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تولید متضرر 
بخشنامه ضد تولید

 نبض توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
در دستان مجلسی ها

در مجمع عمومی فوق العاده بانک پاسارگاد مطرح شد

ممانعت از خام فروشی نفت ، سیاست تاکیدی دولت و مجلس در سال 94 است 

همه چیز درباره بخشنامه شماره 250893

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در تولید پرلیت

 انتقاد سهامداران
به اساسنامه نمونه بانک مرکزی 

 یک ماده سفید هزارکاره
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در دی ماه سال 90، بخشنامه ای 
با امضای محمدرضا رحیمی، معاون 
اول رییس جمهور وقت ابالغ شد که 
با وجود اینکه محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، مع��دن وتجارت دولت 
یازدهم از این بخش��نامه ب��ا عنوان 
»ضد تولید« یاد ک��رده اما همچنان 

پابرجاست و برخی از تولیدکنندگان 
دلی��ل ورشکس��تگی خ��ود را این 
بخش��نامه می دانند.  در بخش��نامه 
ش��ماره 250893 ک��ه در تاری��خ 
1390/12/21 از س��وی معاون اول 
رییس جمهور وقت ابالغ شده است، 
با رویکرد مبارزه با فس��اد اقتصادی 

تاکید ش��ده که همه ارکان مسئول 
موظفند قبل از اتخاذ تصمیم درباره 
تخصی��ص هرگون��ه تس��هیالت، از 
وضعیت مالیاتی، بیم��ه ای و بانکی 
افراد درخواس��ت دهنده اس��تعالم 
کرده و در صورت احراز کامل شرایط 

قانونی، اقدام الزم معمول شود. 
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نشست وزیر جهاد  کشاورزی با خبرنگاران، برای د  ومین سال پیاپی د  ر حالی برگزار 
شد   که بازار د  ر تالطم تامین محصوالتی است که برای شب عید   بیشترین تقاضا را 
از طرف مرد  م د  ارند  . اگرچه طبق اعالم و اصرار وزیر جهاد  کشـاورزی، امسال هیچ 

مشکلی برای تامین پرتقال، سیب، کیوی، خشکبار و مرغ مورد   نیاز 
ند  اریم اما عد  ه ای سـعی د  ارند   با ایجاد   تنش و شایعه سـازی، اذهان 

عمومی را به سمتی سوق د  هند   که مسیر وارد  ات هموار شود  .

وزیر جهاد کشاورزی خطاب به طرفداران واردات میوه:

بازار را متشنج نکنید 

اقتصاد    سینما را نخبگان تعیین نمی کنند   

تحلیل 20 سال تولیدات 
صنعتی ایران   پاسخ های متفاوت اهالی کسب و کار

نیما آزادی تحلیلگر بازار سرمایهبه سه پرسش رایج مد  یریتی

بررسی راهکارهای نوین توسعه کسب و کار د  ر یک 
د  ورهمی مد  یریتی

1013

 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

تیت��ر اصلی اکثر روزنامه ه��ای دیروز، اعم 
از حامی و منتقد دولت، س��خن دکتر حسن 
روحانی مبنی بر صفر ش��دن ن��رخ تورم در 
بهم��ن ماه بود.او این س��خنان را براس��اس 
آماری ارائه داد که از س��وی مرکز آمار ایران 

برای وی ارسال شده بود.
سخنان رییس جمهوری برای جامعه ایران 
که 9 س��ال اس��ت با ت��ورم لجام گس��یخته 
مواجه اس��ت، هیجان انگیز به نظر می رسد، 
ول��ی واقعی��ت این اس��ت تورم ک��ه اندکی 
باالتر از صفر اس��ت، به قیمت رکود ش��دید 
اقتصادی کنترل ش��ده است.شاید به همین 
دلیل است که سخنان روحانی، واکنش های 
متفاوتی به همراه داشت. از جمله، یک مقام 
مسئول در مرکز آمار ایران با بیان اینکه تورم 
صفر درص��دی در هیچ کجای دنی��ا ایده آل 
نیس��ت، گفت: تورم ۴ ی��ا 5 درصدی الزمه 

توسعه اقتصادی است.
محمدص��ادق علیپور مع��اون اقتصادی و 
محاس��بات ملی مرکز آمار در یک نشس��ت 
خبری با تش��ریح جزییات ن��رخ تورم بهمن 
م��اه اعالمی مرکز آمار ایران گفت: ش��اخص 
قیم��ت در دی م��اه 20۴.1 درص��د بود که 
در بهم��ن ماه 93 به 20۴.2 درصد رس��یده 
که نش��ان دهنده رشد ماهانه نزدیک به صفر 

درصدی تورم است.
از دید وی، انتظارات تورمی کاهش یافته و 
تاثیرگذار بوده و اقتصاد را در حالت پایدارتر 
نش��ان می دهد و ه��ر چقدر ب��ه تک رقمی 
نزدیک شود، اطمینان سرمایه گذاران بیشتر 
می ش��ود و می توان��د انتظارات دس��تمزدی 
را کاه��ش دهد و در تعیی��ن نرخ آن تعدیل 

ایجاد کند.
ن��ادر حکیمی پور، مدیرکل دفتر ش��اخص 

قیمت مرکز آم��ار ایران نیز در این خصوص 
گفت: آنچه امروز دغدغه مردم است، اختالف 
نرخ ت��ورم مرکز آمار ای��ران و بانک مرکزی 
نیس��ت، بلکه این است که نرخ تورم اعالمی 

را در سبد کاالیی خود احساس نمی کنند.
  به گفته وی، علت این موضوع این اس��ت 
که برداش��ت درس��تی از بحث ت��ورم وجود 
ندارد. تورم به معنای گرانی نیس��ت، هرچند 
با گرانی در ارتباط است، اما اگر یک کاالیی 
در بازار گران اس��ت و ما نرخ تورم را کاهشی 
اع��الم می کنی��م، به معنای این نیس��ت که 

قیمت کاال ها پایین آمده است.
درحالی ک��ه از بین ش��اخص های مختلف 
تورم، فقط تورم نقطه به نقطه بهمن نسبت به 
دی ماه مورد توجه قرار گرفت، شاخص های 
س��االنه نرخ تورم، ارقام��ی حدود 15 درصد 
در س��ال اع��الم ش��دند.آیا رییس جمهوری 
می خواس��ته با ای��ن نگاه گزینش��ی به آمار، 
تغییر رویه بزرگ در اقتصاد کش��ور را اعالم 
کند یا مس��یری مش��ابه رییس جمهور قبلی 
را در اطالع رس��انی م��ورد توجه ق��رار داده 

شاخص  دفتر  است.مدیرکل 
قیمت ه��ا در توضی��ح اینکه 
چرا رییس جمهور صفر شدن 
ت��ورم ماهان��ه بهمن م��اه را 
داده  ق��رار  اس��تناد  م��ورد 
است، گفت: درباره تورم سه 
شاخص اندازه گیری می شود 
یکی تورم س��االنه است که 
ت��ورم 12 ماه منتهی به یک 
اس��ت.دیگری  مشخص  ماه 
ت��ورم نقطه به نقطه اس��ت 
ک��ه تورم یک ماه مش��خص 
نس��بت به همان ماه س��ال 

پیش اس��ت و تورم ماهانه هم تورم یک ماه 
نسبت به ماه قبل خودش است.شاخص تورم 
ماهان��ه که مورد اس��تناد رییس جمهور قرار 
گرفته شاخص مهمی اس��ت. ماه های بهمن 
و اس��فند ماه ه��ای خاصی هس��تند چون ما 
انتظار افزایش قیمت را داریم، اما این دو ماه 
به رغم اینکه اصوال ماه های گرانی هستند، اما 
تغییرات قیمت در بهمن ماه صفر بوده است 
و این ش��اخص مورد اس��تناد مجریان کشور 

قرار گرفته است.

کدام شاخص مهم تر است؟ 
نادر حکیمی پور در عین حال، در جایی دیگر 
از س��خنانش، تورم ساالنه را شاخص مهم تری 
دانست و گفت: همواره درصد مشخصی از خطا 
در آمار پذیرفتنی است.با وجود اختالف محدود 
در نرخ تورم محاسبه ش��ده میان این مرکز و 
بانک مرکزی، درخصوص این آمارها همگرایی 
و همپوشانی وجود دارد؛ معیار اصلی شاخص 
نرخ تورم، آمار ساالنه است که در این شاخص 

اختالف بسیار ناچیزی داریم.

تثبیت نرخ تورم
گزارش مرک��ز آمار درخصوص ن��رخ تورم، 
توس��ط س��ازمان م��ادر آن یعن��ی س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی به رییس جمهوری ارائه 
ش��د.بی دلیل نبود که رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی نی��ز در دفاع از ای��ن آمار، پا به 
میدان گذاش��ت.وی تورم در گروه خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات را در بهمن 0.5 درصد 
و در گروه غیر خوراک��ی و خدمات 0.3 درصد 
ذکر کرد و گف��ت: خالص تورم در بهمن صفر 
اس��ت. محمدباقر نوبخت در مصاحبه با واحد 
مرک��زی خبر گفت: بنا بر گ��زارش مرکز آمار 
ایران، ت��ورم نقطه به نقطه در بهمن امس��ال 
نسبت به بهمن سال قبل 1۴.۴ درصد بود که 

تغییری نسبت به دی نداشت.

جای خالی سرمایه اجتماعی
کنت��رل نرخ تورم ب��دون توجه به س��ایر 
ش��اخص های اقتص��ادی، نام دیگ��ر اقتصاد 
انقباضی اس��ت که محور اصلی تصمیم های 
اقتصادی دول��ت یازدهم بوده.این مس��ئله، 
پیامده��ای اقتص��ادی و حت��ی 
غیر اقتصادی متعددی به همراه 

داشته است.
شاخص تورم ما پایین آمده، ولی 
هزین��ه اش را خان��وار داده و رفاه و 
رضایت خود را از دست داده  است. 
به عبارتی هزینه اش را جامعه داد و 
سرمایه اجتماعی مخدوش می شود.

خیل��ی از ما می بینی��م حتی یک 
تصادف کوچ��ک در خیابان بحران 
ایج��اد می کند. ول��ی واقعیت این 
اس��ت که این اضطراب ها منجر به 
اجتماعی  س��رمایه  مخدوش شدن 

می ش��ود. بنابرای��ن می بینیم که این ش��اخص 
نتیج��ه ای به ما می دهد که گمراه کننده اس��ت. 
اینها گفته های بانوی اقتصاد ایران، دکتر فیروزه 
خلعتبری اس��ت که در مجموع نگ��ران بازی با 
آمارهای اقتصادی است؛ فرقی هم نمی کند کدام 
دولت س��ر کار است. بازی با آمارهای اقتصادی، 
پس��ند هیچ دولتی نبوده و نیست و اگر چنین 
شد، دیگر آمارهای رسمی کشور را کسی قبول 
نمی کن��د و گفته ه��ا و روایت ها، ج��ای آنها را 
می گیرند، چرا که شهروندان، تولیدکنندگان و 
در مجموع فعاالن اقتصادی، آن را با هزینه های 

رو در روی خود مقایسه می کنند.

 گزارش مرکز آمار را باور کنیم
یا قیمت مرغ را؟ 

بهمن ماه که نرخ تورم آن صفر درصد اعالم 
شده، شاهد افزایش قیمت بسیاری از کاالهای 
اساس��ی بوده ایم. مهم ترین کاال در فهرس��ت 
گران شده ها، مرغ است.محمد یوسفی رییس 
هیات مدیره انجمن صنف��ی پرورش دهندگان 
مرغ گوش��تی کش��ور در مورد دالیل افزایش 
قیمت گوشت مرغ، گفته: در چند ماه اخیر که 
قیمت هر کیلوگرم مرغ به حدود ۴500 تومان 
کاهش یافته بود و مرغ��داران متحمل ضرر و 
زیان فراوانی شدند، برخی از مرغداری ها واحد 
تولیدی خود را تعطیل کردند و به همین دلیل 

تا حدودی تولید مرغ کاهش یافت.
به دنبال این مس��ئله، مرغ در بازار کاهش 
یاف��ت و قیمت آن تا 7000 تومان باال رفت.
قیم��ت آجیل ه��م جهش قاب��ل توجهی را 
تجربه کرد، اما از دی��د مرکز آمار، همچنان 
نرخ ت��ورم، صفر است.ش��اید کاهش قیمت 
سیگار و س��ایر دخانیات، رییس دولت را به 

ارائه آمار صفر شدن تورم تشویق کرد.

نوبخت:

قیمت بنزین افزایش نمی یابد
مع��اون برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور، 
درب��اره نحوه تحقق ۴800 میلیارد تومان درآمد حاصل از 
هدفمندی یارانه ها توسط دولت در سال آتی، گفت: باید در 
این زمینه تنظیم برنامه شود که البته فعال نیازی به افزایش 

قیمت ها از محل هدفمندسازی یارانه ها نیست.
محمدباقر نوبخت دیروز پس از اتمام صحن علنی نوبت 
صبح جلس��ه علنی مجلس در جمع خبرنگاران در مورد 
حذف یا عدم حذف یارانه پردرآمدها در سال آینده، تصریح 
ک��رد: موضوعی که ام��روز در رابطه با تبص��ره 21 الیحه 
بودجه س��ال 9۴ رخ داد این بود که متنی که کمیسیون 
تلفیق تصویب کرده بود، مجددا جای خود را به پیشنهاد 
دولت که در الیحه ارائه ش��ده ب��ود داد، بنابراین با همان 

سیاقی که در الیحه است برای سال بعد اقدام می شود.
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، افزود: 
به هر ص��ورت این امکان برای دول��ت وجود دارد که 
با توجه به منابعی که در قانون پیش بینی ش��ده اس��ت 
یعن��ی محل اص��الح قیمت ها و دیگری ش��ش هزار و 
800 میلیارد تومان از خزانه عمومی برای مواردی که 
برش��مرده شد، برای پرداخت خانوارها به صورت نقدی 

و غیرنقدی انجام شود.
نوبخت یادآور ش��د: اختصاص پنج هزار میلیارد تومان 
برای تولید، ۴800 میلیارد تومان برای بهداش��ت و درمان 
و 1200 میلی��ارد توم��ان برای تس��هیالت ارزان قیمت از 
محل هدفمندسازی یارانه ها انجام می گیرد و هزار میلیارد 
توم��ان نیز برای کم��ک به برنامه های اش��تغال جوانان و 

فارغ التحصیالن دانشگاه ها اختصاص یافته است.
وی افزود: این پنج درصدی که اکنون اعالم ش��ده است 
هر س��اله در قانون بودجه وج��ود دارد و اکنون نیز آنچه 
عمل می شود از همان 700 تومان بنزین سهمیه ای و هزار 
تومان بنزین غیرسهمیه ای این پنج درصد کسر می شود و 

به وزارت نفت داده می شود.
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ 
به سوالی درباره نحوه تحقق ۴800 میلیارد تومان درآمد 
حاصل از هدفمندی یارانه ها گفت: باید تنظیم برنامه شود 

که البته فعال نیازی به افزایش قیمت ها نیست.

بررسی ادعای تورم صفر درصدی در بهمن ماه

همه چیز گران شد؛ به جز سیگار

خوراکی ها و آشامیدنی ها              1.3        12.۴
دخانیات             0.3-       ۴.6-
پوشاك و کفش         0.8                       15.۴
مسکن             0.6       15.۴

بهداشت         0.7        33.3  
حمل و نقل         0.8           21.5

تفریح            0.8       29.1    
تحصیل         0.2       10.9

درصد تغییر 
نسبت به ماه قبل

درصد تغییر نسبت به
ماه مشابه سال قبل

جدول تغییر قیمت ها 



پتروشیمی  تکمیلی  صنایع 
از  یک��ی  آن  توس��عه  و 
راهکاره��ای ب��رون رف��ت از 
کاهش درآمدهای نفتی کشور 
ما است، حال با وجود اهمیت 
داش��تن موضوع باید دید که 
در  مجل��س  سیاس��ت گذاری 
حمای��ت از این صنع��ت نوپا 
در کش��ور در سال 94 به چه 
ص��ورت در حال انجام اس��ت 
زیرا رونق صنعت پایین دستی 
به بخش خصوصی  پتروشیمی 

واگذار شده است. 
پایان هر سال  روزهای  در 
است که شکوفه های امید در 
یک صنع��ت جوانه می زند یا 
این  امیدها پرپر می شود. در 
که مجلس��ی ها  اس��ت  زمان 
سیاست های  و  بودجه  الیحه 
دولت در سال بعد را بررسی 
ک��رده و ب��ا تعیی��ن الزامات 
قانون��ی از صنع��ت حمای��ت 
می کنن��د ی��ا ب��ا بی توجهی 
منجر به نابودی آن می شوند. 
پتروشیمی  تکمیلی  صنایع 
یکی از این صنایع اس��ت که 
ب��رای دولت یازدهم به تازگی 
اهمی��ت وی��ژه یافته اس��ت. 
بی��ژن زنگنه، وزی��ر نفت پس 
از کاه��ش قیم��ت نفت خ��ام 
به بی��ش از 50 درصد، اعالم 
کرد: در س��ال 94، تالش های 
وزارت نفت در جهت توس��عه 
ص�نای��ع  زیرس���اخ�ت ه�ای 
تکمیلی خواه��د بود گرچه با 
کاهش قیمت نفت خام، قیمت 
محصوالت وابسته به نفت نیز 

کاهش یافته است. 
با ای��ن حال تع��داد زیادی 
هستند  منتظر  س��رمایه گذار 
ت��ا ببینن��د ک��ه در الیح��ه 

بودجه س��ال 94 چ��ه میزان 
در راس��تای حمایت از تولید 
داخل، بودجه اعتبار می ش��ود 
و چه تس��هیالتی به آنها تعلق 

خواهد گرفت. 

اولویتی برای صنایع 
تکمیلی وجود ندارد

انص��اری،  س��عید  محم��د 
نماینده آبادان در مجلس در 
این باره ب��ه »فرصت امروز« 
وجود  دلیل  »ب��ه  می گوید: 
کشور  در  متعدد  مش��کالت 
کمتر  صنایع،  در  به خصوص 
توجه��ی به موض��وع صنایع 
در  پتروشیمی  دستی  پایین 
بودجه سال 94 شده است.«

الیحه  »در  می افزای��د:  وی 
ی��ک  در  بودج��ه س��ال 94 
ن��گاه کلی به ای��ن صنعت در 
کن��ار تمام��ی صنای��ع توجه 
شده اس��ت اما اینکه با وجود 
اهمیت داشتن آن در شرایط 
کاه��ش قیم��ت نف��ت، بند و 
تبصره ای خاص برای توس��عه 
پایین دستی پتروشیمی لحاظ 
شود، باید بگویم که متاسفانه 
این گونه نیس��ت و از آنجا که 
بخش خصوص��ی بای��د در این 
ح��وزه س��رمایه گذاری کن��د 
به ریز موردبررس��ی  جزییات 

نبوده است.«
گذش��ته  س��ال  مجل��س 
از  حمای��ت  راس��تای  در 
 25 فاینانس  داخ��ل  تولید 
میلیارد دالری را در الیحه 
بود.  تصوی��ب کرده  بودجه 
ای��ن رقم در بودجه س��ال 
نیس��ت  فعال مش��خص   94
قیم��ت  کاه��ش  ب��ا  زی��را 
درآمدهای  میزان  نفت خام 
دولت از ای��ن محل کاهش 

است  داش��ته  چش��مگیری 
ان�ق�باض��ی  س�ی�اس���ت  و 
ش��دیدتری اعمال می شود. 
در  مجلس  وج��ود  ای��ن  با 
راس��تای حمای��ت از تولید 
در  را  م��واردی  داخ��ل، 
اس��ت  کرده  لحاظ  الیح��ه 
نگهبان  ش��ورای  بای��د  که 
تصمیم گی��ری  آن  درب��اره 

نهایی کند. 
ب���رای ص�نع��ت  دول���ت 
به  پتروشیمی  پایین دس��تی 
دلی��ل اینکه متول��ی اجرای 
اس��ت،  بخش خصوص��ی  آن 
بودج��ه ای را تعیین نمی کند 
و تنه��ا معاونت پتروش��یمی 
وزارت نفت موظف اس��ت با 
نیازهای  و  بازار  مطالعه روی 
کش��ور به این صنعت کمک 
کن��د. اما مس��ئله مهم تر در 
ای��ن بخ��ش این اس��ت که 
ای��ن مطالع��ات به راحتی در 
تمامی سرمایه گذاران  اختیار 
راغب در این صنعت گذاشته 
شود. البته نقش وزارت نفت 
ای��ن صنعت مح��دود به  در 
مطالع��ه ب��ازار نیس��ت بلکه 
سیاست گذاری  اصلی  مسئله 
قیمت خوراک  تعیی��ن  برای 
واگذاری از س��وی باالدستی 
پایین دستی  به  پتروش��یمی 
اس��ت که بیش از 80 درصد 
و  مس��تقیم  به ط��ور  آن 
اختیار دولت  غیرمستقیم در 

است. 

دولت در حال تدوین 
سیاست حمایتی

مق��دم،  ش��عری  عب��اس 
مع��اون وزی��ر و مدیرعام��ل 
ش���رک�ت م�ل���ی ص�نای��ع 
پتروش��یمی درباره طرح های 

ت�وس���ع�ه ای در ص�ن�ای���ع 
تکمیل��ی پتروش��یمی ها ب��ه 
ام��روز« می گوید:  »فرص��ت 
ب��ا  ای��ن صنع��ت  »توس��عه 
توج��ه ب��ه تاکید وزی��ر نفت 
در س��ال آینده م��ورد توجه 
دارد. سیاس��ت گذاری  ق��رار 
در  نی��ز  ای��ن خص��وص  در 
وزارتخانه درحال انجام است 
به گونه ای  بای��د  حمایت ها  و 
به  س��رمایه گذاران  که  باشد 
ای��ن صنعت جذب ش��وند.« 
نس��بت  ش��عری مقدم  گرچه 
به سیاس��ت گذاری ها توضیح 
بیش��تری ارائه نکرد اما نگاه 
دول��ت به حوزه پتروش��یمی 
به دلی��ل خصوصی بودن آن 

صرفا نگاه حمایتی نیس��ت. 
اس��ماعیل  ای��ن وج��ود  با 
کمیس��یون  عض��و  جلیل��ی، 
 ،94 س��ال  بودج��ه  تلفی��ق 
درباره چگونگ��ی پرداختن به 
دستی  پایین  صنایع  توس��عه 
پتروشیمی به »فرصت امروز« 
توس��عه  و  »توجه  می گوی��د: 
صنای��ع تکمیلی پتروش��یمی 
در تصویب الیحه بودجه سال 
94 م��ورد توجه ق��رار گرفت 
به ط��وری ک��ه قرار ش��د این 
صنعت ب��ا اعم��ال تخفیف ها 
در خوراک مورد نیاز از سوی 
واحده��ای تولی��دی و ارائ��ه 
برخی تسهیالت مورد حمایت 

قرار گیرد.«
در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
ف��ردی  موفقی��ت  ص��ورت 
دس��تی  پایی��ن  صنای��ع  در 
برای  اف��راد  ب��ه  امتیازات��ی 
تولید  ص��ادرات محص��والت 
ارائ��ه خواه��د ش��د،  ش��ده 
می افزای��د: در حقیق��ت این 
قان��ون حمای��ت  در  م��وارد 

از تولی��د داخ��ل، گنجان��ده 
تولیدکننده  تا  اس��ت  ش��ده 
بخش خصوص��ی بتواند عالوه 
در رقاب��ت مورد حمایت قرار 
گیرد و سود س��رمایه گذاری 

آن بازگشت داشته باشد.
تلفیق  این عضو کمیسیون 
با اش��اره به اینک��ه در قانون 
داخ��ل  تولی��د  از  حمای��ت 
موارد متع��ددی برای صنایع 
لحاظ شده اس��ت، می گوید: 
»ای��ن قانون بع��د از تصویب 
نگهبان، ش��کل  در ش��ورای 
داش��ت.  خواه��د  اجرای��ی 
به صورت  قان��ون  ای��ن  البته 
مش��کالت  و  اس��ت  بس��ته 
شده،  دیده  نیز  تعرفه گذاری 
زی��را در حال حاضر به دلیل 
وارداتی  تعرفه  ب��ودن  پایین 
در صنای��ع تکمیل��ی پایی��ن 
دس��تی امکان رقاب��ت برای 
حذف  داخلی  تولیدکنندگان 

شده است.«
به گفت��ه جلیلی ابراز تعرفه 
در دوران اقتص��اد مقاومت��ی 
بای��د اب��زاری ب��رای حمایت 
تولی��د داخل��ی باش��د که در 
الیح��ه بودج��ه س��ال 94 به 
خوبی مورد توجه قرار گرفته 

است. 
خواسته یا ناخواسته کشور 
سرمایه گذاری  به سمت  باید 
اما  برود  برای رونق صنع��ت 
در  کش��ور  بودجه ای  کاهش 
اعمال تحریم ها هر روز  کنار 
عرصه را برای سرمایه گذاران 
تنگ تر می کند. بدون ش��ک 
پرداخت��ن به توس��عه صنایع 
برای  پتروش��یمی  تکمیل��ی 
کش��ور در ص��ورت تدوی��ن 
برنامه جامع، سودآور خواهد 

بود. 

