوت و همراه با نیاز 
مش��تریان ب��ه بزرگ تری��ن تولید کنن��ده کامپیوتر و 
تجهیزات آن در جهان تبدیل ش��ود. موضع دل بسیار 
ساده بود: »فهمیدن نیاز مش��تریان و فروش مستقیم 

به آنها«.

ایده
دل معتقد اس��ت با ف��روش مس��تقیم محصوالت و 
تجهیزات کامپیوتری به مشتریان خود بهتر می تواند 
از نیازها و خواس��ته های مخاطبان و مش��تریان خود 
مطلع ش��ود. این مدل فروش مس��تقیم، فرآیند سابق 
و گران قیم��ت ف��روش براس��اس تحوی��ل اجناس به 
خرده فروش��ان را منس��وخ می کند زیرا م��دل فروش 
قبلی به اعتق��اد دل مانع از برقراری ارتباط مس��تقیم 
این شرکت با مش��تریان و درک خواسته ها و نیازهای 
آنان می ش��ود. مدل ف��روش مس��تقیم محصوالت به 
ش��رکت های تجاری این امکان را می دهد تا با طراحی 
روش ه��ای متف��اوت ف��روش بتوانند س��فارش های 
مشتریان را مس��تقیم دریافت کرده و محصوالت خود 

را با قیمتی رقابتی به بازار عرضه کنند. 
در س��ال 1988 می��الدی ش��رکت دل رقاب��ت 
ش��دیدی را با ش��رکت های پیش��رو در بازار کامپیوتر 
نظیر ش��رکت های IBM  و Compaq آغ��از کرد. 
اس��تراتژی دل این بود که کامپیوترهای ش��خصی را 
با قیمت پایین )نه الزاما پایین تری��ن قیمت( همراه با 
خدمات پس از فروش متمایز و معتب��ر به بازار عرضه 
کند. مهم ترین دلیل موفقیت دل در بازار هدف گیری 
درس��ت مش��تریان به واس��طه کس��ب اطالعات در 
مورد مش��تریان این ش��رکت ب��ود. تبلیغات وس��یع 
این ش��رکت در مجله ها و خوانده ش��دن این تبلیغات 
توس��ط خبرگان و متخصصان کامپیوتر سبب افزایش 
اعتبار و ش��هرت این ش��رکت در میان این دس��ته از 
مخاطبان ش��د. روش تبلیغات دل ب��ه این صورت بود 
که افرادی که قصد داش��تند کاتالوگ محصوالت این 
ش��رکت را دریافت کنند باید از طریق پُر کردن فرم یا 
تماس تلفنی به سوال های مش��ابهی پاسخ می دادند. 
مصاحبه کنندگان شرکت دل بسیار ماهر بوده و برای 
سوال پرسیدن از مشتریان و ش��نیدن پاسخ های آنان 
آموزش دیده بودند. دریاف��ت اطالعات و ذخیره کردن 
آن و س��پس اقدام کردن برمبنای این اطالعات کاری 
بود که ش��رکت دل آن را انجام داد. موضع شرکت دل 
به ما یادآوری می کند که برقراری ارتباط با مش��تریان 
و درک نیازها و انتظارات آنان به چه اندازه مهم بوده و 
در فرآیند تولید محصوالت شرکت های تجاری بزرگ 

اهمیت دارد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
با درنظر گرفت��ن چهار نکت��ه زی��ر می توانید روی 

روابط خود با مشتریان و مخاطبان تان تمرکز کنید: 
1- موثر ترین مس�یر را برای برقراری ارتباط با 
مشتریان خود بیابید: این موضوع به معنای پرهیز 

از واسطه ها اس��ت که موجب افزایش هزینه ها و گیج 
شدن می شود. همچنین س��عی کنید تجارت خود را 
حول محور مش��تریانی بنا کنید که نیازهای مشترکی 

دارند. 
2- آسان س�ازی روند کارها و پاس�خگو بودن: 
مشتریان همواره خواهان دسترسی آسان به محصوالت 
شما هستند، این خواسته آنها را برآورده کنید و افرادی را 

برای کمک به آنان در این زمینه به کار گیرید. 
3- س�اخت و تولید براس�اس نیاز مشتریان: 
این جمله به این معنا است که دریابید مشتریان شما 
چه می خواهند و دقیقا همان را برای آنها تولید کنید. 
نتیجه این موضوع آن است که هزینه تولید برای شما 
کاهش یافته و مشتریان ش��ما بیش از پیش به خرید 

محصوالت تان اقدام می کنند. 
4-  در زمینه ارائه محصوالت ارزان قیمت به بازار 
پیشرو باش�ید: با تمرکز روی نیاز و خواست مشتریان 
خ��ود از هزینه های تولید ت��ان بکاهی��د و چرخه تامین 
محصوالت خود را بهبود بخش��ید. نتیجه استفاده از این 
نکته افزایش کیفیت خدمات ارائه ش��ده به مش��تریان، 
قیمت مناس��ب تر برای خریداران و افزایش درآمد برای 

شما خواهد بود. 

 Lego با ارزش ترین و  Apple
قدرتمند ترین برند جهان

در رده بن��دی س��ال Apple ،2015 جای��گاه خ��ود را 
به عنوان ارزش��مند ترین برند جهان در حالی حفظ کرد که 

Lego جایگاه قدرتمند ترین برند دنیا را از Ferrari ربود.
این تحقیق که ساالنه توسط شرکت مشاوره استراتژی 
»Brand Finance« انج��ام می ش��ود با اس��تفاده از 
برند های متن��وع و فاکتور ه��ای مالی ارزش��مند ترین و 

قدرتمند ترین برند های جهان را مشخص خواهد کرد.
Lego  در حالی رتبه نخست قدرتمند ترین برند جهان 
را از Ferrari ربود که این برند خودروساز به جایگاه نهم 
سقوط کرد. در رده دوم یک ش��رکت ارائه دهنده خدمات 
حرف��ه ای به ن��ام PWC و در رتبه س��وم این فهرس��ت 
ردبول قرار دارد. قدرتمند ترین برند های جهان براس��اس 
یک سری امتیاز های داده شده با توجه به معیار هایی نظیر 
آش��نایی، وفاداری، تبلیغات، میزان رضای��ت کارکنان و 

شهرت شرکت ها رتبه بندی می شوند.
10 برن��د قدرتمند جه��ان در س��ال 2015 را به ترتیب 
 Lego، PWC، Red bull، McKinsey، Unilever،
 Nike و  L’Oreal، Burberry، Rolex، Ferrari

تشکیل می دهند.
با توجه به این تحقیق، سریع ترین برند های در حال رشد 
جهان از طریق ش��بکه های اجتماعی و کس��ب و کار های 
اینترنت��ی مث��ل توییت��ر، Baidu  و فیس ب��وک هدایت 
می شدند که سه نام برتر را تش��کیل می دهند. در ادامه نام 
رستوران زنجیره ای فست فود Chptole و برند تولید کننده 

محصوالت بهداشتی، Humana  به چشم می خورد.
ش��رکت Brand Finance ارزش��مند ترین برند های 
جهان را نیز با اس��تفاده از اطالعاتی پیرام��ون قدرت برند و 
به وسیله یکسری داده های مالی جهت محاسبه ارزش تجاری 
آنها مش��خص می کند. برند های فعال در حوزه تکنولوژی 
نظیر Apple، سامسونگ، گوگل و مایکروسافت 10 جایگاه 

برتر این فهرست را به خود اختصاص می دهند.
www.marketingmagazine.co.uk

کانال هاي توزی��ع بین المللي 
با تفاوت ه��اي فاحش��ي از یک 
داخل��ي  بازاریاب��ي  سیس��تم 
ظاهر مي ش��ود. به همین دلیل 
اس��تراتژي کانال یکي از اجزای 
مش��کل و چالش برانگیز برنامه 
بازاریابي بین المللي محس��وب 
بزرگ  مي ش��ود. ش��رکت هاي 
چندملیت��ي جه��ت ارتب��اط با 
ش��عبات کش��ورها اس��تراتژي 
کان��ال را به عن��وان ی��ک عامل 
نظ��ر  در  بازاریاب��ي  آمیخت��ه 
را  آن  عملی��ات  و  مي گیرن��د 
به صورت غیر متمرک��ز و کمتر 

کنترل ش��ده توس��ط ش��رکت 
مرک��زي در نظ��ر مي گیرن��د و 
به عبارتي ش��عبات مس��ئولیت 
اجرای��ي کانال ه��اي توزی��ع را 
به عهده دارند. توزی��ع به عنوان 
بخش��ي از برنامه بازاریابي است 
که بر طراحي محصول، قیمت و 
عوامل ارتباطي برنامه بازاریابي 
تاثیر مي گذارد ی��ا از این عوامل 

تاثیر پذیر است.
کت��اب مدیریت اس��تراتژیک 
توزی��ع و پخ��ش نوش��ته علي 
خویه و فهیم��ه احمدي حاصل 
تجربیات و اطالعاتي اس��ت که 

این نویسندگان با فروشندگان، 
بازاریاب��ان  و  توزیع کنن��دگان 
کس��ب کرده و نیز اس��تخراج از 
کتاب ه��ا و مقاالت اس��تراتژي 
اس��ت که با توجه به کسب وکار 
توزی��ع و پخش بازتالیف ش��ده 

است. 
در بخشي از این کتاب چنین 
آمده است: گاهي رسوخ در بازار، 
توسعه بازار و توس��عه محصول 
را »اس��تراتژي توزی��ع و پخش 
متمرکز« مي نامن��د، زیرا آنها به 
تالش هاي متمرکز و فشرده اي 
نی��از دارند ت��ا ش��رکت بتواند 

بدان وس��یله محص��والت خود 
را از نظر رقابتي بهبود بخش��د. 
اس��تراتژي توزیع و پخش نفوذ 
در بازار عبارت است از باال بردن 
س��هم ب��ازار ب��راي محصوالت 
و خدم��ات کنون��ي از مج��راي 
افزایش تالش هایي که در زمینه 
بازاریاب��ي انج��ام مي ش��ود. در 
حالتي که به علت ضعف توزیع و 
خدمات ش��رکت نتوانسته است 
کل بازار موجود را تحت پوشش 
خود ق��رار دهد، این اس��تراتژي 
توزی��ع و پخ��ش ب��ه کار گرفته 
مي ش��ود. در این حالت توزیع و 

پخ��ش محصوالت موج��ود در 
بازارهاي موجود مدنظر است. 

این کت��اب در 480صفحه به 
قیم��ت 18 هزار تومان توس��ط 
انتش��ارات افرند به چاپ رسیده 

است.

مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

موفقیت سازمان با ابزار مدیریت دانش

مدیریتزیرهجومسیلعظیمدادهها

سهشنبه
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کتابخانه

مترجم: معراج آگاهی

پاسخ کارشناس؛ دکتر امین اسداللهی: 
بح��ث تبلیغ��ات محیطی مبحث��ی کالن اس��ت و این 
س��بک از تبلیغات، رس��انه های زیادی را شامل می شود؛ 
رس��انه هایی ک��ه برخ��ی از آنه��ا هزینه های زی��ادی را 
دربرمی گیرن��د و برخی دیگر با هزینه ه��ای پایین نیز در 
اختی��ار اهالی تبلیغ��ات ق��رار می گیرند. مانن��د بیلبورد 
یا یک پوس��تر دیواری س��اده که هر دو در گروه تبلیغات 
محیطی جای می گیرن��د. به هرحال اس��تفاده از بیلبورد 
یا عرش��ه پل در تبلیغات محیطی برای برخی ش��رکت ها 

مانند ش��رکت های صنعت��ی کارایی ن��دارد، چون چنین 
شرکت هایی گروه مخاطبان وس��یعی ندارند. برای مثال 
ش��رکت صنعتی که در حوزه تولید موتوره��ای یخچال 
کار می کند، ش��اید کل مشتریانش��ان 50 نفر باش��د. به 
همین دلیل اس��تفاده از بیلبورد برای چنین شرکت هایی 
مقرون به صرفه نخواهد بود. حال نس��بت به شرکت های 
صنعتی برای ش��رکت های خدماتی نیز استفاده از برخی 
رس��انه های محیطی مانند بیلبورد و عرش��ه پل مناسب 
نیست ولی لمپست بنر و پوس��تر را به دلیل تکرارپذیری 

می توان به چنین شرکت هایی پیشنهاد داد. 
 به نظ��رم ای��ن آژانس  اگ��ر به س��راغ لمپس��ت بنر یا 
بالن های تبلیغاتی یا ش��رکت  در نمایشگاه های تخصصی 
گردش��گری برود، بهت��ر نتیجه خواهد گرف��ت. برگزاری 
س��مینار های تخصصی نیز ب��رای این آژان��س  در زمینه 

تبلیغات��ش می توان��د مفید باش��د. حال ای��ن آژانس  در 
طراحی لمپس��ت های خ��ود باید فاکتورهای مش��خصی 
را رعایت کند. در طراحی لمپس��ت نباید بیش��تر از س��ه 
یا چهار المان خبری استفاده ش��ود. المان خبری شامل 
لوگو، ن��ام برند، ش��ماره تم��اس و آدرس و... اس��ت. اگر 
المان خبری در رسانه های محیطی بیش��تر از این تعداد 
باشد، تاثیری بر مش��تریان نخواهد داشت و حتی میزان 
اثربخش��ی تبلیغ را هم کاهش می دهد. هر چقدر فضای 
خالی در رس��انه های محیطی بیشتر باش��د، تاثیرگذاری 
باالتر م��ی رود. همچنی��ن در طراحی لمپس��ت بنر باید 
تصویر در سمت چپ قرار بگیرد. این موضوع نیز به خاطر 
تفکر جانبی مش��تریان ایرانی اس��ت. به همین دلیل اگر 
لوگو یا تصویر اصلی محصول در س��مت چپ قرار بگیرد، 

تاثیر بیشتری بر مصرف کنندگان می گذارد. 

تبلیغ محیطی برای آژانس 
گردشگری

پرسش: یک آژانس گردشگری را مدیریت می کنم، تصمیم دارم از تبلیغات محیطی برای معرفی خدماتم استفاده کنم، آیا با توجه 
به هزینه باالی این روش، انتخاب مناسبی در این زمینه داشته ام؟ توصیه شما در این باره به من چیست؟  پروانه کلینیککسبوکار

- ببی��ن جوون خام! ب��ذار یه چی��زی رو یکم جدی 
بهت بگم ش��اید تو گوش��ت رفت. کم ک��م دارم به این 
نتیجه می رس��م که تو توی مدیریت گروهت دوس��ت 
داری نقش قدیس��ین و اولیا رو بازی کنی. هرجا الزم 
باش��ه یه تنبیهی، یه سیاستی، یه س��یبیل دود دادنی 
اتفاق بیفته و یه نفر در کسوت اشقیا ظاهر بشه، سریعا 
از ش��خص من مایه می ذاری. درست می گم یا نه؟ ها؟ 
تو خوشت نمیاد به هیچ شکلی آدم بده باشی. خودت 
فهمیدی؟ متوجه هس��تی؟ تندی ک��ردن و نه گفتن 
برات سخته، قدرت شخصیتی نداری، زیادی به آداب 
معاش��رت پایبندی، فکر می کنی همش باید همه چی 
گل در گلستان باشه، فکر می کنی با همه باید منطقی 
حرف زد. بد می گم؟ نه، بد می گ��م؟... تو فکر می کنی 
اگه با منطق دیگرانو مجاب کنی که فالن روش بهتره 
اونا حتما گ��وش می دن. در حالی که این یک اش��تباه 
اس��تراتژیک و یک بی خردی کالس��یک بیش نیست، 
برای اینکه دیگران به حرفت گوش بدن اقتدار مهم تر  
از منطق هس��ت. ه��زاری ام که منطق و اس��تدالل رو 
کنی اگه طرف دلش نخواد و میلش نباش��ه باالخره یه 
توجیه منطقی واس��ه گوش نکردن بهت پیدا می کنه. 
توجه کردی؟... حاال از اونجای��ی که تو باید خودت یاد 
بگیری یکم جل��ب احترام انجام ب��دی، عجالتا بنده از 
ایفای نقش اش��قیا و جالدان تاریخ مع��ذورم تا اطالع 
ثانوی. یه چند وقت س��خت بگیر هم به خودت هم به 
اون تیم��ت، بدم نیس��ت که در برهه حس��اس کنونی 
که به س��ر می بریم و همینجور کار س��رمون ریخته تو 
و تیمت از اون وضعیت استراحت مطلق دربیاین. دفعه 
بعد خواستی کسی رو تنبیه کنی اینجا نمی فرستیش، 
خودت همونجا دس��ت ب��ه کار می ش��ی، توبیخ، لحن 
ش��دید و اگر الزم ش��د فح��ش و فضیحت. ش��یرفهم 
ش��دی؟... پاش��و بچه جون... پاش��و برو دنبال کارت... 

بلندشو.

یک هفته بعد 
- من االن یعنی واقعا در ش��گفتم. هیچ وقت فکرشم 
نمی ک��ردم از تویه الف بچه ی��ه همچین درس زندگی 
بگی��رم. البته واض��ح و مبرهن اس��ت که ت��و خودت 
از خودت چی��زی یاد من ن��دادی، چنی��ن فکری که 
نمی کنی؟ ه��ان؟ اگه همچین فک��ری می کنی بگو تا 
از خجالتت دربی��ام... آره می گفتم، درس��ی که من از 
تو جوون جاه��ل گرفتم این بود که نمی ش��ه آدمیزاد 
در مس��یر تبدیل ک��رم خاکی ب��ه پروان��ه )!( مداخله 
کنه. می دونی چ��ی می گم؟ تو روش اعم��ال نظراتت 
هم��ون مث��ال منطق و ب��ه اصط��الح اس��تنتاج و این 
سوسول بازیاست. اگر قرار باش��ه اتوریته و قاطعیت به 
خرج بدی این افتضاحات اخی��ر و دعوا و مرافعه و بگیر 
و ببند راه می افته. بازدهی تیم��ت همون طوری بهتر 
بود که بود. ما نخواس��تیم آقاجون، ش��ما الزم نیست 
برای من ریاس��ت کنی. تو همون مادر ترزا باش که تا 
االن بودی بذار نقش اش��قیا و خونخواران رو همچنان 
من بازی کنم. ای��ن کارا به این راحتی نیس��ت، گاو نر 
می خواهد و مرد کهن... خن��ده ات االن برا این بود که 
فکر ک��ردی من گاوه ام ی��ا مرد که��ن آره؟ تو خجالت 
نمی کش��ی درباره رییس��ت همچین فکری می کنی؟ 
پاشو... پاش��و برو از جلوی چشمم دور ش��و با اون تیم 

چرخوندنت... بلندشو ببینم... .