ممانعت از خام فروشی نفت ، سیاست تاکیدی دولت و مجلس در سال 94 است 

نبضتوسعهصنایعتکمیلیپتروشیمیدردستانمجلسیها

به گ��زارش خبرگزاری رویترز 
قیمت ش��اخص نفتی برنت روز 
سه ش��نبه نیز رون��د نزولی خود 
از روز دوش��نبه هفت��ه  را ک��ه 
جاری آغاز کرده ب��ود ادامه داد 
و ب��ا کاه��ش دو درصدی ارزش 
آن ب��ه قیم��ت 58 دالر در ه��ر 
بش��که معامل��ه ش��د. نگرانی از 
افزای��ش نفت م��ازاد موجود در 
ب��ازار اصلی ترین دلی��ل کاهش 
قیمت این ش��اخص نفتی عنوان 
ش��ده اس��ت. نگرانی که تمامی 
خوش بینی ه��ا در مورد وضعیت 
بازارهای جهانی و رشد اقتصادی 
را تحت الش��عاع خود ق��رار داده 
اس��ت. گفتنی اس��ت در ساعات 
بازارهای نفتی  بازگش��ایی  اولیه 
ش��اخص برنت با قیمتی باالتر از 
59 دالر در هر بشکه معامله شد 
اما پس از آن با حاکم ش��دن جو 
بدبینی و نگرانی نسبت به وجود 
نفت مازاد در بازار مجددا سقوط 

قیمت خود را آغاز کرد. 
در همی��ن راس��تا درحالی که 
نفت برنت با 41 س��نت کاهش 
به قیمت 58 دالر و 49 سنت در 
هر بش��که معامله شد، نفت خام 
تولی��د ش��ده در آمری��کا نیز از 
کاه��ش ارزش بی نصیب نماند و 
با 51 سنت کاهش به قیمت 48 
دالر و 94 س��نت در هر بش��که 

معامله شد. 
نظرس��نجی ها  اس��ت  گفتنی 
و تحقیق��ات خبرگزاری رویترز 
حاکی از آن است که موجودی 

نفت خ��ام ای��االت متحده چهار 
یافته  افزای��ش  بش��که  میلیون 
قابل  ای��ن حج��م  ک��ه  اس��ت 
توجه��ی از موج��ودی نفت خام 
در این کش��ور است. در همین 
ارتب��اط وقایعی نظی��ر اعتصاب 
در  پاالیش��گاه   12 کارکن��ان 
آمریکا ک��ه بزرگ ترین اعتصاب 
کارکن��ان ای��ن بخ��ش در 35 
به ش��مار می رود  سال گذشته 
وارد چهارمین هفته خود شده 
و مذاک��رات ب��رای اتم��ام این 
دارد.  ادامه  همچن��ان  اعتصاب 
الزم به ذکر اس��ت که این 12 
پاالیش��گاه چی��زی در ح��دود 
پاالی��ش  ظرفی��ت  یک پنج��م 
نف��ت در این کش��ور به ش��مار 
می روند و دست از کار کشیدن 
کارکنان آنه��ا روی قیمت نفت 

در بازار تاثیرگذار بوده است. 
در ای��ن می��ان کارشناس��ان 

موسس��ه فیلی��پ فیوچ��رز نیز 
در یادداش��تی عنوان کردند که 
آمریکا  در  پاالیشگاه ها  وضعیت 
و اعتص��اب کارکن��ان آن تاثیر 
بس��یار ش��دیدی روی وضعیت 
نفت خ��ام در بازاره��ای جهانی 
داش��ته اس��ت. توق��ف فعالیت 
12 پاالیش��گاه در آمریکا سبب 
ش��ده ت��ا ش��اخص برن��ت در 
مقایسه با شاخص وست تگزاس 
اینترمدیت کاهش بیش��تری را 

تجربه کند. 
ب��ا این هم��ه کارشناس��ان و 
تحلیلگران به بهتر شدن وضعیت 
اقتصاد جهان��ی و بازیابی آن به 
واسطه ضرردهی کمتر همچنان 
و خوش بین هس��تند.  امی��دوار 
در این بین س��رمایه گذاران نیز 
منتظ��ر ارائه گ��زارش اقتصادی 
اروپا و آمریکا در روز سه ش��نبه 
هستند. اطالعاتی نظیر نرخ رشد 

تولی��د ناخال��ص داخل��ی آلمان 
و اطالع��ات مرب��وط ب��ه اعتماد 
آمریکای��ی  مش��تریان  قص��د  و 
برای تج��ارت و خری��د ازجمله 
گزارش هایی هستند که بسیاری 
انتظ��ار  در  س��رمایه گذاران  از 

انتشار آن به سر می برند. 
به نقل از واحد اطالعات مجله 
ای��االت  اقتص��اد  اکونومیس��ت 
خوب��ی  وضعی��ت  در  متح��ده 
بوده و بس��یار قدرتمند به نظر 
می رس��د، اقتص��اد منطقه یورو 
بازیابی  نشانه های  نخستین  نیز 
را نشان می دهد و قیمت پایین 
نفت خ��ام در بازاره��ای جهانی 
موجب افزایش تقاضا برای این 
محصول ش��ده است. اعتماد به 
اقتص��اد آلمان نیز ب��ه باالترین 
میزان خ��ود در هفت ماه اخیر 

رسیده است. 
کارشناس��ان  از  بارت  جاناتان 

بازار سرمایه در این رابطه معتقد 
اس��ت: مردم احس��اس می کنند 
که بازیابی اقتصادی آغاز شده و 
این نوعی حس اعتم��اد به بازار 
و اقتص��اد را تولی��د می کند که 
تقویت وضعیت  می تواند موجب 
اقتص��ادی در جه��ان و خصوصا 

حوزه یورو شود. 
نکته حائز اهمیت اما افزایش 
مختص��ر قیم��ت نفت خ��ام در 
روز دوش��نبه بود. پس از آنکه 
نش��ریه فایننشیال تایمز در روز 
دوش��نبه به نق��ل از وزیر نفت 
نیجریه اعالم کرد که در صورت 
ادام��ه روند نزول��ی قیمت نفت 
در بازار این کش��ور درخواست 
فوق العاده  اج��الس  برگ��زاری 
اوپ��ک را مطرح خواه��د کرد، 
در  اندک��ی  نفت خ��ام  قیم��ت 
اما  افزایش  بازاره��ای جهان��ی 
کاه��ش  مج��ددا  آن  از  پ��س 
یاف��ت ت��ا روند نزول��ی خود را 
ادامه داده باش��د. در این میان 
ش��ک و تردی��د طوالنی م��دت 
نفت  تولید کنن��ده  کش��ورهای 
در خلیج فارس در مورد کاهش 
تولی��د و اعتق��اد اعض��ای موثر 
اوپ��ک نظیر عربستان س��عودی 
مبن��ی ب��ر مقاوم��ت در مقابل 
نف��ت م��ازاد در ب��ازار و حفظ 
تولید کننده  س��هم کش��ورهای 
از بازار هرگونه اقدام از س��وی 

اوپک را منتفی می کند. 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز
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 احتمال خروج 10 هزار مگاوات 
ظرفیت در تابستان 94 

وزی��ر نیرو تاکی��د کرد: درصورتی ک��ه کمبود آب 
داشته باش��یم از 10 هزار مگاوات ظرفیت برق آبی 

در تابستان 94 استفاده نخواهیم کرد. 
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان گفت: اولویت 

اول تامین آب شرب در پایین دست سدها است. 
وی با اشاره به اهمیت پدافند غیر عامل در صنعت 
آب و برق گفت: در بیست و یکم بهمن ماه پدیده ای 
نادر رخ داد، به گونه ای که طی صد کیلومتر خطوط 
ب��رق ایالم در مح��ل، تمامی دکل ه��ای انتقال برق 
آت��ش گرفت و این آتش س��وزی موج��ب قطع برق 
به مدت 48 ساعت ش��د؛ علت آتش سوزی نشست 

ریزگردها روی شبکه و همراه شدن رطوبت بود. 
وزی��ر نیرو با درخواس��ت از مدیران ارش��د وزارت 
نیرو و ش��رکت ها گفت: برای تامین نیازهای پدافند 
غیر عامل از همین امروز اقدام کنند و بدانند در سال 
1394 با ادامه خشکس��الی با رون��د فعلی نمی توان 
نیازها را برطرف ک��رد. بنابراین نیاز مدیریت بحران 

به طور ویژه وجود دارد. 
چیت چیان با اش��اره به اینکه در س��ال جدید در 
صنعت آب و برق گام های بهتری برای ارائه خدمات 
برداش��ته ش��د، گفت: صنعت آب و ب��رق به خاطر 
زیرس��اخت توس��عه ای نقش دوگانه ای برای کشور 
دارد و صنایعی چون کش��اورزی، حمل و نقل و غیره 
نیز کامال به برق وابس��ته اند که ای��ن به معنای این 
است که در صورت بروز مشکل در بخش برق، بخش 
اعظمی از خدمات صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و 

حتی خدمات نوین بانکی از کار می افتد. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه در ح��ال حاضر 55 درصد 
از آب کش��اورزی از طری��ق چاه ها تامین می ش��ود، 
گف��ت: برای برداش��ت آب به برق نیاز اس��ت و این 
نی��از در بخش صنعت و خدمات پررنگ تر از س��ایر 
بخش ها حس می ش��ود. وزیر نیرو با اشاره به جلسه 
شب گذش��ته ش��ورای عالی آب اعالم کرد: در این 
جلس��ه مطرح شد که در هفت سال گذشته به دلیل 
بروز خشکس��الی متوسط بارش 203 میلی متر بوده 
که با 250 میلی متر متوس��ط بارندگی در زمان های 
قدیم فاصله بسیار دارد. چیت چیان با اشاره به اینکه 
18 درصد بارندگی نس��بت به متوس��ط کاهش پیدا 
ک��رده گفت: حجم روان آب ها 50 درصد و پوش��ش 
برفی 40 درص��د کاهش یافته اس��ت و این ها همه 
نش��ان دهنده این است که استحصال آب به سادگی 

10 سال گذشته نیست. 
وی با اش��اره ب��ه درآمد وزارت نیرو و مش��کالت 
جانب��ی آن گف��ت: در ح��ال حاضر منابع��ی که از 
ف��روش خدمات برق به دس��ت می آوریم، در مقابل 
هزینه هایم��ان بس��یار اندک اس��ت و در بخش آب 
ش��هری تنها 35 درصد، در بخش آب روستایی 12 
درصد و در بخش آب کش��اورزی 17 درصد قیمت 

تمام شده را دریافت می کنیم. 
وزیر نیرو تاکید کرد:  این درحالی است که از سال 
84 تاکن��ون حتی یک ریال بابت آب های زیرزمینی 
در بخش کش��اورزی دریافت نشده و در بخش برق 
نی��ز با وج��ود هزینه تولید بدون س��وخت به میزان 
80توم��ان ب��ه ازای هر کیل��ووات، تنه��ا 496 ریال 
دریاف��ت می کنی��م. وی با تاکید ب��ر فاصله هزینه و 
درآمد در صنعت آب و برق گفت:  این مس��ئله فشار 

زیادی را به صنعت وارد کرده است. 
وزیر نی��رو با تاکید ب��ر اینکه مدیری��ت بحران و 
پدافن��د غیر عامل نقش تاثیرگ��ذاری در صنعت آب 
و ب��رق دارند، گفت:  در تمام فعالیت های وزارت نیرو 
وج��ود این دو اصل از طراحی تا سیاس��ت گذاری و 

بهره برداری باید پررنگ دیده شود. 

تامین آب شرب 
با انتقال بین حوضه ای 

اجرای طرح های انتق��ال بین حوضه ای فقط برای 
تامین آب شرب است.

عیس��ی بزرگ زاده، معاون فنی و پژوهشی شرکت 
توس��عه منابع آب و نیروی ایران ب��ا اعالم این نکته 
گفت:  بی گمان سدسازی و انتقال آب بین حوضه ای 
نخس��تین گزینه نیس��ت بلکه کنت��رل صحیح آب 
و س��پس مدیری��ت مص��رف صحیح ج��زو بهترین 

راهکارهاست.
وی ب��ا بیان آنکه منابع آبی در یک س��وم مس��احت 
کشور جمع اما نیاز مصرف در همه مناطق کشور پخش 
شده است، افزود: ما توزیع مکانی و زمانی مناسبی در 
کش��ور نداریم و آب در حدود یک س��وم کشور جمع و 
نیاز در کل کشور پخش شده است که یکی از راهکارها 
انتقال آب بین حوضه ای است اما به طور قطع به عنوان 
نخستین راهکار مدنظر نیست و برای این کار یک سری 

شرط های منطقی لحاظ می شود.
به گ��زارش پ��اون، ب��زرگ زاده توضی��ح داد: حجم 
بارش های کش��ور بی��ش از 400 میلی��ارد مترمکعب 
در س��ال اس��ت که از این مقدار حدود 92 میلیارد به 
روان آب تبدی��ل می ش��ود و 25 میلیارد مترمکعب در 
زمین نفوذ می کند. با احتساب 13 میلیارد مترمکعب 
مجموع آب های ورودی به کشور، حدود 130 میلیارد 
مترمکعب آب تجدیدشونده در کشور داریم که با در نظر 
گرفتن دوره های خشکسالی، منابع آب تجدیدشونده به 

115 میلیارد مترمکعب محدود شده است.

تامین مالی طرح های نفتی و گازی 
از صندوق توسعه ملی

نمایندگان با تامین مالی طرح های توس��عه ای در 
میادی��ن مش��ترک نفت��ی و گازی از منابع صندوق 

توسعه ملی موافقت کردند. 
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشس��ت علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی، درجریان بررسی بخش 
درآم��دی الیحه بودجه 1394 و م��واد ارجاعی آن که 
در کمیس��یون تلفیق مورد رسیدگی قرار گرفته بود با 
الحاق یک بند به این الیحه موافقت کردند. براس��اس 
این بند الحاقی، به صندوق توس��عه مل��ی اجازه داده 
می ش��ود به منظور پرداخت تس��هیالت برای اجرای 
طرح های توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی 
که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد 
و 800 میلی��ون دالر در بانک ها س��پرده گذاری کند. 
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای 
الیح��ه بودجه 1394، با بند ح تبصره 2 موافقت کرده 
و به بخش خصوصی اجازه دادند جهت واردات و فروش 

فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت اقدام کند. 
در این بند آمده است: 

واردات و ف��روش فرآورده ه��ای نفتی ب��ا رعایت 
کیفی��ت و اس��تانداردهای عرض��ه هر ف��رآورده در 
کش��ور در ح��دود قوانین و مقررات مربوط توس��ط 
بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت 
تامی��ن و تنظی��م بازار ب��ا در نظر گرفت��ن تولیدات 
داخلی و زیرساخت های موجود، با وزارت نفت است. 
عرض��ه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کش��ور، 

بدون یارانه و با احتساب سود متعارف است. 
ب��ه گزارش خانه ملت، احمد توکلی در اخطاری با 
توضیح اینکه ش��ورای نگهبان قانونگذاری در حین 
بودجه را ممنوع کرده است، توضیح داد: این بند به 
مقررات واردات و صادرات اشاره دارد و اثر بودجه ای 
ندارد و قانونگذاری به ش��مار می رود لذا با اصل 52 

سازگار نیست. 
محمدرض��ا باهنر که ریاس��ت جلس��ه را بر عهده 
داشت توضیح داد: بسیاری از مواردی که در بودجه 
به عنوان قانونگذاری به ش��مار می رفت، تحت عنوان 

مقررات مالی دولت به تصویب رسید. 
نایب رییس مجلس افزود: چنین مواردی همچون 
تبصره 2 هم می تواند سیاست گذاری ساالنه باشد و 
هم قان��ون دائمی لذا اکنون نمی ت��وان آن را حذف 
کرد و در صورت تذکر ش��ورای نگهبان باید برای آن 

راه چاره ای اندیشیده شود. 

بهره برداری 
از 7 طرح پتروشیمی 

هفت طرح از مجموعه طرح های پتروشیمی کشور در 
سال آینده به بهره برداری خواهند رسید . مرضیه شاهدایی 
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعالم این 
خبر گفت: در حال حاضر 60 طرح پتروش��یمی به ارزش 
33.4 میلیارد دالر در دس��ت اجرا اس��ت که از این میان 
15 طرح در اولویت اول قرار دارند و درنهایت هفت طرح 
از این مجموعه در سال 1394 و هشت طرح نیز در سال 
95 به بهره برداری خواهند رس��ید. به گزارش نیپنا، وی 
افزود: با توجه به تعداد باالی این طرح ها و پیش��رفت 
فیزیک��ی متفاوت ای��ن طرح ها، آنه��ا را اولویت بندی 
کردیم. به طوری که طرح ه��ای بین 60 تا 100 درصد 
را در اولویت اول قرار دادیم تا نظارت، همیاری و کمک 
ب��ه آنها پیش از بقیه طرح ها انجام ش��ود. طرح های با 
پیشرفت از 20 تا 60 درصد در اولویت دوم و از یک تا 

20 درصد در اولویت سوم قرار گرفتند.
وی ب��ا بیان اینکه هفت طرح اولویت اول به ظرفیت 
2.7 میلیون تن در س��ال آینده و هش��ت طرح دیگر 
ب��ه ظرفیت 5.8 ب��ه بهره ب��رداری می رس��ند، گفت: 
طرح های اولویت دوم نیز از س��ال 1396 به مرور وارد 
مدار می ش��وند. مدیر طرح های ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی با اش��اره به اینکه ظرفی��ت فعلی تولید 
محصوالت پتروشیمی 60 میلیون تن است و در آینده 
با اجرای پروژه ها به 120 میلیون تن می رس��د، اظهار 

کرد: حدود هفت طرح نیز در اولویت سوم قرار دارند.
ش��اهدایی با بیان اینکه عم��ده طرح های اولویت 
دوم فاینان��س اخذ کرده اند، گفت: طرح های اولویت 
س��وم که تا 20 درصد پیش��رفت دارند با مشکالتی 
چون دریافت فاینانس مواجهند و در انتظار به نتیجه 

رسیدن مذاکرات 1+5 و رفع تحریم ها هستند.
وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
طرح های غیر فعال را بررسی کرده و از حدود 12 طرح، 
شش طرح به هیات مدیره برای تصمیم گیری و بررسی 
شرایط برای لغو مجوز ها معرفی شده اند، اظهار کرد: به 
این پروژه ها سه تا شش ماه زمان برای فعال شدن داده 
شده که خوشبختانه سه، چهار طرح فعال شده اند. مدیر 
طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه به 36 
طرح در دست اجرا برای ایجاد ظرفیت سرمایه گذاری 
جدید اش��اره ک��رد و گف��ت: ظرفیت ه��ای جدید در 
پارس��یان، چابهار و جاسک ایجاد می شود که ایمیدرو 
و انرژی پاسارگاد در پارسیان، ساتا در چابهار و مناطق 
آزاد در جاس��ک س��رمایه گذاری می کنند، البته وزارت 

نفت درصدد ایجاد پایانه های نفتی در جاسک است.
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 ،90 س��ال  م��اه  دی  در 
امض��ای  ب��ا  بخش��نامه ای 
محمدرض��ا رحیم��ی، معاون 
وق��ت  رییس جمه��ور  اول 
ابالغ ش��د که با وج��ود اینکه 
زاده، وزیر  نعم��ت  محمدرضا 
صنعت، معدن وتجارت دولت 
بخش��نامه  ای��ن  از  یازده��م 
ب��ا عن��وان »ضد تولی��د« یاد 
پابرجاست  همچنان  اما  کرده 
تولیدکنن��دگان  از  برخ��ی  و 
دلیل ورشکستگی خود را این 

بخشنامه می دانند. 
ش��ماره  بخش��نامه  در 
تاری��خ  در  ک��ه   250893
1390/12/21 از سوی معاون 
اول رییس جمه��ور وقت ابالغ 
شده است، با رویکرد مبارزه با 
فساد اقتصادی تاکید شده که 
همه ارکان مس��ئول موظفند 
قبل از اتخ��اذ تصمیم درباره 
تخصیص هرگونه تس��هیالت، 
از وضعیت مالیاتی، بیمه ای و 
بانکی افراد درخواس��ت دهنده 
اس��تعالم ک��رده و در صورت 
اح��راز کامل ش��رایط قانونی، 
اق��دام الزم معم��ول گ��ردد. 
حاال با گذش��ت س��ه سال از 
ای��ن مصوب��ه، تولیدکنندگان 
می گویند که براس��اس همین 
بخش��نامه ب��ه کس��انی ک��ه 
اقس��اط مع��وق دارن��د، هیچ 
تس��هیالتی تعلق نمی گیرد و 
از سوی دیگر پروسه پرداخت 
تسهیالت به کسانی که اقساط 
مع��وق ندارند نیز با اس��تناد 
ب��ه همی��ن بخش��نامه، زمان 

بسیاری می برد. 

تولید ناتوان شد
نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
عضو انجمن قطعه س��ازان، در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
درب��اره ای��ن مصوب��ه بی��ان 
می کند: »در س��ال 90 برای 
مبارزه با فس��اد بخش��نامه ای 
ابالغ ش��د که اگ��ر یک واحد 
تولیدی، یک چک برگشتی یا 

یک قسط معوق داشته باشد، 
بانک ها هیچ گونه تس��هیالتی 
نباید در اختیار آن واحد قرار 
دهند و برای ارائه تسهیالت به 
واحدهای تولیدی باید از همه 
جا برای روشن شدن وضعیت 
واحد تولیدی، استعالم صورت 
گیرد. وقتی یک واحد تولیدی 
با چند بانک فعالیت می کند، 
خیلی طبیعی اس��ت که یکی 
از اقس��اط آن عقب افت��اده یا 
یک چک این واحد برگش��ت 
بخورد و همین موضوع باعث 
می ش��ود، ای��ن واح��د نتواند 
تس��هیالت ت��ازه بگی��رد. در 
پی این اتف��اق، طبیعتا واحد 
تولیدی نمی توان��د مواد اولیه 
خود را تامین کند و در تولید 

نیز ناتوان می شود.«
س��هل  س��یدعبدالوهاب 
خانه صنعت،  ریی��س  آبادی، 
مع��دن و تجارت ایران، درباره 
این بخش��نامه در گفت وگو با 
»فرصت امروز« اظهار می کند: 
»ابالغ این بخش��نامه موجب 
شد تا به واحدهایی که اقساط 
تسهیالتی  دیگر  دارند،  معوق 
تعلق نگی��رد و همین موضوع 
بسیاری از تولیدکنندگان را با 
چال��ش مواجه کرده و موجب 

توقف فعالیت آنها شد.«
دبیر  مرتض��وی،  محمدرضا 
خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران نی��ز در ای��ن زمینه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»دلی��ل تعطیلی بس��یاری از 
همین  تولی��دی،  واحده��ای 
بخش��نامه اس��ت ک��ه جلوی 
اعتب��ارات بانک��ی را گرفت و 
موجب ش��د تا طل��ب بانک ها 
افزایش پیدا کند. ما در همان 
زم��ان هم به ص��ورت مکتوب 
نسبت به این بخشنامه هشدار 
دادی��م اما کس��ی توجه نکرد 
و تولیدکنن��دگان ب��ه بانک ها 

بدهکار ماندند.«

تعدیل 2 هزار نفر در 
»گیتی پسند«

مش��اور  ط��راح،  عل��ی 
مدیرعامل گروه صنعتی گیتی 
پسند که یکی از 42 کارخانه 
را در زیرمجموعه خود دارد و 
یک��ی از گروه هایی اس��ت که 
بر اثر همین بخش��نامه ضربه 
خورده و اکن��ون با 25 تا 30 
می کند  فعالیت  درصد خ��ود 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
درباره تاثیرات این بخش��نامه 
بر فعالیت ای��ن گروه، توضیح 

می ده��د: »در آن زم��ان گروه 
گیتی پس��ند س��رمایه گذاری 
مردم��ی داش��ت و در کن��ار 
س��رمایه گذاری مردم��ی، ب��ا 
بانک ه��ا نی��ز کار می کرد اما 
تبلیغاتی علیه شرکت صورت 
گرف��ت که م��ا را ب��ه گرفتن 
مضاربه مته��م کردند. در پی 
همی��ن اتفاق بان��ک مرکزی 
بخش��نامه ای را ب��ه بانک ه��ا 
ابالغ کرد که به این ش��رکت 
تسهیالت داده نشود. به همین 
دلیل ما دچار اقس��اط معوق 
شدیم و سپس بخشنامه آقای 
رحیمی ابالغ ش��د. ب��ه غیر از 
بانک ها  پارسیان س��ایر  بانک 
با فروش دارایی های ش��رکت 

با ما تسویه حساب کردند.«
او می افزای��د: »این اتفاقات 
منجر ش��د که م��ا بیش از دو 
ه��زار نفر تعدیل نیرو داش��ته 
و ب��االی هزار میلی��ارد تومان 

متضرر شویم.«

پیگیری ها همچنان 
بی نتیجه

اکنون دقیقا س��ه س��ال از 
ابالغ این بخش��نامه می گذرد؛ 
گفته  ب��ه  ک��ه  بخش��نامه ای 
موج��ب  صنع��ت  صاحب��ان 

از واحدهای  تعطیلی بسیاری 
تولیدی شده است. یکی دیگر 
از اثرات این بخش��نامه ایجاد 
بوروکراسی بیش��تر بر سر راه 
تولید است، در حالی که یکی 
از مهم ترین گام ها برای بهبود 
فضای کس��ب و کار، کم کردن 
اس��ت.  بوروکراس��ی  همی��ن 
ام��ا نکت��ه مهم تر اینجاس��ت 
که پیگیری ها ب��رای لغو این 
بخش��نامه هن��وز ب��ه نتیجه 

ویژه ای نرسیده است. 
این  درب��اره  نجف��ی منش 
می کن��د:  بی��ان  پیگیری ه��ا 
»م��ا از طریق وزارت صنعت، 
خانه صنعت و معدن ایران و 
این موضوع  شورای گفت وگو 
را پیگی��ری کرده ای��م و وزیر 
صنع��ت از این بخش��نامه با 
عنوان ضد تولید یاد کرده اند 
اما ب��ا وجود تاکید وی بر لغو 
ای��ن بخش��نامه هن��وز اقدام 
ویژه ای در این زمینه صورت 

نگرفته است.«
نیز می گوید:  آبادی  س��هل 
»اخی��را مذاکرات��ی را با بانک 
ب��ه  و  داش��ته ایم  مرک��زی 
دنبال آن هس��تیم که حداقل 
واحدهایی که از این بخشنامه 
متضرر ش��ده اند مستثنا شده 
و بتوانن��د از تس��هیالت تازه 

استفاده کنند.«
حاال نزدیک به دو س��ال از 
روی کار آمدن دولت یازدهم 
اینکه  وج��ود  ب��ا  می گ��ذرد. 
دولت در بسته خروج از رکود 
بخشش  برای  پیش��نهادهایی 
جریم��ه معوقه ه��ای بانک��ی 
به مجل��س ارائه ک��رد و این 
بندها نیز ب��ه تصویب مجلس 
رس��یداما  اس��المی  ش��ورای 
با رویکرد  هنوز بخش��نامه ای 
مب��ارزه با فس��اد اقتصادی با 
امض��ای مع��اون اول دول��ت 
دهم که امروز به دلیل فس��اد 
اقتصادی محکوم ش��ده است، 
پابرجاست، که چالشی بزرگ 
برای تولیدکنن��دگان و تولید 

داخلی به شمار می رود. 
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تولید متضرر بخشنامه ضد تولید

بهره ب��رداران معادن��ی ک��ه با 
ایمی��درو ق��رارداد بهره ب��رداری 
ندارن��د باید حداکثر تا 25 درصد 
ح��ق انتف��اع اس��تخراج را ب��ه 
خزانه داری کل کش��ور پرداخت 

کنند . 
از س��وی  ک��ه  ای��ن مصوب��ه 
در  و  مجل��س  نماین��دگان 
قال��ب قان��ون بودج��ه س��ال94 
دی��روز به تصوی��ب رس��یده، به 
اس��تخراج کنندگان اجازه داده که 
در ص��ورت س��رمایه گذاری برای 
تکمیل زنجی��ره تولید حق انتفاع 
را به صورت پلکانی پرداخت کنند . 
در روش پلکان��ی حق انتف��اع 
محص��والت  ف��روش  ب��رای 
و  خ��ام  س��نگ آهن  به ص��ورت 
دانه بندی ش��ده 25 درصد مبلغ 
فروش خواهد ب��ود و حق انتفاع 
ف��روش محص��والت کنس��انتره 
برای گندله سازی 21،5 درصد و 
ف��روش گندله 18 درصد و آهن 
اسفنجی 15 درصد خواهد بود . 

در ص��ورت ع��دم پرداخت این 
مبالغ براس��اس م��اده 48 قانون 
محاسبات عمومی کشور و مقررات 
اجرایی قانون مالیات های مستقیم 

قابل وصول می شود.
تعطیلی در کمین معادن 

دریافت بهره مالکانه از س��وی 
دولت مخالفت بهره برداران را در 
پی داش��ت . بهرام شکوری، نایب 
ریی��س انجم��ن تولید کنندگان 
س��نگ آهن معتقد است که این 
تصمی��م س��بب توق��ف فعالیت 

معادن درازمدت خواهد شد . 
او ب��ه اتاق نی��وز گفت: دولت 
نباید ب��ه دنبال س��ود مقطعی 
خ��ود در اخ��ذ به��ره مالکان��ه 
باید دولت  البته  باش��د .  معادن 
و مجلس ب��ه این نکت��ه توجه 
داشته باش��ند که اگر نرخ بهره 
مالکان��ه را ب��رای س��ال آینده، 
ب��اال در نظ��ر بگیرن��د، ممکن 
است در طول یک سال صاحب 
درآمد باالیی شوند، اما به مرور 
مالکانه س��نگین  بهره  پرداخت 
به عدم توسعه و سرمایه گذاری 

معادن منجر خواهد شد و لزوما 
ب��ه معنای درآمد بیش��تر برای 
دولت نیس��ت. به گفته شکوری 
مطابق کار کارشناس��ی صورت 
گرفت��ه در خان��ه مع��دن روی 
به��ره مالکانه معادن در س��ال 
94 پیش��نهاد م��ا ای��ن بود که 
برسد،  15 درصد  به  بهره مالکانه 
در حالی ک��ه دولت 25 درصد را 
لحاظ کرده است، این در حالی 
اس��ت که اگر معادن، به عنوان 
به��ره مالکانه، پولی ب��ه خزانه 
می پردازن��د باید این پول خرج 

توس��عه بخش معدن ش��ود.
ش��کوری معتقد است که نرخ 
به��ره مالکانه 10 تا 15 درصدی 
می تواند عالوه بر اینکه بخش��ی 
از نیاز درآمدی دولت را محقق 
کند، صادرات را نیز رونق بخشد 
بخ��ش  در  س��رمایه گذاری  و 
معدن کشور را توسعه دهد.نوع 
رفتارهای دولت برای فضاسازی 
ایمن در سرمایه گذاری می تواند 
ب��ه توس��عه س��رمایه گذاری در 
بخش معدن کش��ور منجر شود، 
این درحالی اس��ت که اکنون با 
توجه به نوسانات قیمت جهانی 
فل��زات و به خص��وص کاه��ش 
ش��دید قیم��ت س��نگ آهن در 
برای  رغب��ت  دنی��ا،  بازاره��ای 
س��رمایه گذاری در ف��والد ک��م 

ش��ده اس��ت.
انجم��ن  ریی��س  نای��ب 
س��نگ آهن  تولیدکنن��دگان 

خاطرنشان کرد: البته بنگاه داری 
بانک ها نیز اجازه ورود به بخش 
مع��دن را نمی دهن��د، چراکه به 
لحاظ س��ود ب��رای آنه��ا جذاب 
نیس��ت، اما به نظر می رس��د که 
در س��ال آتی، باید فعالیت های 
توس��عه ای بخ��ش مع��دن را با 
منابع دولتی و بانکی به س��رعت 

عملیاتی کرد.
در حالی که کمیسیون تلفیق 
برای بودجه س��ال آین��ده، نرخ 
25درصدی حقوق دولتی معادن 
را تصویب کرده است، معدنکاران 
نس��بت به عواقب اجرایی شدن 

این مسئله هشدار می دهند.
 به گزارش ماین نیوز، در حالی 
که کمیسیون تلفیق برای بودجه 
ن��رخ 25 درصدی  آینده،  س��ال 
حقوق دولت��ی معادن را تصویب 
کرده است، معدنکاران نسبت به 
عواقب اجرایی شدن این مسئله 

هشدار می دهند.
این در حالی اس��ت که دولت 
خ��ود،  پیش��نهادی  الیح��ه  در 
درص��دی   30 دولت��ی  حق��وق 
را پیش��نهاد داده ب��ود ک��ه طی 
هفته های گذش��ته، خانه معدن 
ای��ران و بس��یاری از معدنکاران 
بخ��ش خصوص��ی از نمایندگان 
مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق 
درخواس��ت تعدی��ل آن را کرده 
بودند.کمیس��یون تلفی��ق نیز با 
تعدیل آن ب��ه 25 درصد و اخذ 
به��ره مالکانه از تمام��ی معادن 

ام��ا معدن��کاران  موافق��ت کرد 
تصمی��م  ای��ن  ک��ه  معتقدن��د 
همچنان فعالیت آنها را در سال 
آین��ده با چال��ش مواجه خواهد 
ک��رد. اما حقوق دولت��ی معادن 
چیس��ت و چه اثری ب��ر فضای 

کسب وکار معدنکاران دارد؟ 
براساس تعریف ارائه شده در بند 
»گ« م��اده »یک« قانون معادن، 
حق��وق دولت��ی به س��هم دولت 
ناشی از اس��تخراج، بهره برداری و 
برداش��ت هر واحد از ماده یا مواد 
معدنی اطالق می شود. طبق ماده 
14 قان��ون مزبور، دارندگان پروانه 
بهره برداری باید درصدی از بهای 
ماده معدنی موض��وع پروانه را به 
نرخ روز در س��ر مع��دن به صورت 
اس��تخراج ش��ده ی��ا کانه آرایی یا 
فرآوری شده در چارچوب بودجه 
مصوب به تشخیص وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت به عنوان حقوق 
دولتی ب��ه وزارت متبوع پرداخت 
کنن��د. طب��ق آیین نام��ه اجرایی 
مبن��ای حقوق دولت��ی 10درصد 
بهای ماده معدنی در س��ر معدن 
اس��ت که می تواند حداکثر تا پنج 
درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش 

یابد.
به گزارش ماین نیوز دولت در 
بودجه س��ال 93 درآمد ناشی از 
حقوق دولتی معادن را براساس 
نرخ 30درص��دی 1800میلیارد 
تومان ب��رآورد کرده بود. این در 
حالی اس��ت که در سال گذشته 

تومان  میلی��ارد  مجموع��ا 600 
درآمد از این محل محقق ش��ده 
رو کارشناس��ان،  ای��ن  از  ب��ود. 
سهامداران ش��رکت های معدنی 
و معدنکاران به پیش��نهاد دولت 
انتق��اد کرده و خواس��تار تعدیل 
حق��وق دولتی ش��ده بودند. اما 
حق��وق دولتی معادن در س��ایر 

کشورها چگونه است؟ 
نرخ های جهانی

هم اکن��ون این ن��رخ جمعا در 
اس��ترالیا کمت��ر از 30 درصد از 
س��ود حاص��ل از اس��تخراج، در 
برزیل هم بین 15 تا 25 درصد، 
ولی در چی��ن برابر 10 درصد و 
هند هم 10.5 درصد اس��ت.این 
در حالی اس��ت که در اس��ترالیا 
و  سرمایه گذاری  شرایط  تسهیل 
نرخ بهره بانکی به صورت رس��می 
2.5 درص��د جذابی��ت تولید را 
حفظ کرده و حتی آن را افزایش 

داده است . 
س��خت  ش��رایط  برزی��ل  در 
س��رمایه گذاری باع��ث ش��ده تا 
تنه��ا ش��رکت های ش��به دولتی 
همچون واله به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده سنگ آهن در جهان 
خودنمای��ی کن��د و در چی��ن و 
هند نیز ش��رایط کل��ی همچون 
موادمعدنی  عی��ار  ب��ودن  پایین 
ب��ر جذابی��ت صنای��ع معدنی و 
منفی  تاثیر  استخراج سنگ آهن 
گذاش��ته، به صورت��ی که حتی 
با ن��رخ بهره مالکان��ه نزدیک به 
10درصد هم معادن س��نگ آهن 
چندان جذاب نیس��تند. البته در 
هند هم اکنون دولت این کش��ور 
به ص��ورت مصنوع��ی ص��ادرات 
س��نگ آهن خام را محدود کرده 
و آن را به حداقل رس��انده است. 
تمامی این موارد در حالی است 
که پس از اخذ بهره مالکانه ذکر 
ش��ده دولتی باز هم کل شرکت 
معدن��ی از مالیات ب��ر درآمد در 
پای��ان س��ال برخ��وردار خواهد 
ش��د و باید آن را پرداخت کند. 
اما مش��کل اخذ بهره مالکانه در 

ایران چیست؟ 

آیا معادن کشور به تعطیلی کشانده می شوند؟ 

حق بهره برداری 25 درصدی برای استخراج انفال
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معدن

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه: 
فوالدمبارکه خود را به عنوان 

دوستدار محیط زیست به جامعه 
معرفی کرده است

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان گفت: این 
شرکت با سرمایه گذاری کالن در بحث محیط زیست 
و توسعه فضای سبز به میزان 1600هکتار با عنوان 
دوس��تدار صنعت محیط زیس��ت، خود را به جامعه 

معرفی کرده است. 
به گ��زارش روابط عموم��ی فوالدمبارکه اصفهان، 
دکتر بهرام سبحانی گفت: عالوه بر این فوالد مبارکه 
در بحث انتقال دانش فنی به س��ایر ش��رکت ها نیز 
اقدامات گس��ترده ای صورت داده است و توانسته در 
جایزه مدیریت دانش )MAKE(  نیز در سطح ملی 

موفقیت کسب کند. 
این گ��زارش حاک��ی اس��ت مدیرعامل ش��رکت 
فوالدمبارکه اصفهان، در دوازدهمین همایش تعالی 
س��ازمانی کش��ور که با محوریت توسعه قابلیت های 
سازمانی سوم اسفند در مرکز همایش های بین المللی 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد پس 
از کس��ب تندیس زرین گف��ت: تندیس زرین تعالی 
سازمانی حاصل دسترنج، تالش و همکاری مجموعه 
مدیریت و کارکنان ش��رکت فوالدمبارکه و شرکای 
تجاری کسب و کار آن است که در مسیر تعالی یکدل 
و هماهن��گ ت��الش کردند و این ش��رکت را به این 
نقطه رس��اندند تا باع��ث س��ربلندی و افتخار نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران باشد. 
وی خاطرنش��ان کرد: این افتخار یک شبه حاصل 
نشده اس��ت. در این فرآیند فعالیت های گسترده ای 
در زمینه س��اخت و انجام کارهای زیربنایی، انتقال 
دانش فنی در سیس��تم ها و نظام بهره برداری توسط 
نیروه��ای متعه��د و کارآمد در س��طوح مدیریت و 

کارکنان صورت گرفت. 
دکت��ر به��رام س��بحانی با اش��اره به آث��ار فوالد 
مبارکه در چرخه  تولید و صنعت کش��ور ادامه داد با 
بهره برداری از این ش��رکت زنجیره صنایع در کشور 
به صورت باالدست و پایین دست شکل گرفت و فعال 
شد تا جایی که در بخش اقتصادی و تولید مشاهده 
می کنی��م که در پی س��اخت و بهره برداری از فوالد 

مبارکه، زیربناها نیز در منطقه تقویت می شود. 
وی گفت برخی ش��رکت ها از ورق تولیدش��ده در 
فوالد مبارکه اس��تفاده می کنن��د و انواع محصوالت 
نهایی را وارد بازار می کنند و بس��یاری از ش��رکت ها 
نیز در حال س��اخت قطعات یدکی و مواد مورد نیاز 
خطوط این ش��رکت هستند که همه اینها از برکات 

شکل گیری صنعت است. 
مدیرعام��ل فوالد مبارکه اصفه��ان افزود: در عین 
حال بس��یاری از نهادها ازجمل��ه نهادهای مذهبی، 
اجتماعی، راه آه��ن و وزارت نیرو با فوالد مبارکه در 

مباحث کاری خود ارتباط بسیار نزدیکی دارند. 

حمایت از طرح های 
اشتغال زای فارغ التحصیالن

 طرح های تعاونی هایی را که دارای اش��تغال زایی 
بیش از پن��ج نفر برای فارغ التحصیالن دانش��گاهی 

بیکار باشد، در اولویت حمایت قرار می دهیم.
مهدی حس��ین نژاد، مدیرعامل صن��دوق ضمانت 
س��رمایه گذاری در گفت وگو با ایس��نا، ضمن معرفی 
طرح های مورد حمایت صندوق اظهار کرد: صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری بخش تع��اون به عنوان یک 
س��ازمان دولتی دارای رس��الت و اهداف ویژه  جهت 
استفاده حداکثری از منابع و حمایت از بخش تعاون 
و تعاونی ها، نیازمند تبیین و تعیین اولویت های ارائه 
خدمات است که در این راستا جهت پیشبرد اهداف 
بخش تعاون و هم س��ویی با اهداف نظام، متقاضیانی 
را در اولویت خدمت رسانی قرار می دهد که بتوانند با 

کمترین منابع به حداکثر نتایج دست یابند.
وی ادام��ه داد: در رویک��رد صن��دوق، طرح ه��ای 
اولوی��ت دار طرح هایی هس��تند که اهمی��ت آنها در 
اس��ناد باالدس��تی نظام به ویژه سیاست های ابالغی 
مق��ام معظ��م رهبری، برنامه پنجم توس��عه، س��ند 
چشم انداز 20س��اله و اهداف وزارت تعاون به تایید 

رسیده است.
حس��ین نژاد با تاکید بر حمای��ت صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری بخ��ش تع��اون از طرح ه��ای دانش 
بنیان تصریح کرد: تعاونی های دانش بنیان به منظور 
هم افزای��ی عل��م و ثروت و توس��عه اقتص��اد دانش 
مح��ور، ایجاد اختراع و نوآوری و تجاری س��ازی کاال 
و خدمات در حوزه فناوری های برتر با ارزش افزوده 
باال تشکیل می شوند و طبعا باید دارای تاییدیه های 

الزم از سوی بنیاد ملی نخبگان باشند.
وی در ادام��ه طرح های با محوریت کاالها و خدمات 
صادرات��ی را از دیگر طرح ه��ای مورد حمایت صندوق 
ذکر کرد و گفت: از طرح های ش��رکت های تعاونی که 
دارای تولی��د محص��والت و ارائه خدم��ات صادراتی با 
ارزش افزوده و ارزآوری باال باش��ند، حمایت می کنیم. 
به گفته حسین نژاد، آن دسته تعاونی هایی که در حوزه 
صنایع مادر و اس��تراتژیک از جمله فوالد، ذوب آهن و 
پتروش��یمی و نیروگاه��ی دارای طرح ه��ای اقتصادی 

باشند، در اولویت حمایت صندوق قرار می گیرند.
مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری بخش 
تعاون با اش��اره به ویژگی های طرح های اش��تغال زا 
گفت: طرح هایی که نس��بت به حجم سرمایه گذاری 
صورت گرفته از اشتغال زایی باالیی برخوردار باشند 

توسط صندوق حمایت می شوند.

توسعه عملیات اکتشاف در معادن 
به حمایت دولت و مجلس نیاز دارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه 
عملیات اکتش��اف معدني در سال 1394 در دستور 
کار س��ازمان ایمیدرو قرار  دارد و براي دس��تیابي به 
موفقیت در این زمینه، به حمایت هاي دولت یازدهم 

و مجلس شوراي اسالمي نیاز  داریم.
به گزارش ایمیدرو، مهدي کرباسیان افزود: اجراي 
برنامه هاي جهش��ي براي اکتش��اف مع��ادن جدید 
در حقیق��ت موج��ب تحقق اقتصاد مقاومتي اس��ت 
و ایمی��درو ب��ا هدف ارتقاي جای��گاه بخش معدن و 

صنایع معدني در اقتصاد کشور تالش مي کند.
وي اف��زود: براس��اس برنامه هاي بخ��ش معدن و 
صنایع معدني در چشم انداز 1404، تکمیل زنجیره 
اکتش��اف تا ف��رآوري مواد معدني م��ورد توجه قرار 
گرفت��ه و به دلیل ضرورت ارتقا بخش��یدن به ذخایر 
معدني در حوزه هاي مختلف سنگ آهن، مس، طال 
و غی��ره، براي ایجاد ت��وازن در زنجیره مزبور تالش 

مي شود.
کرباسیان، افزایش حجم ذخایر قطعي معادن فلزي 
و غیرفلزي را به عنوان پایه اصلي در زنجیره معدن و 

صنایع معدني ارزیابي کرد.
وي گفت: س��ازمان ایمیدرو با همکاري س��ازمان 
زمین شناس��ي و اکتش��افات معدني کشور از آذرماه 
1392 برنامه اکتش��اف 200 ه��زار کیلومترمربع از 
اراضي ش��رق کشور را در دس��تور کار قرار دادند که 
تاکنون 135 هزار کیلومترمربع عملیاتي شده است.

رییس هیات عامل ایمیدرو اضافه کرد: در منطقه 
س��نگان )خراس��ان رض��وي( عملیات اکتش��اف در 
وس��عت 12 هزار کیلومتر صورت گرفت که تاکنون 
ذخایر خوبي در این اکتشافات به دست آمده و نتایج 

قطعي آن اطالع رساني خواهد شد.
به گفته کرباسیان، تفاهم نامه امضا شده با سازمان 
زمین شناس��ي و اکتش��افات معدني کشور، سرعت 
عملی��ات اکتش��افات معدن��ي را از ابت��داي 1394 
افزای��ش مي ده��د و پیش بیني مي ش��ود گس��تره 

وسیعي در این برنامه تحت پوشش قرار گیرد.
براساس فعالیت اکتشافي طی یکصد سال گذشته، 
به میزان هفت درصد از مساحت کشور تحت پوشش 
قرار گرف��ت که از این رقم 57 میلی��ارد تن ذخیره 
معدني شناس��ایي ش��د، ح��دود 37 میلیارد تن آن 

ذخیره قطعي و بقیه احتمالي است.
ارزشیابي ذخایر معدني توسط کارشناسان حاکي 
است که بیش از 770 میلیارد دالر ارزش این ذخایر 

است.

واردات خودرو انحصاری نیست 

هیچ گونه انحصاری در واردات خودرو ایجاد نشده 
و در 10 ماه گذش��ته 65 درصد خودروهای وارداتی 
را افرادی که نماینده رسمی نبوده اند، واردکرده اند. 
به گزارش ایرنا، سیدمحمود نوابی، رییس سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیروز در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به ابالغیه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت مبنی ب��ر واردات خودرو توس��ط 
نماین��دگان رس��می، اظهار داش��ت: قانونگذار برای 
آنک��ه مصرف کنندگان متضرر نش��وند و نمایندگان 
رس��می که دارای خدمات پس از فروش هستند، در 
حوزه واردات خودرو وارد شوند به حذف افراد غیر  از 
نمایندگان رسمی از واردات خودرو اقدام کرده است. 
وی ب��ا بی��ان آنکه در ح��ال حاض��ر 35 نماینده 
رسمی واردات خودرو در کشور فعال هستند، اظهار 
داش��ت: در کنار این نمایندگان رسمی محدودیتی 
برای واردات خودرو برای س��ایر افراد ایجاد نش��ده، 
منتها واردکنندگان خ��ودرو باید توافق نامه ای را که 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت آن را تهیه کرده با 

نمایندگان رسمی به امضا برسانند. 
توافق نام��ه  ای��ن  براس��اس  داد:  ادام��ه  نواب��ی 
واردکنندگان خودرو مکلف هس��تند، س��ه درصد از 
ارزش خودروهای وارداتی را به نمایندگان رس��می 
بدهن��د و این نماین��دگان در مقابل خدمات پس از 
فروش، گارانتی و وارانتی این خودروها را ارائه دهند. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با تاکید بر 
اینکه این توافق نامه از لحاظ حقوقی قابل رسیدگی 
اس��ت و ضمانت اجرای��ی دارد، افزود: مس��یر برای 
آنهایی که تاکنون به واردات خودرو اقدام می کردند 
هنوز باز اس��ت و می توانند با نظام مند کردن فعالیت 

خود به واردات خودرو اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه ضوابط تعیین قیمت خودروهای 
وارداتی را اعالم کرده ایم و بر آن نظارت جدی داریم، 
اظهار داشت: شورای رقابت در موارد انحصاری وارد 
عمل خواهد ش��د اما اعتق��اد داریم در بحث واردات 
خودرو انحص��اری وجود ندارد و ضرورتی برای ورود 

شورای رقابت به این موضوع وجود ندارد. 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  ریی��س 
تولید کنندگان همچنین درخصوص ثبت س��فارش 
جدید خودروهای وارداتی، گفت: این ثبت س��فارش 
در حال حاضر انجام نمی ش��ود مگ��ر آنکه مبنی بر 
توافق نامه یادش��ده بی��ن واردکنن��ده و نمایندگان 

رسمی، زمینه این ثبت سفارش موجود باشد. 

معدن

خودرو

استانی 

اشتغال

عسل داداشلو



فوق العاده  عموم��ی  مجمع 
بانک پاسارگاد با حضور بیش 
از 91 درص��د از س��هامداران 
ای��ن بان��ک در حال��ی برگزار 
شد که سهامداران، انتقادهای 
شدیدی را نسبت به اساسنامه 
ابراز  بان��ک مرک��زی  نمون��ه 

کردند.
به گزارش »فرص��ت امروز« 
در پ��ی مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی 
مبن��ی ب��ر انطباق اساس��نامه 
بانک ها با اساس��نامه نمونه ای 
ک��ه بان��ک مرکزی ب��رای آنها 
ارسال کرده است، روز گذشته 
پاسارگاد مجمع عمومی  بانک 
ظ��رف  را  خ��ود  فوق الع��اده 
مدت زمان اعالم ش��ده از سوی 

بانک مرکزی برگزار کرد.

گزارشی به مجمع
جلس��ه  ای��ن  ابت��دای  در 
علی اکبر امین تفرش��ی، عضو 
و  هیات مدی��ره  علی الب��دل 
ناظر مجمع عموم��ی به ارائه 
گزارش��ی از مجمع پیشین و 

تحوالت پس از آن پرداخت.
ب��اره گف��ت:  ای��ن  وی در 
به دنبال مصوبه ش��ورای پول 
و اعتبار، مجمع عمومی بانک 
پاسارگاد در 93/4/31 برگزار 
ش��د و مفاد نمونه اساس��نامه 
م��ورد بح��ث و بررس��ی قرار 
گرف��ت. با توجه ب��ه انتقادات 
وسیع سهامداران به اساسنامه 
نمونه، مقرر شد تا نمایندگانی 
از س��وی آنان تعیین شوند و 
در جلس��ه ای با هیات رییس��ه 
بان��ک پاس��ارگاد نظرات خود 
را در ای��ن ب��اره بی��ان کنند. 
این نشس��ت  برگزاری  نتیجه 
ب��ود که صورتجلس��ه ای  این 
نماین��دگان  امض��ای  ب��ه 
که  تهی��ه ش��د  س��هامداران 
دربرگیرن��ده نقطه نظرات آنها 
در م��ورد اساس��نامه نمون��ه 
بود. این صورتجلس��ه به بانک 
مرکزی ارس��ال و متعاقب آن 
از مس��ئوالن بان��ک مرک��زی 
درخواس��ت ش��د تا جلسه ای 
نظ��رات  توضی��ح  ب��رای  را 
مسئوالن  توسط  س��هامداران 
بانک پاس��ارگاد مق��رر کنند 
اما متاس��فانه بانک مرکزی با 
برگزاری این جلس��ه موافقت 
نکرد و پیگیری های دوباره ما 
هم در این ب��اره نتیجه بخش 
نبود. در نتیجه  این نشس��ت  
برای بررسی دوباره اساسنامه 
نمون��ه بانک مرکزی در موعد 
قانون��ی ترتی��ب داده ش��د تا 
ارائ��ه نظرات  س��هامداران به 

خود بپردازند.
ب��ا اظهارات امین تفرش��ی، 
به س��هامداران رس��ید  نوبت 

ت��ا در مورد اساس��نامه نمونه 
بانک مرک��زی به بحث و ارائه 

نقطه نظرات بپردازند.