نیروی رقابتی پورتر
آیا می دانس��تید نیروهای رقابتی پورت��ر که به پنج 
نیروی رقابتی )Competitive forces( ش��ناخته 
می شوند، توس��ط مایکل پورتر )متولد 1947( مطرح 
ش��ده اس��ت؟ با اس��تفاده از این پنج نی��روی رقابتی 
می توان به تحلیل وضعیت صنع��ت پرداخت و میزان 
جذابیت یک صنع��ت را تحلی��ل کرد. ای��ن پنج نیرو 
عبارتن��د از: وضعی��ت رقابت بین رقب��ای فعلی، خطر 
ورود رقبای بالقوه )تهدید تازه واردان(، قدرت چانه زنی 
عرضه کنندگان، قدرت چانه زنی خری��داران و تهدید 
ورود محص��والت جایگزین. در پاره ای م��وارد نیروی 
ششم نیز به این نیروها اضافه می ش��ود. نیروی ششم 
»دولت« اس��ت. با توجه به س��اختار اقتصاد دولتی در 
ایران و نقش مهم دولت در کس��ب و کار، اضافه کردن 

عنصر ششم اهمیت خاصی دارد.

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

آیا می دانستید

سیستم مدیریت دانش می تواند 
به مدیران اجرایی کمک کند تا 
با صرف زمان کمتر، به داده های 

موردنظر خود دسترسی پیدا 
کرده، آنها را با یکدیگر به 
اشتراک بگذارند و به این 

ترتیب فرآیند تصمیم گیری خود 
را بهبود بخشند

مهسا عربی
کارشناس ارشد مدیریت صنایع

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 64,675,10شاخص کل
(44,79)میزان تغییر
B 2,900,767,575ارزش بازار

B 1,136,920ارزش معامالت
M 437,848حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(27,13)2,116پتروشیمی تامین

(27,04)726بانک صادرات
1,96520,05فوالد مبارکه

3,01816,84سرمایه گذاری غدیر
(15,4)2,440س. صندوق بازنشستگی

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 7,3509,360نورد آلومینیوم

B 13,9687,561افست
B 1,4456,152زامیاد

B 2,9114,940کمک فنرایندامین
B 1,9774,587ریخته گری تراکتورسازی

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 25,81765,559پتروشیمی فناوران

B 5,04034,307حفاری شمال
B 16,96114,744مواد اولیه داروپخش

B 13,3044,413سیمان دورود
B 10,2603,341کاشی سینا

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,8517,3کارتن ایران

13,9684افست
7,3503,99نورد آلومینیوم

2,3203,99س. توسعه آذربایجان
1,2033,89سرمایه گذاری نیرو

درصدقیمتنام کامل شرکت
(26,39)1,919ریخته گری تراکتورسازی

(8,01)2,010نیرو محرکه
(4,35)2,924کاشی سعدی

(4,25)7,791کیمیدارو
(4)4,013سیمان هگمتان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M29,652 B 27,559کمباین سازی

M29,997 B 20,948زامیاد
M14,069 B 19,374بانک صادرات
M14,444 B 19,216ح. رایان سایپا
M32,356 B 16,469فوالد مبارکه

ارزشحجمنام کامل شرکت
M102,063 B 9,894پتروشیمی خلیج فارس

M74,119 B 10,503گروه مپنا
M69,734 B 2,302ارتباطات سیار

M36,137 B 11,974سرمایه گذاری غدیر
M34,730 B 11,610نفت و گاز پارسیان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
10762427کمباین سازی
7522278ح. رایان سایپا
7261473بانک صادرات

14321310زامیاد
29181020کمک فنر ایندامین

 719,20شاخص کل
(7,50)میزان تغییر

B 1,353,009ارزش معامالت
M 401,257حجم 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

در جریان معامالت دوشنبه 
چه��ارم اس��فند م��اه 1393 
ش��اخص کل با اف��ت 44,79 
واحدي ب��ه ع��دد 64 هزار و 
گروه  رس��ید.  واح��دي   675
برترین  روز گذشته  شیمیایي 
به طوري که  بود،  گروه صنعت 
ط��ي 3497 نوب��ت معامالتي 
بی��ش از 42 میلی��ون و 828 
ه��زار برگه س��هم ب��ه ارزش 
205 میلی��ارد و 282 میلیون 
ری��ال معامل��ه ش��د. توق��ف 
ش��رکت هاي بورس��ي ب��راي 
آینده  اعالم گزارش هاي سال 
در کن��ار کمب��ود نقدینگي و 
مشخص نبودن روند مذاکرات 
موجب ش��د ت��ا بازار س��هام 
کم تحرک باش��د و بس��یاري 
از س��هامداران دادوستد خود 
را به بعد از مش��خص ش��دن 
نتیجه مذاکرات موکول کنند. 
بسیاري از س��رمایه گذاران بر 
ای��ن عقیده اند ت��ا زماني که 
تواف��ق نهایي به امضا نرس��د، 
نمي ت��وان تح��رک ج��دي و 
افزای��ش قیمت��ی را در ب��ازار 
س��هام مش��اهده کرد. نتیجه 
کلي  روند  مذاک��رات  نهای��ي 
بازار را مش��خص خواهد کرد 
و در ص��ورت ع��دم تواف��ق، 
سایر مولفه هاي بورسي تحت 
تاثیر ق��رار خواهند گرفت. در 
عین حال صف ه��اي خرید و 
ف��روش روزه��اي اخیر تحت 
تاثی��ر گزارش ه��اي مال��ي و 
پیش بیني درآمد س��ال مالي 
در  ک��ه  شرکت هاس��ت   94
این بی��ن برخي گروه ها مانند 
گ��روه لیزین��گ و داروی��ي با 
بیني هاي خوب سال 94  پیش 
مورد اقب��ال معامله گران بازار 
سهام قرار گرفتند. به طور کلي 
این روزها بازار تحت تاثیر سه 
عامل قرار  دارد. انتشار گزارش 
پی��ش بیني س��ود س��ال 94 
مذاکرات  خبرهاي  شرکت ها، 
هس��ته اي و ماه پایاني س��ال 
و تامین نقدینگي براي ش��ب 

عید. 

کاهش 7 واحدي 
شاخص فرابورس

در ب��ازار نق��دي فرابورس، 
ش��اخص کل با هف��ت واحد 
کاهش به 719 واحد رس��ید. 
دوم  و  اول  ب�����ازار  ارزش 
فراب��ورس به 59 هزار میلیارد 
توم��ان رس��ید و معامله گران 
فرابورسي تعداد 401 میلیون 
و 257 برگ��ه س��هام در قالب 
14 هزار و 899 نوبت معامله 
و به ارزش 135 میلیارد تومان 

نمادهاي  کردن��د.  دادوس��تد 
پ�ت�روش���یمي ج��م، گ��روه 
سرمایه گذاري  پت��روش�یمي 
مارون،  پتروش��یمي  ایرانیان، 
ش��رکت آهن و ف��والد ارفع، 
و گ��روه  بان��ک گردش��گري 
سرمایه گذاري میراث فرهنگي 

در کاه��ش قیم��ت ش��اخص 
فراب��ورس اثرگذار و نماد نفت 
ایران��ول در افزایش ش��اخص 

فرابورس اثرگذار بود. 

با گروه هاي بازار سهام
در گروه خودرو و س��اخت 

قطع��ات ب��ا وج��ود معامالت 
منفي تا اواس��ط بازار، ش��اهد 
حاکمیت رون��دي صعودي بر 
بس��یاري از نماده��ا در اواخر 

بازار بودیم. 
ب��ا معامل��ه 20.9 میلی��ون 
سهم نماد زامیاد پرحجم ترین 

معامالت گروه را داش��ت و با 
صف خرید چه��ار میلیوني به 
معام��الت روز خود پایان داد. 
در گ��روه بانک و مؤسس��ات 
اعتب��اري همس��و ب��ا رون��د 
حاک��م بر ب��ازار، معامالت در 
بازه منف��ي انجام گرفت، نماد 
بانک انصار ک��ه طي روزهاي 
اخیر در س��قف قیمت معامله 
مي شد تا اواس��ط بازار، منفي 
معامله ش��د اما با قرار گرفتن 
افزایش  مجوز  صدور  اطالعیه 
س��رمایه 33.33 درصدي این 
بان��ک بر روي س��ایت کدال، 
این نم��اد تغییر رون��د داد و 
حتي تا محدوده سقف قیمت 
نی��ز صعود ک��رد. ب��ا معامله 
19.3 س��ه میلیون سهم بانک 
پرحجم ترین  ای��ران  صادرات 

نماد معامالتي گروه بود. 
س��رمایه گذاري  گ��روه  در 
متعادل��ي  نس��بتاً  معام��الت 
نم��اد  بودی��م.  ش��اهد  را 
س��رمایه گذاري س��په نیز در 
ب��ازه مثبت ب��ه حجم 1.139 
میلیون س��هم معامله شد که 
روز هاي  معام��الت  برخ��الف 
اخیر با فروش اف��راد حقوقي 
هم��راه نب��ود. ب��ا توج��ه به 
احتمال کاهش و یا حذف نرخ 
به��ره مالكانه مع��ادن و اینكه 
این س��هم در پرتف��وي خود 
نمادهاي  س��هم هاي  اکثریت 
را  داراس��ت  معدن��ي  گ��روه 
احتم��ال صعود قیمت در این 

سهام وجود  دارد. 
در گ��روه س��یمان ش��اهد 
بودی��م،  منف��ي  معام��الت 
به ط��وري که س��یمان خزر و 
سیمان فارس نو تنها نمادهاي 
مثبت گروه در پایان معامالت 
گزارش  همچنی��ن  هس��تند. 
اولین پیش بین��ي درآمد هر 
سهم منتهي به سال مالي 94 
نماد س��رمایه گذاري توس��عه 
صنایع سیمان با 340 ریال و 
با ش��ش درصد تعدیل منفي، 
ب��ر روي س��ایت ک��دال قرار 
گرف��ت و معام��الت این نماد 
بدون هی��چ حرکتي همچنان 
ب��ر روي قیم��ت 1500 ریال 

معامله شد. 
ان�ب�وه س��ازي  گ���روه  در 
گ��روه  نماده��اي  معام��الت 
در ب��ازه منفي انج��ام گرفت. 
س���رم�ای�ه گ�ذاري ت�وس��عه 
آذربایج��ان تنه��ا نماد مثبت 
گروه در پای��ان معامالت  بود 
که ب��ا صف خری��د معامالت 
روز را به پایان رساند و جهت 
برگزاري مجمع عمومي عادي 
تصویب  منظ��ور  به  س��الیانه 
صورت هاي مالي متوقف شد.

مذاکرات هسته ای بر بازار سایه افکنده است

رفتار سینوسی شاخص کل در کانال 64 هزار واحد

س�نا- معموال در بورس های 
مح��دوده  جهان��ی،  مختل��ف 
نوس��ان روزانه قیمت براس��اس 
درص��د تغیی��ر در ی��ک روز و 
تعیین  س��هم  قیمت  براس��اس 

می شود. 
دامنه نوس��ان قیمت در واقع 
مح��دوده قیمت��ی اس��ت ک��ه 
برای محدود  بورس  مس��ئوالن 
ک��ردن تغییرات قیم��ت از آن 
واقع  و در  اس��تفاده می کنن��د 
مانع نوس��ان شدید قیمت سهم 
در یک روز معامالتی می ش��ود. 
معم��وال در بورس های مختلف 
محدوده نوس��ان روزانه قیمت، 
براس��اس درص��د تغییر در یک 
روز ی��ا براس��اس قیمت س��هم 
اگ��ر  مث��ال  می ش��ود.  تعیی��ن 
قیمت س��هم یک ه��زار تومان 
باش��د در طی یک روز می تواند 
20 توم��ان باالت��ر و 20 تومان 
پایین ت��ر معامل��ه ش��ود اما در 
حالت کلی در تمام بورس هایی 

که بررس��ی ش��د همه بورس ها 
ح��د نوس��ان قیم��ت را ب��رای 
معامالت روزانه دارند و س��از و 
کارهای��ی که در آنجا قرار دارد 

و مناس��ب به نظر می آید. 
بازاره��ای خارج��ی محدوده 
نوس��ان ایس��تا و پویا دارند که 
محدوده نوس��ان پوی��ا در واقع 
می��زان تغیی��رات قیمت از یک 
معامل��ه به معامله دیگر اس��ت. 
محدوده نوس��ان ایس��تا که در 
بازار سرمایه ما نیز کاربرد دارد 
به ص��ورت درص��دی از قیم��ت 
س��هم تعیین می ش��ود و برای 
همه س��هم ها مشترک است اما 
در بعض��ی از بورس ه��ا باتوجه 
به قیمت س��هم می تواند متغیر 
قیمت  تغییرات  حداقل  باش��د. 
که در بازار مالی و ادبیات مالی 
به آن تی��ک س��ایز می گویند، 
یعن��ی حداقل تغیی��رات قیمت 
از یک معامله ب��ه معامله دیگر 
ک��ه در ب��ازار س��رمایه ما یک 
ریال تعیین ش��ده است اما در 
قیمت  برمبنای  دنی��ا  بازارهای 

متغیر  ای��ن حداقل ه��ا  س��هام 
است. اگر س��همی 100 تومان 
باش��د می توان��د 100 توم��ان 
و ی��ک ری��ال معامله ش��ود اما 
س��همی که هزار تومان اس��ت 
بای��د ه��زار و 10 ی��ا ه��زار و 
سومین  شود.  معامله  تومان   20
موض��وع، حراج نوس��ان اس��ت 
که در واقع ش��رایطی است که 
تعادل  وقتی سفارش��ات ع��دم 
دارن��د و بازار در حال تش��كیل 
صف ه��ای خریدوفروش اس��ت 
برگ��زار  نوس��ان  ح��راج  ای��ن 
می ش��ود و مان��ع ایج��اد صف 
خریدوف��روش می ش��ود که در 
بازار س��رمایه ما اجرا نمی شود 
اما در بورس های پیشرفته دنیا 

این کار انجام می ش��ود. 
موض��وع آخر ه��م در رابطه با 
حد تغییر و حد نوس��ان و تغییر 
حداقل قیمت است که براساس 
واح��د پول��ی تعیین می ش��ود و 
در ب��ازار س��رمایه م��ا به صورت 
درصدی تعیین می شود. دومین 
س��اختاری که از نظر ما اهمیت 

دارد بحث توقف معامالت اس��ت 
از دادوس��تد یک  که جلوگیری 
ورق��ه بهادار در سیس��تم بورس 

است. 
توق��ف  دنی��ا  در  واق��ع  در 
به صورت صالحدید  یا  معامالت 
ناظر اس��ت یا به صورت خودکار 
معامالت متوقف می ش��ود و به 
این صورت اس��ت ک��ه اگر قرار 
اس��ت اطالعاتی منتش��ر شود و 
اگر احساس ش��ود که شایعاتی 
در بازار موجود اس��ت و قیمت 
س��هم در حال تغییر است ناظر 
ب��ا صالحدی��د خ��ود معامالت 
یک س��هم را متوق��ف می کند. 
خودکار  سیس��تم  درصورتی که 
وجود داش��ته باش��د سیستم به 
خودی خود معامالت را متوقف 
بورس ه��ای هند،  می کن��د. در 
هنگ کن��گ و مال��زی این عمل 
هم به صورت صالحدیدی و هم 
به صورت خودکار انجام می شود. 
اما نكته ای که در بورس های 
دنیا وجود دارد این اس��ت که 
اگر ناشری مدت زمان توقفش 

تعیین  از ی��ک م��دت زم��ان 
ش��ده بیشتر شود شرکت را به 
از بورس اخراج  حالت تعلی��ق 

می کنند. 
مراح��ل معامالت��ی در ی��ک 
روز به عن��وان جلس��ه معامالت 
در ب��ازار س��رمایه کش��ور م��ا 
از س��اعت 8:30 ت��ا 9 صب��ح 
مرحله پیش گش��ایش است که 
ام��كان ورود س��فارش هس��ت 
اما معامله ص��ورت نمی گیرد و 
رأس س��اعت 9 نیز یک آپشن 
برگ��زار می ش��ود و معامالت با 
ه��م هماهنگ می ش��وند که به 
مرحله آپش��ن معروف اس��ت و 
از ساعت 9 تا 12:30 معامالت 
انج��ام  پ�ی�وس��ته  به ص���ورت 
می ش��ود. در بورس های جهانی 
ش��ش جلس��ه معامالتی وجود 
دارد که مرحله پیش گش��ایش، 
گش��ایش یا حراج تک قیمتی، 
پیوس��ته و حراج  مرحله حراج 
پایان��ی، معامالت پس از حراج 
کلوزین��گ  مرحل��ه  و  پایان��ی 

آپشن است. 

مقایسه ای میان محدودیت ها در بازارهای خارجی و بازار سرمایه کشور
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مدیرعامل شرکت بورس مطرح کرد 
تقاضای خروج بهره مالکانه 

از بودجه ساالنه
پس از پیگیری های مجدانه س��هامداران صنعت 
سنگ آهن، س��ازمان بورس اوراق بهادار و شرکت 
ب��ورس اوراق بهادار تهران، موض��وع بهره مالكانه 
25 درص��دی مع��ادن از صح��ن علن��ی مجلس به 
کمیسیون تلفیق برگشت خورد و کمیسیون مزبور 
از ام��روز به بعد موضوع کاهش ن��رخ بهره مالكانه 
را مجددا بررس��ی خواهد کرد. در پ��ی این اتفاق 
مدیرعام��ل بورس اوراق به��ادار تهران بار دیگر از 
نمایندگان مجلس خواس��ت تا به درخواس��ت های 
مكرر س��هامداران صنعت س��نگ آهن توجه کنند. 
حس��ن قالیباف اصل در پاس��خ به این س��وال که 
آیا ش��ایعات مربوط به تعدیل بهره مالكانه معادن 
ت��ا 15 درصد فروش درس��ت اس��ت، گفت: بحث 
اصلی ما خارج ش��دن موضوع بهره مالكانه معادن 
از بودجه س��االنه اس��ت و اینكه دریافت هر گونه 
هزینه ای از این ش��رکت ها طب��ق قانون معادن و 
اساس��ا ب��ر مبنای قانون��ی بلند مدت انجام ش��ود. 
مدیرعامل ش��رکت بورس در عین ح��ال از اقدام 
اعض��ای کمیس��یون تلفی��ق در خصوص بررس��ی 
مج��دد موض��وع به��ره مالكان��ه قدردان��ی و ابراز 
امیدواری کرد: خروجی جلسات کمیسیون تلفیق 

به نفع بازار سرمایه تمام شود. 

تالش برای بازگشایی نماد 
پاالیشگاه ها تا پایان سال جاری

محمدرض��ا عربی، مع��اون نظارت ب��ر بورس ها و 
ناش��ران س��ازمان بورس اوراق به��ادار، در خصوص 
بازگش��ایی نماد پاالیش��گاه ها گفت: طبق مصوبات 
آخرین جلسه ای که با مدیران شرکت های پاالیشی 
به س��رانجام رسید مقرر ش��د که این شرکت ها پس 
از دریاف��ت اطالعات قیمت نفت خام، محاس��بات را 
انجام دهند و EPS خود را اعالم کنند تا نس��بت به 
بازگش��ایی نماد آنها اقدام شود. وی در این خصوص 
افزود: س��ازمان بورس ب��ا تالش فراوان، س��عی در 
بازگش��ایی نماد این ش��رکت ها تا پایان سال دارد و 
امیدواری��م با همكاری ش��رکت پاالیش و پخش در 
ارسال اطالعیه قیمت ها، شاهد بازگشت این نمادها 

به بازار باشیم. 