ایرادهای قانونی 
سهامداران به اساسنامه

در  س��هامداران  از  یک��ی 
این ب��اره گفت: طب��ق بند 7 
اساسنامه، شرکت های سهامی 
ع��ام و تعاونی ه��ا می توانن��د 
حداکث��ر 10 درص��د و افراد 
حقوقی هم می توانند حداکثر 
پن��ج درص��د از س��هام بانک 
پاس��ارگاد را داش��ته باش��ند. 
در صورتی که در این اساسنامه 
خارج��ی  س��رمایه گذار  ب��ه 
اجازه داده ش��ده اس��ت که تا 
40 درصد مالکیت این بانک ها 
را در اختی��ار خود بگیرد. این 
تبعیض میان س��رمایه گذاران 
س��هامداران  و  خارج��ی 

کشورمان به چه دلیل است.
 4 تبص��ره  در  اف��زود:  وی 
این اساس��نامه آمده است که 
دولت می توان��د تا 20 درصد 
س��هام بانک ه��ا را در اختیار 
داشته باش��د. سوال این است 
ک��ه آیا قانونا دول��ت می تواند 
ب��رای بانک ه��ای خصوص��ی 
همچنین  کند؟  تعیین تکلیف 
براس��اس م��اده 59 انتخ��اب 
اعض��ای هیات مدیره و تمدید 
دوره مدیریت آنها باید منوط 
به تایید بانک مرکزی باش��د. 
ای��ن به معنی مح��دود کردن 
با  و  بانک هاس��ت  اختی��ارات 
سند باال دس��تی ما که قانون 

اساسی است، منافات دارد.
یکی دیگر از سهامداران در 
این نشست گفت: من نامه ای 
را در انتق��اد ب��ه اساس��نامه 
نمون��ه ب��رای بان��ک مرکزی 
ارس��ال کردم و پاس��خ آن با 
آقایان مرتضی ستاک  امضای 
برای  غمی آبادی  حمید رضا  و 
من ارسال ش��د. متاسفانه در 
این نام��ه من ب��ه بی انصافی 
متهم ش��ده و دفاع یک جانبه 

و یک طرف��ه ای از اساس��نامه 
نمونه به عمل آمده است این 
اساس��نامه پر از ابهام است و 

حرفه ای نوشته نشده است.
وی اف��زود: وقت��ی آنها یک 
اساس��نامه را تنظیم می کنند 
و به سهامداران ارائه می دهند 
که به تصویب برسانند به این 
معنی اس��ت ک��ه می خواهند 
اختی��اردار ما ش��وند. در ماده 
57 اساسنامه نمونه آمده است 
که هیات مدیره باید اختیارات 
اجرایی خود را به هیات عامل 
واگذار کنن��د. در کجای دنیا 
هیات مدیره  که  دارید  س��راغ 
اختیارات اجرای��ی خود را به 
کند؟  واگ��ذار  دیگ��ری  افراد 
همچنی��ن در یکی از بندهای 
این اساس��نامه آمده است که 
اگر بانک ها می خواهند چیزی 
بخرند ی��ا بفروش��ند با مجوز 

بانک مرکزی باشد.
یکی دیگر از سهامداران هم 
در این باره گفت: سهامداران 
عزیز توجه کنند در صورتی که 
در نشست امروز این اساسنامه 
به تصویب برس��د، اگر هر یک 
از ما از این موضوع نارضایتی 
داش��ته باش��یم می توانی��م با 
مراجع��ه ب��ه یک��ی از مراجع 
ذی صالح ش��کایت کرده و با 
اس��تناد به م��اده 270 قانون 
تجارت ابط��ال مصوبه مجمع 

را بگیریم.
در ادامه این نشست صدیقه 
به  نعیمیان، منش��ی جلس��ه 
از  پ��اره ای  درب��اره  توضی��ح 
پرداخت.  سهامداران  ابهامات 
وی در ای��ن ب��اره گف��ت: در 
اساس��نامه نمونه آمده اس��ت 
ک��ه اف��راد حقیقی ب��ه اندازه 
این  مشخصی می توانند سهم 
بان��ک را در اختی��ار داش��ته 
باش��ند. اوال اینکه ای��ن افراد 
اساس��نامه  تنظی��م  از  قب��ل 
این می��زان از سهام ش��ان را 
قان��ون  طب��ق  و  خریده ان��د 
فردی  هیچ  مالکیت  نمی توان 

را سلب کرد. دوم اینکه سهام 
بانک پاسارگاد در بازار سرمایه 
حضور دارد، فکر کنید که اگر 
درصدهایی از سهام این افراد 
بورس  بلوک��ی در  به ص��ورت 
عرضه شود، قطعا قیمت سهام 

بانک را کاهش خواهد داد.
اساس��نامه  در  اف��زود:  وی 
نمونه مواردی هست که هیچ 
پاس��ارگاد  بانک  ب��ا  ارتباطی 
ندارد. مثال اینکه آورده ش��ده 
دولت می توان��د تا 20 درصد 
س��هام بانک را داش��ته باشد. 
ای��ن موض��وع اصال ب��ه بانک 
پاس��ارگاد که بانک خصوصی 

است ارتباطی ندارد.

دکتر قاسمی: مجمع را با 
نیت تصویب اساسنامه  

نمونه برگزار کرده ایم
در ادامه این نشس��ت دکتر 
مدیرعامل  قاس��می،  مجی��د 
بانک پاس��ارگاد با جمع بندی 
در  ش��ده  مط��رح  مباح��ث 
تم��ام  در  گف��ت:  نشس��ت، 
مجامع��ی که تاکنون توس��ط 
بانک پاس��ارگاد برگزار ش��ده 
است با چنین وضعیتی رو به رو 
نبوده ایم ک��ه نتوانیم با وجود 
سهامداران عزیزی که همواره 
م��ورد حمای��ت و لط��ف آنها 
بوده ایم، مباحث مطرح ش��ده 
را به یک جمع بندی روش��ن 
برس��انیم. ما در طول مجمع 
قبل��ی ت��ا این مجم��ع تالش 
کرده ایم ن��کات قابل تاملی را 
که سهامداران مطرح کرده اند 
به بانک مرکزی منتقل کنیم 
ام��ا موفق نش��دیم. البته این 
بانک  خ��اص  فقط  وضعی��ت 
پاس��ارگاد نیس��ت و مجام��ع 
بانک های دیگر که در این باره 
تشکیل شده شرایط به مراتب 
س��خت تری داش��ته است اما 
ما ب��ا روش خاصی که به کار 
توانس��تیم مجمع  گرفته ای��م 
خود را درآرامش برگزار کنیم.

وی اف��زود: بان��ک امانتدار 

م��ردم اس��ت و فض��ای بانک 
بای��د ی��ک فض��ای منطقی و 
آرام باش��د. واقعیت این است 
که اساسنامه اشکاالت زیادی 
دارد. به نظرم رس��ید که چند 
نکته را در مورد ملزومات یک 

اساسنامه توضیح دهم. 
قوانین  ب��ا  باید  اساس��نامه 
دیگر انطباق داش��ته باش��د و 
این گونه نباش��د ک��ه به گفته 
با  بت��وان  برخی س��هامداران 
ش��کایت س��هامداری، مصوبه 
اساس��نامه  مورد  در  مجم��ع 
را باط��ل ک��رد. م��ا در آینده 
مصوباتی را خواهیم داشت که 
باید براس��اس اساسنامه باشد 
ام��ا مگر می توان با ش��رایطی 
که در اساس��نامه نمونه آمده 

است بانک را اداره کرد؟ 
دکتر قاس��می تاکی��د کرد: 
تصویب این اساس��نامه به این 
اس��ت که س��هامداران  معنی 
خودشان با دست خودشان به 
بانک مرکزی اجازه می دهند که 
ورای قوانین پولی و بانکی عمل 

کند و دست به اقداماتی بزند. 
م��ا ای��ن مجمع را ب��ه نیت 
برگ��زار  اساس��نامه  تصوی��ب 
کرده ای��م ام��ا ب��ا توج��ه ب��ه 
به  س��هامداران  صحبت ه��ای 
نظ��ر می رس��د که کار بس��یار 
پیچی��ده ش��ده اس��ت. چرا که 
بانک مرکزی در کنار بانک های 
دیگ��ر محدودیت های��ی را هم 
ب��رای ما به وجود آورده اس��ت 
که قانون��ی نیس��ت. خواهش 
من از س��هامداران این اس��ت 
که پیشنهاد بدهند که در این 
زمینه چ��ه راهکارهایی وجود 

دارد.
دکت��ر  س��خنان  از  پ��س 
س��هامداران  از  یکی  قاسمی 
از  پ��س  داد:  پیش��نهاد 
ب��ا  ع��دم موافق��ت مجم��ع 
می توانیم  نمونه،  اساس��نامه 
تش��کیل  را  کارگروه��ی 
دهیم و با درخواس��ت وقتی 
از وزی��ر اقتص��اد )ک��ه مقام 
مرک��زی  بان��ک  باالدس��تی 
ایشان  با  را  اس��ت( مس��ائل 
کنیم.  چاره جوی��ی  و  ط��رح 
ی��ا اینکه می توانی��م موضوع 
را در ش��ورای گفت وگ��و که 
وزیر اقتص��اد و عده ای دیگر 
اقتصادی در آن  از مسئوالن 
عضوی��ت دارند طرح کنیم و 

مورد بررس��ی قرار دهیم.
در پایان س��هامداران حاضر 
کردند  تصوی��ب  نشس��ت  در 
ت��ا تنفس ی��ک هفت��ه ای در 
موض��وع بررس��ی اساس��نامه 
ایجاد شود تا برخی مذاکرات 
به عمل آید و در روز دوشنبه 
هفت��ه آینده رأس س��اعت 9 
مجددا س��هامداران به بررسی 

موضوع بپردازند.

در مجمع عمومی فوق العاده بانک پاسارگاد مطرح شد

انتقاد سهامداران به اساسنامه نمونه بانک مرکزی 

استاد اقتصاد دانشگاه 
تهران گف��ت: اگر بانک 
ارز  به موق��ع  مرک��زی 
مناسب را به بازار تزریق 
افزای��ش  از  می ک��رد، 
مج��دد قیم��ت دالر در 
بازار جلوگیری می شد. 

در  بغزی��ان  آلب��رت 
افزود:  ایرنا،  با  گفت وگو 
مش��کالت  وج��ود  ب��ا 
اقتصادی کش��ور دولت 

با تزریق ارز طی ماه های گذش��ته توانست 
نرخ ارز را بین دو هزار و 950 تا س��ه هزار 
و 50 توم��ان حف��ظ کند ام��ا در مواردی 
همچون افزایش حجم س��فرهای خارجی 
و بازارس��ازی برخی افراد سودجو، افزایش 
اندک��ی را در ن��رخ ارز ش��اهد بودیم. این 
کارش��ناس اقتصادی اظهار داش��ت: افت 
قیم��ت نفت و امکان کاه��ش درآمدهای 
نفتی و احتمال بروز کس��ری بودجه برای 
تامین هزینه های دولت در س��ال 94 نیز 
بستر ورود س��ودجویان و سوداگران بازار 
ارز و درنهای��ت افزای��ش مجدد قیمت ارز 
را فراه��م ک��رده اس��ت. وی تصریح کرد: 
به هرح��ال کاهش قیمت نف��ت به نصف، 
منجر به پایین آمدن درآمد ارزی کش��ور 
ش��ده که این امر نی��ز در افزایش نرخ ارز 
نقش بس��زایی داش��ته اس��ت. این استاد 

دانش��گاه تهران با اشاره 
به ت��الش دول��ت برای 
کاهش ن��رخ ارز، گفت: 
عم��ده ارز م��ورد نی��از 
کش��ور در دست دولت 
اس��ت و از ب��ازار عرضه 
و تقاض��ای آن آگاه��ی 
کافی دارد ام��ا تازمانی 
ک��ه قیمت نف��ت روند 
کاهش��ی داش��ته باشد 
تغییرات  ش��اهد  بای��د 
نرخ ارز توسط س��وداگران در بازار باشیم. 
بغزی��ان افزود: نوس��ان ن��رخ ارز در بازار 
باع��ث رکود در بورس، مس��کن و کاهش 
س��پرده گذاری ها در بانک ها ش��ده که با 
ادام��ه ای��ن روند ب��ازار بورس و مس��کن 
همچن��ان راکد خواهند ماند. به گفته این 
کارشناس اقتصادی، از آنجا که کشور ارز 
الزم را برای تزریق به بازار دارد می توانست 
از طریق بانک مرکزی و تزریق ارز مانع از 

ایجاد نوسان قیمت در بازار شود. 
بان��ک  درصورتی ک��ه  داد:  ادام��ه  وی 
مرکزی هوش��مندانه و به موق��ع ارز مورد 
نیاز تجار، صنایع و تولیدکنندگان کشور را 
تامین کند می توان با حذف س��وداگران و 
دالالن بازار ارز و هدایت نقدینگی موجود 
در جامعه به س��مت بازار س��رمایه، شاهد 

رونق بورس بود. 

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رسالت از 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 20 میلیون 

تومانی با کارمزد دو درصد خبر داد. 
ب��ه گ��زارش دی��روز ایرنا، محمدحس��ین 
حس��ین زاده در نشستی خبری با بیان اینکه 
سقف بازپرداخت این تسهیالت 60 ماه است، 
افزود: این تسهیالت بدون شرط سپرده گذاری 
مدت دار پرداخت می ش��ود و الزامی نیز برای 
مسدود کردن پول و وجوه نیست.  وی ادامه 
داد: این تسهیالت در صورت بازگشایی حساب 
در بانک و براس��اس عملکرد حساب مذکور و 
اطمینان بانک به متقاضیان پرداخت می شود. 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، تصریح 
کرد: این بانک تاکنون یک میلیون و 900 هزار 
فقره تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده که 
400 هزار فقره آن مربوط به سال جاری بوده 
اس��ت.  حسین زاده اظهار داشت: هرچند این 
بانک براساس ضوابط مجاز است کارمزد چهار 
درصدی از تس��هیالت قرض الحسنه دریافت 
کند اما تالش ش��ده تا این رقم به دو درصد 
کاه��ش یابد. البته ناگفته نماند که این بانک 
کارمزد صفر تا چهار درصد را برای تسهیالت 
خود براساس نوع تسهیالت درنظر می گیرد. 
به گفته وی، 75 درصد از تسهیالت این 
بان��ک ب��ا ن��رخ دو درصد و 25 درصد با نرخ 

حدود چهار درصد پرداخت شده است. 
مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رس��الت، 
تصریح کرد: میانگین مبلغ پرداختی در طول 

فعالیت بانک حدود ش��ش تا هفت میلیون 
تومان بوده که این رقم در س��ال جاری به 9 
تا 10میلیون تومان افزایش یافته است.  وی 
درباره تعداد ضامنین برای ارائه تسهیالت نیز 
گفت: تسهیالت کمتر از 10 میلیون تومان 
با یک ضامن معتبر )فرد دارای گواهی کسر 
از حقوق یا جواز کس��ب( و تس��هیالت باالی 
10میلیون تومان با یک تا سه ضامن پرداخت 
می ش��ود. مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه 
رس��الت درباره چگونگ��ی دریافت کارمزد، 
گف��ت: ب��ه ازای هر س��ال دو درصد کارمزد 
از تس��هیالت گیرندگان دریاف��ت می ش��ود.  
وی مان��ده مناب��ع این بان��ک را چهار هزار و 
300میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد: این 
رقم در سال گذشته یک هزار و 100 میلیارد 
توم��ان ب��ود.  به گفت��ه وی، میزان مطالبات 
معوق این بانک حدود س��ه درصد اس��ت که 
البت��ه ای��ن رق��م به دلیل آن اس��ت که طی 
دوس��ال گذش��ته 35 صندوق قرض الحسنه 
در این بانک تجمیع شده و برهمین اساس 
دو درصد از معوقات این صندوق ها به بانک 
منتقل ش��ده است. برهمین اساس معوقات 
اصلی خود بانک در حدود یک درصد است. 
وی از تاس��یس انجم��ن حامی��ان فرهن��گ 
قرض الحسنه و کارآفرینی در کنار این بانک 
خب��ر داد و گف��ت: این صندوق در راس��تای 
ایج��اد اش��تغال و کارآفرین��ی در حال ارائه 

خدمات است. 

کارشناس اقتصادی: 

تزریق به موقع ارز از افزایش قیمت 
جلوگیری می کند

مدیرعامل بانک رسالت: 

 پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
20میلیون تومانی با کارمزد 2 درصد

چهارشنبه
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وزیر اقتصاد خبر داد 
حسابرسي از موسسات متخلف با 

همكاري دادستاني
س��ازمان حسابرسي با همکاري دادستان، اقدام به 
حسابرسي موسسات متخلفي کرده است که تاکنون 
جوابگوي س��ازمان حسابرس��ي نبوده اند. مقام ناظر 
این موسس��ات در آینده، سازمان بورس اوراق بهادار 

خواهد بود.
عل��ي طیب نی��ا در گفت وگ��و با ایلن��ا درخصوص 
اظهارات رییس س��ازمان حسابرسي مبني بر اینکه 
حسابرس��ان ش��رکت هایي که در آن تخلف صورت 
گرفت��ه پاس��خگوي این س��ازمان نیس��تند، گفت: 
سازمان حسابرس��ي با همکاري دادس��تان محترم، 
اقدام به حسابرس��ي موسس��ات متخلفي کرده است 

که تاکنون جوابگوي سازمان حسابرسي نبوده اند.
طیب نیا با اشاره به اینکه براي بررسي جوانب این 
کار، دو گ��روه را مامور انج��ام آن کرده ایم، گفت: ما 
پس از بررس��ي هاي همه جانبه ب��راي تحت نظارت 
آوردن این موسس��ات، الیحه اي را در دولت تدوین 
و آماده کرده  ایم که به زودي با فوریت تقدیم مجلس 
شوراي اس��المي خواهیم کرد. وزیر اقتصاد در پایان 
خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه یک خ��أ در قوانین و 
مق��ررات ما ب��راي حسابرس��ي این گونه ش��رکت ها 
وجود  دارد، اما ان ش��اءاهلل بع��د از برطرف کردن آن 
حفره هاي قانوني، مقام ناظر این موسسات در آینده، 

سازمان بورس اوراق بهادار خواهد بود.

قیمت جهاني طال همچنان نزدیک 
1200 دالر درهراونس

خبرگ��زاري رویترز اع��الم کرد: قیم��ت طال روز 
سه ش��نبه همچن��ان نزدیک کمترین مق��دار آن در 
هف��ت هفته اخیر اس��ت، زیرا س��رمایه گذاران براي 
دانس��تن اطالعات بیشتر در مورد زمان افزایش نرخ 
بهره توس��ط بانک مرکزي آمریکا، منتظر سخنراني 
ژان��ت یلن، رییس این بانک در س��ناي این کش��ور 

هستند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از رویت��رز، انتظ��ار م��ي رود 
بان��ک مرک��زي آمریکا ب��ه دنبال بهتر ش��دن وضع 
اقتصادي این کش��ور، دست از سیاست هاي تحریک 
اقتص��ادي ب��ردارد و نرخ هاي به��ره را افزایش دهد. 
اما س��رمایه گذاران عالقه مند هستند بدانند آیا یلن 
صورتجلس��ه نشس��ت ماه ژانویه )دي( بانک مرکزي 
آمریکا را تکرار خواهد کرد که در آن سیاستگذاران 
ای��ن بانک بر ای��ن نقطه نظر تاکید ک��رده بودند که 
افزایش نرخ هاي بهره در آینده خیلي نزدیک، ممکن 
اس��ت ریخت��ن آب س��رد روي پیش��رفت اقتصادي 
آمریکا باش��د. قیم��ت تحویل فوري ط��ال دیروز در 
س��اعت 06:42 ب��ه وق��ت گرینویچ در ب��ازار لندن 
با اندک��ي کاهش ب��ه 1.199.12 دالر در هر اونس 
رس��ید. قیمت طال از ابتداي م��اه فوریه )12 بهمن( 
تاکنون بیش از ش��ش  درص��د کاهش یافته و تقریبا 
افزایش 8.4 درصدي آن در ماه ژانویه را خنثي کرده 
اس��ت. افزایش قیمت طال در ژانویه گذشته، در سه 

سال اخیر بي سابقه بوده است.

همتي: خط اعتباري از بانک 
مرکزي نگرفتیم

مدیرعام��ل بانک ملي ایران گفت: بانک ملي ایران 
خط اعتباري از بانک مرکزي نگرفته و حتي در طول 
سال 1393 نسبت به کاهش اضافه برداشت خود از 

بانک مرکزي اقدام کرده است.
به گزارش تس��نیم، عبدالناصر همتي، مدیرعامل 
بان��ک ملي ای��ران در همای��ش هم اندیش��ي و ارائه 
راهکارهاي پایان س��ال این بانک با تشریح وضعیت 
فعلي بانک تاکید کرد: خوشبختانه با تالش مجدانه 
همکاران، تحوالت مثبتي در س��ال 1393 در بانک 

ملي ایران انجام شده است.
وي در ای��ن همای��ش ک��ه ب��ا حض��ور اعض��اي 
هیات مدیره، معاونان، مدیران امور و مسئوالن ارشد 
این بانک در سراس��ر کشور در سالن همایش حافظ 
برگزار شد، ابراز داشت: خوشبختانه با تالش مدیران 
و کارکنان بانک، شاخص هاي اصلي بانک ملي ایران 
بهبود یافت��ه و روند امور به خوب��ي پیش مي رود که 
هم��ه اینها نوی��د وضعیتي بهتر در س��ال 1394 را 
مي دهد. همتي با تش��ریح اقدامات مهم انجام شده 
در بانک ملي ایران طي س��ال 1393 ابراز داش��ت: 
روند امور در بانک ملي ایران، مناسب است و در یک 
سال اخیر کارهاي خوبي در بانک انجام شده است.

وي رش��د منابع بانک ملي ایران در سال جاري 
را مورد اش��اره قرار داد و گفت: درحال حاضر رشد 
منابع موثر بانک ملي ایران باالي 20 درصد اس��ت 
که با تالش هم��کاران در روزهاي باقیمانده، قطعا 
این رشد بیش��تر خواهد شد و وضعیت نسبت هاي 
مال��ي بان��ک مل��ي ایران در س��ال ج��اري بهبود 
محسوس��ي خواهد داش��ت. همت��ي ب��ا تقدیر از 
بخش هاي مختلف بان��ک براي تالش هاي اثر گذار 
و تحوالت انجام ش��ده در سال 1393، تاکید کرد: 
همکاران ش��عب در س��ال جاري ت��الش خوبي را 
داش��تند که باعث رش��د منابع موثر بانک ش��د و 
انتظار من این است که در روزهاي باقیمانده سال 
نیز با توج��ه به اطمینان باالي مردم به بانک ملي 

ای��ران، حداکثر ت��الش خ��ود را   انج��ام دهن��د.
مدیرعام��ل بان��ک ملي ای��ران، کاه��ش بیش از 
30درصدي مانده مطالب��ات غیر جاري این بانک در 
س��ال 1393 را یک اقدام بسیار مهم ارزیابي کرد و 
گفت: خوش��بختانه در زمینه وصول مطالبات معوق 
طي س��ال جاري با تش��کیل کمیته ه��اي مختلف، 
تالش هاي بسیار خوبي انجام شده و با وصول نقدي 
در کن��ار تحکیم وثایق و اصالح نرخ، به س��ودآوري 
بان��ک کمک خوبي کرده اس��ت. البته متاس��فانه به 
علت مش��کالت باقیمانده براي دول��ت و نبود منابع 
اضافي، دولت نتوانس��ته بدهي خود را تعدیل کند و 
مانده بده��ي دولت به بانک ملي ایران به 160 هزار 

میلیارد ریال رسیده است.

نرخنــامه

بانک نامه

سكه 983,500 تومان
صرافان بازارارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.432 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

983 هزارو 500 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد3.923 تومان و هر پوند انگلیس 
نیز 5.296 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
501.500 توم��ان و ه��ر ربع س��که 275.500 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی نیز174.000 هزار 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی 18 عیار 

99.403 تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال در بازار های جهانی 11.992 دالر بود. 

قیمت )تومان(نوع ارز 

3.432     دالر آمریکا

3.923یورو اروپا

5.296پوند انگلیس

941درهم امارات

1.417لیر ترکیه

560یوان چین

29ین ژاپن

2.782دالر کانادا

3.650فرانک سوییس

11.600دینار کویت

921  ریال عربستان

2.780دینار عراق

57  روپیه هند

995رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سكه و طال

قیمت )تومان(عنوان

977.000سکه  بهار آزادی

983.500  سکه امامی

501.500  سکه نیم  بهار آزادی

275.000سکه ربع بهار آزادی

174.000سکه گرمی

 11.992دالر اونس طال

431.000مثقال طال

99.403هر گرم طالی 18 عیار

بانک سامان اساسنامه مورد تایید 
بانک مرکزي را پذیرفت 

 اساس��نامه جدید بانک س��امان در جلس��ه مجمع 
عمومي فوق الع��اده این بانک به تصویب س��هامداران 

رسید. این اساسنامه مورد تایید بانک مرکزي است.
ب��ه گزارش »اخباربان��ک«، در این مجم��ع که با حضور 
بیش از 80 درصد صاحبان س��هام و به ریاست ولي ضرابیه، 
رییس هیات مدیره و با نظارت نماینده سازمان بورس اوراق 
بهادار و بانک مرکزي برگزار شد، سهامداران به اتفاق آرا به 
تغییر اساس��نامه این بانک راي دادند. براساس این گزارش، 
اساس��نامه جدید بانک س��امان مطابق با »اساسنامه نمونه 
بانک هاي تجاري غیردولتي« مصوب ش��وراي پول و اعتبار 

تنظیم و به تصویب سهامداران رسیده است.

شیوه هاي مختلف جعل و کالهبرداري 
از موسسات مالي بیان شد

 بانک توس��عه صادرات با صدور اطالعیه اي شیوه هاي 
مختلف جعل و کالهبرداري افراد س��ودجو در سیستم 
بانکي از مشتریان و پرسنل موسسات مالي را تشریح کرد.

به گ��زارش »اخباربانک« به نق��ل از روابط عمومي 
بانک توس��عه صادرات، کالهب��رداري تلفني به طرق 
مختل��ف به صورت برق��راري تماس تلفني یا ارس��ال 
پیام��ک به مش��تریان ب��ا مضامین متف��اوت ازجمله 
برنده شدن در قرعه کش��ي و تبلیغات اجناس یکي از 

روش هاي رایج کالهبرداري است.

 برنده جشنواره »من، تو، ما«
بانک تجارت اعالم شد

جایزه 400میلیوني دوره نهم مراس��م قرعه کش��ي 
جش��نواره »من، تو، ما« بانک تجارت، به یک شهروند 
قزوین��ي رس��ید. در این دوره قرعه کش��ي، س��ودابه 
عس��گري از اس��تان قزوین، ش��عبه ضیاء آب��اد برنده 

کمک هزینه 400 میلیون ریالي خرید خودرو شد.
به گزارش »اخباربانک«، در این جش��نواره، عالوه بر 
معرفي برن��ده کمک هزینه خرید خ��ودرو براي برنده 
اصلي، مبلغ 100 میلیون ریال براي هر یک از اعضاي 
خانواده برنده اصلي که حس��اب ج��اري کارت افتتاح 

کرده باشند، تعلق مي گیرد. 

جوابیه بانک ملی
در پ��ی درج خبری در روزنام��ه فرصت امروز بانک 

ملی جوابیه ای را بدین شرح ارسال کرده است:
مدیرمسئول محترم روزنامه فرصت امروز 

احترام��ا، عطف به مطل��ب من��درج در آن روزنامه 
محت��رم م��ورخ 93/9/25 با عنوان »نرخ س��ود اگر از 
حجم س��پرده ها بکاهد سیاس��ت صحیحی نیست« به 
نقل از آقای کمرئی به اطالع می رس��اند: آقای کمرئی 
هم اکنون در بانک ملی ایران سمتی ندارد و به اشتباه 

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ذکر شده است. 

اصغر قاسمی
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 افزایش چندی��ن برابری و 
دور از انتظار ورود گردشگران 
خارج��ی به ایران نش��ان داد 
ک��ه هم��ه راه ه��ای توس��عه 
گردش��گری به هتل و جاده، 
و رس��توران خت��م  راه آه��ن 
نمی ش��ود. ای��ن مولفه ه��ا در 
ثاب��ت نگاه داش��تن و افزایش 
تاثیری مس��تقیم  ارق��ام  این 
می توانند داش��ته باشند اما به 
نظر می رسد سیاست خارجی 
با برداش��تن موانعی بزرگ راه 
را ب��رای آنها هم��وار کرد و با 
تغییر نگاه به ایران، اتفاق های 
دیگری ه��م افتاد که ش��اید 
خیلی بزرگ به نظر نرس��ند، 
اما می توانند به انجام کارهای 
نمونه اش  بزرگی منجر شوند. 
تالش فعاالن گردش��گری بود 
که نتیجه داد و ایران در سال 
2017 میزبان جش��ن جهانی 
است.  گردش��گری  راهنمایان 
آنها گرد هم می آیند تا در کنار 
دیدن و شناخت بیشتر ایران 
تجربه های خود را به اشتراک 
هیات مدیره  ریی��س  بگذارند. 
کان��ون انجمن ه��ای صنف��ی 
سراسر  گردشگری  راهنمایان 
از ش��کل دهندگان  که  کشور 
ای��ن گردهمای��ی اس��ت، در 
ای��ن  ب��رای  ت��الش  دالی��ل 
میزبان��ی به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: من در س��فرهایم 
متوجه ش��دم که بس��یاری از 
راهنمایان گردش��گری، ایران 
را نمی شناس��ند یا ب��ه ایران 
برخ��ی  نبودن��د،  عالقه من��د 
ه��م از امنیت ای��ران مطمئن 
نبودن��د. ب��ه گفت��ه آرش نور 
آقایی، اگرچ��ه ایران به عنوان 
یک کش��ور ج��ذاب و صاحب 
فرهن��گ برای برخ��ی از آنها 
تا حدودی شناخته شده بود، 
اما عالقه مند به سفر به ایران 

نبودند. 

راهنمایان گردشگری و 
پیام امنیت

ای���ن ف�ع�ال گ�ردش��گری 
اهمی��ت ای��ن گردهمای��ی را 
ن��ه فق��ط از آن جه��ت ک��ه 
راهنمایان را به عنوان گروهی 
ارتباط  ب��ا گردش��گران  ک��ه 
مس��تقیم دارن��د، گ��رد ه��م 
می آورد بلک��ه از جهات دیگر 
نیز حائز اهمیت می داند. وی 
توضیح می ده��د: من بیش از 

یک ده��ه در این ح��وزه کار 
کردم و 30 کش��ور خارجی را 
در س��فر هایم ارزیابی کرده ام. 
ما در حوزه گردشگری بسیار 
ناچیز کار کرده ایم و هر کاری 
هرچند کوچک می تواند اثرات 
مطلوبی داشته باشد. نورآقایی 
بیان کرد: برگزاری گردهمایی 
سهم اندکی خواهد داشت اما 
نتایج مهمی را می تواند داشته 
باش��د. ریی��س هیات مدی��ره 
کان��ون انجمن ه��ای صنف��ی 
ادامه  گردش��گری  راهنمایان 
راهنمایان  می ده��د: حض��ور 
جهان��ی در گام اول می تواند 
تایید کنن��ده و منتش��ر کننده 
پیام های متعددی باشد که به 
نظر من مهم ترین آنها امنیت 

است. 
وی راهنمایان گردش��گری 
را به لحاظ اینکه با انسان های 
متفاوت و متعددی در ارتباط 
زبان گویایی می داند  هستند؛ 
که می توانند در معرفی واقعی 

ایران تاثیر گذار باشند. 
عوامل  می گوی��د:  نورآقایی 
متعددی در توسعه گردشگری 
میزبان��ی،  و  دارد  دخال��ت 
جش��نواره های  گردهمایی ها، 
هن��ری، مس��ابقات ورزش��ی، 
مش��هور  هنرمندان  از  دعوت 
و اج��رای موس��یقی توس��ط 
گروه ه��ای مختل��ف می تواند 
در معرف��ی و جل��ب توج��ه 
گردش��گران خارجی به ایران 

بسیار تاثیرگذار باشد. 
پیشنهاد دیگری که رییس 
هیات مدیره کانون انجمن های 
صنفی راهنمایان گردش��گری 

به آن اش��اره کرده و در حال 
تالش برای عملی ش��دن آن 
هس��تند، دع��وت از بالگر به 
کش��ور اس��ت ک��ه می توانند 
حام��ل پیام ه��ای مثبت��ی از 
ایران ب��وده و در تعدیل اخبار 
جهانی درب��اره ایران می تواند 

بسیار تاثیر گذار باشد. 
ما  آقای��ی می گوی��د:  ن��ور 
حداقل 10 سال باید روی این 
برنامه ها کار کنیم و برگزاری 
ای��ن گردهمایی ی��ک هزارم 
از کاری اس��ت ک��ه در حوزه 

گردشگری باید انجام شود. 

میزبانی همایش های 
جهانی، معرفی ایران 

ی��ک م��درس گردش��گری 
اس��ت:  معتق��د  بین الملل��ی 
اگرچه ایران در رقابت سختی 
ای��ن میزبان��ی را از آن خ��ود 
نکرده اما اتفاق خوبی اس��ت، 
زی��را ب��ا ت��الش و پی گیری 
برخ��ی فع��االن گردش��گری 
امکان پذیر ش��ده و قاعدتا در 
مسیر توسعه گردشگری انجام 
محرابی  کیان��وش  می ش��ود. 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
در  جهان��ی  گردهمایی ه��ای 
یک کشور عموما اثرات خوبی 
به دنبال داش��ته و متناسب با 
اهمیت جهانی آن گردهمایی 
ارزش��مندی  پ�ی�ام�ده���ای 
دارد. ای��ن فعال گردش��گری 
معتقد اس��ت مهم اس��ت که 
راهنمایان از چه کش��ورهایی 
به ایران می آیند، چون میزان 
آنه��ا متف��اوت  تاثیر گ��ذاری 
اینکه  با بیان  اس��ت. محرابی 

هر ک��دام از ای��ن راهنمایان 
در واق��ع صدایی برای معرفی 
ایران هس��تند، ادامه می دهد: 
مدیران ش��رکت ها،  از  دعوت 
آژانس داره��ای  و  اپراتوره��ا 
تصمیم  نیزبه عن��وان  خارجی 
گیرن��دگان می تواند به مراتب 
نقش موثری در رشد و توسعه 

گردشگری داشته باشد. 
م�ح�راب���ی م�ی اف�زای���د: 
ب��ه نظ��ر من ب��ا این ش��روع 
م��ا ب��ا ت��الش ب��رای گرفتن 
میزبان��ی همایش های جهانی 
توریس��م ک��ه س��االنه برگزار 
گام های  می توانیم  می ش��ود، 
بلندت��ری برداری��م. چ��را که 
در ای��ن همایش ها به آخرین 
تحقیق��ات، پژوهش ها، آمارها 
و دس��تاوردهای گردش��گری 
ارائه شده، اشاره شده و توجه 
بیش��تری را ب��ه ای��ران جلب 

خواهد کرد. 

گام کوچکی برای 
برداشتن گام های بعدی

علیرض��ا صادق��ی امی��ری، 
گردش��گری  فع��ال  دیگ��ر 
را  ای��ن گردهمایی  اثر گذاری 
ب��ر راهنمایان گردش��گری از 
مهم ترین نتای��ج این همایش 
می دان��د و به »فرصت امروز« 
قاعدت��ا  ای��ن کار  می گوی��د: 
خواهد  بین المللی  تاثیره��ای 
داش��ت. صادق��ی می افزای��د: 
مهم است کسانی که به ایران 
می آین��د، از چه کش��ورهایی 
را  ای��ران  برخ��ی  هس��تند، 
نمی شناس��ند و برخ��ی ه��م 
ک��م می شناس��ند و ع��ده ای 

ه��م ب��ه لح��اظ تبلیغاتی که 
ب��وده،  نادرس��ت  یا  درس��ت 
ن��گاه خوبی به ای��ران ندارند. 
مدی��ر انجمن جوانان س��پید 
پارس معتقد است کشورهای 
آفریقا، شرق  آمریکای جنوبی، 
آسیا و کش��ورهایی که ایران 
را به درس��تی نمی شناس��ند 
می توانن��د گزینه ه��ای خوبی 

برای این گردهمایی باشند. 
گردش��گری  فع��ال  ای��ن 
می گوید: برخی کشورها مثل 
ژاپ��ن گردش��گرهای منظم و 
خوش رفتاری هستند، برخی 
هم پول زیادی به این چرخه 
وارد می کنند و برای ما خوب 
است که در جذب گردشگر به 

این مسائل هم توجه کنیم. 
امی��ری می گوید:  صادق��ی 
فرصت مناس��بی است که ما 
ای��ران واقعی را به دنیا معرفی 
کنیم تا تبلیغات غیر واقعی از 
ذهن مردم دیگر کشورها پاک 
ش��ود. ما بای��د از این فرصت 
برای رفع س��وءتفاهم استفاده 
گردش��گری  فعال  این  کنیم. 
معتقد اس��ت، برگ��زاری این 
همایش ه��ا روحی��ه و اعتماد 
ب��ه نف��س فعاالن ای��ن حوزه 
را باالتر ب��رده و گام کوچکی 
برای برداش��تن گام های بلند 

بعدی است. 
»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
امروز« ایران موفق ش��د، در 
امسال  مراس��م کنوانس��یون 
که از شش��م تا ده��م بهمن 
م��اه در پ��راگ برگزار ش��د 
امتیاز از س��نگاپور  و ب��ا 18 
و دانم��ارک پیش��ی گرفت��ه 
راه�نمای��ان  م�ی�زب���ان  و 
گردش��گری جهان در س��ال 
2017 ش��ود. 350 راهنمای 
گردشگری از 41 کشور دنیا 
شرکت  امس��ال  مراس��م  در 
کردند تا با اشتراک گذاشتن 
تجربه هایش��ان میزبان بعدی 
ت��الش  کنن��د.  انتخ��اب  را 
از  ک��ه  ای��ران  نماین��دگان 
چندین س��ال پیش ش��روع 
ش��ده بود ت��ا لحظ��ات آخر 
ادامه داش��ت و در نهایت به 
ثمر نشس��ت. این میزبانی با 
و  بخش خصوص��ی  پش��توانه 
ممکن  گردش��گری  فع��االن 
ش��د و حاال آنها کمتر از دو 
س��ال زمان دارند تا بهترین 
ای��ن میزبانی  برای  را  برنامه 

تهیه کنند. 
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دژهاي مرزي جزیره مینو 
جمع آوري شد

قائم مقام س��ازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي 
اروند از برداش��تن دایک ها و دژه��اي مرزي جزیره 
مینو از توابع شهرستان خرمشهر با هدف دسترسي 

بهتر به ساحل شرقي آبراه اروندرود خبر داد.
به گزارش فرینا، عبداهلل کعبي افزود: با پاکس��ازي 
دژه��ا و دایک هاي مرزي که مربوط به دوران جنگ 
تحمیلي اس��ت امکان ایجاد فضاي سبز و تاسیسات 

زیربنایي براي جذب گردشگران فراهم شده است.
وي با اش��اره به اینکه سیاس��ت منطق��ه آزاد اروند 
بهسازي و بازسازي کامل جزیره مینو به منظور ایجاد 
مرکز گردشگري در این منطقه است، افزود: هم اکنون 
چندین طرح عمراني و زیربنایي در این جزیره توسط 

سازمان منطقه آزاد اروند در دست انجام است.
کعبي، س��واحل جزیره مینو را زمینه اي مناس��ب 
براي گردشگري آبي عنوان و ابراز امیدواري کرد در 
ایام نوروز سال 1394 این جزیره پذیراي صدها هزار 

گردشگر و راهیان نور از سراسر کشور باشد.
قائ��م مقام س��ازمان منطقه آزاد تج��اري -صنعتي 
اروند، الیروبي کامل اروندصغیر را در راس��تاي احیاي 
جزیره مینو و جذب گردشگر عنوان کرد و گفت: رونق 

گردشگري از اهداف مهم منطقه آزاد اروند است.
جزی��ره مینو بی��ن اروندصغیر و کبیر واقع اس��ت 
و مح��ل اصلي عملی��ات کربالي چه��ار در دي ماه 
1365بود.ه��م اکنون کل جزی��ره مینو در محدوده 
منطق��ه آزاد تج��اري - صنعت��ي اروند ق��رار  دارد. 
منطق��ه آزاد تج��اري - صنعتي اروند که در س��ال 
1384فعالیت خ��ود را در محدوده 17هزار هکتاري 
بخش��ي از ش��هرهاي آبادان و خرمش��هر آغاز کرد 
هم اکن��ون محدوده آن به بی��ش از 34هزار هکتار 

افزایش یافته است.

به همت پژوهشکده بیمه 
و با حضور پروفسور یان دان

سمینار روش هاي مدرن در علوم 
اکچوئرال برگزار مي شود

 سمینار »روش هاي مدرن در علوم اکچوئرال« اواخر 
فروردین ماه سال آینده با حضور کارشناسان و اساتید 

حوزه بیمه در پژوهشکده بیمه برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي پژوهشکده بیمه، علیرضا 
دقیقي، معاون پژوهش��ي این پژوهش��کده طي یک 
نشست خبري گفت: سمینار یک روزه اي درخصوص 
عل��وم اکچوئرال تحت عن��وان »روش هاي مدرن در 
علوم اکچوئرال« اواخر فروردین ماه در پژوهش��کده 
بیمه برگ��زار خواهد ش��د. دکتر دقیق��ي افزود: در 
س��الیان گذش��ته تعداد متخصصان علوم اکچوئرال 
در ایران چندان قابل اش��اره نبود و در شرایطي که 
ش��رکت هاي بیمه مي بایس��ت ب��راي نرخ گذاري در 
تمام رش��ته هاي بیمه اي به ص��ورت حرفه اي تر عمل 
مي کردند، رفته رفته علوم اکچوئرال جایگاه بیشتري 
پیدا کرد و بر این اساس، پژوهشکده بیمه به عنوان 
یک نهاد پژوهشي این نیاز را در صنعت بیمه کشور 
احس��اس کرد و با این هدف از حدود دو تا سه سال 

پیش تالش کرد در این حوزه فعال تر عمل کند.
معاون پژوهشي پژوهشکده بیمه ادامه داد: قرارداد و 
امضاي تفاهم نامه با دانشگاه شهید بهشتي درخصوص 
تاسیس دوره دکتراي علوم اکچوئرال و همچنین دوره 
فوق لیس��انس در این رش��ته و ترجمه کتب و مقاالت 
مرتبط از س��وي این پژوهش��کده و ارتباط با نهادهاي 
دانش��گاهي و اساتید برجسته این رشته، از موضوعات 
مهمي بود که در دستور کار قرار گرفت و با این رویکرد، 
پژوهشکده تصمیم گرفت سمینار یک روزه اي در تهران 
برگزار کند که از س��طح باالي علمي و کاربردي مورد 

نیاز صنعت بیمه کشور برخوردار باشد.
وي با بی��ان اینکه پژوهش��کده بیم��ه در برگزاري 
همایش ها و جلساتي در این گونه رشته هاي علمي، عزم 
خود را جزم کرده اس��ت، اضافه کرد: در این س��مینار 
عالوه بر متخصصان و اساتید بین المللي، از کارشناسان 
و افراد مطرح داخل کش��ور نیز دع��وت به عمل آمده 
اس��ت تا با ارائه مقاالت و ش��رکت در این سمینار، به 

هرچه پربارتر کردن این رویداد کمک کنند.

مهندسي مجدد برنامه ها و 
سیاست هاي بیمه دانا 

عض��و هیات مدیره بیمه دانا از ابالغ بس��ته جامع 
سیاس��تي، نظارتي و اجرایي این ش��رکت تا قبل از 

پایان سال جاري خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومي بیمه دان��ا، رضا جعفري 
اعالم کرد: طرح برنامه ریزي و مدیریت اس��تراتژیک با 
توجه به ابعاد وسیع وگسترده آن پاسخي به چگونگي 
برنامه ریزي موثر در کلیه س��طوح س��ازماني اس��ت، 
بنابراین در جهت انجام این مهم، مدیرعامل و اعضاي 
هی��ات مدیره تصمیم  دارند با بازنگ��ري در برنامه ها و 
سیاست هاي موجود، بس��ته جامع سیاستي، نظارتي 
و اجرایي ش��رکت را که محصول نهایي آن، ماموریت، 
اهداف بنیادی��ن، راهبردها، سیاس��ت ها و برنامه هاي 
اجرای��ي فني، مال��ي و عملیاتي اس��ت، تدوین و قبل 

ازپایان سال جاري به کلیه واحدها ابالغ کنند. 
وي گف��ت: ب��ا تدوین این بس��ته مي توانیم ضمن 
برطرف کردن نق��اط ضعف و مقابله ب��ا تهدیدهاي 
بازار کس��ب وکار بیمه و با بهره گی��ري از ظرفیت ها 
و مزیت هاي بالقوه و بالفعل موجود، به بهره برداري 
هر چه بیش��تر از فرصت هاي محیطي در افق برنامه 
پرداخت��ه و اه��داف خوی��ش را در راس��تاي تحقق 

رسالت یا فلسفه وجودي آن جهت دهي کنیم.

گسترش همکاري هاي ایران و 
آذربایجان در دریاي خزر

در دی��دار مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد انزلي 
ب��ا رییس س��ازمان بن��ادر و دریان��وردي جمهوري 
آذربایج��ان برهمکاري ه��اي تجاري و گردش��گري 

دریایي ایران و آذربایجان در خزر تاکید شد.
رضا مس��رور، مدیرعام��ل این س��ازمان در ادامه 
بازدید از جمهوري آذربایجان با رییس سازمان بنادر 
و دریان��وردي این کش��ور دیدار ک��رد و درخصوص 
راهکارهاي توسعه همکاري هاي دریایي دوجانبه در 

دریاي خزر به گفت وگو پرداخت.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلي با بیان اینکه 
هم اکنون 10 درص��د از حجم مبادالت خارجي این 
منطقه با جمهوري آذربایجان صورت مي گیرد اظهار 
داش��ت: در محدوده منطق��ه آزاد انزلي بزرگ ترین 
بندر ایران در دریاي خزر در حال فعالیت است و ما 
در حال احداث مجتمع بندري کاسپین هستیم و با 
توج��ه به مزایا و معافیت هاي قانوني که براي فعاالن 
اقتصادي -تج��اري در این منطقه اعمال مي ش��ود   
با  به دنب��ال گس��ترش همکاري ه��اي فرامنطقه اي 

دولت هاي همسایه در خزر هستیم.
قدرت قربان اف، رییس سازمان دریانوردي و بنادر 
جمهوري آذربایجان با بیان اینکه هم اکنون ش��اهد 
همکاري هاي مناس��بي میان بنادر دو کشور هستیم 
که عالوه بر س��طح موجود، ظرفیت هاي خوبي براي 
افزایش این روابط وجود  دارد، اضافه کرد: با توجه به 
توانمندي ها و عالی��ق موجود، آمادگي خود را براي 
از سرگیري خط کشتیراني گردشگري میان دو بندر 
باکو و بن��در انزلي اعالم مي کنیم و جهت تس��هیل 
در نوبت ده��ي کش��تي هاي ایراني در بنادر کش��ور 

آذربایجان آمادگي همکاري را  داریم.
وي اف��زود: در بن��در جدی��د باک��و ظرفیت هاي 
مناس��بي براي نگهداري کاالهاي فاسدش��دني مهیا 
ش��ده و از توسعه همکاري ها در زمینه تعمیر کشتي 

استقبال مي کنیم.

همایش کاربردي تجارت با ترکیه 
12 اسفندماه برگزار مي شود

مدیرعام��ل مرکز آم��وزش بازرگان��ي از برگزاري 
همایش کاربردي تجارت با ترکیه در 12 اس��فندماه 
در محل س��الن همایش هاي بین المللي صداوسیما 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه تجارت، 
عب��اس خالقي تبار با اش��اره به برگزاري سلس��له 
همایش ه��اي کارب��ردي تج��ارت ب��ا کش��ورهاي 
هدف خاطر نش��ان کرد: مرکز آم��وزش بازرگاني 
وابس��ته ب��ه وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت با 
هدف زمینه س��ازي در راستاي تسهیل و گسترش 
همکاري ه��اي تج��اري اقدام به برگزاري سلس��له 
همایش هاي کاربردي تجارت با کش��ورهاي هدف 
ک��رده که در نشس��ت آت��ي موض��وع ترکیه مورد 

بررسي قرار مي گیرد.
وي ب��ا بیان اینکه در ش��رایط کنوني کش��ورهاي 
دوس��ت و همس��ایه با ایجاد مکانیزم هاي ترجیحي 
درص��دد تس��هیل فرآینده��اي تج��اري و افزایش 
س��طح مبادالت تجاري هستند، اضافه کرد: همایش 
کاربردي تج��ارت با ترکیه با توجه ب��ه اراده ملي و 
فضاي مفاهمه موجود بین روساي جمهور و متولیان 
اقتصادي ایران و ترکیه، تش��کیل ش��وراي عالي  دو 
کشور و نیز هدف گذاري افزایش مبادالت تجاري تا 

سطح 30 میلیارد دالر برگزار خواهد شد.
وي خاطر نشان کرد: در این همایش که عالوه بر 
مس��ئوالن تجاري و بازرگاني ایران و ترکیه، تاجران، 
فع��االن اقتص��ادي و اصحاب رس��انه حضور دارن��د، 
ضمن تش��ریح فرصت ها و مالحظات خاص تجاري 
دو کش��ور، برخي تجربه هاي موف��ق مرتبط و نحوه 
استفاده حداکثري از پتانسیل هاي تجاري في مابین 

تشریح مي شود.

راهنمایان گردشگری کشورهای خارجی در سال 2017 در ایران گرد هم می آیند

 میزبانی گامی در مسیر توسعه گردشگری 

از  سیاس��یون  و  آقازاده ه��ا 
کاندیدا شدن برای انتخابات اتاق 

بازرگانی دوری کنند. 
پورابراهیم��ی،  م�ح�مدرض��ا 
اقتص��ادی  کمیس��یون  عض��و 
مجل��س، ب��ا اع��الم ای��ن نکته 
گف��ت: اتاق بازرگان��ی تنها نماد 
بوده  کش��ور  در  بخش خصوصی 
ک��ه در صورت حض��ور دولتی ها 
به بخش ش��به دولتی از س��وی 
مس��ئوالن دولت��ی اداره خواهد 

شد. نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس ش��ورای اس��المی، با 
انتقاد از اینکه بیش از 70 درصد 
از س��اختار اقتصادی کش��ور در 
دارد، در  ق��رار  اختی��ار دول��ت 
افزود:  ب��ا خانه مل��ت  گفت وگو 
ت��ا زمانی ک��ه اصالح س��اختار 
وابس��تگی  و  مال��ی  نهاده��ای 
نهاده��ای غیردولت��ی که به طور 
غیرمستقیم از سوی دولت اداره 
می شوند صورت نگیرد، نمی توان 

به آینده اقتصاد کش��ور امیدوار 
بود. پور ابراهیمی با بیان اینکه ما 
در حوزه شکلی مشکلی نداریم، 

بلکه در حوزه اجرایی و محتوایی 
دچ��ار نواقصی هس��تیم، گفت: 
حضور آقازاده ها و سیاس��یون در 
بدن��ه اتاق بازرگانی خالف قانون 
نیست اما به طور حتم در اجرای 
اص��ل 44 قانون اساس��ی خلل 
ایجاد خواهد ک��رد. وی با تاکید 
بر اینک��ه بخش خصوصی واقعی 
باید پ��ای کار آمده تا تحولی در 
اقتصاد کش��ور رخ دهد، تصریح 
کرد: اعضای ات��اق بازرگانی باید 

نمایندگان واقعی بخش خصوصی 
ب��رای تحق��ق اص��ل 44 قانون 

اساسی باشند. 
پورابراهیم��ی ب��ا بی��ان اینکه 
حضور آقازاده ها و افراد سیاس��ی 
در بدنه ات��اق بازرگانی آن را به 
بدل خواهد  نهادی ش��به دولتی 
کرد، گف��ت: متاس��فانه در اتاق 
بازرگانی درون اس��تان ها حضور 
سیاس��یون کمت��ر ام��ا در مرکز 
استان این موضوع بیداد می کند. 

آقازاده ها و سیاسیون از انتخابات دوری کنند
اتاق بازرگانی

اصناف

منطقه آزاد

بيمه

تجارت 

تش��کیل ش��رکت ملی س��رمایه گذاری 
اصناف در بهبود صادرات و واردات کشور 

موثر است. 
به گ��زارش اصناف ای��ران، جالل الدین 
محمد ش��کریه، نای��ب ریی��س اول اتاق 
اصن��اف ای��ران با بی��ان این نکت��ه گفت: 
اقدامات اولیه کارشناس��ی برای تش��کیل 
شرکت ملی سرمایه گذاری اصناف در اتاق 
اصناف کش��ور آغاز ش��ده و تشکیل آن با 
توجه به ش��رایط اقتصادی کشور و وجود 
ظرفیت و توانمن��دی در اصناف می تواند 
در بهب��ود صادرات و واردات کش��ور موثر 

واقع شود. 
وی تشکیل این ش��رکت را در راستای 
تح��ول اقتص��ادی در جامع��ه عن��وان و 
بیان کرد: در صورت تحقق تش��کیل این 
ش��رکت، این اقدام می تواند موجب رونق 
کس��ب و کار و ایجاد اش��تغال مت��وازن و 
پایدار شود، زیرا اشتغال در بخش صنوف 
از پایداری بیش��تری در مقایس��ه با سایر 

بخش های خصوصی برخوردار است. 
ش��کریه ب��ا بی��ان اینکه این ش��رکت 
می توان��د وضعی��ت صادرات��ی اصن��اف و 

تولی��د را در بازاره��ای هدف شناس��ایی 
کند، افزود: ب��ا توجه به نیازهای بازارهای 
هدف باید تولی��دات داخلی را با نیازهای 
بازاره��ای خارجی همگن کرد و نمی توان 
از تولیدکننده صنفی انتظار داشت که به 
تنهایی در آن بازارها حضور یافته و به طور 
مس��تقیم نسبت به تولید و صادرات اقدام 

کند. 
وی با توضیح شرح وظایف شرکت ملی 
س��رمایه گذاری ادامه داد: ش��رکت فوق با 
هماهنگی های اولیه ن��وع، مقدار و میزان 
تولید واحد صنفی را مش��خص می کند و 
حتی فروش آن را به وی تضمین می دهد. 
ش��کریه ش��رکت ملی س��رمایه گذاری 
اصناف را یک پتانسیل موثر برای صادرات 
دانست و تصریح کرد: این شرکت می تواند 
س��رمایه های پراکن��ده صنوف کش��ور را 
جذب کند و در قالب یک شرکت بزرگ و 
توانمند برگزار کننده نمایشگاه های داخلی 
و خارج��ی ش��ود و در حوزه ص��ادرات و 
واردات کاالهای مورد نیاز صنوف فعالیت 
ک��رده و در تنظیم بازار نقش قابل توجهی 

ایفا کند. 