هر نوع کاهش محدودیت معامالت 
بازار را سیال می کند

مه��رداد نعمتی، مدیرعامل کارگزاری کاس��پین 
مهر ایرانیان با اش��اره ب��ه اظهارنظرها در خصوص 
تغیی��ر حجم مبن��ا در بورس اوراق به��ادار گفت: 
محدودیت حجم مبنا هرچه کمتر باش��د به سیال 
ش��دن و روان تر ش��دن معامالت در ب��ازار کمک 
می کند. وی افزود: فلس��فه حجم مبنا در ش��رایط 
رونق بازار نم��ود بهتری دارد و اثر آن را در زمان 
نرم��ال بودن ب��ازار به وض��وح می توان مش��اهده 
ک��رد. نعمتی تصریح کرد: آنچه مس��لم اس��ت هر 
اقدام��ی که منجر به کاه��ش محدودیت های بازار 
و معامالت در حال انجام در آن ش��ود به خصوص 
در اف��ق میان مدت برای بازار س��رمایه مطلوب و 
مناس��ب خواهد بود و به متعادل شدن معامالت و 

قیمت ها کمک می کند. 

تعداد سهامداران خارجی در سال 
93 از مرز 100 کد گذشت

مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه (س��مات) گف��ت: صدور کد 
سهامدار خارجی در بازار سرمایه در سال 93 از مرز 
100 کد گذشت. حامد س��لطانی نژاد با بیان مطلب 
فوق افزود: با صدور 9 کد س��هامداری در بهمن ماه 
امسال، تعداد س��هامداران خارجی که موفق به اخذ 
کد سهامداری در بازار سرمایه ایران شده اند به 106 
کد رس��ید. وی ادامه داد: س��هامدارانی از انگلیس، 
افغانس��تان (4 نفر) و کویت و چین (هر کدام 2 نفر) 
ماه گذشته پس از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، 
کدهای سهامداری خود را دریافت کردند و به جمع 

سهامداران بازار سرمایه ایران ملحق شدند. 
س��لطانی نژاد خاطرنش��ان ک��رد: نخس��تین ک��د 
س��هامدار خارجی بازار س��رمایه ای��ران را آبان ماه 
س��ال 73 یک شرکت آلمانی دریافت کرد و تاکنون 
322 ک��د س��هامدار خارج��ی در ای��ن ب��ازار صادر 
ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: آمارها نش��ان می دهد 
روند ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار س��رمایه 
ایران در س��ال 93 رش��د چش��مگیری داشته است 
به طوری که از ابتدای س��ال تا پایان بهمن ماه، تعداد 
106 س��رمایه گذار خارجی از کش��ورهای انگلیس، 
روسیه، آلمان، س��وییس، چین، هند، ترکیه، لبنان، 
آفریق��ای جنوبی، امارات، ن��روژ، یون��ان، اندونزی، 
مالدیو، هنگ کنگ، عراق، پاکستان، سوریه، کویت و 

افغانستان وارد بازار سرمایه کشورمان شده اند. 
مدیرعامل سمات اظهار داشت: دراین فهرست، نام 
25 ایرانی مقیم خارج از کش��ور نیز دیده می ش��ود 
که این ام��ر بیانگ��ر افزایش حض��ور ایرانیان مقیم 
خارج از کشور در بازار سرمایه است. وی به تشكیل 
کمیته س��رمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه خبر 
داد و گفت: ب��دون تردید با اص��الح برخی مقررات 
و راه اندازی رسمی س��امانه جدید پس از معامالت، 
ش��رایط برای ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار 

سرمایه کشورمان تسهیل خواهد شد. 

رشد 3 واحدي شاخص 30 شرکت بزرگ
شاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت روز 
دوشنبه با 44 واحد افت به 64 هزار و 675 واحد رسید. 
این در حالي اس��ت که ش��اخص 30 شرکت بزرگ سه 
واحد رشد کرد، اما ش��اخص آزاد شناور 58 واحد، بازار 
اول پن��ج واحد، ب��ازار دوم 267 واحد و صنعت دو واحد 
افت را تجرب��ه کردند. معامله گران ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران 437 میلیون برگ س��هم را در بیش از34 هزار 

دفعه و به ارزش 111 میلیارد تومان دادوستد کردند.

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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   بودجه 94 شرکت ها در یک نگاه

پیش بیني نام شرکت
سال 93

پیش بیني 
درصد تغییراتسال 94

0,2%13641367نفت پارس

4%16381697پتروشیمی کرمانشاه

17-%15831315باما

64%7151173دارو پخش

17%13331558کیمیدارو

31-%255175تراکتورسازی ایران

12%9561067داروسازی داروپخش

37%16842299کاغذ سازی کاوه

13-%41933628نفت پاسارگاد

-  24(74)پالسكوکار

8%456493دارویی لقمان

93%3058لوله و ماشین سازی

19%564671کارتن ایران

58-%739309گسترش ایران خودرو

6%15001587صنایع خاک چینی ایران

3%621637ایران ترانسفو

0,5%650653پتروشیمی شیراز

11-%508453فوالد مبارکه

1%134136کاشی تكسرام

29%208268توسعه معادن خاورمیانه

احسان عسگری
پژوهشگر مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس
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کارشناسان تامین مالی در صنعت ساختمان
در این سلس��له مقاالت قصد داریم با اشاره ای مختصر 
به ابزارهای مالی تعریف شده توسط سازمان بورس اوراق 
بهادار به مش��کالت موج��ود برای ش��رکت های فعال در 
عرصه ساخت و ساز کشور، جهت استفاده از آنها بپردازیم.

به نظر می آید فاصله موجود بین قوانین و دستورالعمل ها 
با واقعیت های دنیای ساخت و ساز باعث بروز شکافی عمده 
ب��رای تامین مالی این صنعت، از بازار س��رمایه اس��ت. با 
مراجعه به س��ایت sukuk.ir در می یابیم از مجموع کل 
اوراق صکوک منتش��ر شده جمعا به مبلغ 20.717.982 
میلیون ریال فقط مبلغ 238.000 میلیون ریال توس��ط 
گروه س��رمایه گذاری بانک مسکن به عنوان یکی از فعاالن 
عرصه ساخت و ساز کش��ور برای تامین مالی منتشر شده، 
یا به عبارت دیگر س��هم صنعت س��اختمان از کل اوراق 
منتش��ر ش��ده مذکور کمتر از یک درصد است. همچنین 
با توجه به ماهیت صنعت س��اختمان، اوراق مش��ارکت و 
گواهی س��پرده خاص ابزار جذابی برای فعاالن این عرصه 
محسوب نمی شود. ساختار پیچیده، وجود ارکان متعدد و 
بوروکراس��ی زیاد در صندوق های زمین و ساختمان باعث 
شده که پس از گذشت پنج سال از تصویب دستورالعمل 
تاس��یس آنها، تنها در سال جاری آن هم پس از اصالحیه 
م��ورخ 1392/12/27 ای��ن دس��تورالعمل، فقط صندوق 
زمین و ساختمان نسیم که متعلق به گروه سرمایه گذاری 
مسکن است و در واقع به نوعی دولتی است تاسیس شود. 
)دالی��ل و مبانی ناکارآمد بودن دس��تورالعمل تاس��یس 
صندوق های زمین و س��اختمان در قسمت های بعدی به 

تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.(
آم��ار و اطالع��ات ف��وق نش��ان می دهد بازار س��رمایه 
در ای��ن زمین��ه بس��یار ناموفق و ضعیف عم��ل کرده که 
عمدتا ب��ه دلیل عدم لح��اظ مولفه های اثرگ��ذار مرتبط 
با صنعت س��اختمان و پروژه های س��اختمانی در تدوین 
دس��تورالعمل ها و ش��یوه های تامین مالی مصوب توسط 

سازمان بورس اوراق بهادار است.
م��وارد مط��رح ش��ده تاکیدی اس��ت بر ای��ن نکته که 
همچنان س��هم نظام بانکی کشور در تامین مالی صنعت 
س��اختمان پررنگ بوده و فعاالن عرصه ساخت و س��از نیز 
ترجیح می دهند برای تامین مالی پروژه های خود به نظام 

بانکی مراجعه کنند.
هدف نگارندگان این مقاالت این اس��ت که از زاویه دید 
مدیران و فعاالن صنعت س��اختمان ب��ه ابزارهای موجود 
در بازار س��رمایه بنگرند و بیش��تر روی بهای تمام ش��ده 
س��اخت و مشکالت نقدینگی ش��رکت ها تمرکز کرده و با 
ارائه مثال های عینی بگویند که چرا نظام بانکی در تامین 
مالی پروژه های ساختمانی پیش��تاز بوده و موفق تر عمل 

کرده است.
برای شروع ابتدا پنج ابزار تامین مالی در بازار سرمایه را 
نام می بریم و بعد به تفسیر آنها از نگاه مدیران شرکت های 

ساختمانی می پردازیم: 
1 - صکوک استصناع )سفارش ساخت(

2 - صندوق زمین و ساختمان
3 - صکوک اجاره

4-  اوراق مشارکت 
5 - گواهی سپرده خاص

نخستین مورد را با صکوک استصناع )سفارش ساخت( 
آغ��از می کنیم )در مقاالت بعدی چه��ار ابزار دیگر نیز به 

تفصیل بررسی خواهند شد(: 
قبل از ش��روع به توضیحات و محاسبات تفصیلی، ابتدا 
به نتایج به دس��ت آمده در این تحقیق نگاهی می اندازیم.

فرض می شود ش��رکت س��اختمانی کیهان برای ساخت 
پروژه مجتم��ع کیهان نیازمن��د 140.000 میلیون ریال 
وجه نقد است. مدت اجرا و ساخت این پروژه 32 ماه بوده 
و پس از پایان س��اخت یکجا به مبلغ 700.000 میلیون 
ری��ال به فروش می رس��د. ضمنا هزین��ه تملیک زمین و 
پروان��ه نیز از منابع داخلی ش��رکت ب��ه مبلغ 300.000 
میلی��ون ریال تامین ش��ده اس��ت. نحوه محاس��به بهای 
س��اخت در دو روش تامین مالی از طریق اوراق سفارش 

ساخت و تسهیالت بانکی بسیار متفاوت است. 
جدول شماره 1 به وضوح این تفاوت ها را نشان می دهد. 

جدول شماره یک
مطابق جدول شماره یک بازده سرمایه گذاری در پروژه 
مجتمع کیهان از طریق اوراق سفارش ساخت 28درصد و 
از طریق تسهیالت بانکی 43درصد است، یعنی 15درصد 
بازدهی بیش��تر از طریق تامین مالی به وس��یله تسهیالت 
بانک��ی و از همه مهم تر ع��دم وجود بح��ران نقدینگی و 

مشکالت ناش��ی از اجرای پروژه در حال ساخت. الزم به 
ذکر اس��ت که بهای تمام شده ساخت از طریق تسهیالت 
بانک��ی 58،049 میلیون ری��ال کمتر از اوراق س��فارش 
س��اخت اس��ت. حال به تفصیل به اثبات اعداد ردیف های 

شماره 3.4.5.6و7جدول فوق می پردازیم: 
تاری��خ  در  س��اخت  س��فارش  اوراق  دس��تورالعمل 
1392/09/02 به تصویب هیات مدیره س��ازمان بورس 
اوراق بهادار رس��ید و ت��ا تاریخ تحریر ای��ن مقاله هیچ 
اوراق س��فارش ساختی در بازار س��رمایه منتشر نشده 

اس��ت. م��ا می خواهی��م عدم اس��تقبال فع��االن عرصه 
ساخت و س��از را در ای��ن م��ورد ریش��ه یابی کنیم. متن 
این دس��تورالعمل در پایگاه اینترنتی مدیریت پژوهش، 
توس��عه و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق بهادار 
http://rdis.ir/Guidelines.asp  قابل  به نش��انی 
دانلود اس��ت. به دلی��ل اینکه تمرکز این مقاله بیش��تر 
روی بهای تمام ش��ده س��اخت و نقدینگی شرکت های 
س��اختمانی است از مس��ائل و مش��کالت حین اجرای 
پ��روژه که مرتبط ب��ا بعضی مواد دس��تورالعمل مذکور 
اس��ت، می گذریم و سختی ها و مشکالت انتخاب ضامن 
را نادی��ده گرفته و تحلیل خودرا با بیان مواد 2 و 20 و 
21 دس��تورالعمل اوراق سفارش ساخت که بسیار مورد 

بحث هس��تند، آغاز می کنیم: 
بانی باید دارای شرایط زیر باشد: 

ال��ف – ش��رکت های س��هامی، ش��رکت های تعاونی و 
موسس��ه یا نهاد عمومی غیردولتی مشمول ماده 3 قانون 
مدیریت خدمات کش��وری، به اس��تثنای شهرداری ها که 

دارای شرایط زیر باشند: 
-  در ای��ران به ثبت رس��یده و مرک��ز اصلی فعالیت آن 

در ایران باشد.
-  مجم��وع جریان نقدی حاص��ل از عملیات آن در دو 

س��ال مالی اخیر مثبت باش��د، اگر جری��ان نقد حاصل از 
عملی��ات بان��ی مطابق صورت ه��ای مالی می��ان دوره ای 
حسابرسی ش��ده در سال جاری مثبت باشد، می تواند در 

محاسبه مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ  شود.
-  حداکثر نس��بت مجموع بدهی ها ب��ه دارایی های آن 

90 درصد باشد.
-  اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص صورت های 
مالی دو س��ال مالی اخی��ر آن مردود یا ع��دم اظهارنظر 

نباشد.

ب- موسسات دولتی، شرکت های دولتی و شهرداری ها
تبص��ره: در صورتی ک��ه بان��ی قرارداده��ای مربوط به 
واگ��ذاری دارای��ی، منافع ی��ا محصوالت آن را براس��اس 
قرارداده��ای معتبر در زمان انتش��ار منعقد کرده باش��د، 

رعایت بندهای 2 و 3 برای آن الزامی نیست.
نهاد واسط می تواند با اخذ ضمانت نامه بانکی بدون قید 
و ش��رط، حداکثر تا 10 درصد مبلغ کل اوراق را به عنوان 

پیش پرداخت به بانی پرداخت کند.
تبصره: ضمانت نامه بانکی مذکور تا پایان دوره ساخت، 
به عنوان ضمانت حس��ن انجام کار نزد نهاد واس��ط باقی 

می ماند.
نه��اد واس��ط در هر مرحل��ه، پس از دریاف��ت گزارش 
پیش��رفت کار )فیزیکی و مالی( که ب��ه تایید ناظر و بانی 

رسیده است، پرداخت های مربوط را انجام  می دهد.
برای ش��روع ابتدا به بند الف ماده 2 می پردازیم. مطابق 
ردی��ف 2 این بن��د مجم��وع جریان های نق��د حاصل از 
عملیات بانی طی دو س��ال مالی اخیر باید مثبت باش��د. 
جدول شماره 2 مجموع جریان خالص ورود )خروج( وجه 
نقد ناش��ی از فعالیت های عملیاتی 13 شرکت ساختمانی 
پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس 

ایران را نشان می دهد: 

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از 
فعالیت های عملیاتی

همان گون��ه که مش��اهده می کنید جری��ان نقد حاصل 
از فعالیت ه��ای عملیاتی ش��رکت های نامبرده در جدول 
ش��ماره 2 طی 4 س��ال مال��ی اخیر مثبت نبوده اس��ت، 
همچنین زمانی که مس��کن در رکود قرار دارد سازندگان 
به تامین مالی بیشتری جهت پروژه های در جریان اجرا و 
نیمه تمام خود نیازمندند. ضمنا میانگین دوره ساخت در 

کشور ما حداقل 18 ماه است .
بنابراین جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی یک 
ش��رکت طی یک سال مالی که ش��رکت در حال ساخت 
اس��ت مثبت نخواهد بود. مطابق جدول تهیه شده به جز 
یک ش��رکت، سایر شرکت ها در سال 1394 امکان انتشار 
هیچ گون��ه اوراق س��فارش س��اختی را نخواهند داش��ت. 
همچنی��ن تبصره م��اده 2 می گوید الزامی ب��رای رعایت 
بند 2 و 3 نیس��ت، در صورتی که بانی قراردادهای مربوط 
به واگ��ذاری دارایی، منافع یا محصوالت آن را براس��اس 
قراردادهای معتبر در زمان انتش��ار منعقد کرده باشد نیز 
مناسب سرمایه گذاران صنعت ساختمان نیست. زیرا مگر 
می ش��ود یک پروژه تج��اری، اداری یا مس��کونی را روی 

زمین موات پیش فروش کرد؟ 
حال ف��رض کنیم مجموع جری��ان خالص وجه نقد 
ناش��ی از فعالیت ه��ای عملیاتی ش��رکت س��اختمانی 
کیه��ان مثب��ت ب��وده و نس��بت بده��ی آن نی��ز زیر 
90درصد اس��ت. ش��رکت س��اختمانی کیهان تصمیم 
دارد برای تامین مالی س��اخت پ��روژه مجتمع کیهان 
مبلغ 140.000 میلیون ریال اوراق س��فارش ساخت 
منتش��ر کند. همچنین هزینه های مرب��وط به تملیک 
زمین و پروانه از منابع داخلی ش��رکت پرداخت شده 

است.
ما به خاطر راحت بودن و ش��فافیت محاسبات، تاریخ 
انتش��ار اوراق را اول فروردین 1392 همزمان با اجرای 
پروژه در نظر گرفتیم و از مش��کالت مرتبط به ماده 20 
دس��تورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت که پرداخت 
10درصد پیش پرداخت از س��وی نهاد واس��ط به بانی 
را من��وط ب��ه ارائه ضمانت نام��ه بانکی تعه��د پرداخت 
کرده اس��ت نیز عب��ور می کنیم. همه مدی��ران مالی به 
این مس��ئله آگاهی دارن��د که اخ��ذ ضمانت نامه بانکی 
مش��کالت خاص خ��ود را دارد و در بعضی مواقع کمی 
هم زمان بر اس��ت. فرض می ش��ود ش��رکت ساختمانی 
کیه��ان جه��ت تهی��ه ضمانت نام��ه بانکی هی��چ گونه 
مش��کلی ندارد. ضمنا یکی دیگر از مسائل بسیار مهمی 
که در این دس��تورالعمل مبهم اس��ت ش��رایط عمومی 

پیمان اس��ت. 
ادامه دارد...