تشکیل شرکت ملی سرمایه گذاری اصناف برای بهبود صادرات 
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ک��ه  گزارش های��ی  طب��ق 
نمایندگان مجلس از مصوبات 
الیح��ه بودج��ه س��ال آینده 
می دهند، بند »ل« تبصره )5( 
الیح��ه بودجه که پیش��نهاد 
وزی��ر راه و شهرس��ازی بود، 
رأی آورده و تصوی��ب ش��ده 
وزارت  پیش��نهاد  است. طبق 
راه و شهرس��ازی که در قالب 
بن��د »ل« در بودج��ه س��ال 
دولت  اس��ت؛  آم��ده  آین��ده 
ضامن بخش خصوصی در برابر 
دولت می شود و این اجازه به 
ش��رکت ها و سازمان های تابع 
وزارت راه داده شده که ضامن 
بخش خصوص��ی ب��رای اخ��ذ 
تس��هیالت از صندوق توسعه 

ملی باشند. 
»ل«  بند  تصوی��ب  هرچند 
اتفاق خوبی اس��ت ک��ه برای 
س��رمایه گذاران  بع��د  س��ال 
حمل و نقل  مختل��ف  ش��قوق 
افتاده اما اتفاق بد این اس��ت 
ریالی تس��هیالت  که بخ��ش 
صندوق توس��عه ملی از سوی 
نمایندگان مجلس رأی نیاورد 
این در حالی است که دریافت 
بزرگ ترین  ریالی  تس��هیالت 
مطالبه سرمایه گذاران از دولت 
محسوب می شود. سال 91 را 
بدترین س��ال های  از  می توان 
س��رمایه گذاران دانس��ت، زیرا 
با افزایش س��ه براب��ر نرخ ارز، 
بس��یاری از فعاالن حوزه های 
مجب��ور  اقتص��اد  مختل��ف 
بازپرداخ��ت س��ه براب��ر  ب��ه 
تس��هیالت ارزی ش��دند، این 
در ش��رایطی بود که رکود در 
چنبره زده  کش��ورمان  اقتصاد 
و  ش��رکت ها  اغل��ب  و  ب��ود 
نقدینگی  کمب��ود  ب��ا  صنایع 
مواج��ه بودن��د اما ح��ال که 
تس��هیالت  ارائ��ه  در  دول��ت 
س��رمایه گذاران  ب��رای  ارزی 
قائل نش��ده  هیچ محدودیتی 
و از ط��رف دیگ��ر وزارت راه و 
شهرسازی وثیقه های موردنظر 
تس��هیالت  دریافت های  برای 
صندوق توس��عه ملی را تامین 
می کند، این بار بخش خصوصی 
زیر بار ریس��ک اخذ تسهیالت 
ارزی و دردس��رهای نوسانات 

نرخ ارز نمی رود. 

اشتباه سال 91 را تکرار 
نمی کنیم 

هرچند که ب��ازار ارز به طور 
س��نتی در آس��تانه ن��وروز و 
س��ال  پایان��ی  روزه��ای  در 
دچارگرانی می شود اما عده ای 
معتقدند، گرانی ارز در س��ال 
آینده هم ادامه خواهد داشت 
و با یک حس��اب سر انگشتی 
این رش��د نرخ قابل محاسبه 
اس��ت. محاس��به ن��رخ تورم 
16درص��دی رس��می اع��الم 
ش��ده از س��وی دولت و نرخ 
تورم 1.5درصدی نرخ یورو و 
جم��ع این دو ت��ورم و اثر آن 
بر نرخ ارز نش��ان می دهد که 
حداقل افزایش زیر 20 درصد 
نرخ ارز در سال آینده حتمی 
اس��ت. حال ش��رایط غیر قابل 
پیش بین��ی اقتصاد کش��ور و 
تجربه تلخ افزایش سه برابری 
ناگهانی نرخ ارز در س��ال 91 
س��رمایه گذاران  ش��ده  باعث 
رغبت��ی برای اخذ تس��هیالت 
ارزی نداشته باش��ند، این در 
حالی است که دولت در سال 
آینده س��قفی را برای اعطای 
وام های ارزی نگذاشته است. 

مس��عود پلمه، نایب رییس 
انجمن کش��تیرانی و خدمات 

ب��ا  گفت وگ��و  در  وابس��ته 
با بیان اینکه  »فرصت امروز« 
س��رمایه گذاران اش��تباه سال 
91 را تکرار نمی کنند، گفت: 
اخذ تس��هیالت ارزی ریسک 
باالیی دارد که سرمایه گذاران 
در این شرایط رکود بازار، زیر 
بار ریسک نوسانات تسهیالت 
ارزی نمی رون��د. زمان��ی ک��ه 
نوبت به بازپرداخت تسهیالت 
مع��ادل  دول��ت  می رس��د، 
تس��هیالت را مطالبه نمی کند 
و عین تسهیالت ارائه شده را 
از سرمایه گذار می خواهد، آن 

هم به شرایط روز. 
ای��ن س��رمایه گذار و فعال 
در ح��وزه حمل و نق��ل با بیان 
مورد  تس��هیالت  ن��وع  اینکه 
است،  مهم  بس��یار  اس��تفاده 
ادامه داد: اگر این تس��هیالت 
برای س��اخت تجیهزات مانند 
شناورها در داخل کشور باشد، 
باید صد درصد ریالی پرداخت 
شود اما آن بخش که به خرید 
از خ��ارج و به قطعات وارداتی 
نی��از دارد، باید با تس��هیالت 

ارزی تامین شود. 
وی تاکی��د کرد: ب��ه دلیل 
نوس��انات بس��یار ب��االی نرخ 
ارز و ت��ورم موجود در کش��ور 

و همچنی��ن ع��دم ثب��ات در 
چرخه ساخت تجهیزات ناچار 
به استفاده از تسهیالت ریالی 
هس��تیم که آن ه��م معموال 

پرداخت نمی شود. 
 پلمه با بیان اینکه تسهیالت 
ارزی بای��د این قابلیت را برای 
باشد که  سرمایه گذار داش��ته 
معادالت اقتص��ادی را بر پایه 
یک رویکرد منطقی پایه ریزی 
س��ال 91  در  گف��ت:  کن��د، 
بسیاری از صنایع و شرکت های 
فعال در حوزه های حمل و نقل 
تنها به دلیل نوس��انات شدید 
چن��د  افزای��ش  و  ارز  ن��رخ 
برابری ارز ورشکس��ت ش��دند 
قرار  ورشکس��تگی  روب��ه   ی��ا 

گرفتند. 
این فع��ال حوزه حمل و نقل 
کش��ور ادام��ه داد: از طرف��ی 
دیگر قس��مت قابل توجه ای از 
حمل و نقلی  تجهیزات  ساخت 
افراد  ک��ه  اس��ت  به گون��ه ای 
امکان تامی��ن مالی داخلی را 
ب��رای واردات ن��دارد، طبیعتا 
با این ش��رایط سرمایه گذاران 
واردات  دنب��ال  به  نمی توانند 
از خارج  تجهی��زات س��اخت 
از کش��ور باش��ند. ح��ال در 
بخ��ش س��اخت و تولی��د در 

دچ��ار  ه��م  کش��ور  داخ��ل 
قوانین  زیرا  مشکل هس��تیم، 
متع��دد و دس��ت و پاگی��ری 
ب��رای تامی��ن مال��ی داریم و 
برای  تس��هیالتی  بانک ها هم 
س��اخت و تولی��د در اختی��ار 
س��رمایه گذاران نمی گذارن��د، 
اس��ت ک��ه  ای��ن در حال��ی 
سرمایه گذاران ما درآمد ارزی 
ندارند، ارزی هزینه می کنند و 

درآمد ریالی دارند. 
قطع��ا ای��ن اتفاق ب��از هم 
می افتد؛ وقتی اقتصاد سیاسی 
حاکم باش��د همواره نوسانات 
ن��رخ ارز را ب��ه دنب��ال دارد. 
دول��ت در الیحه بودجه ارز را 
بر پای��ه 2850 تومان درنظر 
افزایش  همین  اس��ت.  گرفته 
چن��د درصدی ک��ه اصطالحا 
دارد،  وج��ود  دولت��ی  ارز  در 
تاثیر خودش را بر نرخ ارز آزاد 

خواهد گذاشت. 

عدد نوسانات ارزی 
نگران کننده نیست

س��رمایه گذاران  درحالی که 
معتقدن��د،  بخش خصوص��ی 
اقتصادی کشورمان نه  چرخه 
از یک سیر منطقی برخوردار 
اس��ت و نه قاب��ل پیش بینی 
است و در ش��رایطی که طی 
کمتر از سه ماه دالر از 1226 
تومان به باالی سه هزار تومان 
می رسد، استفاده از تسهیالت 
ارزی منطقی نیس��ت، مهرداد 
الهوت��ی، عض��و کمیس��یون 
عمران مجلس در گفت وگو با 
»فرصت امروز« عدد نوسانات 
ن��رخ ارز را در س��ال آین��ده 

نگران کننده نمی داند. 
وی با بی��ان اینکه این نگاه 
بخش خصوص��ی از نوس��انات 
شدید دوره دولت قبل نشات 
می گیرد، ادام��ه داد: در طول 
یک س��ال گذش��ته ن��رخ ارز 
ثاب��ت مانده و عدد نوس��انات 
ایجاده شده هم عددی نیست 
ک��ه بخواه��د نگران��ی ایجاد 
کن��د. الهوتی با بی��ان اینکه 
سرمایه گذاران نگران نوسانات 
نرخ ارز نباش��ند، تاکید کرد: 
ریس��ک تس��هیالت ارزی در 
دولت گذشته واقعا جدی بود 
ام��ا این نگاه را برای ش��رایط 

حاضر قبول ندارم. 

مجري طرح و توسعه فرودگاه 
بین المللي ام��ام خمیني با بیان 
اینک��ه 22 گروه س��رمایه گذاري 
ایران��ي و خارجي براي س��اخت 
ترمین��ال دوم ف��رودگاه حضرت 
ام��ام اعالم آمادگي کردند، گفت: 
بسته هاي سرمایه گذاري در شهر 
فرودگاه��ي و ف��رودگاه حضرت 
ام��ام آم��اده و ب��ه وزارتخانه ها و 
س��رمایه گذاران بخش خصوصي 

ارائه شده است.
به گزارش ایلنا، س��یدغالمرضا 
ش��یرازیان ادامه داد: طرح جامع 
ش��هر فرودگاهي حضرت امام در 
حال تکمیل است و براي 14هزار 
هکتار شهر فرودگاهي موقعیت ها 
و س��رمایه گذاري هاي متنوعي را 

در نظر گرفته ایم.
وي با بی��ان اینکه طرح جامع 
توس��ط مهندسان مشاور ژاپني و 
ایراني طراحي شده است، گفت: 
درحال حاض��ر مطالع��ات توجیه 
مدل ها و مثال هاي انجام شده در 
فرودگاه هاي مختلف دنیا به طرح 
اضاف��ه ش��ده و فعالیت هایي که 
در ط��رح جامع در نظر گرفته ایم 
حداقل در دو فرودگاه معتبر دنیا 

به اجرا رسیده است.
ش��یرازیان با اش��اره ب��ه اینکه 
مطالع��ات ط��رح جام��ع ش��هر 
فرودگاه��ي حضرت ام��ام از یک 
سال گذشته ش��روع شده است، 
گفت: فعالیت ه��اي زیربنایي در 
بخش زیرساخت هاي آب، برق و 
به خصوص نقشه برداري در حال 

تکمیل است.
مجري طرح وتوس��عه فرودگاه 
بین المللي حضرت امام با اش��اره 
به تهیه بسته هاي سرمایه گذاري 
براي 14 ه��زار هکت��ار فرودگاه 
امام خمین��ي گفت: اگر متقاضي 
در بخ��ش صنعت پ��اک که جزو 

صنایع مجاز براي فرودگاه هاست 
به م��ا مراجع��ه کن��د مي توانیم 
نقشه راه کاملي شامل اینکه چه 
صنعتي را در کجا و با چه میزان 

اعتبار انجام دهد، ارائه دهیم.
ش��یرازیان با بیان اینکه آماده 
اج��راي بخش��ي از تکالیف ذکر 
ش��ده در برنام��ه پنجم توس��عه 
وزارتخانه ه��ا هس��تیم، گفت: در 
بازنگري که انج��ام داده  ایم تمام 
اینک��ه  وظای��ف وزارتخانه ه��ا و 
کدام یک از وظای��ف را مي توانیم 
انج��ام دهیم، مورد بررس��ي قرار 

داده ایم.
ب��راي مث��ال  ادام��ه داد:  وي 
یکي از تکالیف وزارت ارش��اد در 
برنام��ه پنجم توس��عه ایجاد یک 
مدیاس��یتي اس��ت که م��ا براي 
مش��ارکت در س��اخت این پروژه 

اعالم آمادگي کرده ایم.
مجري طرح و توسعه فرودگاه 
بین الملل��ي امام خمین��ي افزود: 
همچنی��ن در قانون برنامه پنجم 
توس��عه به وزارت نف��ت تکلیف 
ش��ده که مرک��ز بین المللي نفت 
و گاز را بس��ازد. شهر فرودگاهي 
حض��رت امام براي س��اخت این 
مرک��ز بین المللي که تقریبا تمام 

کش��ورهاي عض��و اوپ��ک از این 
اعالم  برخ��وردار هس��تند  مرکز 

آمادگي کرده  است.
ش��یرازیان با اش��اره به بازدید 
س��رمایه گذاري  گروه ه��اي 
ام��ام  حض��رت  ف��رودگاه  از 
ب��راي شناس��ایي ظرفیت ه��اي 
س��رمایه گذاري در ای��ن منطقه 
گ��روه  آین��ده  هفت��ه  گف��ت: 
گردش��گري  و  س��رمایه گذاري 
اس��تان ته��ران براي شناس��ایي 
پتانس��یل هاي گردش��گري شهر 
از  ام��ام  حض��رت  فرودگاه��ي 
ای��ن منطق��ه بازدی��د ب��ه عمل 
مي آورن��د که براي ای��ن گروه از 
بس��ته هاي  هم  س��رمایه گذاران 

سرمایه گذاري در نظر گرفته ایم.
وي با تاکید بر تاثیر آماده سازي 
بسته هاي سرمایه گذاري در جذب 
هرچند  گف��ت:  س��رمایه گذاران 
هنوز بس��ته هاي س��رمایه گذاري 
کام��ل  اقتص��ادي  مدل ه��اي  و 
نش��ده اند اما همین تقس��یم ها و 
ارائ��ه برنامه ه��ا در جل��ب توجه 
سرمایه گذاران بس��یار موثر بوده 

است.
ش��یرازیان با اش��اره ب��ه ارائه 
ب��ه  س��رمایه گذاري  بس��ته هاي 

حرف مختل��ف گفت: معتقدم در 
چند س��ال گذش��ته که اقتصاد 
کش��ور دچار رکود ش��د بسیاري 
از ش��رکت ها و مش��اغل به دلیل 
بین المللي  رقاب��ت  ام��کان  عدم 
فرصت ه��اي زیادي را از دس��ت 
نی��روي  خوش��بختانه  داده ان��د. 
متخصص بسیار خوبي در کشور 
ما وج��ود  دارد اما براي انجام هر 
فعالیت از جمله صادرات و واردات 
باید از مرحل��ه گمرک عبور کند 
که گذر از این مرحله باعث شده 
بسیاري از سرمایه گذاران نتوانند 
در بازار رقابت جهاني حضور پیدا 

کنند.
ش��یرازیان ادام��ه داد: حال با 
توجه به این ش��رایط در منطقه 
آزاد ش��هر فرودگاه��ي حض��رت 
ام��ام موقعیت های��ي را براي این 
مشاغل تعریف کرده ایم که بدون 
پرداخت عوارض گمرکي صادرات 
و واردات خ��ود را انج��ام دهند و 
در بازاره��اي بین الملل��ي حضور 

پیدا کنند.
مجري طرح و توسعه فرودگاه 
اظهار  امام خمین��ي  بین الملل��ي 
کرد:  ش��هر فرودگاه��ي حضرت 
ام��ام در بخش صنایع دس��تي و 

صنای��ع مختلف ه��م ورود پیدا 
ک��رده اس��ت. وي تاکی��د کرد: 
س��ه هزار و 500 هکتار از ش��هر 
فرودگاه��ي در منطقه اوییش��ن 
ق��رار  دارد اما 11 ه��زار هکتار آن 
مناطقي هستند که بخش دولتي 
به هیچ وج��ه نباید در این مناطق 
سرمایه گذاري کند، جز در بخش 
زیرساخت. ش��یرازیان ادامه داد: 
درحال حاض��ر، ب��راي تم��ام این 
11 هزار هکتار ش��هر فرودگاهي 
حض��رت ام��ام بس��ته هاي ویژه 

سرمایه گذاري تعریف کرده ایم.
وي با اش��اره به اعالم 22 گروه 
س��رمایه گذاري ایراني و خارجي 
دوم  ترمین��ال  س��اخت  ب��راي 
فرودگاه حضرت امام گفت: تهیه 
باعث  س��رمایه گذاري  بسته هاي 
ش��ده در م��دت کوتاه��ي توجه 
22 گروه سرمایه گذاري ایراني و 
سرمایه گذاران  اغلب  که  خارجي 
خارجي آن از کشورهاي اروپایي 
هستند، به سمت سرمایه گذاري 
در ترمین��ال دوم ف��رودگاه جلب 

شود.
ش��یرازیان با اش��اره به س��ایر 
در  ش��ده  تعری��ف  پروژه ه��اي 
بسته هاي س��رمایه گذاري گفت: 
س��رمایه گذاري  فرص��ت  ی��ک 
ه��م در مس��احت 11 هکت��اري 
 مقاب��ل ترمین��ال یک ف��رودگاه 
حضرت امام تعریف شده که این 
موقعیت و اراضي را براي پارکینگ 
و س��اخت مجتمع ه��اي اداري و 
تجاري تعریف کرده ایم. همچنین 
براي ترمینال پنجم که ترمینال 
ف��رودگاه  س��یاحتي  و  زیارت��ي 
حضرت امام محس��وب مي ش��ود 
م��دل اولی��ه اقتص��ادي تعریف 
شده و س��رمایه گذاران هم براي 
 س��اخت این پروژه اعالم آمادگي 

کرده اند.

22گروه سرمايه گذار ايراني و خارجي براي ترمینال دوم فرودگاه امام اعالم آمادگي کردند 

بخش تسهیالت ريالی صندوق توسعه ملی حذف شد 

تسهیالت ارزی؛ وادی بیم و امید بخش خصوصی
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حمل و نقلمسکن

ممنوعیت فعالیت لیزينگ ها توجیه 
اقتصادی و حقوقی ندارد

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سابقه 
خوب ش��رکت های فعلی لیزین��گ در خریدوفروش 
اقس��اطی اثبات ش��ده اس��ت، بر ادامه فعالیت این 

شرکت ها بدون هیچ گونه ممنوعیتی تاکید کرد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت راه و 
شهرس��ازی، حس��ین عبده تبری��زی در این باره که 
آیا ش��رکت های لیزینگ فعلی می توانند در صورت 
تصویب طرح لیزینگ مس��کن، خدمات الزم را ارائه 
دهند، گفت: ما امید زیادی نداریم که این شرکت ها 
بتوانن��د در بازار رهن فعال ش��وند چ��ون در مقابل 
تعداد زیادش��ان س��رمایه های اندکی دارن��د اما در 
یک مورد خاص وقتی تاریخچه را بررسی می کنیم، 
متوجه می شویم که این لیزینگ ها در خریدوفروش 
اقساطی کوتاه مدت، دفاتر کار فعال و موثری بودند.

وی با بیان اینکه کشور به اشتغال نیاز دارد، ادامه 
داد: یکی اعوامل اش��تغال زایی در کش��ور مربوط به 
محل کار است و اگر بتوان خرید محل کار را تسهیل 
کرد باعث دوام بیش��تر ش��غل خواهد شد . عالوه بر 
کمک��ی ک��ه لیزینگ ها به ما می کنن��د وزارت راه و 
شهرس��ازی هم در تالش اس��ت که این امر تسهیل 

شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز هیچ کس 
در بان��ک مرکزی نمی تواند به ما بگوید که ش��رکت 
لیزینگ از چنین فعالیتی منع شود، چون هیچ دلیل 
اقتصادی، اخالق��ی و حقوقی ندارد . صنعت لیزینگ 
ضعیف اس��ت و باید رش��د کند و همراه با این رشد 
فعالیتش در حوزه مس��کن و س��اختمان هم بیشتر 
می ش��ود؛ پس فعالیت در حوزه مسکن و ساختمان 
باعث بزرگ تر شدن این شرکت ها می شود و ازسوی 
دیگ��ر، هم��ان فعالیت کوچک ش��ان به نفع س��ایر 
بخش هاس��ت. عبده خاطرنش��ان کرد: لیزینگ های 
فعلی و آینده می توانند فعال باشند اما لیزینگ هایی 
ک��ه به نهادهای س��ازنده س��اختمان مث��ل صنعت 

خودرو وابسته باشند ، می توانند موثرتر اقدام کنند.

اجاره بهای مسکن باز هم قد 
کشید

باوجود ثبات قیمت مس��کن، اجاره به��ا با افزایش 
روبه رو اس��ت و تقاضای باال در این بخش موجب شده 

که قیمت ها هرساله گران تر شود.
به گ��زارش مهر، هرچند که در ماه ه��ای اخیر بازار 
مسکن در رکود بوده و قیمت ها تغییر چندانی نداشتند 
اما بازار اجاره بها همگام با تورم و حتی گاهی بیش��تر 
از نرخ تورم پیش رفته و فش��ار زیادی را به متقاضیان 

مسکن تحمیل می کند.
در واق��ع ب��ازار اج��اره بها از بخش مس��کن پیروی 
نمی کند و تابع نرخ تورم است، بنابراین گرانی مسکن، 
افزایش قیمت ها در بخش اجاره را هم به دنبال دارد اما 
در زمان ثبات قیمت ها اجاره بها از تورم پیروی می کند 
و بازهم با افزایش قیمت روبه رو اس��ت. بنابر آمار بانک 
 مرکزی، متوس��ط شاخص بهای مس��کن اجاره ای در 
9 ماه اول س��ال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 
 16.1 درصد افزایش نش��ان می دهد . این ش��اخص در 
12 م��اه منتهی ب��ه آذرماه 1۳9۳ نس��بت به 12 ماه 
منتهی به آذرماه 1۳92 مع��ادل 1۷.4 درصد افزایش 
داشته است . در واقع این آمارها نشان می دهد که اجاره 

بها همچنان سیر صعودی خود را طی می کند.
از سوی دیگر، هرساله در خردادماه که فصل اجاره بها 
ش��روع شده و تاپایان ش��هریورماه ادامه دارد، به دلیل 
تقاضاهای باال در این بخش، اجاره بها با افزایش قیمت 
روبه رو می شود، بنابراین می توان انتظار داشت که سال 
آینده هم قیمت ها در این بخش با گرانی روبه رو باشد.

براس��اس این گزارش، یک آپارتم��ان 45 متری در 
خیابان شهید مدنی جنوبی با 1۳ میلیون تومان رهن و 
400 هزار تومان اجاره داده می شود و در خیابان قزوین 
 ب��رای آپارتم��ان دیگری به همین مت��راژ با پارکینگ 
 ۳۳ میلیون تومان رهن تعیین ش��ده است. آپارتمانی 
42 متری در س��بالن شمالی ۳0 میلیون تومان رهن 
داده می ش��ود و در بریانک برای آپارتمانی به مساحت 
42 مترمربع با پارکین��گ و انباری 1۳ میلیون تومان 

رهن و ۳50 هزار تومان اجاره تعیین شده است.
براساس این گزارش، آپارتمانی 50 متری در اجاره دار 
با ۳5 میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می شود و در 
خیابان جشنواره برای واحدی 46 متری با پارکینگ و 

انباری ۳8 میلیون تومان رهن تعیین شده است. 

شیب پرداخت اقساط مسکن ويژه 
اصالح می شود

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ته��ران با بیان 
اینکه در جلس��ه پنج ساعته با نمایندگان متقاضیان 
مس��کن ویژه آنها را توجی��ه کردیم که در این طرح 
یک ریال س��ود دریافت نمی ش��ود، گفت: مقرر شد 

شیب پرداخت اقساط مسکن ویژه اصالح شود.
به گزارش تس��نیم، فریبرز واح��دی در گفت وگو با 
تسنیم، اظهار کرد: همین گونه که پیش بینی کرده بودم 
برخی از متقاضیان مس��کن ویژه به دنبال امتیازگیری 
از مجموعه بودند. وی با اش��اره به جلس��ه روز گذشته 
با نمایندگان متقاضیان مس��کن ویژه، تصریح کرد:  دو 
موضع عمده متقاضیان این بود که اقس��اط 10 س��اله 
شیب اصالح شود که قابل پرداخت برای همه گروه های 
متقاضیان باشد که این مورد را قطعا در قرارداد اصالح 
می کنیم. وی با بیان اینکه زمان پرداخت اقساط از 10 
به 15 سال افزایش نمی یابد، بیان کرد: متقاضیان بحث 
ضمانت را مطرح کردند و می گفتند که کارمند ضمانت 

کل تعهدات مالی را نمی کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران یادآور شد: 
قبال اعالم کرده بودیم کس��ی که جواز کسب داشته 
باش��د باید این ضمانت را امضا کن��د، دنبال ضامن 
معتبر برای مس��کن ویژه هس��تیم و کارمند رسمی 
دولت یا فردی را که اعتبار داشته باشد برای امضای 

پشت سفته ها می پذیریم.