چالش های تامین مالی برای صنعت ساختمان 
بازار سرمایه ناموفق عمل کرده است - )بخش نخست(

نمودار س��هم ایران خودرو طی 
یک سال گذش��ته چندین بار در 
مح��دوده 220 ت��ا 300 تومان، 
نوسانات خوبی را انجام داده است 
وباوجود وضعی��ت منفی بازار طی 
یک سال اخیر اما این سهم توانسته 
ش��رایط خوبی را برای نوسانگیران 
کوتاه مدت در این بازه زمانی فراهم 
بی��اورد. همان طور ک��ه مالحظه 

می کنی��د آخرین نوس��انات اخیر 
این سهم نیز به تازگی از محدوده 
230توم��ان آغاز ش��ده و حتی تا 
منطقه مقاومتی 295-285 تومان 
پیش رفته اس��ت. س��پس روند 
منف��ی و اصالحی س��هم مجددا 
آغاز شده و هم اینک در مجاورت 
س��طح حمایت 260توم��ان قرار 

داریم. 
درصورت شکسته شدن سطح 
حمایت 260 تومان ممکن است 

بار دیگر ش��اهد ن��زول قیمت تا 
محدوده حمایت��ی 230 تا 240 
تومان باش��یم به ویژه که الگویی 
ش��بیه به دوقله نیز روی نمودار 
قابل مشاهده است که خط گردن 
این الگ��و در محدوده 260تومان 
قرار گرفته اس��ت. مس��لما نزول 
قیمت تا حوالی 240-230 تومان 
می توان��د مج��ددا موجب جذاب 
ش��دن قیمت برای نوس��انگیران 
کوتاه مدت ش��ود و موج تازه ای از 

نقدینگی را وارد س��هم کند و در 
نتیجه باردیگر شاهد رشد ارزش 
س��هم تا منطقه مقاومتی 285-

295 تومان باشیم. 
پ��س به طور خالص��ه می توان 
ت��داوم  درص��ورت  ک��ه  گف��ت 
روندنزول��ی س��هم ت��ا محدوده 
240-230 توم��ان می ت��وان به 
این موضوع به عنوان یک فرصت 
تکنیکال جهت خرید مجدد سهم 
در حوالی کف محدوده نوس��انی 

نگاه کرد. 
همچنی��ن الزم به ذکر اس��ت 
که شرکت ایران خودرو به لحاظ 
بنیادی نی��ز از وضعیت مطلوبی 
در میان س��ایر سهم های صنعت 
و  است  برخوردار  خودروس��ازی 
احتم��ال تعدیل مثبت س��هم و 
افزایش عای��دی آن از 37تومان 
فعل��ی ت��ا ح��دود 50 توم��ان 
 ب��رای س��ال93 کام��ال محتمل 

خواهد بود. 

شاخص بازار بورس تهران با 41.49 واحد کاهش 
به س��طح 64678 واحد رسید. در بازار روز دوشنبه 
ش��اهد ارزش معامالتی 113 میلیارد تومانی بودیم 
ک��ه از این رقم باید ح��دود 20 میلیارد تومان رقم 
معامالت بلوک را کس��ر کرد. در این روزها به شدت 
سکان بازار سرمایه ما به ژنو و مذاکرات ایران و 5+1 
چش��م دوخته و با کوچک تری��ن اظهارنظر مقامات 
ایران��ی و آمریکایی یا کش��ورهای درگیر راه خود را 
ع��وض می کن��د. در آخرین دیدارها ک��ه بین دکتر 
ظری��ف و جان ک��ری و همین طور دکت��ر صالحی 
و وزی��ر انرژی آمری��کا اتفاق افتاده هن��وز اخباری 
به بی��رون درز پیدا نکرده که این ط��ور فضای بازار 
را دچ��ار ش��ک و تردید می کند، تنه��ا نکته مثبت 

مذاک��رات، اظهارات تند و حاک��ی از ترس نتانیاهو 
نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی مبنی ب��ر انجام 
تواف��ق بد با ایران اس��ت که می تواند نش��انه خوبی 
بر انجام توافقاتی در پس پرده باش��د، اما از آنجا  که 
این مذاکرات یکبار در گذش��ته بازار را فریب داده، 

احتیاط بازار منطقی به نظر می رسد. 
همان طور که در ابتدای بازار فضای شک و تردید 
در معامالت به حدی بود که در بس��یاری از نمادها 
خریدوفروش خاصی ص��ورت نمی گرفت و در ادامه 
با افزایش عرضه ش��اهد منفی ش��دن بس��یاری از 
قیمت ها بودیم، البته روند منفی که بیش��تر حاصل 
هم��ان ترس و احتی��اط و عدم حض��ور خریدار در 

سمت تقاضا است. 
در ادامه ب��ازار قدرت تقاضا بهتر بود، تا جایی که 
بس��یاری از نمادها تغییر رن��گ داده و در محدوده 
مثب��ت معامله می ش��دند. آنچ��ه از رفت��ار مدیران 

س��ازمان با توجه به انجام معامالت بلوکی می توان 
استنباط کرد این اس��ت که مدیران سازمان بورس 
تمایلی به افت بیش از حد شاخص در این سطح را 
ندارند و می توان سطوح 64500-65000 را که یک 
سطح حمایتی تکنیکالی هم است، حمایتی محکم 

برای شاخص در نظر گرفت. 
مهم تری��ن اتفاق ب��ازار روز دوش��نبه را می توان 
افزای��ش خرید در دقایق پایانی ب��ازار ذکر کرد که 
ارزش معام��الت در این لحظات نس��بت به ابتدای 

بازار رشد خوبی داشت. 
ذک��ر این نکت��ه خالی از لطف نیس��ت که بدانیم 
همان ط��ور که جو منفی با هیج��ان و بدون تحلیل 
به وجود می آید، با گذشت زمان نیز تعقل جایگزین 
هیجان ش��ده و تغیی��ر رفتار را می ت��وان از آن پس 
ش��اهد باش��یم، رفتاری که به مرور در بازار سرمایه 

ایران یافت می شود. 

 
- ش��نیده ها حاکی از عدم قطعیت کاهش 75 درصدی سود 

ذوب آهن است.
-گفته می شود بانک حکمت ایرانیان به شبکه سوئیفت وصل 

شده است.
- شنیده می شود فنوال افزایش سرمایه 1129 درصدی دارد 

و سهامداران منتظر تعدیل بیشتری هستند.
- از پترول اخبار و برنامه های آینده آن به گوش می رس��د از 
جمله این برنامه ها افزایش سرمایه 50 درصدی از محل آورده، 
عرضه 10 درصدی س��هام شرکت مدبران اقتصاد در فرابورس و 

پیشرفت طرح های در دست است.
- ب��ا توجه ب��ه تعدیل منفی خگس��تر و صورت های مالی آن 
س��هامداران بانک پارس��یان در انتظار تعدیل منفی سنگین در 

این نماد هستند.
- ش��ایعاتی که مبنی بر توقیف اموال بانک ایران زمین منتشر 

شده بود تکذیب شد.
- ش��نیده ها حکای��ت از افزای��ش 72 درص��دی تولی��دات 
ایران خ��ودرو دارد، در حالی ک��ه تولی��دات خپ��ارس رش��د 85 

درصدی را در نظر دارد.
- شنیده ها حکایت از عدم کاهش سود شسپا دارد.

- برنامه افزایش س��رمایه 23 درصدی دتولید از محل س��ود 
انباشته به گوش می رسد.

- شنیده می شود خرینگ برنامه افزایش سرمایه 300درصدی 
را از محل تجدید ارزیابی دارد.

- ش��نیده می ش��ود یکی از مدیران شرکت پکویر اعالم کرده 
به احتمال زیاد از س��ال بعد واردات الستیک با ارز آزاد صورت 

خواهد پذیرفت.
- در نماد ثشاهد شنیده می شود مدیریت جدید شرکت قصد 

فروش 8.6 درصد از سهام بانک ایران زمین را دارد.
- شنیده می شود افزایش سرمایه 260 درصدی خزامیا مورد 

تایید قرار گرفته است.

تحلیل ایران خودرو

شنیده ها و شایعات بازارافزایش خرید در پایان معامالت دیروز

سهشنبه
513اسفند1393 www.forsatnet.irشمــاره170 فرصت س�رمایه

تحلیل تکنیکال

دنیای مجازیدریچه

شرحردیف
روش تامین مالی

تسهیالت بانکیاوراق سفارش ساخت

700.000700.000فروش1
 )300.000( )300.000(زمین و پروانه2
 )189.700( )247.749(بهای ساخت3
152.251210.300سود پروژه4
70%78%نسبت بهای تمام شده کل به فروش5
27%35%نسبت بهای تمام شده ساخت به فروش6
43%28%بازده سرمایه گذاری در پروژه مجتمع کیهان7

سال مالینسبت بدهیسال مالینمادنام شرکتردیف اصلیتلفیقی1390139113921393
31 شهریور60 %61 %260.815 )260.389( )256.430(3.992ثاختشرکت بین المللی توسعه ساختمان1
31 شهریور28 %-336.29080.054 )816( )23.427(ثباغشرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه2
31 شهریور50 %47 %68.892 )50.023(30.12730.662ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران3
31 شهریور48 %58 %485.277 )55.309(44.387574.474وساختسرمایه گذاری ساختمان ایران4
31 شهریور14 %19 %30.581 )207.390(31.706 )34.940(وتوسشرکت سرمایه گذاری توس گستر5
31 شهریور61 %65 % )32.753(4.1747.3619.033ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب6
31 شهریور44 %- )179.096(12.76520.10626.089ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق7
31 شهریور27 %42 % )211.424( )111.300( )10.019( )10.122(ثفارسعمران و توسعه فارس8
31 شهریور18 %41 % )10.609(19.38429.63767.544ثامانشرکت سامان گستر اصفهان9
31 شهریور90 %89 % )44.236(60.625 )16.612( )21.376(ثنوساشرکت نوسازی و ساختمان تهران10
29 اسفند21 %- )15.712(45.93545.2116.754ثابادشرکت آبادگران ایران11
29 اسفند35 %44 %89.616 )12.147(123.27991.364ثعمراشرکت عمران و توسعه شاهد12
31 شهریور78 %-431.906 )205.588(1.78142.561ثاژنشرکت سخت آژند13

 جدول 2 - کلیه مبالغ به میلیون ریال است

 جدول شماره 1 - کلیه مبالغ به میلیون ریال است

محسن اسکندرنیا - رؤیا کشکولی

محمد رستمی
کارگزاری بانک پاسارگاد

ملیحه کریم شاهی
معامله گر کارگزاری امین آوید آران و بیدگل

پشوتن مشهوری نژاد
کارشناس و تحلیلگر بازار



جواب از ما، زنگ از شما 

همینجوری که اینجا نشس��تم یه روزی هست دارم 
فکر می کنم این موضوع رو چطور براتون مطرح کنم 

که عامل سوءاستفاده خیلی از آدم های سودجو 
نشم، حاال دیگه من می گم امیدوارم کسی 
از حرف��ام علیه مردم سوءاس��تفاده نکنه و 

واسه پول های مردم کیسه ندوزه.
چند روز پیش که جلوی تلویزیون نشسته بودیم یه 
آقایی توی یه برنامه ماهواره ای جواب یه مسابقه رو که 
یه کلمه شش حرفی بود، تا پنج حرف اولش رو گفته بود 
و مدام تکرار می کرد که اگر جواب مسابقه رو فهمیدید 
زنگ بزنید و یه میلیون تومن جایزه بگیرید! اینقدر باال 
پایین می پرید که آدم فقط می خواست زنگ بزنه جواب 
رو بگه که این آقا از حرکت وایسه، من یکی که داشت 
ش��اخ از چشمام می زد بیرون. نمی تونستم بفهمم واقعا 
واسه جوابی که خود مجری داره تکرارش می کنه، زنگ 
بزن��ی و بگی یه میلی��ون تومن جایزه میدن؟! آخه چرا 
باید چنین کار احمقانه ای بکنن؟!  حتما نیم کاس��ه ای 

زیر کاسه است ! 
خالصه با هزار جور رابطه و واس��طه تونس��تم با مدیر 
اون برنامه یه صحبتی داش��ته باش��م. نمیدونم من که 
دکتر سرمایه ام توی بازار نیستم یا شاید خیلی از شماها 
هم در جریان نیستید که این برنامه ها و مسابقه ها چه 

پول هایی که درمیارن! 
آقای پش��ت خط خیلی ش��یک و مجلس��ی برای من 
توضی��ح داد که یه خطوطی هس��ت توی مخابرات تحت 
عنوان خطوط 909 که اجاره میدن، در واقع این خط های 
تلفن، کاربری تجاری دارن یعنی مثال شما یه خط اجاره 
می کنی برای یک س��ال و بابت��ش مثال 300 هزار تومان 
اجاره یک س��ال رو میدی به مخابرات. بعد توی مخابرات 
برای شما یه حساب باز می کنند و هرکسی به خط شما 
زنگ بزنه 500تومن پول تلفن براش می ندازن و اون مبلغ 

می ره به حساب شما، به همین راحتی! 
در نهایت آخر سال شما می رید به مخابرات و حق و 
حقوق قانونی تون رو که اگر خوب فعالیت کرده باشین 
ب��ه میلیون ها تومن می رس��ه رو دریافت می کنید. حاال 
خوب کار کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه ش��ما یه سری 
تبلیغ��ات راه بندازی و ش��ماره تم��اس بدی یا مثال یه 
س��ری مس��ابقات توی ماهواره، تلویزیون یا حتی مجله 
و روزنام��ه راه بن��دازی و به مخاطبا بگی جوابتون رو به 
ش��ماره ما زنگ بزنید و بگید، به محض برقراری تماس 
اون مبلغ می آد به حسابتون، یعنی کافیه مردم شماره 
شمارو بگیرند و شما یه جواب بدی، وسالم! مظنه بازار 

این روزا به ماهی 10 میلیون تومن می رسه! 
م��ن دیگ��ه نمی دونم واقعا چه اعمال ش��اقه دیگه ای 
می تونی��ن انج��ام بدین که جیب مل��ت رو خالی کنید، 
فقط می دونم مخابرات باید این وسط یه نظارت و کنترل 
روی این خطوط مثال تجاری اش داشته باشه که اوضاع 
تبلیغات و مسابقه های خالی بندی خیلی وخیم شده . 

تشکیل شرکت ملی سرمایه گذاری اصناف 
در بهبود صادرات کشور موثر است

نای��ب ریی��س اول ات��اق اصناف کش��ور ضمن ارائه 
پیش��نهاد تشکیل ش��رکت ملی سرمایه گذاری اصناف 
عنوان کرد: تشکیل شرکت ملی سرمایه گذاری اصناف 

در بهبود صادرات و واردات کشور موثر است.
 جالل الدین محمد شکریه در گفت وگو با مهر با بیان 
اینکه اقدامات اولیه کارشناس��ی برای تشکیل شرکت 
ملی س��رمایه گذاری اصناف در اتاق اصناف کشور آغاز 
ش��ده است، گفت: تشکیل شرکت ملی سرمایه گذاری 
با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور و وجود ظرفیت 
و توانمن��دی در اصن��اف می تواند در بهبود صادرات و 

واردات کشور موثر واقع شود.
وی تشکیل این شرکت را در راستای تحول اقتصادی 
در جامعه عنوان و بیان کرد: در صورت تحقق تشکیل 
این شرکت، این اقدام می تواند موجب رونق کسب و کار 
و ایجاد اش��تغال متوازن و پایدار ش��ود زیرا اشتغال در 
بخش صنوف از پایداری بیش��تری در مقایس��ه با سایر 

بخش های خصوصی برخوردار است.
ش��کریه با بیان اینکه این ش��رکت می تواند وضعیت 
صادراتی اصناف و تولید را در بازارهای هدف شناسایی 
کن��د، افزود: با توجه به نیازه��ای بازارهای هدف باید 
تولیدات داخلی را با نیازهای بازارهای خارجی همگن 
کرد و نمی توان از تولیدکننده صنفی انتظار داشت به 
تنهایی در آن بازارها حضور یافته و به طور مس��تقیم 
نس��بت ب��ه تولید و صادرات اق��دام کند. وی با توضیح 
ش��رح وظایف ش��رکت ملی س��رمایه گذاری ادامه داد: 
شرکت فوق با هماهنگی های اولیه نوع، مقدار و میزان 
تولید واحد صنفی را مش��خص می کند و حتی فروش 

آن را به وی تضمین می دهد.
ش��کریه شرکت ملی س��رمایه گذاری اصناف را یک 
پتانس��یل موثر برای صادرات دانس��ت و تصریح کرد: 
این ش��رکت می توان��د س��رمایه های پراکنده صنوف 
کش��ور را جذب کند و در قالب یک ش��رکت بزرگ و 
توانمند برگزار کننده نمایش��گاه های داخلی و خارجی 
ظاهر شود و در حوزه صادرات و واردات کاالهای مورد 
نی��از صنوف فعالیت کرده و در تنظیم بازار نقش قابل 

توجهی ایفا کند.
وی با بیان اینکه دولت به شرکت ملی سرمایه گذاری 
اصن��اف اعتماد بهتری خواهد کرد، ادامه داد: اگر قرار 
باش��د شرکت ملی س��رمایه گذاری اصناف واسط بین 
دولت و مردم باش��د یقینا دولت به چنین مجموعه ای 
که اتاق اصناف کشور آن را راهبری خواهد کرد، اعتماد 
بهتری خواهد کرد. وی تاکید کرد: برای تش��کیل این 
ش��رکت تمام عوامل دولتی باید دس��ت به دس��ت هم 
دهند تا این ش��رکت در کش��ور ایجاد ش��ده و در این 
زمینه مورد حمایت س��اختاری، اداری، مالی و بانکی 
قرار گیرد. نایب رییس اول اتاق اصناف کشور در همین 
رابطه تشکیل یک اتحادیه صادراتی صنفی یا ایجاد یک 
خوشه صادراتی را از درون شرکت ملی سرمایه گذاری 
اصناف از راهکارهای الزم برای رفع این مشکل عنوان و 
بیان کرد: تشکیل شرکت ملی سرمایه گذاری می تواند 

این کار بزرگ را به سرانجام برساند.

سهشنبه
5اسفند1393 شمــاره14170 www.forsatnet.irفرصتسرمایهگذاری

سرنخ

هر آنچه به عموم مربوط است
کالف اول

 صنعت ساختمان و 
زي  س��اختم���ان سا
گس��ترش  با  ام��روزه 
افزایش  و  شهرنشیني 
هرچه بیش��تر س��طح 
عل��م و تکنول��وژي به 
عن��وان یکي از صنایع مهم و قابل پیش��رفت در دنیا 
مورد توجه اس��ت که س��رمایه گذاران بسیاري را در 
مراح��ل متف��اوت از تولید مصالح تا ساخت وس��از و 
فروش س��اختمان به خود ج��ذب مي کند. از طرفي 
نیز گس��ترش س��رمایه گذاري زیربنایي و اصولي در 
صنعت س��اختمان با توجه به صرفه جویي در مصرف 
انرژي و افزایش سهولت زندگي در ساختمان موجب 
ش��ده انواع اتوماس��یون ها و تکنولوژي هاي پیشرفته 
در دنی��ا، مورد توجه تولیدکنندگان س��اختمان قرار 
گی��رد. همچنین در این خصوص س��ومین کنفراس 
ملي مصالح و س��ازه هاي نوی��ن در روزهاي چهارم و 
پنجم اسفند به مدت دو روز با حضور معاون وزیر راه 
و شهرسازي، رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازي 
و بسیاري از کارشناسان این حوزه در سمنان برگزار 

مي شود.
در ای��ن کالف مي خواهیم به فع��االن حوزه تولید 
مصالح به ع��الوه ساختمان س��ازان توصی��ه کنیم با 
توجه به اینک��ه در دنیا و همچنین ایران دیگر صرفا 
ساخت وس��از س��اختمان مد نظر نیست و این روزها 
س��اخت بر اس��اس باالترین کارایي به منظور ارتقای 
کیفی��ت س��اخت، افزایش عم��ر مفید س��اختمان، 
سبک س��ازي و افزای��ش مقاوم��ت هم م��ورد توجه 
خری��داران ق��رار دارد؛ روي تولی��د ان��واع مصال��ح 
پیشرفته و اتوماسیون هاي ساختمان سرمایه گذاري 
کنن��د. تولید این گون��ه مصالح عالوه ب��ر اینکه یک 
س��رمایه گذاري مناس��ب و معق��ول به نظ��ر مي آید 
مي تواند به ضرورت افزایش تولید صنعتي ساختمان 
در مجموعه ساخت وساز هاي ایران هم کمک شایاني 

کند.

کالف دوم
صنع��ت دیگ��ري که 
همواره عم��وم مردم را 
مي کند  خ��ود  درگی��ر 
حمل ونق��ل  صنع��ت 
اس��ت ک��ه هم��واره از 
جه��ات زی��ادي م��ورد 
توج��ه عموم مردم و دولت ها قرار مي گیرد. از طرفي 
استانداردس��ازي آن همواره یک��ي از موارد پرهزینه 
براي دولت ها به شمار مي آید که متاسفانه در کشور 
ما خصوص��ا در بخش توس��عه حمل ونق��ل عمومي 
عملک��رد دولت به دلی��ل محدود ب��ودن منابع مالي 
چندان چش��مگیر نیس��ت از این رو همواره طرح ها 
و الیحه های��ي ب��راي واگذاري مدیریت ها و توس��عه 

زیرساخت ها به بخش خصوصي ارائه مي شود.
به گزارش ایس��نا، مهرداد بائ��وج الهوتي، نماینده 
مردم لنگرود در مجلس ش��وراي اسالمي درخصوص 
عملک��رد دولت دربخش توس��عه حمل ونقل عمومي 
درون شهري اظهار کرده: دولت طي چند ماه گذشته 
ب��ا توجه به برخي ش��رایط از جمل��ه منابع محدود 
در جامع��ه ب��ا اختصاص منابعي س��عي کرده بخش 
حمل ونقل عمومي درون و برون ش��هري را در مسیر 

توسعه و پیشرفت قرار دهد.
وي با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت هاي بخش 
خصوصي براي توسعه حمل ونقل عمومي، افزود: دولت 
در تالش اس��ت نگاه بخش خصوصي را در پروژه هاي 
عمراني درون ش��هري و س��رمایه گذاري در حمل ونقل 
عموم��ي پررنگ کند که تا ح��دودي در این خصوص 
موفق بوده اس��ت، البته دولت حداکثر مي تواند ش��ش 
تا هفت ه��زار میلیارد تومان را به توس��عه حمل ونقل 
عمومي در کل کشور اختصاص دهد، زیرا منبعي بیشتر 

از این مقدار براي این بخش وجود ندارد.
الهوت��ي با بیان اینکه دولت ب��ه دنبال راهکاري بهتر 
براي توسعه حمل ونقل عمومي است، گفت: راهکاري که 
دولت یازدهم پیشنهاد کرد و نمایندگان مجلس توصیه 
مي کنند، فروش پروژه هاي عمراني نیمه تمام بین شهري 
و راه ها به بخش خصوصي اس��ت، زیرا با توجه به منابع 
محدودي که پیش تر عنوان شد، پروژه هاي عمراني حتي 

تا 10 سال آینده هم تمام نمي شود.

عباس نعیم امینی

سرمایه های آموختنی

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

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

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

چیزی که نمی دانستم اهمیت و ارزش شبکه سازی بود. شما 
نمی دانید کار از کجاها خواهد آمد؛ داشتن دوستان و آشنایان 
از میان سیاست مداران، کاسبان و طبقه های مختلف اجتماعی 

فرصت های زیادی برای شما به وجود خواهد آورد.

ملیسا اِستیِون
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خبر

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در صنایع بازیافت 

ظرفیت های خالی برای سرمایه گذاری در طالی کثیف

راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری 
با سرمایه های خرد بانوان

مدیرکل ام��ور بانوان و خانواده اس��تانداری اردبیل 
گف��ت: ش��رکت تعاونی توس��عه و عمران شهرس��تان 
اردبیل با هدف هدایت س��رمایه خرد و س��رگردان در 
دس��ت بانوان تشکیل می شود. به گزارش فارس ، ماریا 
موسوی در نخستین جلسه هیات موسس شرکت تعاونی 
توسعه و عمران شهرستان اردبیل اظهار کرد: برنامه ریزی 
برای تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان 
اردبیل در راستای سر و سامان دادن به سرمایه های خرد 
و سرگردان در دست مردم به ویژه بانوان شکل گرفت. وی 
گفت: در دولت تدبیر و امید فضا و ش��رایط برای اجرایی 
شدن این عملیات فراهم است. مدیرکل دفتر امور بانوان 
و خانواده استانداری اردبیل بیان کرد: این شرکت با هدف 
اس��تفاده از قابلیت های استان و تقویت روحیه جمعی و 
گروه��ی و از همه مهم تر اش��تغال و کارآفرینی و کمک 
به تولید و توس��عه اس��تان و هدایت سرمایه های خرد و 
س��رگردان بانوان استان تاسیس می ش��ود. این مسئول 
یادآور شد: س��رمایه هایی که در دس��ت بانوان است، 
عمدتا یا به صورت طال در صندوقچه ها انباش��ته شده 
یا صرف خرید تجمالت بی رویه برای منازل می ش��ود 
که اگر ما بتوانیم این س��رمایه ها را سمت و سو بدهیم 
و ای��ن حس اعتماد را در میان این قش��ر عظیم ایجاد 
کنیم که می توانند با سرمایه های سرگردان خود، برای 
اش��تغال فرزندانشان و توسعه شهر خود گامی اساسی 

بردارند، آنگاه موفق عمل کرده ایم.

یـادداشت

خبـــر

صنای��ع بازیاف��ت یک��ی از 
اقتصادی  بخش های روبه رشد 
در کش��ور اس��ت که در حال 
حاض��ر از بخ��ش اندک��ی از 
اس��تفاده  آن  پتانس��یل های 
می ش��ود. به طور کلی دو الزام 
اساسی، وجوب ایجاد و توسعه 
بازیاف��ت را در ه��ر  صنای��ع 
الزام  می کند؛  روشن  کشوری 
اول اینکه ه��ر کاالیی پس از 
برجای  پس��ماندی  مص��رف، 
می گ��ذارد و به عن��وان ی��ک 
ماده زائد به ش��مار می رود از 
این رو تهدیدی برای طبیعت 
و محی��ط زیس��ت محس��وب 
می شود که باید چاره ای برای 
آن اندیشیده شود، دلیل دوم 
هم در ب��اب تامین مواد اولیه 
اس��ت چرا که بخش وسیعی 
تولید ش��ده  پس��ماند های  از 
اس��تفاده  و  بازیافت  قابلی��ت 
تولی��د  فرآین��د  در  دوب��اره 
را داراس��ت، به عن��وان مثال از 
15ه��زار ت��ن مص��رف فعلی 
آهن در صنایع فوالد کش��ور 
حدود ش��ش ه��زار ت��ن آن 
آهن قراضه و از مواد بازیافتی 
است )که پیش تر در گزارشی 
مفصل درهمین صفحه به این 

موضوع پرداخته شد(.
بعد دیگر ماجرا اشتغال زایی 
گس��ترده ای اس��ت ک��ه این 
صنعت در کشور ایجاد خواهد 
همی��ن خص��وص  در  ک��رد. 
بازیافت  رییس انجمن صنایع 
ای��ران ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: میزان اش��تغال زایی 
صنایع بازیافت و پتانسیل های 
بس��یار  صنعت  ای��ن  بالق��وه 
در  ک��ه  به ط��وری  باالس��ت 
ح��ال حاضر قابلیت اش��تغال 
ی��ک و نی��م میلی��ون نفر در 
دارد؛  وج��ود   صنع��ت  ای��ن 
بنابراین در ش��رایط فعلی که 
بی��کاری یک��ی از معضالت و 
مس��ئوالن  اصلی  دغدغه های 
و سیاس��ت گذاران اقتص��ادی 
کشور محسوب می شود، توجه 
به این صنعت می تواند بخشی 

از این مشکالت را حل کند. 

دولت چتر حمایتی خود را 
وسیع تر کند 

ولی اهلل غالم��ی در رابطه با 
شرایط حضور بخش خصوصی 
در صنای��ع بازیافت می گوید: 
خصوص��ی  بخ��ش  طبیعت��ا 
اقتص��اد  از  بخش های��ی  در 
که  می کن��د  س��رمایه گذاری 
قابلیت سود آوری باالتری  دارد 
از این رو در س��ایر کش��ور ها 

مانند  تش��ویقی  سیاست های 
ارائه  مش��وق های مالیات��ی و 
سوبس��ید هایی به فعاالن این 
صنعت اجرا می ش��ود، اما در 
ایران دول��ت در زمینه جذب 
صنعت  این  به  سرمایه گذاران 
کار نک��رده و صنعت بازیافت 
م��ورد  بخش ه��ا  برخ��ی  در 
تهدید قرار گرفته است. البته 
بخش های��ی مانن��د بازیاف��ت 
صنای��ع فل��زی هم ب��ه دلیل 
باالیی که   ذات��ی  س��ود آوری 
دارد با استقبال سرمایه گذاران 
بخش خصوصی مواجه شده و 
وضعیت خوب��ی  دارد. وی در 
ادامه می افزای��د: وضع قوانین 
حمایت��ی درخص��وص صنایع 
نیاز ه��ای  از  یک��ی  بازیاف��ت 
این صنعت در کش��ور اس��ت 
و می تواند به رش��د و توس��عه 
بخش های��ی از این صنعت که 
مغف��ول مانده کم��ک کند و 
زمینه حضور س��رمایه گذاران 

را فراهم آورد.
صنایع  انجمن  رییس 
بازیاف��ت ای��ران ادام��ه 
منطق��ه  در  می ده��د: 
خاورمیان��ه ای��ران یکی 
از قوی تری��ن کش��ور ها 
بازیاف��ت  صنای��ع  در 
اس��ت به طوری که برای 
مث��ال بخش عمده ای از 
خودروهای  باتری ه��ای 

کش��ور ع��راق در کش��ور ما 
بازیاف��ت می ش��ود. همچنین 
برخی از پس��ماند های آسیای 
میانه برای بازیافت به کش��ور 

وارد می شود.
برخالف  می گوی��د:  غالمی 
تصورعم��وم صنع��ت بازیافت 
ج��زو صنای��ع  های ت��ک ب��ه 
ش��مار می رود و نیاز به دانش 
فن��ی و تکنولوژی باالیی  دارد 
ک��ه به لح��اظ دان��ش فنی و 
س��طح تکنول��وژی این امکان 
در کش��ور فراهم است از این 
رو اگ��ر دول��ت و مجلس چتر 
حمایتی خود را از این صنعت 
وس��یع تر کنند ام��کان جذب 
خصوص��ی  س��رمایه گذاران 

بیشتری وجود  دارد. 
طی��ف  بازیاف��ت  صنای��ع 
را  پس��ماند ها  از  وس��یعی 
ش��امل می ش��ود ام��ا به طور 
کل��ی 10 زیربخ��ش ش��امل 
بازیافت فل��زات آهنی، فلزات 
غیر آهنی، کاغذ و سلولز، انواع 
پالستیک ها  پلیمر ها،  خودرو، 
و انواع الس��تیک ها، شیش��ه، 
پس��ماند های  بات��ری،  ان��واع 
الکترونیک��ی،  و  الکتریک��ی 
پس��ماند های تر و خوراک��ی و 
بازیاف��ت فرآورده ه��ای نفتی 

و پتروش��یمی در این صنعت 
در کشور فعال است. بنابراین 
س��رمایه گذاری در هر یک از 
ای��ن زیربخش ها ی��ا حتی در 
جم��ع آوری و تفکیک، میزان 
را  متفاوت��ی  س��رمایه گذاری 
می طلبد و سود آوری متفاوتی 
هم دربر خواهد داشت. از سوی 
دیگر حج��م س��رمایه گذاری 
براس��اس  زی��ادی  ح��د  ت��ا 
ظرفیت مرکز بازیافتی اس��ت 
ک��ه قص��د راه ان��دازی آن را  
داری��د اما به طور متوس��ط با 
ی��ک س��رمایه 500 ت��ا 700 
به صورت  می توانید  میلیون��ی 
صنع��ت  ای��ن  در  حرف��ه ای 
نکته  کنی��د.  س��رمایه گذاری 
مه��م اینکه هرچقدر س��طوح 
می ش��ود،  تخصصی ت��ر  کار 
در  س��رمایه گذاری  مانن��د 
الکتریکی  قطع��ات  بازیاف��ت 
ورود  ب��رای  الکترونیک��ی،  و 
ب��ه س��رمایه بیش��تری نی��از 

 داری��د. مجوز ه��ای الزم برای 
راه اندازی ی��ک مرکز بازیافت 
از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت صادر می ش��ود که 
زمان  ماه��ی  ش��ش  ح��دود 
می برد. اگر بخواهید در بخش 
جمع آوری و تفکیک پس��ماند 
س��رمایه گذاری کنی��د بای��د 
امتی��از آن را از ش��هرداری ها 
خری��داری کنید ک��ه در این 
ص��ورت باید مبل��غ زیادی را 
صرف خرید امتیاز جمع آوری 
و تفکیک این پسماند ها کنید. 

شرایط بازار و سود آوری 
صنایع بازیافت 

مطاب��ق آمار ها حدود هفت 
درص��د از اقتص��اد کش��وری 
نظیر آمریکا به صنایع بازیافت 
کش��ور ه��ای  دارد.  تعل���ق  
س������ویی��س )55درص�د(، 
آلمان  )49درص��د(،  اتری��ش 
)48درصد(، هلند )46درصد(، 
انگلس��تان )43درصد( و نروژ 
رتبه ه��ای  در  )40درص��د( 
نخستین جدول بازیافت زباله 
در دنی��ا قرار دارند بنابراین در 
اروپایی هم روی  کش��ور های 
سرمایه گذاری های  بخش  این 
خوبی ص��ورت گرفت��ه و این 

عدد در همین س��طح اس��ت.  
آسیایی  میان کش��ور های  در 
گ��ردش  بزرگ تری��ن  چی��ن 
مال��ی را در صنای��ع بازیافت 
در اختی��ار  دارد؛ به طوری که 
برخی از مواد بازیافتی کش��ور 
ما نظی��ر ظروف پ��ت پس از 
جم��ع آوری و بس��ته بندی به 
این کش��ور صادر می شود. در 
ایران اما آمار و ارقام دقیقی از 
میزان گردش مالی و بازیافت 

زباله وجود ندارد. 
میزان سود آوری در صنایع 
بازیافت به طور متوسط حدود 
30 درص��د اس��ت البت��ه در 
برخ��ی بخش ها این س��ود تا 
65 درصد هم می رس��د و در 
برخی دیگر در حد 25درصد 
می ش��ود،  گرفت��ه  نظ��ر  در 
بنابراین قابلیت های سود آوری 
مناسبی در این صنعت وجود 

 دارد.

پسماند های 
الکترونیکی را 

دریابید 
یک��ی از زیرگروه های 
صنایع بازیافت در کشور 
پس��ماند های  احی��ای 
الکترونیکی  و  الکتریکی 
اس��ت. به گفت��ه غالمی 
خوب��ی  فعالیت ه��ای 
در ای��ن بخ��ش صورت 
گرفته و چند مرک��ز بازیافت 
راه ان��دازی  زمین��ه  ای��ن  در 
ش��ده اس��ت، ام��ا همچن��ان 
ب��رای  خوب��ی  فرصت ه��ای 
س��رمایه گذاری در این بخش 
وج��ود  دارد. وی ب��ا تاکید بر 
اینکه پس��ماند های الکتریکی 
و الکترونیکی به شدت آالینده 
اس��ت و تهدیدی جدی برای 
محیط زیست به شمار می آید، 
می افزای��د: تولی��د این گون��ه 
پس��ماند ها در جامع��ه رون��د 
فزاین��ده ای را دنب��ال می کند 
بنابرای��ن باید ب��ه این بخش 

توجه ویژه ای صورت گیرد. 

فرصت ها و تهدید های 
بازار 

مه���م ت����ری��ن نک�ت���ه 
ش��ناخت  س��رمایه گذاری  در 
فرصت ه��ا و تهدید ه��ای بازار 
اس��ت. با توجه به گستردگی 
صنای��ع بازیاف��ت ای��ن ط��ور 
نیست که فرصت ها و تهدید ها 
در تم��ام زیربخش ه��ا به یک 
می��زان باش��د. در حال حاضر 
در  سرمایه گذاری  فرصت های 
بازیاف��ت فل��زات آهنی، پت و 
فرآورده ه��ای نفتی با توجه به 
بازارهای خوبی که وجود  دارد 

فراهم اس��ت. ریی��س انجمن 
صنای��ع بازیافت ای��ران درباره 
در صنایع  فرصت های موجود 
بازیافت، رو به رش��د بودن این 
صنع��ت را مهم تری��ن فرصت 
می داند  س��رمایه گذاران  برای 
و می افزای��د: با رون��د فزاینده 
تولید پسماند در کشور آینده 
این صنعت  در  سرمایه گذاری 
بس��یار مطمئن است. از سوی 
دیگ��ر قوانی��ن حمایت��ی در 
رابطه با ای��ن صنعت در حال 
ش��کل گیری اس��ت ک��ه یک 
فرص��ت برای س��رمایه گذاران 
محس��وب می ش��ود. غالم��ی 
در رابط��ه با تهدید ه��ای بازار 
باالی  انرژی ب��ری  می گوی��د: 
این صنعت یکی از تهدید های 
مهم برای سرمایه گذاران است 
که باید ضریب محاسبه هزینه 
انرژی در این صنعت به دلیل 
منافع زیست محیطی که  دارد 
کاهش یابد البته در کشور های 
صاح��ب صنای��ع بازیافت این 
رق��م 30 درص��د پایین ت��ر از 
وی  اس��ت.   دیگ��ر  صنای��ع 
ضرای��ب مالیات��ی این صنعت 
را یک��ی دیگ��ر از عوامل عدم 
توس��عه این صنعت می داند و 
عنوان می کند: قوانین مالیاتی 
در رابطه با صنایع بازیافت باید 

اصالح شود.
اما آنچه اهمیت  دارد توجهی 
است که در سال های اخیر به 
ای��ن بخ��ش ص��ورت گرفته 
اس��ت از ای��ن رو فرصت های 
خوب��ی در ای��ن صنعت وجود 
 دارد و پیش بین��ی »فرص��ت 
امروز« این اس��ت ک��ه آینده 
این صنعت  سرمایه گذاری در 
بس��یار روش��ن خواه��د بود؛ 
بنابراین در آین��ده از توجه و 
در  بازیافت  توس��عه صنع��ت 
کشور بیشتر خواهید شنید.  