تسويه 777 میلیارد تومان از 
بدهي هاي وزارت راه

با تصویب هیات دولت بخشي از بدهي هاي وزارت 
راه به پیمانکاران با روش تهاتر پرداخت خواهد ش��د 
تا از این طریق رون��د پیگیري هاي پروژه هاي بزرگ 

وزارتخانه سرعت بیشتري یابد.
به گزارش ایسنا، پس از آنکه وزیر راه و شهرسازي 
رس��ما اعالم ک��رد منابع اعتب��اري مورد نی��از این 
وزارتخان��ه ب��راي تکمیل پروژه هاي عمراني بس��یار 
بیش��تر از بودجه اي اس��ت که در الیحه سال 94 در 
نظر گرفته شده، دولت در کنار تالش براي باز کردن 
ت��الش دارد  مس��یر س��رمایه گذاري هاي غیر دولتي 
اعتماد بعضي پیمانکاران بزرگ را براي بازگش��ت به 

پروژه هاي وزارتخانه بازگرداند.
از این طریق که در رابطه با چند فقره از بدهي هاي 
خاص وزارت راه و شهرس��ازي هیات دولت رس��ما 
مصوب کرده این بدهي ها به شکل مستقیم با دیون 
دولتي پرداخت ش��ود و به شکل تهاتری بدهي هاي 
وزارت راه و شهرس��ازي از بعضي پیمانکاران با طلب 

دولت از آنها تسویه شود.
هرچند رق��م بدهي هاي وزارت راه و شهرس��ازي 
بس��یار باالتر از ارقام مصوب در جلس��ه هیات دولت 
اس��ت اما صرف این مس��ئله مي تواند کمک زیادي 
به س��رعت گرفت��ن بعضي از پروژه ه��اي وزارت راه 
و شهرس��ازي که در ماه هاي گذش��ته به دلیل نبود 

اعتبارات مالي متوقف شده اند، بکند.
طب��ق مصوب��ه دول��ت، بدهي ه��اي وزارت راه و 
شهرس��ازي در قرارداد با پنج ش��رکت پیمانکاري با 
تهات��ر طلب هاي دولت پرداخت خواهد ش��د. طلب 
150 میلیارد توماني شرکت آزادراه تهران – شمال 
که به موسس��ه بنیاد مس��تضعفان انقالب اس��المي 
وابس��ته است با بدهي این بنیاد با نام شرکت مالي و 

سرمایه گذاري پیشرو تسویه خواهد شد.
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبیا ک��ه 558 میلیارد 
تومان از وزارت راه و شهرس��ازي  طلب  دارد، بدهي 
خود را از طریق این طلب که توس��ط شرکت توسعه 
اعتم��اد مبین به وج��ود آمده تس��ویه خواهد کرد. 
همچنین موسس��ه نص��ر که تحت پوش��ش قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبیا اس��ت 40 میلیارد تومان از 
بده��ي خود را از طری��ق تهاتر ب��ا  طلب هاي دولت 

تسویه مي کند.
دو ش��رکت توس��عه راه ه��اي پ��ارس وابس��ته به 
بخش خصوصي و ش��رکت جنرال مکانیک وابسته به 
بنی��اد مس��تضعفان از طریق این مصوب��ه، بدهي به 
ترتی��ب 19 میلی��ارد و 200 میلی��ون توماني و 10 

میلیارد توماني خود را دریافت خواهند کرد.
این پرداخت ها در حالي صورت مي گیرد که چند 
روز قب��ل وزیر راه و شهرس��ازي رس��ما اعالم کرد: 
 حجم پروژه هاي این وزارتخانه که به تصویب و واریز 
اعتبارات جدی��د احتیاج  دارند به 140 هزار میلیارد 
تومان رسیده است که با توجه به بودجه مصوب این 
وزارتخانه که تنها 6000 میلیارد تومان اس��ت، رقم 

بسیار بزرگي است.
ازاین رو، وزارت راه و شهرس��ازي ت��الش کرده با 
ورود به حوزه ه��اي جدید س��رمایه گذاري از جمله 
ج��ذب فاینانس و س��رمایه هاي مس��تقیم خارجي 
و البت��ه اس��تفاده از توان س��رمایه گذاران داخلي از 
طریق روش هاي مختلف اعتبارات مورد نیاز را براي 
پروژه هاي در دس��ت س��اخت خود تامین کنند. در 
این بی��ن هرچند کمک مالي هی��ات دولت در رقم 
140ه��زار میلیارد توماني مورد نی��از چندان بزرگ 
به نظر نمي رس��د اما حداقل مي توان��د براي بعضي 
از پروژه ه��ا به عنوان یک مس��کن عم��ل کرده که 
پیمان��کاران را ب��راي م��دت کوتاه��ي از پیگی��ري 

مطالبات شان خالص مي کند.

قطعه يک آزادراه حرم تا حرم 
امروز افتتاح می شود

قطع��ه اول آزادراه حرم تا حرم ح��د فاصل قم تا 
گرمس��ار امروز با حضور رییس جمه��ور و وزیر راه و 

شهرسازی به بهره برداری می رسد . 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، قطعه اول این آزادراه 
با طول 152 کیلومتر از امروز به طور رسمی زیر بار 
ترافیک می رود . این آزادراه در 4 قطعه تعریف شده 
اس��ت که قطعه دوم آزادراه از گرمسار تا سمنان به 
طول 120 کیلومتر و قطعه سوم از نیشابور تا مشهد 
ب��ه طول 80 کیلومتر طراحی ش��ده و قطعه چهارم 
آزادراه حرم تا حرم هم حد فاصل س��منان تا نیشابور 

به طول 5۷0 کیلومتر آماده سرمایه گذاری است.
س��اخت آزادراه قم تا گرمسار در شش باند رفت و 
برگشت با اعتبار 960 میلیارد ریال از سال 91 شروع 
شد و پیمانکار آن )قرار گاه خاتم االنبیا( توانست در 
کمتر از دو سال پروژه را به بهره برداری برساند . این 
آزادراه در کاهش زمان سفر و میزان مصرف سوخت 
تاثیر قاب��ل توجهی دارد، به طوری ک��ه 85 کیلومتر 
کاهش طول مس��یر، 90 دقیق��ه کاهش مدت زمان 
سفر برای خودروهای س��واری و 150 دقیقه کاهش 
مدت زمان سفر برای خودروهای سنگین و همچنین 
در دوره 20 س��اله بهره ب��رداری 500 میلی��ون لیتر 
صرفه جوی��ی در میزان مصرف س��وخت و دو هزار و 
20 میلی��ون لیتر در مصرف گازویی��ل صرفه جویی 
س��وخت مزیت تردد از این آزادراه است. این آزادراه 
در دوره بهره برداری چهارهزار و ۳80 میلیارد تومان 
صرفه اقتصادی برای دولت دارد. همچنین همزمان 
با افتتاح قطعه اول، راه آهن نخس��تین قطار س��ریع 
الس��یر تهران- اصفه��ان هم توس��ط رییس جمهور 

کلنگ زنی می شود . 

نازيال مهديانی 



نشست وزیر جهاد  کشاورزی 
ب��ا خبرنگاران، ب��رای د  ومین 
س��ال پیاپی د  ر حال��ی برگزار 
ش��د   که بازار د  ر تالطم تامین 
برای  ک��ه  اس��ت  محصوالتی 
شب عید   بیش��ترین تقاضا را 
از طرف م��رد  م د  ارند  . اگرچه 
طب��ق اع��الم و اص��رار وزیر 
جهاد  کش��اورزی، امسال هیچ 
مش��کلی برای تامین پرتقال، 
س��یب، کی��وی، خش��کبار و 
مرغ م��ورد   نی��از ند  اری��م اما 
عد  ه ای س��عی د  ارن��د   با ایجاد   
اذهان  اخبار جهت دار،  انتشار 
عمومی را به س��متی س��وق 
د  هند   که مسیر وارد  ات هموار 
ش��ود  . این د  ر حالی است که 
به گفته محم��ود   حجتی، باید   
و  مصاحبه ه��ا  گفت وگوه��ا، 
گزارش های رسانه ای به سویی 
حرکت کند   که نگاه مسئوالن 
را نسبت به وارد  ات تغییر د  اد  ه 
و گرایش��ی ص��اد  رات مح��ور 
د  اش��ته باشند  . اینکه د  ر تولید   
یک محص��ول مانند   گوجه یا 
س��یب زمینی با م��ازاد   مواجه 
می ش��ویم بس��یار پس��ند  ید  ه  
اس��ت اما اگ��ر ند  انی��م با این 
مق��د  ار اضافه چ��ه برخورد  ی 
د  اشته باش��یم، خطرناک و به 

ضرر اقتصاد   است. 

توسعهنگاهصادراتمحور
ب��ا  وزی��ر جهاد  کش��اورزی 
تاکید   بر اینک��ه نگاه صاد  رات 
محور باید   به تمام محصوالت 
گف��ت:  ش��ود  ،  د  اد  ه  تعمی��م 
البته د  س��تیابی ب��ه بازارهای 
ه��د  ف، نی��از ب��ه برنامه ریزی 
صحی��ح و بلند  مد  تی د  ارد   که 
موافقت نامه ه��ای آن با برخی 
کش��ورها مانند   عراق، چین و 
روسیه به امضا رسید  ه است. 

وی هم��کاری د  و وزارتخانه 
صنع��ت، معد  ن و تج��ارت و 
جهاد  کشاورزی را برای تحقق 
و بهب��ود   وضعی��ت ص��اد  رات 
محصوالت کشاورزی، ضروری 
و الزم د  انس��ت و اف��زود  : د  ر 
بخش کش��اورزی و غ��ذا د  ر 
هش��ت ماهه نخس��ت س��ال، 
ص��اد  رات  د  الر  4/7میلی��ارد   
د  اش��ته ایم ک��ه ای��ن مق��د  ار 
ب��ه س��ال گذش��ته  نس��بت 
نش��ان  افزای��ش  22د  رص��د   
می د  هد  . د  رحال��ی که وارد  ات 
اعالم ش��د  ه  0/2میلیارد   د  الر 
که نس��بت به س��ال گذشته 
1/5د  رص��د   کاه��ش د  اش��ته 
اس��ت. اما تالش وزارتخانه بر 

این اس��ت که مسیر بازرگانی 
س��متی  ب��ه  را  مواد  غذای��ی 
هد  ای��ت کند   ت��ا وارد  ات را به 

صفر برساند  . 

افزایشبهرهوری
یک��ی از چالش های بزرگی 
ک��ه ب��رای بخش کش��اورزی 
مطرح اس��ت، بح��ث مصرف 
آب و چگونگ��ی بهینه کرد  ن 
آن اس��ت. امروز بس��یاری از 

قس��مت  کارشناس��ان، 
بزرگ��ی از مص��رف آب 
را به ای��ن بخش مربوط 
که  معتقد  ند    و  می د  انند   
ب��رای بهینه ک��رد  ن آن 
بای��د   فکری اساس��ی و 
اتفاقا وزیر  منطقی کرد  . 
بر  هم  جهاد  کش��اورزی 
ای��ن امر تاکی��د   د  ارد   و 
معتقد   اس��ت ک��ه یکی 

از مهم ترین وظایف وزارتخانه 
متبوعش کاهش اس��تفاد  ه از 

منابع آبی است. 
ک��رد  :  اظه��ار  حجت��ی 
آب،  مص��رف  بهینه ک��رد  ن 
یک��ی از اولویت های مجموعه 
بزرگی اس��ت که هد  ف اصلی 
آن افزای��ش بهره وری اس��ت. 
د  یگر همه ما قب��ول کرد  ه ایم 
که کشورمان خشک و کم آب 
اس��ت. بنابراین باید   خود  مان 
را با ش��رایط وف��ق د  هیم. به 
عب��ارت د  یگ��ر با اس��تفاد  ه از 
بهتر  آماد  گی  مکانیزاس��یون، 
زمین، خاک ورزی و... می توان 
به��ره وری را ب��ه ح��د  ی باال 
برد   که نه تنه��ا د  ر تولید   اکثر 
محص��والت ب��ه خود  کفای��ی 
برس��یم، بلکه صاد  رات را نیز 

گسترش د  هیم. 

گسترشکشتگلخانهای
ب��ا  وزی��ر جهاد  کش��اورزی 

تاکی��د   بر گس��ترش کش��ت 
گلخانه ای بی��ان کرد  : یکی از 
بهترین و سهل ترین کارهایی 
ک��ه می ت��وان ب��رای افزایش 
به��ره وری انجام د  اد  ، کش��ت 
محصوالت��ی مانن��د   خی��ار یا 
گوجه د  ر سیس��تم گلخانه ای 
مث��ال،  به عن��وان  اس��ت. 
12هزارهکتار زمین د  ر بوشهر 
وجود   د  ارد   ک��ه د  ر آن گوجه 
بخواهیم  اگر  می کنند  .  کشت 

همین مقد  ار تولید   را از طریق 
گلخان��ه تامی��ن کنی��م، تنها 
ب��ه د  و هزارهکت��ار زمین نیاز 
است و آن هم با هشت د  رصد   
میزان آب مصرفی د  ر مزرعه. 

حجت��ی د  ر بخ��ش د  یگری 
از س��خنانش، کش��ت خیار را 
 مث��ال زد   و گف��ت: طبق افق 
د  وس��اله ای ک��ه د  اری��م، قرار 
است کل خیار تولید  ی کشور 
از طری��ق گلخانه ه��ا تامی��ن 
ش��ود  . با ای��ن روش می توان 
ساالنه نزد  یک به یک میلیارد   
و 200میلی��ون مترمکعب د  ر 
مص��رف آب صرفه جویی کرد  ؛ 
این رق��م چهار براب��ر مخزن 
س��د   کرج اس��ت. د  رحالی که 
ته��ران  مصرف��ی  آب  کل 
برای ش��رب، ی��ک میلیارد   و 
50میلیون مترمکعب تخمین 
زد  ه می ش��ود  . البته رس��ید  ن 
ب��ه چنین اهد  افی یک ش��به 
نی��از  و  نیس��ت  امکان پذی��ر 

ب��ه برنامه ری��زی بلند  مد  ت و 
مس��تمر د  ارد   ک��ه وزارتخانه 
برای رس��ید  ن ب��ه آنها تالش 

می کند  . 
افزایش بهره وری به جز نیاز 
زمان��ی که وزیر به آن اش��اره 
کرد  ، ب��ه منابع مال��ی زیاد  ی 
نی��از د  ارد   ک��ه بای��د   از طرف 
تامین ش��ود  . حجتی  د  ول��ت 
د  ر ارتباط ب��ا تامین اعتبارات 
اعتباری  اظهارکرد  : چند   خط 
ه��م از نظر تس��هیالتی 
و ه��م بود  ج��ه ای برای 
افزایش بهره وری تعریف 
به عنوان  اس��ت.  ش��د  ه 
هزارمیلی��ارد    مث��ال، 
ب��ر  ع��الوه  توم��ان 
300میلیارد  تومان��ی که 
پیش از این برای بهبود   
سیس��تم های آبیاری د  ر 
نظر گرفته ش��د  ه بود  ، از 
طرف مجل��س به این موضوع 

اختصاص یافت.
ب��ه همی��ن د  لی��ل ام��روز 
140ه��زار هکت��ار از اراض��ی 
ب��ه  تجهی��ز  ب��رای  کش��ور 
سیس��تم های نوین، د  ر د  ست 
اجراست. البته عالوه بر آن د  و 
خط اعتب��اری از آذرماه برای 
بهب��ود   مکانیزاس��یون تعریف 
1500میلیارد    جمعا  که  شد  ه 
تومان بود  ه اس��ت. بیش از د  و 
میلی��ارد   د  الر ه��م از صند  وق 
توس��عه ملی برای شبکه ها و 
د  ر  آبیاری  ایجاد   سیستم های 
مناطق مرزی کش��ور د  ر نظر 
گرفته ش��د  ه که امید  واریم هر 
ک��د  ام د  ر زمان خ��ود   به ثمر 

برسد  . 

الگویکشت
ند  اشتن الگوی کشت، یکی 
اساس��ی  از همان مش��کالت 
اس��ت که د  ر تمام محصوالت 

بسیاری  اکنون  است.  اثرگذار 
ب��رای  ک��ه  مش��کالتی  از 
محص��والت کش��اورزی پیش 
آم��د  ه، مانن��د   گوجه فرنگ��ی، 
سیب زمینی و... به د  لیل نبود   
همین الگوهاس��ت. براس��اس 
الگوی کش��ت می ت��وان برای 
هر منطق��ه مطابق با مزیت و 
برت��ری ک��ه د  ارد   برنامه ریزی 

کرد  .
معتقد    جهاد  کشاورزی  وزیر 
اس��ت که ای��ن الگ��و چیزی 
نیس��ت ج��ز آنچ��ه د  ر طول 
تاری��خ د  ر مناط��ق مختل��ف 
برای کش��اورزی شکل گرفته 
اس��ت، مضاف بر اینکه اکنون 
بای��د   ش��رایط آب��ی را د  ر هر 
ناحیه د  ر نظر گرفت. به عنوان 
مثال، از گذش��ته های د  ور د  ر 
استان های شمالی کشت برنج 
باب ش��د  ه اما این کشت برای 
استان های د  یگر شاید   منطقی 
نباش��د  . بنابرای��ن کش��ت هر 
اس��تان باید   مطابق با شرایط 
فعال  البت��ه  باش��د  .  خ��ود  ش 
ممنوعیتی برای کشت ند  اریم 
و بیش��تر س��عی وزارتخانه بر 
این است که با ایجاد   مشوق ها 
د  رس��ت،  فرهنگ س��ازی  و 

الگوی کشت را تنظیم کند  . 
به گفت��ه حجت��ی، وظیفه 
اصلی وزارت جهاد  کش��اورزی 
تنظیم محصوالت کش��اورزی 
د  ر سطح کالن است. بنابراین 
بهتر است موارد  ی که مربوط 
به  به خرد  ه فروشی ها می شود   
بخش خصوصی  و  اتحاد  یه ه��ا 
واگ��ذار ش��وند  . ای��ن موضوع 
کم��ک ش��ایانی ب��رای ح��ل 
مش��کل د  الل��ی خواه��د   کرد   
و واس��طه های اضاف��ی حذف 
می ش��وند  . به عبارتی باید   به 
مرحل��ه ای برس��یم که هرجا 
احتیاج  موارد  ی  د  ر  تشکل ها 
ص��اد  رات  ی��ا  وارد  ات  ب��ه 
ب��رای  خود  ش��ان  د  اش��تند  ، 
انج��ام آن اق��د  ام کنند  . زیرا 
آنه��ا کمبود  ه��ا و احتیاجات 
را خوب می شناس��ند   و بهتر 
تصمیم گی��ری  می توانن��د   

کنند  . 
زم��ان  نشس��ت،  ای��ن  د  ر 
زیاد  ی به بح��ث د  ر ارتباط با 
تنظی��م بازار میوه ش��ب عید   
اختص��اص یافت که ش��خص 
وزی��ر، خیال هم��ه را از بابت 
تامی��ن می��وه و مرغ آس��ود  ه 
کرد   و از رسانه ها خواست که 
راه را ب��ر فرصت طلبی عد  ه ای 
که می خواهن��د   وارد  ات میوه 
به خص��وص پرتق��ال را ب��اب 

کنند  ، ببند  ند  . 
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قائم مق��ام خانه کش��اورز اظهار د اش��ت: اقتصاد  
کش��اورزی د ر ایران باید  متناسب با نرخ بین المللی 
آب س��اماند هی ش��ود  و هماهنگ با شرایط مناطق، 
الگوه��ای کش��اورزی را متناس��ب ب��ا ظرفیت ه��ا، 

محد ود یت و امکانات آبی کشور اجرایی کنیم.
عنای��ت اهلل بیابانی، با بیان اینک��ه ایران د ر منطقه 
خش��ک و نیمه خش��ک قرار د ارد ، گف��ت: افزایش 
د وره های خشکسالی باعث کاهش شد ید  منابع آبی 
شد ه است و باید  نظام آبیاری براساس استاند ارد های 

بین المللی توسعه یابد .
وی تاکید  کرد : د ر کش��ورهای پیش��رفته به ازای 
هر متر مکعب آب تا د و کیلوگرم و بیش��تر محصول 
کشاورزی تولید  می کنند  د ر صورتی که د ر ایران به 
700 گرم می رس��د  . شوربختانه روند  برد اشت آب از 
مناب��ع روزمینی و زیرزمینی بی رویه اس��ت و اد امه 
آن د ر آیند ه اقتصاد  کش��اورزی و همچنین ظرفیت 
تامین آب ش��رب و نیاز صنعت را ب��ا چالش مواجه 

خواهد  کرد .
وی افزود : باید  به س��مت توسعه نظام های آبیاری 
نوین از جمله آبیاری قطره ای حرکت کنیم و نظارت 
د ولت بر چاه های آب و همچنین برد اشت از آب های 

زیرزمینی بیشتر شود .
نایب رییس خانه کش��اورز گفت: بخش کشاورزی 
همواره د ر مس��یر اقتصاد  مقاومتی بود ه است و باید  
به منابع آب مطمئنی د سترسی د اشته باشد  و تولید  
محصوالت ه��م از لحاظ هزینه آب توجیه اقتصاد ی 

پید ا کند .
بیابان��ی افزود : باید  با س��رمایه ان��د ک و امکانات 
موج��ود  د ر بخش کش��اورزی به��ره وری را افزایش 
د هی��م ت��ا ب��ه خود کفای��ی و خود اتکایی برس��یم؛ 
محد وی��ت آب را می توان با آموزش و افزایش د انش 
و آگاه��ی کش��اورزان و ب��ه کارگی��ری فناوری های 
 نوین مد یریت کرد  و همه کش��اورزان باید  بد انند  که

ب��ه ازای هر مترمکعب آب چه می��زان باید  افزایش 
بهره وری د اشته باشند .

قاچاقنارنگیوپرتقال
ازمرزهایشرقی

رییس س��ازمان حمای��ت از ورود  برخ��ی میوه ها 
مانن��د  نارنگ��ی و پرتقال به کش��ور به صورت قاچاق 
از مرزهای ش��رقی خبر د اد  و گفت: قاچاق این گونه 
میوه ها انجام شد ه اما براساس گفته های ستاد  قاچاق 
کاال وارد ات غیرقانونی این د س��ت از میوه ها سود ی 

عاید  قاچاقچیان نمی کند . 
به گزارش ایلن��ا، محمود  نوابی اظه��ار کرد : بازار 
ش��ب عید  رصد  می شود  و براس��اس آمارها از حوزه 
جهاد  کش��اورزی کاالها به میزان الزم ذخیره س��ازی 
ش��د ه و بحث می��وه از عمد ه وظای��ف وزارت جهاد  
کشاورزی اس��ت اما نظارت بازار کش��اورزی نیز د ر 

حوزه فعالیت سازمان حمایت قرار د ارد . 
نواب��ی، د رخص��وص افزایش حج��م وارد ات میوه 
به کش��ور تصریح ک��رد : وارد ات میوه، ش��کر و برنج 
هم اکنون توسط وزارت جهاد  کشاورزی ممنوع شد ه 

است.
 د ر همین زمینه این وزارتخانه برای تنظیم بازار با 
همکاری اتحاد یه ها و تشکل ها اقد امات الزم را انجام 
می د هد  اما د ر مورد  قاچاق میوه گزارش هایی از مرز 
ش��رقی کش��ور د رخصوص وارد ات نارنگی و پرتقال 
د اش��ته ایم و این س��ازمان روی آنه��ا قیمت گذاری 

نخواهد  کرد . 
 مع��اون وزی��ر صنع��ت ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت

جهاد  کش��اورزی معتقد  اس��ت که س��ود  زیاد ی د ر 
قاچ��اق میوه وج��ود  ند ارد ، گفت: قیم��ت میوه های 
وارد ات��ی از ش��مول قیمت گذاری س��ازمان حمایت 
خارج اس��ت اما حتما قیمت آنها از قیمت میوه های 

د اخلی ارزان تر است. 
وی با بی��ان اینکه قیمت گ��ذاری برخی از کاالها 
هم اکن��ون ب��ه صنوف واگذار ش��د ه اظهار د اش��ت: 
س��ازمان حمایت د ر این رابطه نظارت الزم را انجام 
می د ه��د . حتی ب��رای حمای��ت از مصرف کنند گان 
صند وق��ی وج��ود  د ارد  که د ر آن تد ابی��ر الزم برای 
رفع مش��کالت و حمای��ت از مصرف کنند گان انجام 

می شود . 
ریی��س س��ازمان حمای��ت از مصرف کنن��د گان و 
تولید کنن��د گان ب��ا تاکی��د  ب��ر اینکه امس��ال طرح 
نظارتی ویژه ای برای مد یریت بازار ش��ب عید  مرد م 
ابالغ کرد ه ایم، گفت: با همکاری بخش های مختلف 
نظ��ارت الزم بر بازار انجام می ش��ود  ب��ه نحوی که 
3100 نف��ر بازرس به همراه 23 هزار ناظر افتخاری 

به بررسی بازار خواهند  پرد اخت. 
نوابی با اش��اره ب��ه اینکه البته حج��م واحد های 
تولید ی موجود  د ر کش��ور بسیار زیاد  است، تصریح 
ک��رد : د ر حال حاضر 420 هزار صنف تولید ی، 932 
هزار واح��د  توزیعی و 620 ه��زار واحد  خد ماتی به 
هم��راه 84 هزار واحد  صنعتی به فعالیت می پرد ازند  
ک��ه د ر این می��ان نباید  از حض��ور 800 هزار واحد  

بد ون پروانه فعالیت د ر کشور غافل شویم. 