توصیه کارشناسان
رییس صنایع بازیافت ایران 
در توصیه به س��رمایه گذارانی 
که قص��د ورود به این صنعت 
را دارن��د، می گوی��د: توجه به 
تخص��ص در س��رمایه گذاری 
در صنای��ع بازیاف��ت بس��یار 
مه��م اس��ت از ای��ن رو ف��رد 
اطالعات  بای��د  س��رمایه گذار 
جامع��ی درخص��وص جوانب 
مختلف کار در اختیار داش��ته 
باشد یا از مشاوران باتجربه در 
کنار خود اس��تفاده کند.  وی 
ادام��ه می دهد: ن��وع و حجم 
براساس  باید  س��رمایه گذاری 
نیاز ها و حجم پس��ماند تولید 
ش��ده در آن منطق��ه صورت 

گیرد. 

رییس انجمن صنایع بازیافت ایران 
معتقد است میزان اشتغال زایی 
صنایع بازیافت و پتانسیل های 

بالقوه این صنعت بسیار باالست 
به طوری که در حال حاضر قابلیت 

اشتغال یک و نیم میلیون نفر دراین 
صنعت وجود  دارد

دکتر سرمایه



المیرا اکرمی
کارشناسان و پژوهشگران، 
گس�ترده  تراکم فروش�ی 
در کالنش�هرها را یک�ی از 
گرفتاری های  و  مش�کالت 
ش�هرها  ای�ن  در  ب�زرگ 
می دانند که با گذشت زمان 
و با گسترش آن به تدریج 
مواجه  بن بس�ت  با  شهرها 
صاحب نظ�ران  می ش�وند. 

افزای�ش  مانن�د  مس�ائلی 
هزینه ه�ای زندگی، اتالف 
ش�دید منابع، از بین رفتن 
رون�ق اقتص�ادی، افزایش 
هزین�ه احداث س�اختمان 
و آلودگ�ی ه�وا را از جمله 
تبع��ات و پی��ام�ده�ای 
تراکم فروشی برمی شمرند. 
اینک�ه  وج�ود  ب�ا  ام�ا 
پیامدهای منف�ی و مخرب 

مش�خص  تراکم فروش�ی 
اس�ت، در س�ال های اخیر 
ش�هرداری های کالنشهرها 
ات�کای بس�یار زی�ادی ب�ه 
تراکم فروشی و کسب درآمد 
از این طریق داشته و دارند 
و کماکان بخش عمده ای از 
درآمد شهرداری ها متکی بر 
عوارض ساخت و س�از است. 
در واقع مدیریت شهری به 

بهانه کمب�ود بودجه و عدم 
توان مالی برای اداره ش�هر 
را توجی�ه  ف�روش تراک�م 

می کند. 
تراکم فروش�ی  قاعدت�ا 
روی�ه فس�ادآلودی اس�ت 
که ت�داوم و گس�ترش آن 
کوتاه م�دت  در  می توان�د 
ش�هرها را با یک گره کور 
زیس�ت محیطی، ترافیکی 

و اجتماعی مواجه و ش�هر 
را ب�ه ی�ک زن�دان بزرگ 
تبدیل  ش�هروندان  ب�رای 
کن�د. »فرصت ام�روز« در 
کارشناس�ان  با  گفت وگ�و 
ضم�ن بررس�ی تبع�ات و 
پیامده�ای تراکم فروش�ی 
دالیل اصرار ش�هرداری ها 
ب�ر این اق�دام را بررس�ی 

کرده است.

 محس��ن بهرام غفاری، مشاور رییس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
معتقد اس��ت که تراکم فروشی به معنای 
مدیریت ش��تابزده، دسترس��ی به منابع 
آس��ان و ارزان، فروختن قانون و ارتزاق 
ک��ردن از طری��ق آن و معت��اد ک��ردن 

مدیریت شهری به این شیوه است. 
به نظر شما به چه دلیل شهرداری 
تا این اندازه بر تراکم فروشی اصرار 
دارد و ب�ه دنبال درآمدهای پایدار و 
سالمی نیس�ت که جایگزین درآمد 

حاصل از فروش تراکم کند؟ 
یک علت این اس��ت که از سال 69 به 
بعد در مدیریت ش��هری استفاده از دارو 
را جایگزین درمان کرده اند و از سال 79 

به بعد ش��وراهای شهر 
ه��م دنباله رو این رویه 
ش��هرداری ها شده اند. 
رویه  ای��ن  متاس��فانه 
وضعی��ت ناهنجاری را 
در ش��هرها ب��ه وجود 
آورده که به جز کش��ور 
ما در س��ایر کشورهای 
دنیا هیچ ما به ازایی در 
قاموس شهرس��ازی و 
نظ��ام حکومتی ندارد. 
ای��ن موضوع به معنای 
ش��تابزده،  مدیری��ت 
ب��ه منابع  دسترس��ی 
آسان و ارزان، فروختن 
قان��ون و ارتزاق کردن 
از طری��ق آن و معت��اد 
کردن مدیریت شهری 
به تراکم فروشی است. 
این در حالی است که 
ترک دادن ش��هرداری 

از اعتی��ادی ب��ه ن��ام قانون فروش��ی و 
تراکم فروشی بسیار دشوار است. 

به ظاهر ش�هرداری بودجه ای را از 
دولت دریاف�ت می کند اما بهانه اش 
این اس�ت که اعتبار اختصاص یافته 
از س�وی دول�ت کف�اف هزینه های 
اداره ش�هر را نمی ده�د و مجب�ور 
اس�ت که برای تامی�ن این هزینه ها 
تراکم فروش�ی کن�د. ای�ن در حالی 
اس�ت که الیحه درآمده�ای پایدار 
ش�هرداری نیز همچن�ان بالتکلیف 
ای�ن موض�وع دس�تاویز  و  اس�ت 
بیشتری را در اختیار شهرداری قرار 
می دهد تا به ای�ن اقدام غیرقانونی 
ادامه دهد. دیدگاه شما در این رابطه 

چیست؟ 
این موضوع از یک وجه صحیح است، 
اما این موضوعات به هیچ وجه مسئولیت 
شهرداری را کم نمی کند، بلکه دولت را 
هم در کنار ش��هرداری مسئول می کند. 
ب��ه عب��ارت دیگر ش��هرداری که مقصر 
اس��ت در کنار خ��ود یک مقصر دیگر را 
هم قرار می دهد. این به آن معنا است که 
ش��هرداری از دولت بودجه می خواهد تا 
شهر را از نظر ایجاد فضای سبز، کنترل 
ترافیک، آس��فالت خیابان ه��ا و معابر و 
سایر کارهای عمرانی اداره کند اما دولت 
پولی در اختیار شهرداری قرار نمی دهد 
و بنابراین ش��هرداری قانون فروش��ی و 
تراکم فروش��ی می کند تا بتواند ش��هر را 
اداره کند. اما این موضوع از ش��هرداری 
بابت فروش تراکم و قانون رفع مسئولیت 

نمی کند. 
ک�ه  معتقدن�د  کارشناس�ان 

ب�ا  را  کالنش�هرها  تراکم فروش�ی 
بن بس�ت مواج�ه خواه�د ک�رد. با 
این اوصاف، چ�ه راهکارهایی برای 
جلوگی�ری از تراکم فروش�ی وجود 

دارد؟ 
بی��ش از یک دهه اس��ت که به دلیل 
تراکم فروش��ی کالنش��هری مانند تهران 
از نظر اس��تانداردهای زندگی ش��هری، 
وضعی��ت معاب��ر، ترافیک، آلودگی هوا و 
منابع آب به بن بس��ت رس��یده و حتی 
دچار بحران ش��ده است. یکی از راه های 
جلوگیری از تراکم فروش��ی این اس��ت 
که در ش��هرهای کوچک م��ردم هزینه 
نگه��داری ش��هر را پرداخ��ت کنن��د و 
کس��ری های موجود نیز از طریق منابع 
مال��ی دول��ت پرداخت 
ش��ود اما عمده تامین 
این هزینه ها باید متکی 
بر عوارضی باش��د که از 
مردم وصول می ش��ود. 
ول��ی در ح��ال حاضر 
وصول  ع��وارض  ای��ن 
نمی ش��ود، زی��را مردم 
را ب��ه رای��گان زندگی 
کردن در ش��هر عادت 
ای��ن  اوج  و  داده ان��د 
روش را در دوره هشت 
س��اله گذشته مدیریت 
کش��ور ش��اهد بودیم. 
اما در مورد ش��هرهای 
متوس��ط ک��ه کارکرد 
منطق��ه ای دارند مانند 
آب��ادان و بندرعب��اس 
و  منطق��ه  ی��ک  ک��ه 
چند ش��هر از خدمات 
ارائه ش��ده توسط آنها 
اس��تفاده می کنن��د، باید خرج اداره آنها 
را ساکنان همان منطقه پرداخت کنند. 
ام��ا هزینه اداره ش��هرهای بزرگی مانند 
تهران، مشهد و تبریز که دارای کارکرد 
فرا منطقه ای و ملی هس��تند، باید توسط 
م��ردم کل کش��ور پرداخت ش��ود. این 
موضوع در مورد پایتخت که کل کش��ور 
از خدمات س��ازمان ها و نهادهای مستقر 
در آن اس��تفاده می کنند، بیش��تر است. 
زی��را قوای س��ه گانه، اداره های دولتی و 
بیمارس��تان ها در ته��ران ق��رار دارند و 
بخش��ی از مراجعان آنها را مردم س��ایر 
مناطق کشور تشکیل می دهند. بنابراین، 
از آنجا که مردم کل کشور از خدمات این 
بخش ها اس��تفاده می کنند، هزینه اداره 
آنه��ا باید از طری��ق مالیات مردم تامین 
ش��ود. در واقع منطقی هم نیس��ت که 
هزینه عوارض ش��هر را از ساکنان تهران 
اخذ کنند. اما س��اکنان س��ایر شهرهای 
کش��ور از خدمات س��ازمان ها، اداره ها و 
نهادهای مستقر در پایتخت بهره بگیرند. 
بنابراین، فرمول به این شکل می شود 
که باید هزینه اداره ش��هر از جیب مردم 
و بهره برداران مس��تقیم پرداخت شود و 

دولت باید کسری را پرداخت کند.
 ب��ه ای��ن ترتی��ب، ه��ر چه ش��هرها 
بزرگ تر می ش��وند، سهم دولت در اداره 
ش��هرها باید بیشتر شود. این فرمول در 
تمام کش��ورهای دنیا نیز جاری اس��ت 
و ش��هرهایی مانن��د پاری��س، لن��دن و 
توکیو با تراکم فروش��ی اداره نمی شوند و 
کار درس��ت این اس��ت که در کشور ما 
مدیریت شهری از شیوه اداره شهرها در 

دنیا الگوبرداری کند. 

بیت اهلل س��تاریان، کارشناس مسکن 
معتقد اس��ت ک��ه تراکم فروش��ی تمام 
مطالع��ات و بررس��ی های کارشناس��ی 
مربوط به یک ش��هر را زیر س��وال برده 

و از بین می برد. 
اگ�ر از دی�دگاه شهرس�ازی ب�ه 
تراکم فروش�ی بنگریم، این موضوع 

چه معنا و مفهومی دارد؟ 
تراکم فروش��ی اساسا معنا و مفهومی 
در شهرسازی ندارد. به عبارت دیگر اگر 
از دیدگاه شهرس��ازی به تراکم فروش��ی 
ن��گاه کنی��م اصال این موض��وع بی معنا 
و بی مفه��وم اس��ت. معموال برای ش��هر 
اس��ناد باالدس��تی تهیه می شود، مانند 
ط��رح تفضیل��ی و غی��ره. ای��ن طرح ها 

اس��ناد شهری هستند 
ش��هری  مدیری��ت  و 
براس��اس این اس��ناد، 
تراک��م ه��ر منطقه را 
می کن��د.  مش��خص 
تهی��ه این اس��ناد هم 
یک روند کارشناس��ی، 
تحقیقاتی  و  مطالعاتی 
را ب��ا یکس��ری اهداف 
کام��ال روش��ن ط��ی 
می کند. در این شرایط 
این  به  تراکم فروش��ی 
معناس��ت که تمام این 
مطالعات و بررسی های 
نادی��ده  کارشناس��ی 
گرفته شده و طرح های 
باالدستی شهر به هیچ 

انگاشته شود. 
ب�ه نظ�ر ش�ما با 
وج�ود مس�ائلی که 
ذک�ر کردی�د چ�را 

ش�هرداری ها به تراکم فروش�ی رو 
آورده اند؟ 

قاعدتا شهرداری نیازمند درآمد است 
و متاس��فانه در کشور ما بخش عمده ای 
از درآمد ش��هرداری از تراکم فروش��ی و 
ص��دور پروانه های ساخت وس��از تامین 
می ش��ود. ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
برخالف کش��ور ما، در سایر کشورهای 
دنی��ا ش��هرداری ها درآمدهای بس��یار 
وس��یع دیگ��ری دارند. به عن��وان مثال 
در س��ایر کشورها ش��هرداری ها ساالنه 
از ش��هروندان عوارض بس��یار سنگین، 
روش��ن و درس��تی را دریافت می کنند. 
در واقع زمانی که شهرداری خیابان ها را 
آسفالت و هزینه هایی را بابت این اقدام 
پرداخت می کند، صاحبان خودروهایی 
که در شهر تردد دارند باید به شهرداری 
عوارض پرداخت کنند یا باید شهروندان 
ب��رای جمع آوری زباله ها به ش��هرداری 
عوارض بپردازند یا شهروندانی که برای 
کار و ام��رار معاش در ش��هر رفت و آمد 
دارن��د باید ملزم به پرداخت عوارض به 
مدیریت ش��هری باشند.  در حال حاضر 
در اغلب ش��هرهای دنیا چنین اتفاقاتی 
رخ می ده��د و هری��ک از ش��هروندان 
عوارض و مالیات مشخص به شهرداری 
پرداخت می کنند. در واقع اگر هزینه های 
شهرداری را به تعداد شهروندان تقسیم 
کنی��م، قاع��ده و قان��ون این اس��ت که 
هزینه های هر شهری متعلق به مردمی 
اس��ت ک��ه در آن زندگ��ی می کنن��د و 
نمی توان این هزینه ها را از ش��هروندان 
یک شهر دیگر تامین کرد یا اینکه نباید 
دولت از محل فروش نفت و گاز عوارض 

زندگی ش��هروندان یک شهر را پرداخت 
کند. در واقع ش��هرداری باید هزینه هر 
منطقه را به س��رانه تعداد افرادی که در 
آن منطقه زندگی می کنند، تقسیم کند 
و ش��هروندان ملزم به پرداخت عوارض 

مشخص شده باشند. 
متاس��فانه در کش��ور ما شهرداری ها 
قوانی��ن و اختیارات��ی مش��ابه آنچه در 
س��ایر کش��ورها وجود دارد، در اختیار 
ندارند، اما مدیریت شهری موظف است 
خدمات مختلفی مانند جمع آوری زباله 
و آس��فالت کردن خیابان ها را ارائه دهد 
و بنابرای��ن ناچ��ار ب��ه اقدامات��ی مانند 
تراکم فروش��ی می شود تا درآمدهایی را 

کسب کند. 
ب�ه ه��ر ح��ال 
ی  ر ا د ش�ه�����ر
ی��ی  ب�ودج�ه ه�ا
را از دول�ت دریافت 
می کن�د ام�ا به نظر 
آنج�ا  از  می رس�د 
که درآمد ناش�ی از 
تراکم فروشی بسیار 
کالن است، همچنان 
ب�ه این اق�دام ادامه 
ده�د و حت�ی آن را 

گسترش می دهد.
بودج��ه ای که دولت 
به شهرداری اختصاص 
مقاب��ل  در  می ده��د، 
هزینه های شهر بسیار 
ناچی��ز اس��ت. هزینه 
زیرساخت های  احداث 
ش��هری مانند مترو که 
از  بس��یاری  نسل های 
آن اس��تفاده می کنند، 
باید توسط دولت پرداخت شود و دولت 
موظف به اختصاص و پرداخت این قبیل 
اعتبارات اس��ت اما گاه��ی اوقات حتی 
بودج��ه اختصاص یافته توس��ط دولت 
نی��ز کفاف نمی ده��د و بنابراین در دنیا 
بخشی از این هزینه ها توسط شهروندان 
پرداخت می ش��ود. اما هزینه جمع آوری 
زباله، نگهداری تاسیس��ات ش��هری و... 
بای��د به طور کامل توس��ط ش��هروندان 
پرداخت ش��ود.  به عن��وان مثال اگر در 
ش��هر ته��ران رقم مورد نی��از برای این 
اقدامات را به تعداد ش��هروندان تقسیم 
کنیم، ماهانه سهم هر نفر 100 هزار تا 

150 هزار تومان می شود. 
ای��ن در حالی اس��ت که ش��هرداری 
تهران ساالنه رقمی بین 20 هزار تا 50 
هزار تومان از هر خانوار دریافت می کند. 
بنابراین مشخص است که چنین ارقامی 
نمی تواند پاسخگوی هزینه های شهری 
ش��ود و در چنین شرایط وقوع مسائلی 
مانند تراکم فروشی اجتناب ناپذیر است. 
و  تبع�ات  چ�ه  تراکم فروش�ی 
پیامدهای�ی را برای ش�هرها به بار 

می آورد؟ 
همان طور که اشاره کردم تراکم فروشی 
ب��ه معنای از بین ب��ردن تمام مطالعات 
کارشناس��ی مربوط به یک ش��هر است. 
در چنی��ن ش��رایطی فروش تراکم فقط 
یک تصویر برای ش��هر به جا می گذارد 
ک��ه در خیابان ه��ا و معابر آن مطالعات 
و بررس��ی های کارشناسی نادیده گرفته 
شده است. به عبارت دیگر تراکم فروشی 
تمام مطالعات کارشناسی مربوط به یک 

شهر را زیر سوال می برد. 

کارشناسان در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح کردند
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تراکم فروشی؛ زمینه ساز فساد

تراکم فروش��ی به ش��کلی که در حال حاضر اتفاق 
می افتد، به اقتصاد مل��ی زیان وارد می کند. عوارض 
ناش��ی از فروش تراکم س��هل الوصول است، به این 
معنا که شهرداری بدون تالش برای ارتقای کیفیت 
زندگ��ی ش��هروندان، از فروش تراکم ب��ه متقاضیان 
پروان��ه ساخت و س��از که تع��داد آنها نیز نس��بت به 
جمعیت شهری محدود است، بخشی از درآمد خود 

را تامین می کند. 
در واق��ع این اقدام ش��هرداری نظی��ر اقدام دولت 
در ف��روش نفت اس��ت، زیرا دولت نی��ز بدون تالش 
برای ارتقای تکنولوژی یا رقابت پذیر کردن اقتصاد از 

محل فروش نفت درآمد کسب می کند. 
معموال درآمد ناشی از تراکم فروشی امکان هزینه 
ب��دون نظ��ارت را برای ش��هرداری فراه��م می کند. 
زیرا درآمد ناش��ی از فروش تراک��م جزو درآمدهای 
عمومی نیس��ت و بنابراین نظارت��ی بر نحوه دریافت 
و هزینه کرد آن وجود ندارد. این در حالی اس��ت که 
اگر شهرداری بخواهد درآمد حاصل از تراکم فروشی 
را ب��ا درآمد حاص��ل از ع��وارض غیر ساخت و س��از 
جایگزین کن��د، نیازمند یک بانک اطالعاتی فراگیر، 
دقیق و به روزش��ونده اس��ت. بنابراین شهرداری باید 
ب��رای وصول درآمده��ای خود س��ازوکارها و اصول 
جم��ع آوری درآمد را طرح ریزی کند که این موضوع 
را دش��وار می داند. اما در مقابل درآمد تراکم فروشی 
س��هل الوصول اس��ت و متقاضی��ان دریاف��ت پروانه 
ساخت وس��از در زمان دریافت ای��ن پروانه، عوارض 

تراکم را به شهرداری پرداخت می کنند. 
ام��ا در ای��ن می��ان یک��ی از دالی��ل رو آوردن 
ش��هرداری ها به تراکم فروشی، ایجاد محدودیت های 
مال��ی برای دولت از اواس��ط دهه 60 بود که موجب 
شد شهرداری برای تامین مالی خود به فروش تراکم 

متصل شود.
ای��ن در حالی اس��ت که در اکثر کش��ورهای دنیا 
دولت ه��ا 20 تا 40 درصد درآمدهای ش��هرداری را 
در قالب ارائه کمک تامین می کنند، ولی در کش��ور 
ما چنین ش��رایطی وجود ن��دارد و حتی در مواردی 

دولت ها تعهدات قانونی خود در قبال ش��هرداری ها 
را انج��ام نمی دهند و بنابراین ش��هرداری ها مجبور 
می ش��وند برای جبران کس��ری بودجه و به منظور 
تامین هزینه های خود به تراکم فروشی متصل شوند. 
در م��ورد پرداخ��ت بودج��ه از س��وی دول��ت به 
شهرداری ها نیز باید به این نکته اشاره کنم که فقط 
برخی از شهرداری های کوچک منابع و بودجه ای را 
از دول��ت دریافت می کنند ک��ه آن هم رقم چندان 
قابل توجهی نیس��ت و همان طور که گفته شد عمدتا 
مخت��ص ش��هرداری های کوچک اس��ت ک��ه برای 
تامین هزینه های خود با مش��کالتی مواجه هستند. 
اما برای آنکه ش��هرداری ها دس��ت از تراکم فروشی 
بردارند، باید الیحه یا طرحی قانونی از س��وی دولت 
ی��ا مجلس تهیه و تدوین ش��ود و در ای��ن الیحه یا 
طرح، ش��هرداری ها ملزم ش��وند که در قالب برنامه 
زمان بندی ش��ده به سمت کس��ب درآمدهای پایدار 
حرکت کنند. از این جه��ت باید زمان بندی در نظر 
گرفته شود که شهرداری ها نیز باید تمهیدات الزم را 
برای تحقق این موضوع فراهم کنند. همچنین یکی 
دیگر از راهکارها برای جلوگیری از تراکم فروشی این 
اس��ت که دولت باید تعهدات قانون��ی خود در قبال 
ش��هرداری ها و پرداخت به موقع اعتبارات را به انجام 

برساند. 
ام��ا از آنجا که تراکم فروش��ی براس��اس توافقات 
پروانه ه��ای  دریاف��ت  متقاضی��ان  ب��ا  ش��هرداری 
ساخت وس��از اس��ت، چندان قابل کنترل نیس��ت و 
همین نظارت پذیر نبودن موجب می ش��ود که زمینه 

برای فساد آماده شود.
پیامد دیگر فروش تراکم این اس��ت که س��اختار 
طراح��ی ش��هری را به ش��دت به هم می ری��زد. زیرا 
در مناط��ق ش��مالی و مرتفع ش��هر قیمت ها باالتر 
اس��ت و س��ازندگان مسکن مبالغ بیش��تری را بابت 
آنه��ا پرداخت می کنند یا در برخ��ی مناطق، تراکم 
براس��اس قانون محدود شده اس��ت و تراکم فروشی 
در این مناطق باعث می ش��ود که ساختار شهر دچار 

آشفتگی شود.
نمون��ه بارز این اتف��اق در منطق��ه 22 تهران رخ 
داده اس��ت که از مجاری تنفس��ی پایتخت به شمار 
می رف��ت، اما به دلیل تخلفاتی ک��ه به دلیل فروش 
تراک��م رخ داده اس��ت، تعداد بس��یاری آپارتمان با 
ارتفاع باال در این منطقه احداث ش��ده اس��ت. یکی 
دیگ��ر از پیامده��ای تراکم فروش��ی ص��دور پروانه 
ساخت وساز برای مجتمع های تجاری به میزان مازاد 
بر تقاضا اس��ت که این اقدام سرمایه شهر را با اتالف 
همراه می کند و زمینه ورشکستگی خریداران تراکم 

را فراهم می آورد. 
این در حالی اس��ت که صدور پروانه ساخت و س��از 
برای مجتمع های تجاری باید براس��اس برآوردهای 

دقیق از میزان تقاضا باشد. 
ام��ا نکته حائز اهمیت این اس��ت که هرچه زمان 
بیش��تری می گ��ذرد، اصالح پذیری این سیس��تم با 
مش��کالت بیش��تری روبه رو می ش��ود و به س��ختی 
می توان ش��هرداری ها را از تراکم فروش��ی منع کرد. 
زیرا همان طور که گفته ش��د ش��هرداری ب��ا اتکا به 
درآمد ناش��ی از فروش تراکم، خود را از ایجاد بانک 
اطالعاتی بی نیاز کرده و متاسفانه روزبه روز وابستگی 
مدیریت شهری به این عمل و کسب درآمد از طریق 

آن بیشتر می شود. 

 اعطای مجوز تراکم 
در شهرهای مشهور جهان 

یک روش متداول برای توس��عه فضاهای شهری، 
تخصی��ص مجوز تراکم ساخت و س��از اس��ت . با این 
وجود، توسعه ش��هری عالوه بر نیاز به مجوز تراکم، 
در بخش زیرس��اخت ها نیز توجه وی��ژه می خواهد . 
در واق��ع اعطای مجوز تراکم ب��دون در نظر گرفتن 
پتانسیل های توسعه منطقه، شرایط زیست محیطی، 
شرایط رفاهی و اجتماعی غیر ممکن است . شهرهای 
بزرگ در سراس��ر دنیا، با مس��ائل مربوط به تراکم و 
گس��ترش ساخت و ساز درگیرند . اما چگونگی رشد و 
توس��عه در هر شهر و کش��ور بنا بر نظر مسئوالن با 

روش هایی متفاوت صورت می گیرد . 
اعطای تراکم با در نظر گرفتن اصول 

شهرسازی و معماری 
مقامات هر ش��هر، هنگام اعطای مجوز تراکم باید 
نکته های متعددی را مدنظ��ر قرار دهند که یکی از 
مهم ترین آنها توجه به ویژگی های شهرسازی اصولی 
اس��ت . برای روشن تر ش��دن ارتباط تراکم و زیبایی 
فضاهای ش��هری، کافی اس��ت به نمونه های مشهور 

نگاه کنیم:
پاریس: ش��هر پاریس به عنوان یک��ی از زیباترین 
و اصولی تری��ن پایتخت های جه��ان از لحاظ تراکم 
ساخت و ساز شناخته می شود . بدون هیچ اغراقی، این 
مس��ئله امکان پذیر نمی شد، جز با دقت و حساسیت 
شدید مسئوالن شهرداری پاریس در طول چند صد 
سال گذشته. پاریس از معدود شهرهای دنیاست که 
جز در موارد خاص، تراکم برای ساخت برج با سقف 
ارتفاع فراتر از حد معینی نمی گیرد . هرگونه تخریب، 
ساخت و س��از و نوسازی با دقت نظر شدید مسئوالن 
همراه اس��ت و ارتفاع و عرض بناها در هر محله تابع 

نظم خاصی است . 
عدم مشاهده ساختمان های متنوع و کوتاه و بلند 
در ی��ک کوچ��ه و خیابان و هماهنگی نس��بی بافت 
س��اختمان های پاریس، این ش��هر را منحصر به فرد 
کرده است . مس��ئوالن شهرسازی در پاریس همواره 
بر حفظ بافت س��نتی در عین مدرنیزه کردن ش��هر 
تاکید داشته اند . بارسلونا نمونه مشابهی از محدودیت 
اعط��ای تراکم ب��رای حف��ظ زیبایی ش��هر در بین 

شهرهای اتحادیه اروپاست.
س��نگاپور: این ش��هر به عن��وان روی دیگر س��که 
شناخته می شود؛ یکی از شلوغ ترین، نامتعارف ترین 
و غیر اصولی تری��ن نمونه ه��ای اعط��ای تراکم برای 
ساخت و س��از در دنیا . ش��هری که مس��ئوالنش طی 
س��ال های اخیر، چندان توجهی به حجم مجوزهای 
تراکم��ی که صادر می کرده اند، نداش��ته و در نتیجه 
این ش��هر از لحاظ ظاهری، بافتی به شدت نامتعارف 
پی��دا کرده اس��ت . ازدح��ام در وس��ایل حمل و نقل 
عمومی، ترافیک و شلوغی خیابان ها، عدم هماهنگی 
تعداد ساکنان ش��هر با فضاهای تفریحی و خدماتی 
ش��هر، حاصل همی��ن اعطای تراکم بی رویه اس��ت . 
هنگ کن��گ از لح��اظ تاثی��ر نامتع��ارف تراک��م بر 
المان های شهرسازی و شهرنشینی، وضعیتی مشابه 
با سنگاپور دارد . سه شهر نیویورک، شیکاگو و تورنتو 
جزو ش��هرهایی هس��تند که از این حیث در جایگاه 

حد وسط قرار دارند.
تاثیر مستقیم تراکم بر روند قیمت امالک 

دوبلین و مادرید، دو پایتخت اروپایی هس��تند که 
س��ال گذش��ته میالدی را با تجربه جالبی از قیمت 
ملک پشت سر گذاشتند. اعطای تراکم ساخت و ساز 
در دوبلی��ن، پایتخت ایرلند، حائز ش��رایطی بود که 
زمینه س��از رش��د صعودی قیمت مس��کن در نیمه 
ابتدایی سال گذشته میالدی شد. دولت ایرلند برای 
جلوگیری از شدت گرفتن این سیر صعودی با اعمال 
تغییراتی در شرایط اعطای مجوز ساخت و ساز، سقف 
قیمت مسکن را تا حدود زیادی کنترل کرد . مادرید 
به عنوان یکی از ش��هرهای پررونق اسپانیا در حیطه 
امالک، س��ال گذش��ته ش��اهد تورم چش��مگیر در 
بخش ملک ب��ود . اعمال قوانین جدی��د برای تراکم 
و ساخت و ساز، باعث کنترل نسبی این وضعیت شد . 
اما اس��ترالیا که رکورددار باالتری��ن نرخ مالکیت 
خانه در جهان با رقم بیش از 60 درصد تملک است 
از آوریل سال گذشته میالدی برای کنترل وضعیت 
قیمت ملک در کش��ور تغییرهای��ی در روند اعطای 
مجوز ه��ای ساخت و س��از و مالیات ایج��اد کرد . این 
تغییرها با توجه به رش��د بی سابقه قیمت امالک در 
منطقه طالیی کوییزلند و شهر سیدنی اعمال شدند . 

تراکم و رکود و رونق اقتصادی شهرها 
اعط��ای مج��وز تراک��م، تاثیری کامال محس��وس 
بر چش��م انداز اقتصادی ش��هرها دارد. ش��هر پکن، 
ط��ی دو ده��ه گذش��ته رش��د ش��ایان توجهی در 
بخش ساخت و س��از داشته اس��ت . اما این گسترش 
ساخت و س��از، همراه بوده با توس��عه فضای تجاری 
و اقتصادی ش��هر پکن . درواق��ع رونق گرفتن بخش 
امالک به دیده ش��دن هر چه بیش��تر شهر و حضور 
تاج��ران و س��رمایه گذاران خارجی در ش��هر کمک 
کرده و به عبارت دیگر، در تجاری شدن فضای شهر 
موثر بوده است. بر این اساس، بخش شمالی شهر که 
بیشتر شامل ساخت و س��ازهای تجاری است، تفاوت 
محسوسی با بخش جنوبی که بافتی مسکونی دارد، 

پیدا کرده است . 
اما اعط��ای تراکم گاهی نتیج��ه ای معکوس دارد 
و حتی مس��ئوالن ش��هر حاضر نیس��تند، هیچگونه 
تجرب��ه دوب��اره ای در ای��ن زمینه داش��ته باش��ند . 
نیوجرس��ی و فلوریدا دو منطقه ای هستند که از این 
لح��اظ تجربه هایی کامال برعکس دارند . ش��هرداری 
نیوجرسی و حومه از حدود یک دهه پیش با افزایش 
تس��هیالت ساخت و ساز و اعطای مجوز تراکم، کمک 
کرد نیوجرس��ی رونق اقتصادی و تج��اری را تجربه 
کند . این روند همچنان با فروش زمین های دولتی با 

قیمت های مناسب ادامه دارد.
ام��ا فلوری��دا ش��رایط اعط��ای تراک��م به ش��دت 
س��خت گیرانه ای دارد . علت این همه سخت گیری به 
وضعیت بومی منطقه برمی گردد . تجربه نش��ان داده 
اقتصاد این منطقه چندان نرمشی برای ساخت و ساز 

و فعالیت در بخش ملک ندارد . 

آزمـوده دیدگاه

محسن بهرام غفاری: 

شهرداری معتاد تراکم فروشی شده است
بیت اهلل ستاریان:  

تراکم فروشی مطالعات کارشناسی را نابود می کند

شهرداری از دولت بودجه 
می خواهد تا شهر را از نظر 
ایجاد فضای سبز، کنترل 

ترافیک، آسفالت خیابان ها 
و معابر و سایر کارهای 

عمرانی اداره کند اما دولت 
پولی در اختیار شهرداری 
قرار نمی دهد و بنابراین 

شهرداری قانون فروشی 
و تراکم فروشی می کند تا 

بتواند شهر را اداره کند

تراکم فروشی اساسا معنا 
و مفهومی در شهرسازی 
ندارد. معموال برای شهر 

اسناد باالدستی تهیه 
می شود و مدیریت شهری 
بر اساس این اسناد تراکم 

هر منطقه را مشخص 
می کند. تراکم فروشی به 
این معناست که تمام این 
مطالعات و بررسی های 

کارشناسی نادیده گرفته 
شود

حجت اهلل میرزایی
کارشناس و پژوهشگر اقتصاد شهری

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت



كرهشمالیكارگرصادرمیكند
به گ��زارش نیویورک تایمز، دس��تمزد 
ه��زاران کارگر کره ش��مالی در خارج 
از ای��ن کش��ور، برای خری��د کاالهای 
لوکس و ش��کوفایی ساخت و س��از در 
پیونگ یانگ خرج می شود. فعاالن حقوق بشر می گویند ده ها 
هزار نفر از مردم فقیر کره ش��مالی ب��رای کار به عنوان برده 
دولتی به خارج از این کش��ور فرس��تاده می شوند و دستمزد 
کار آنها مصادره و برای خرید کاالهای لوکس برای رژیم این 
کش��ور هزینه می شود. این عمل که از دهه ٨٠ تاکنون برای 
پر کردن خزانه پادشاهی این سیستم منزوی انجام می شود، 
در زم��ان حکومت کیم جون��گ اون که پس از مرگ پدرش 
در س��ال ٢٠١١ به قدرت رس��ید ش��تاب یافته است. گفته 
می شد تا سال ٢٠١٢ حدود ٦٥ هزار کارگر از این کشور در 
کش��ورهای سراسر جهان کار می کردند و اوضاع زندگی آنها 
اغلب وحشتناک است. این فعاالن به روزنامه نیویورک تایمز 
گفتند تعداد این کارگران از آن س��ال به بعد به حدود ١٠٠ 
هزار نفر رسیده است. آهن میونگ چال، رییس گروه حقوق 
بشر دیده بان NK  که در سئول استقرار دارد به این روزنامه 
گفت پیونگ یانگ از کارگران خود سوءاستفاده می کند تا از 
دس��تمزدهای آنها خزانه خصوصی خود را فربه تر کند. وی 
همچنین افزود: کیم از این پول برای خرید کاالهای لوکس 
ب��رای پیروان نخبه خ��ود و ساخت و س��ازهای اخیر در کره 

شمالی استفاده می کند تا قدرت خود را به نمایش بگذارد.

walletراهحلگوگلبرایاحیای
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، پس 
از آنکه اپل س��ال گذش��ته در جریان 
مراسم معرفی آیفون های جدید خود، 
سیس��تم پرداخت اپل پ��ی را معرفی 
کرد، بس��یاری از کمپانی ها در راستای بازیابی سرویس های 
پیش��ین خود یا ایجاد سرویس پرداخت جدید اقدام کردند. 
گوگل نیز درصدد احیای س��رویس Wallet  خود اس��ت. 
براساس  این گزارش،گوگل برای احیای سرویس گوگل والت 
درصدد خرید سافت کارد است. سافت کارد سرویس پرداختی 
اس��ت که ش��ماری از اپراتورهای مخابراتی مالکیت آن را در 
اختیار دارند. پیش تر گوگل نتوانست توافقی را با اپراتورهای 
مخابراتی برای گسترش سرویس پرداخت خود حاصل کند، 
ازاین رو گوگل والت نتوانست موفقیت چشمگیری را برای خود 
کس��ب کند. حال پس از آنکه اپراتورهایی نظیر AT&T و 
T-Mobile نتوانس��تند ب��ه آنچه در نظر داش��تند با اپل 
برسند، رو به سوی دوست پیش��ین خود آورده اند. براساس 
گزارش های منتشر شده، گوگل در قبال پشتیبانی از والت به 
این اپراتورها مبلغی را پرداخت خواهد کرد که مبلغ پرداخت 
شده با اضافه شدن امکان نمایش تبلیغات نیز بیش از پیش 
افزایش خواهد یافت. براساس شنیده ها، این موضوع هنوز در 
مراحل اولیه اس��ت و امکان دارد اصال این همکاری هیچ گاه 
روی ندهد. در صورتی که همکاری طرفین با موفقیت ادامه 
داشته باش��د، در جریان برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان 

گوگل شاهد اعالم عمومی آن خواهیم بود.

صادراتبرقایرانبهپاكستان
بارفعتحریمها

به گزارش نیویورک تایمز، ایده صادرات 
س��ه هزار م��گاوات ب��رق از ای��ران به 
پاکستان در ابتدا از سوی یک شرکت 
مس��تقر در دوب��ی موس��وم ب��ه گروه 
االوکیلی در سال ٢٠١4 پیشنهاد شد اما این شرکت پس از 
آن از حمایت این طرح س��رباز زد. در آوریل ٢٠١4، روزنامه 
نیویورک تایم��ز گزارش داد که ش��رکت االوکیلی و دو مدیر 
آن به علت تالش ب��رای دور زدن تحریم های علیه ایران در 
فهرس��ت سیاه آمریکا قرار گرفتند. مقامات وزارت آب و برق 
پاکس��تان در نشس��ت کابینه دولت در مورد موضوع انرژی 
در ١٢ فوریه به نواز ش��ریف، نخس��ت وزیر این کشور اطالع 
دادند که این وزارتخانه تالش کرده اس��ت تا سرمایه گذاران 
دیگری برای این پروژه بیابد اما آنها اذعان کردند تازمانی که 
تحریم های بین المللی علیه ایران برداش��ته نشود، پیشرفت 
این پروژه امکان پذیر نخواهد بود. به نظر می رسد که مشکل 
اصلی نحوه انجام پرداخت ها به ایران باش��د چراکه سیستم 
مالی این کش��ور به طور کامل توسط آمریکا و اتحادیه اروپا 
مورد تحریم قرار گرفته است و هیچ بانک  پاکستانی تمایلی به 
انجام فرآیند پرداخت ها به شرکت های انرژی در ایران ندارد. 
پاکستان قبال یک توافق برای واردات 73 مگاوات برق از ایران 
برای تامین انرژی گوادر به امضا رس��انده اس��ت اما از س��ال 

٢٠١١ تاکنون نتوانسته پول برق ایران را بپردازد.

تازه تری��ن آمار گمرک از اوضاع تجارت خارجی ایران منتش��ر ش��د که بر این اس��اس 
جمهوری اس��المی ایران طی ١١ ماهه امس��ال به میزان ۹4 میلیارد و ٥٦4 میلیون دالر 
انواع کاال با س��ایر کش��ورها مبادله کرده اس��ت. در این مدت 4٦ میلیارد و 3٠٦ میلیون 
دالر انواع کاال صادر و به میزان 4٨ میلیارد و ٢٥٨ میلیون دالر انواع کاال وارد کشورمان 
ش��ده اس��ت. آمار تجارت خارجی ١١ ماهه ماهه کش��ورمان از افزایش ٢٢.٠٥ درصدی 
ارزش ص��ادرات کش��ورمان و ١٢.3٠ درص��دی ارزش واردات حکای��ت دارد. اقالم عمده 
صادرات غیر نفتی در مدت یاد ش��ده ش��امل پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، متانول، 
پلی اتیلن گرید فیلم و قیر نفت بوده و عمده ترین خریداران کاالهای صادراتی کشورمان 
هم به ترتیب چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانس��تان و هند بوده اند. عمده واردات 
کشورمان هم به ترتیب به گندم با سهم 4.٦٠ درصدی از کل ارزش واردات، وسایل نقلیه 
با موتور پیس��تونی درون سوز با حجم سیلندر بیش��تر از ١٥٠٠ سانتیمتر مکعب با ٦٦.3 
درصد، ذرت با 3.3١ درصد، برنج با ٢.٦٨ درصد و کنجاله سویا با ٢.٠4 درصد اختصاص 
دارد و عمده کشورهای صادرکننده کاال به ایران هم در ١١ ماهه امسال به ترتیب شامل 

چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است. 

آمریکایالتین،بازندهاصلیجنگقیمتینفت
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با تاسیس دانش��گاه ها و موسسات آموزش 
عال��ی غیر دولت��ی و غیر انتفاع��ی، آم��وزش 
دانش��گاهی به صورت آس��ان تری در اختیار 
داوطلبان ورود به دانش��گاه ها در موسس��ات 
آم��وزش عالی قرار گرفت. ش��هریه پایه این 
دانش��گاه ها باعث ش��د تا تعداد قابل توجهی 
از داوطلب��ان ورود به آم��وزش عالی در این 
موسسات و دانش��گاه ها تحصیل خود را آغاز 
کنند و برخالف تصور، دانش��جویانی که این 
دانشگاه ها را انتخاب می کنند، از طبقه مرفه 
نیس��تند و بیش��تر از قشر متوس��ط جامعه 
هستند. هم اکنون ١٠درصد کل دانشجویان 
به تحصیل در این موسسات مشغول هستند. 
در مورد واگذاری ش��هریه به دانش��گاه های 

غیر دولت��ی و اعتم��ادی که اتحادی��ه به این 
دانش��گاه ها داش��ت، ای��ن را می گوی��م که 
دانش��گاه های غیر دولتی افزایش ش��هریه به 
مقدار زیاد و ش��وک آور را در دستور کار قرار 
نداده ان��د. در چندین جلس��ه که با ش��ورای 
مرکزی این موسسات داشتیم، به این نتیجه 
رسیدیم که افزایش شهریه برای دانشجویان 
س��ال تحصیلی ۹٥-۹4 در تمام مقاطع بین 
١٥ ت��ا ٢٠ درص��د ب��ه تصویب هی��ات امنا 
رسیده و در مورد دانشجویان قدیم که تعداد 
زیادی را ش��امل می شوند، مبلغ شهریه ثابت 
به همان میزان قبل��ی پا برجا خواهد ماند و 
ش��هریه متغیرشان مثل بقیه به همان میزان 

١٥ تا ٢٠ درصد افزایش خواهد داشت. 
در م��ورد دانش��جویان غیر دولتی نظرمان 
این اس��ت که عالوه بر آن پولی که دانشجو 
می ده��د و ب��رای فعالیت ه��ای فرهنگ��ی، 

آموزش��ی و ورزش��ی کافی نیست، وزارتخانه 
کمک کند تا از وجوه ارائه شده جهت توسعه 
فضاهای فرهنگی و ورزش��ی به دانش��گاه ها 
و موسس��ات آم��وزش عال��ی و غیر دولت��ی 

تخصیص پیدا کند. 
همان ط��ور که می دانید تمام دانش��جویان 
این موسسات ش��هریه می پردازند، پس بهتر 
است وام شهریه متناسب با شهریه در اختیار 
این دانش��جویان قرار گیرد و دانشجویان به 
دلیل نداش��تن پ��ول ترک تحصی��ل نکنند. 
بنابرای��ن اکنون بودجه وزارتخانه کم اس��ت 
و کاری هم نمی ش��ود کرد. پس خواسته ما 
از وزارتخانه این اس��ت که اگر می توانند هم 
مبلغ و هم تعداد وام شهریه را افزایش دهند 
تا افراد در این دانش��گاه با خیال راحت ادامه 
تحصی��ل دهند و بعد از اتم��ام تحصیل این 

پول را به وزارت علوم بر گردانند. 

وامدانشجوییوآسودگیخاطردانشجویان

ای��ن موضوع را که چگونه مي توان یک زندگي اقتصادي مناس��ب و ایده آل داش��ت 
مي توان از دو دیدگاه بررس��ي کرد ١- از دیدگاه یک فرد ٢- از دیدگاه یک سیس��تم 
اقتص��ادي. از نگاه فردي مي توان این موضوع را این گونه بررس��ي کرد که هر فرد باید 
آزاد باشد و بتواند هر طور که مي خواهد مدل زندگي خود را انتخاب کند، اینجا منظور 
از آزادي، بي بند و باري نیس��ت بلکه این آزادي در چارچوب تعیین ش��ده اي قرار دارد 
و از کشوري به کشور دیگر متفاوت است. همچنین هیچ فردي حق ندارد مانع آزادي 
دیگران شود و تا آنجا آزاد است که به حقوق فردي و اجتماعي کسي تجاوز نکند. افراد 
بای��د به گونه اي زندگي کنند که هرچیزي را که ب��راي خود بد مي دانند براي دیگران 
نیز بد بدانند. تا زماني که هر فردي مزاحم زندگي دیگران نش��ود، مجاز اس��ت هرگونه 
که مي خواهد سبک زندگي خود را انتخاب کند. یک زندگي را نمي شود به افراد دیکته 
کرد. اینکه رفتار یک فرد خوب اس��ت یا بد مسئولیتش بر عهده خودش است، زیرا در 
صورت بروز یک رفتار مناسب ثمره خوبي نیز مي بیند و جامعه نیز براي وي حرمت و 
ارزش خاصي قائل است. برعکس اگر رفتار فرد به گونه اي است که سایر افراد جامعه و 
کساني که با او زندگي مي کنند آن را نمي پسندند، به یقین باید آمادگي این را داشته 
باش��د که دیگران او را طرد کنند. از نظر جامعه این طبیعي است که یک دولت زماني 
مورد ارزیابي درس��ت و مثب��ت قرار مي گیرد که بتواند یک ش��رایط مطلوب و ایده آل 
ب��راي زندگي آحاد جامعه فراهم کن��د. یعني آنها را توانمند کن��د و فرصت هاي برابر 
در اختیارش��ان بگذارد. بنابراین این دولت اس��ت که زمینه هاي الزم را براي بالندگي 
اف��راد جامعه فراهم کرده و بس��تري براي آزادي هاي مدن��ي ایجاد می کند. دولت باید 
زیرس��اخت هاي اقتص��ادي را به گونه اي هدای��ت کند که افراد بتوانن��د از توانایي ها و 

ظرفیت هاي خود به درستي استفاده کنند.

ایجادفرصتهايبرابر

منطقه آزاد

نمودار  امروز

نگاه آخر

خودپرداز امروز برنجی است. 

روایتاول
تا پایان آذر ماه امس��ال ١٥٢ مورد فوت ناش��ی از مس��مومیت با قرص برنج به مراکز 
پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل ٢١.٦ درصد کاهش یافته است.

روایتدوم
تا پایان آذر ماه امس��ال ١٥٢ مورد فوت ناشی از مس��مومیت با برنج به مراکز پزشکی 
قانونی اس��تان تهران ارجاع ش��ده اس��ت که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

٢١.٦ درصد کاهش یافته است.
روایت دوم از اساس غلط است، تا حاال دیده اید که کسی از مصرف برنج بمیرد؟ ما که 
ندیدیم. این قرص برنج نامرد اس��ت که هر س��ال کلی آدم به خاطرش می میرند. احتماال 
می پرس��ید که ربط قرص برنج با اقتصاد در چیس��ت که بنده عرض می کنم خدمت تان. 
در تحقیق و تفحصی که داش��تیم به س��راغ روح افرادی رفتیم که به وس��یله قرص برنج 
خودش��ان را کش��ته اند. چرا این طوری نگاه می کنید؟! اینکه در مطالب قبلی ما با شتر و 
االغ صحبت کردیم و گفتیم در خودپرداز 3٠٠٠ نفر کارمند داریم مهم نبود اینکه با روح 

حرف بزنیم عجیب است؟ 
خالصه اینکه س��راغ روح گرامی دو نفر که به کمک قرص برنج مرحوم ش��دند رفتیم و 

گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم.
- سالم! حالتون خوبه؟ من نمی بینم شما رو، کجا هستید؟ 

روح١: یوهاهاهاهاهاها )کنترل تلویزیون تکانی خورد و فهمیدم که روی مبل نشسته(.
 - خب! ش��ما چه جوری مرحوم ش��دید؟ ش��نیدم با قرص برنج؟ چی ش��د که به این 

محصول رو آوردید. )در اتاق خواب بسته شد.(
- برادر یکجا عین روح بش��ین بتونیم باهات حرف بزنیم دیگه، مسخره بازی در نیار. بیا! 

روح جان! عزیزم! بیا! 
روح ١: عرضم به حضورتون که بنده هم سالم عرض می کنم خدمت شما و خوانندگان 
عزیز و گرامیتون، ما مش��کل خرید برنج داش��تیم، در واقع وس��عمون نمی رسید که برنج 
بخریم. یک روز داش��تم از جلوی یک داروخونه رد می ش��دیم ک��ه دیدیم آگهی زده که 
»قرص برنج رس��ید«، ما هم از دنیا بی خبر فکر کردیم که حتما یک چیزیه که می ریزن 
تو آب حل میش��ه، بعدشم تبدیل میش��ه به برنج، خریدیم و بردیم خونه خوردیم و االنم 

که در خدمت شماییم.
خالصه اینکه این روح عزیز به س��رعت پرواز کرد و رفت. به س��راغ روح بعدی رفتیم تا 

صحبت های او را بشنویم.
- خب! شما چه جوری شد درگیر قرص برنج شدید؟ 

روح٢: ببخش��ید من می تونم یک لحظه برم تا مکزیک و برگردم یک چیزی یادم رفت 
بیارم.

- خواهش می کنم بفرمایید.
روح عزیزمان ١٠ ثانیه نشد برگشت.

روح٢: ببخش��ید دیگه! نعلبک��ی رو بچه ها از اظهار روح قبلی جا گذاش��ته بودن رفتم 
برداش��تم ش��ر نشه، کس��ی نفهمه. خب! فرمودید که چرا به قرص برنج رو آوردم، عرضم 
به حضورتون که بس��وزه پدر عاشقی، عاشق شدم. می خواستم ازدواج کنم کال 74٠ هزار 
تومان پول داش��تم، کت وشلوار خریدم ١٥٠ تومان، یک دفتر ازدواج صحبت کردم ٢٠٠ 
تومان می گرفت، ٢٠٠ دادم برای اجاره ماش��ین عروس، موند برام ١۹٠ تومان که باهاش 

تاالر اجاره کنم، دیدم نمیشه رفتم همشو قرص برنج گرفتم خوردم راحت شدم.
این صحبت ما با دو روح عزیز بود که قابلیت چاپ داش��ت. باقی ارواح صحبت هایش��ان 

قابل چاپ نبود.

برنجیاقرصبرنج؟

خودپرداز

سعیدهوشیار
طنزنویس

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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محمدحسینطیرانی
رییسدانشگاهخیام

كارشناساقتصادي
محمدقليیوسفي

فرصتامروز: دو س��الی اس��ت که وزارت 
بهداشت بی سروصدا در ادامه طرح های مثبت 
خود،  سعی کرد به پزشکی در ایران شخصیت 
از دس��ت رفته را بازگردان��د. می دانید که این 
روزها برخی پزش��کان هس��تند که مش��غول 
ساخت و س��از و انواع تجارت هستند. البته این 
گروه از پزش��کان بسیار ش��ریف تر از آن گروه 
دیگری از پزشکان هستند که برای یک عمل 
جراح��ی روی یک بیمار فل��ک زده زیرمیزی 
دریافت می کنند. حتی کار به جایی رسید که 
اعالم شد درآمد یک ساعت جراح ایرانی برابر 
با درآمد ٢٠٠ س��اعت پزش��ک آلمانی است. 
با چنی��ن جذابیت هایی که این ش��غل دارد، 
متقاضی ب��رای تحصیل در انواع رش��ته های 
پزش��کی کمتر که نمی شود هیچ بلکه امسال 
ب��ا افزای��ش ١٠ درصدی ظرفیت رش��ته های 
پزشکی در دانش��گاه ها روبه رو شدیم. خالصه 
که پزشکی از جمله مشاغلی در کشور است که 
از دور دل می ب��رد اما از نزدیک... حاال در نظر 
بگیرید، بنا به اعالم »اسماعیل ایدنی« رییس 
ش��ورای عالی نظام پزشکی کش��ور، در حال 
حاض��ر، بیش از ١٥ هزار پزش��ک عمومی در 
 کشور مشکل اشتغال دارند. این خبر در فضای 
متفاوتی  واکنش ه��ای  با  مجازی – رس��انه ای 

از س��وی کاربران روبه رو ش��ده است. کاربران 
وب س��ایت خب��ری – تحلیل��ی »تابناک« در 
واکنش به اعالم خبر مشکل اشتغال پزشکان 

چنین نوشته اند. 
ب��ا شناس��ه ناش��ناس نوش��ته:  کارب��ری 
»خوش�بختانهدرتربیتنیرویانس�انی
بهخودكفاییوخوداتکاییرس�یدهایم.
بهطوریك�ههماكن�ون15هزارپزش�ک
عمومیدركشورمشکلاشتغالدارند.«
کاربر دیگری نوش��ته: »ای�نهمهمهندس
بیکارهس�تن،یهذرهه�مدكترهابیکار
بشنبهتره.«کاربر دیگری نوشته: »بیکاری
غوغامیكنهومعضلیش�ده.اگرفکری
نش�ودمش�کلجدیاجتماعیخواهیم

داشت.«
کارب��ری هم به ش��غلی اش��اره می کند که 
معضل بیکاری دارد: »ایضامرقومبفرمایید
مهندس�انعمرانرا.« کاربری هم نوشته: 
»برایپزشکانكارهستولیمتاسفانه
توق�عوانتظاراتش�اندرح�دتی�مملی
اس�ت.«کاربری هم نوشته: »حاالمیشود
فهمیدك�هعلمبهتراس�تی�اثروت.« 
کاربری هم درباره حضور پزش��کان در مناطق 
محروم نوش��ته: »مش�کلتوزیعپزش�ک

اس�ت؛دربن�درلنگ�هیکمام�اوظیفه
پزشکراهمانجاممیداد،چونپزشک
زننیس�ت.« کاربری هم با شناسه ناشناس 
نوش��ته: »الگویپزش�کیوسالمتمادر
دردانش�کدههایپزشکیجهانتدریس
میشود!چهافتخاربزرگیبرایماووای
بهحالدانش�کدههایپزش�کیجهان.« 
کاربری به ضعف سیس��تم آموزش��ی اش��اره 
ک��رده: »یعنیفق�طپزش�کانبیکارند؟!
بایدتبریکگفتبهسیس�تمآموزش�ی
كهنگاهشاینهكهم�اوظیفهمونوانجام
میدهی�م.دیگ�هاونهابایدخودش�ون
ب�رنوكارآفرینیكنند،خداییشبعضی
وقته�اگریهاممیگیرهازوضعیتكارو

آیندهمبهم.«
کاربری نوش��ته: »اگرراضیبش�نبرن
مناطقمحروم،مش�کلبی�کاریندارن.
همخدارومیخ�وانهمخرماروبعضی
جاهاپرس�تاره�مندارن.ح�اال15هزار
پزش�کبیکارداریم.« کاربر دیگری نوشته: 
»اگراینپزش�کانتخصصمیگرفتنو
انحصارهمبرچیدهمیشد،احتماالمردم
مجبوربهپرداختزیرمیزیبهپزش�کان

نبودند.«

بیکاری15هزارپزشکعمومیدركشور

حاالمیشودفهمیدكهعلمبهتراستیاثروت
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