وزارتجهادکشاورزیترمزواردات
راکشید

چند ی اس��ت برخی برای فراهم کردن فضای الزم 
ب��رای وارد ات میوه ها، به خصوص پرتقال زمینه چینی 
کرده و مسئله سرمازد گی و مسائلی را مطرح می کنند 
که سر راه تولید  قرار گرفته و د ر پایان سال مرد م با 
کمبود  مواجه خواهند  شد . البته برخی رسانه ها نیز به 
این شایعه د امن زد ند  تا جایی که برخی فروشند گان 
عم��د ه ب��ه فکر احتکار افتاد ند  تا این د روغ، به ش��کل 

یک حقیقت د ر چشم مرد م نمایان شود . 
د یروز که د ومین نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی 
ب��ا خبرن��گاران بخش بود ، صحبت ه��ای جالبی بین 
د وطرف رد  و بد ل شد  که یکی از مهم ترین آنها همین 
بحث میوه شب عید  و چگونگی تنظیم بازار آن بود . 
اکنون با توجه به اینکه یک د رصد  جمعیت جهان د ر 
ایران زند گی می کنند  اما حد ود  چهار د رصد  مرکبات 
جهان د ر این مرز و بوم تولید  می شود ، بنابراین با یک 
حس��اب سرانگش��تی، مازاد  تولید  د ر این بخش کامال 
مش��خص و بارز اس��ت. »اکنون پرتقال به اند ازه کافی 
وجود  د ارد  و نیازی به وارد ات نیست.« این جمله ای 
بود  که وزیر جهاد کشاورزی، شاید  بیش از 10 بار آن 
را د ر حضور رسانه ها تکرار و بر لزوم حمایت رسانه ها 

از این موضوع تاکید  کرد . 
البته د ر گزارش��ی که پیش از این منتش��ر کرد یم، 
د رب��اره د ف��اع وزارت جهاد کش��اورزی از ممنوعی��ت 
وارد ات می��وه به ط��ور مفص��ل توضی��ح د اد ی��م و از 
زب��ان مد یرکل د فتر تجارت و س��رمایه گذاری وزارت 
جهاد کش��اورزی گفتیم که ب��ه هیچ عنوان برنامه ای 

برای وارد ات میوه ند اریم. 
ح��اال ش��خص وزیر ب��ا تاکید  محکم��ی بر مواضع 
وزارتخانه اش پافشاری می کند  و آب پاکی را بر د ست 
فرصت طلبان می ریزد . صحبت های حجتی، حکایت از 
حمایتی تمام قد  از تولید  د اخل د اشت. انصافا د لسوزی 
وی نس��بت به کشاورزان زحمت کش، جای قد رد انی 
د ارد ، اما اگر این تالش بتواند  مد اوم و همیشگی باشد ، 
کم کم سود جویان را از د سترسی به بازار وارد ات ناامید  

خواهد  کرد  و حذف آنها حتمی است. 
از ط��رف د یگ��ر، ب��ه خاط��ر ق��د رت نامعلومی که 
وارد کنن��د گان د ر اختی��ار د ارن��د ، می توانن��د  با تاثیر 
ب��ر ب��ازار، طوری قیمت ها را تعیی��ن کنند  که اذهان 
عمومی، کمبود  را باور کرد ه و رسانه ها با قلم خود  به 
وزارت جهاد کشاورزی برای آزاد  کرد ن وارد ات میوه، 
فشار وارد  کنند . این نقطه ای است که د رایت، تد بیر 
و جس��ارت ش��خص وزیر را می طلبد  تا برای حفظ و 
صیانت از تولید  د اخل، تنظیم بازار را برعهد ه گرفته و 
با توزیع به موقع و عاد النه محصوالت، صف شایعات را 

بشکند  و نقشه وارد ات را نقش بر آب کند . 
اکنون عالوه بر مازاد  تولید  مرکبات، قیمت آن د ر 
بازار س��یری صعود ی د اش��ته و همین اتفاق نیز برای 
م��رغ افت��اد . اما از آن طرف، حجتی با اطمینان کامل 
اعالم کرد  که اکنون ظرفیت صاد رات مرغ از کش��ور 
بیش از 500هزار تن است. بنابراین د ست های پشت 
پرد ه ای وجود  د ارند  که تنظیم بازار را بر هم زد ه و مانع 
از اعتماد  عموم مرد م به سیاست های د ولت می شوند . 
به نظر می رسد  وزارت جهاد کشاورزی اگر با همین 
من��وال، وارد ات محص��والت را تنها د ر بخش هایی که 
کسری وجود  د ارد  آن هم به حد ی که نیاز باشد ، آزاد  
بگذارد ، کم کم جهت گیری بازار به سمتی خواهد  رفت 
که میزان عرضه و تقاضا حالت تعاد لی به خود  گرفته 
و د یگر تولید  کنند ه های د اخلی از سوءاس��تفاد ه های 
س��ود جویان د ر امان خواهند  بود . البته به ش��رطی که 
د س��تگاه های نظارتی، ب��رای کنترل قیمت ها قد رتی 
فراتر از البی های د الالن د اشته باشند  تا از این طریق 
بتوان پروند ه وارد ات بی رویه را برای همیشه بست. 

معاونسازمانحمایت:گرانیمرغ
راهشداردادهبودیم

معاون س��ازمان حمایت گفت: د و ماه پیش گرانی 
مرغ را به مس��ئوالن وزارت جهاد  کش��اورزی هشد ار 
د اد ه بود یم ولی د ر پاس��خ گفتند  که ناراحت نباش��ید ، 

ما مد یریت می کنیم.
 ب��ه گزارش تس��نیم، علیرض��ا رفیعی د ر خصوص 
افزایش قیمت مرغ افزود : از یک سال گذشته مرغد اران 
نتوانستند  محصوالت خود  را با قیمت منطقی د ر بازار 
به فروش برسانند  . به اعتقاد  مسئوالن حد اکثر قیمت 
منطقی برای مرغ کیلویی هفت هزار تومان است اما 
متاس��فانه بنا به د الیلی تولید کنند گان مرغ نتوانسته 
بود ند  امسال د ر فروش محصوالت خود  این قیمت را 
برای مصرف کنند گان تعیین کنند  .  وی تصریح کرد : 
س��ازمان حمایت از مصرف کنند گان و تولید کنند گان 
د و م��اه پی��ش افزایش قیم��ت مرغ را پیش بینی و به 
سازمان های مربوط اعالم کرد ه بود  . ما به مسئوالن و 
به ویژه وزارت جهاد  کشاورزی گفته بود یم اما آقایان 
به ما اعالم کرد ند  ناراحت نباشید  ما مد یریت الزم را 
بر این بازار انجام خواهیم د اد  اما متاس��فانه بازار این 

روزها با نوسانات قیمت روبه رو شد ه است.
معاون کاالهای مصرفی سازمان حمایت با اشاره به 
اینکه اخیرا وزیر جهاد  کشاورزی اعالم کرد ه است که 
مرغ کیلویی هفت هزار تومان قیمت معقولی است و 
قیمت مرغ د ر همین مقطع به تثبیت خواهد  رسید ، 
افزود : د ر همین زمینه جلس��ه س��تاد  تنظیم بازار نیز 
برگزار شد ه است تا روند  کاهشی قیمت مرغ با سرعت 

بیشتری همراه شود  . 

یادداشت

وحیدزندیفخر

کشاورزان ذرت کار اند یمشکي با گذشت 
سه ماه از فروش محصول خود  به سازمان 
تعاون روس��تایي، همچنان د ر انتظار طلب 

160 میلیارد  ریالي خود  هستند .
ب��ه گزارش ایرنا، جمعي از کش��اورزان 
اند یمش��کي از خلف وعد ه سازمان تعاون 
روستایي و پرد اخت نشد ن مطالبات خود  
انتق��اد  کرد ند . وعد ه مس��ئوالن س��ازمان 
تعاون روستایي براي پرد اخت کامل طلب 
ذرت کاران تاکنون محقق نش��د ه اس��ت. 
یکي از این کش��اورزان گفت: کش��اورزان 
ذرت کار د ر آس��تانه نوروز با مش��کل حاد  
مالي روبه رو هس��تند . جعفر فرامهر افزود : 
شمار زیاد ي از کشاورزان بابت کود  و سم 
و وام بانکي بد هکار بود ه و توان پرد اخت 

بد هي خود  را ند ارند .
ناص��ر س��اکي د یگر کش��اورز ذرت کار 
اند یمش��کي نیز که 40 تن محصول ذرت 
د انه اي را به قیمت 260 میلیون ریال به 
تعاون روستایي فروخته گفت: کشاورزان 
ذرت کار د ر حالي محصول خود  را با نرخ 
تضمیني به مراکز خرید  تحویل د اد ند  که 
با گذش��ت چند  ماه همچنان چشم انتظار 
 طلب خود  هس��تند  و کسي د ر این رابطه 
پاس��خگو نیست. علي شاه سبزوارپور نیز 
به پرد اخت نش��د ن هزین��ه خرید  25 تن 

محص��ول ذرت خ��ود  اعت��راض ک��رد  و 
گف��ت: هزینه چهار هکتار زمین اجاره اي 
کش��اورزي را پرد اخت نکرد ه و د ر تامین 
نیاز خود  د چار مشکل شد ه ام. یکي د یگر 
از کش��اورزان نیز از پرد اخت نشد ن طلب 
940 میلیون ریالي خود  خبر د اد  و گفت: 
کش��اورزان هنوز هم چش��م انتظار توجه 
جد ي مسئوالن کشور و استان نسبت به 
این موضوع هستند . حمید رضا گود رزي، 
فرمان��د ار اند یمش��ک د راین باره گفت: د ر 
تم��اس تلفن��ي با اس��تاند ار و معاون وي، 
مشکل کشاورزان ذرت کار پیگیري شد ه 
اما تاکنون د رباره این پرد اخت و مطالبات 

کشاورزان زماني مشخص نشد ه است.
سرپرس��ت  آفری��ن،  محمد جعف��ر 
جهاد  کش��اورزي شهرستان اند یمشک نیز 
گفت: از 460 میلیارد  ریال طلب ذرت کاران 
اند یمش��کي تاکنون 300 میلیارد  ریال د ر 
مراحل مختلف پرد اخت ش��د ه اس��ت. وي 
اف��زود : حد ود  160 میلی��ارد  ریال از  طلب 
کش��اورزان باق��ي ماند ه که ب��راي پرد اخت 
آن د ر ح��ال پیگیري هس��تیم اما هنوز به 
نتیجه نرسید ه ایم. 65هزار تن محصول ذرت 
د انه اي کشاورزان اند یمشکي د ر سال زراعي 
جاري با نرخ تضمیني توس��ط مراکز خرید  

سازمان تعاون روستایي خرید اري شد . 
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یک پژوهش��گر ام��ور اقتصاد ي برنج د ر 
گیالن گفت: سود آوري وارد ات د ر مقایسه 
با تجارت د اخلي آنگاه رنگ جد ي به خود  
مي گی��رد  که به تفاوت فاحش قیمت هاي 
جهاني با قیمت نهایي فروش برنج خارجي 
د ر ایران و به مقد ار واقعي برنج وارد  شد ه، 

اعم از مجاز و غیرمجاز توجه شود .
به گزارش ایسنا، خانکشي پور افزود : د ر 
شرایطي که تورم، نوسان نرخ ارز و شرایط 
بازار همواره بر این س��ود آوري مي افزاید ، 
از وارد  ش��د ن به چگونگي توزیع این سود  
سرش��ار که مي تواند  موجب ش��کل گیري 
کان��ون ث��روت پرقد رت��ي ش��ود ، اجتناب 
مي ش��ود . وي ب��ا بیان اینک��ه صاد رات به 
ازاي وارد ات راهبرد ي براي کارآمد  ش��د ن 
بازار و تولید  پاید ار برنج است، خاطرنشان 
ک��رد : تولید  س��االنه بی��ش از د و میلیون و 
300 ه��زار ت��ن برنج د ر ح��د ود  600 هزار 
هکت��ار ش��الیزارهاي ای��ران و وارد ات یک 
میلی��ون ت��ن برنج به مفه��وم عرضه بیش 
از س��ه میلیون تن برنج د اخلي و خارجي 
د ر ب��ازار د اخلي اس��ت. ص��اد رات به ازاي 
وارد ات برن��ج و تولی��د  پاید ار برنج، طرحي 
ب��راي خود کفای��ي د ر تولید  برنج و کاهش 
بارمالي د ولت اس��ت. خانکش��ي پور اضافه 
ک��رد : گرد ش پولي این حجم برنج حد اقل 

تا 17 هزار میلیارد  تومان برآورد  مي شود . 
البت��ه با احتس��اب هزینه های��ي همچون 
اج��رت کار خانوار، ارزش اجاره ش��الیزار، 
اجاره ماشین آالت و سود  بانکي متناسب 
ب��ا نقد ینگي هزینه ش��د ه، حد اقل س��ود  
حاصل شد ه د ر سال 1500میلیارد  تومان 

خواهد  بود .
وي تصری��ح کرد : با توجه به قیمت انواع 
برنج، به طور متوس��ط خانواد ه هاي ایراني با 
سطوح متفاوت د رآمد ي، روزانه یک وعد ه از 
ارقام مختلف برنج د اخلي و وارد اتي مصرف 
مي کنند . با وجود  آخرین توصیه د ر زمینه 
بهد اشت غذایي مبني بر کافي بود ن مصرف 
95 گرم د ر یک وعد ه غذایي روزانه براي یک 
فرد  بالغ و سالم اما با سرانه مصرف 100گرم 
براي هر نفر د ر روز، کل مصرف ساالنه برنج 
مع��اد ل د و میلی��ون و 800 هزار تن برآورد  
مي ش��ود ، بنابراین نیاز وارد اتي کشور عمال 
کمتر از 500 هزار تن محاس��به مي ش��ود .

وي خاطرنشان کرد : ایجاد  رابطه متقابل و 
د وسویه بین وارد ات برنج و صاد رات مي تواند  
د ر کوتاه مد ت کمبود  ذخایر کشور را تامین 
کند  و نیز موجب تقویت تولید  د اخل و رشد  
پاید ار آن شود . الزام این امر وارد ات برنج به 
ازاي ص��اد رات آن با توجه به کیفیت خوب 

برنج ایراني است.



حس��ین نوش آب��ادی، س��خنگوی وزارت فرهن��گ و 
ارش��اد اس��امی  در تازه ترین نشس��ت خب��ری اش با 
تاکید بر الزم االج��را بودن تصمیم قوه قضاییه مبنی بر 
ممنوع التصویری س��یدمحمد خاتمی، درباره چگونگی 

رفع ممنوعیت فعالیت جعفر پناهی توضیح داد. 
تصاوی��ر  درج  ممنوعی��ت  درب��اره  نوش آب��ادی 
سیدمحمد خاتمی، میرحس��ین موسوی، زهرا رهنورد 
و حجت االس��ام کروبی که توس��ط اژه ای س��خنگوی 
قوه قضاییه مطرح ش��ده است، گفت: تصمیم دادستانی 
تهران در ارتباط با جلوگیری از درج تصویر و نام فردی 
را که اش��اره شد شنیده ایم و در جریان هستیم. وزارت 
ارش��اد به تصمیم��ات و مصوبات ش��ورای عالی امنیت 
کش��ور و نیز تصمیمات قوه قضاییه در چارچوب قانون 
مطبوع��ات احترام می گذارد و آن را الزم االجرا می داند. 
پیش بین��ی برای دلی��ل این تصمی��م در قانون صورت 

نگرفته است. در حوزه مطبوعات و رسانه ها در چارچوبی 
که قانون مش��خص کرده مخالفتی با این قضیه نداریم 
و آنچه تصمیم گرفته ش��ده ف��ارغ از تصمیمات وزارت 
ارش��اد اس��ت. اگر ش��ورای عالی امنیت مل��ی در قبال 
شخصی تصمیم می گرفت یا دس��تگاه قضایی به عنوان 
مدعی العموم اقدام به تصمیم گیری کرده اس��ت، طبق 
قانون مطبوعات الزم االجراست و این مسئله اخیر هم از 
سوی قوه قضاییه اباغ شده است اما اینکه ما بخواهیم 
آن را اب��اغ کنیم، رخ نداده اس��ت. او با تاکید بر اینکه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نسبت به تصمیماتی که 
در چارچوب قانون گرفته می ش��ود، حرفی ندارد، گفت: 
در قانون تعریف نش��ده که م��ا چنین تصمیمی را اباغ 

کنیم، مگر اینکه رسما به ما اباغ شود. 
س��خنگوی وزارت ارشاد در پاس��خ به سوال دیگری 
درب��اره اینک��ه آیا وزارت ارش��اد برای رف��ع ممنوعیت 

جعفر پناه��ی کاری انجام می دهد یا خی��ر، بیان کرد: 
وزارت ارش��اد مس��ئولیت و وظیف��ه ای در جه��ت رفع 
برخی مش��کاتی که افراد خودشان به وجود می آورند، 
ن��دارد به ویژه آنکه مش��کات آنها به س��ایر بخش ها و 
س��ایر نهادهای ذی ربط مربوط اس��ت و آنها خودشان 
باید تاش کنند که آن مش��کات را برطرف کنند. این 
کار ه��م باید از طریق نزدیک ش��دن به فرهنگ بومی 
و پرداختن به ش��یوه هایی که بتواند مورد اس��تقبال و 
انتظار مردم باش��د، رخ دهد. لذا ب��رای این محدودیت 
خودش )جعفر پناهی( بای��د پیگیری کند، چون باعث 
و بان��ی آن نیز خودش بوده اس��ت و ما نقش��ی در آن 
نداشته و نداریم. اگر محدودیت هایی که فراروی ایشان 
اس��ت برطرف شود، وزارت ارشاد از کارهایی که همسو 
با ضوابط باش��د حمایت می کند و او هم می تواند به کار 

و فعالیت بپردازد. 

روزنامه گاردین بریتانیا با انتش��ار اس��نادی س��ری از 
سازمان جاسوسی اسراییل پرده از رازهای پشت پرده این 
س��ازمان جاسوس��ی از جمله ارزیابی های سازمان موساد 
درباره ماهیت برنامه هس��ته ای ای��ران که اختافی جدی 
با مواضع دولت دست راستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
اس��راییل دارد، برداشت. گاردین در نخستین مجموعه از 
اسنادی که می گوید از سوی خبرنگاران الجزیره انگلیسی 
در اختی��ار این نش��ریه انگلیس��ی قرار گرفته اس��ت، از 
ارزیابی های متفاوت سازمان موساد درباره برنامه هسته ای 
ایران در فاصله سال های 2006 تا 2014 پرده برداشت. 

براساس این گزارش، سازمان جاسوسی اسراییل برخاف 
دولت نتانیاهو بر این اعتقاد نیس��ت که ایران در آس��تانه 
دستیابی به ساح هس��ته ای قرار دارد. جمهوری اسامی 
ایران هرگونه تاش برای دس��تیابی به س��اح هسته ای را 
تکذیب کرده و بر ماهیت صلح آمیز برنامه خود تاکید دارد. 
گاردین می نویسد: در همان سالی که نتانیاهو )2012( 
با حضور در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد سخنرانی 
معروف نقش��ه بمب هس��ته ای ایران را ایراد کرد، ارزیابی 
س��ازمان موس��اد این بود که ایران در آس��تانه س��اخت 
س��اح هس��ته ای قرار ندارد ولی نتانیاهو با اطاع از این 
ارزیابی س��ازمان جاسوس��ی اسراییل در س��خنرانی ها و 
موضع گیری های متعدد تاش کرده است برنامه هسته ای 
ایران را یک تهدید جدی برای جامعه جهانی و اس��راییل 
جلوه دهد. انتشار این اسناد در آستانه انتخابات سراسری 

در اس��راییل می تواند در آرای حزب لیکود )حزب حاکم 
اسراییل( تاثیرات منفی داشته باشد. 

در این اس��ناد افشا ش��ده، به تبادل اطاعات موساد با 
س��ازمان اطاعات آفریقای جنوبی اشاره شده که درست 
دو هفته پس از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی ملل 
متحد و ترس��یم نقش��ه بمب اتمی ایران ص��ورت گرفته 
اس��ت. در این گزارش موساد تاکید شده ایران در آستانه 
دستیابی به ساح هسته ای قرار ندارد. این در حالی است 
که نتانیاهو در س��خنرانی خود در سال 2012 در مجمع 
عمومی مدعی ش��د ایران تنها یک س��ال تا دستیابی به 

ساح هسته ای فاصله دارد. 
یک مق��ام دولت نتانیاهو با رد این اطاعات به گاردین 
گفته اس��ت از نظر او اختاف��ی بین نتانیاه��و و ارزیابی 
موس��اد نیس��ت و هر دو بر ای��ن باورند که ای��ران در راه 
دستیابی به ساح هسته ای است. گاردین گفته است طی 

روزهای آتی به تدریج بخش هایی از اطاعات درز یافته از 
موساد را منتش��ر خواهد کرد. این اطاعات پس از حجم 
افش��اگری های ادوارد اسنودن مامور فراری آژانس امنیت 
ملی آمریکا )NSA( بزرگ ترین حجم اطاعات افشا شده 
از یک سازمان اطاعاتی است. این اطاعات شامل اسناد 
و مدارک گس��ترده ای از جمله فعالیت های سازمان سیا و 
آژانس امنیت ملی آمریکا و س��ازمان های اطاعات دیگر 
کش��ورها از جمله س��ازمان مقابله با تروریسم در روسیه 
)FSB( اس��ت. این حجم از اسناد موساد، در آستانه سفر 
جنجالی نتانیاهو به آمریکا و سخنرانی او در کنگره آمریکا 
و تیره شدن کم سابقه روابط دولت تل آویو با دولت اوباما 

منتشر و افشا می شود. 
بخش هایی از اسناد افشا شده: 1- دولت آمریکا برخاف 
منع قانونی در این کشور تاش کرده است با گروه حماس 
تماس برقرار کند. 2- س��ازمان اطاعات کره جنوبی رهبر 
حزب صلح سبز را هدف قرار داده است. 3- اوباما محمود 
عباس رییس تش��کیات خودگردان فلس��طین را تهدید 
کرده اس��ت روند شناسایی دولت فلسطین را در سازمان 
ملل متوقف می کند. 4- سازمان اطاعات آفریقای جنوبی 
در جریان پروژه مشترک 100 میلیون دالری ماهواره ای 
با روسیه، از این کشور جاسوسی کرده است. حجم بزرگی 
از این اطاع��ات درباره افزایش قاب��ل توجه فعالیت های 
س��ازمان های جاسوس��ی آمریکا، اس��راییل و بریتانیا در 

آفریقا است. 

افشاگری تاریخی موساد و »گاردین« علیه نتانیاهو

سالح هسته ای ایران، از ابتدا دروغ بود

سوء مصرف مواد مخدر در 7 ماه گذشته
آمارهای پزشکی قانونی کشور در سال های 
اخیر نشان می دهد روزانه تعدادی از معتادان 
بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از 
دست می دهند. براساس این آمارها از سال 
13۸3 تا س��ال 13۹2 )10 سال( حدود 3۹ 
هزار و 406 نفر به علت س��وء مصرف مواد 
مخ��در جان خ��ود را از دس��ت داده اند که 
میانگین روزانه 10 نفر را تش��کیل می دهد. 
به گزارش مهر، در س��ال ۹3 آنچه پزشکی 
قانونی کشور اعام کرده نگران کننده است. 

براس��اس آماره��ا م��رگ و می��ر ناش��ی از 
سوءمصرف مواد مخدر در هفت ماهه امسال 
1۷62 نفر و در هفت ماهه س��ال گذش��ته 
نیز 1622 نفر بوده اس��ت که متاسفانه ۸.6 
درصد افزایش داش��ته است. 34۵ هزار نفر 
در سطح کشور، ماده مخدر صنعتی شیشه 
مصرف می کنند و شمار معتادان به مصرف 
شیش��ه 26 درصد از کل جمعیت معتادان 
به مواد مخدر کشور است. همچنین میزان 
مصرف ماده مخدر شیشه در کشور 126 تن 

است، در حالی که میزان کشفیات این ماده 
مخدر صنعتی، پنج تا هش��ت تن است. در 
کنار این گزارش ها علیرضا جزینی قائم مقام 
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با 
بیان اینکه 46۸ تن موادمخدر در 10 ماهه 
اول سال در کشور کشف شده، گفته است: 
طی این 10 ماه و در این رابطه بیش از 300 
هزار نفر دستگیر شدند که 66 هزار نفر آنها 
مصرف کننده بودند. همچنین طی آمار های 
به دست آمده، یک میلیون و 32۵ هزار نفر 

تا س��ال 13۹3 مصرف کننده م��واد مخدر 
در کش��ور هس��تند که در بهترین شرایط 
20 درص��د از این معتادان می توانند بهبود 
بیابند. 6۷ درصد دانش آموزان مصرف کننده 
موادمخدر نخستین تجربه خود را از مدارس 
آغاز کردند و در دانشگاه های زیر نظر سازمان 
س��نجش 2.6 درص��د و در دانش��گاه های 
وزارت زیرمجموع��ه وزارت بهداش��ت 1.6 
درصد دانشجویان، درگیر مصرف موادمخدر 

هستند. 

ریی��س پلیس فتای ناجا از دس��تگیری 20 ه��زار نفر در 
رابطه با جرائم سایبری از زمان راه اندازی پلیس فتا در کشور 
خبر داد. سردار کمال هادیان فر، رییس پلیس فتای ناجا در 
مراسم افتتاح ساختمان مرکزی پلیس فضای تولید و تبادل 
اطاعات، اظهار کرد: ۸0 درصد نیروهای پلیس فتا مهندس 
هس��تند و طی سه س��ال گذش��ته تعداد زیادی از کارکنان 
موفق به کس��ب مدارک کارشناس��ی ارشد و دکترا در حوزه  
امنیت سایبری شده اند. همچنین 66 دوره  تخصصی از زمان 
راه اندازی پلیس فتا در موضوعات مختلف سایبری برای بیش 

از 1۵00 نفر برگزار شده است. 
وی از وقوع 32 هزار پرونده س��ایبری از زمان راه اندازی 
پلی��س فتا خبر داد و گفت: 2۷ هزار پرونده کش��ف ش��د 
و طی این مدت 20 هزار مجرم س��ایبری توس��ط پلیس 
دستگیر ش��دند. وی با اشاره به اینکه قدرت کشف پلیس 
فتا در جرائم سایبری متوسط ۸3 درصد بوده است گفت: 
در س��ال جاری موفق به کش��ف ۹2 درص��دی جرائم در 

فضای مجازی شدیم. 
س��ردار هادیان ف��ر در رابط��ه ب��ا علل و انگی��زه  جرائم 

س��ایبری در کش��ور بیان داش��ت: ۸1 درصد علل جرائم 
مالی، 12 درصد ضد اخاقی، سه درصد سیاسی - امنیتی 
و دو درص��د س��رگرمی اس��ت. رییس پلیس فت��ای ناجا 
افزای��ش کاربران، مخفی ماندن صحنه  جرم و بی انگیزگی 
بزه دیدگان را از عوامل موثر در وقوع جرم سایبری دانست 
و گفت: پلیس فتا از زمان راه اندازی تاش های بس��یاری 
در جهت کاهش جرائم س��ایبری انجام داده است. تاکنون 
چهار مانور سایبری در کشور اجرا شده است که نخستین 
مانور با اباغ ستاد کل بوده و آخری نیز بهمن ماه امسال 
برگزار شد. پلیس فتای ایران با 13۷ کشور دنیا در ارتباط 

است و ارتباط تنگاتنگی با پلیس اینترپل دارد. 
همچنین سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی 
انتظامی در مراس��م افتتاح س��اختمان مرکزی پلیس فتا 
اظهار کرد: پیش��رفت تکنولوژی روزاف��زون بوده و به رغم 
پیش��رفت ها در این زمینه، هنوز باید اقدامات بیشتری را 

انجام دهیم. 
فرمان��ده نیروی انتظامی با اش��اره ب��ه اینکه مداخله ما 
در فضای مجازی حفاظت از اطاعات مردم اس��ت، گفت: 

افزای��ش قدرت اطاعات��ی پلیس در این فض��ا به مفهوم 
تقویت سیس��تم جاسوس��ی و سرک کش��یدن به زندگی 
خصوصی افراد نیس��ت، بلکه هدف م��ا حفاظت از حریم 
 خصوصی، اموال، آبروی مردم و صیانت از کش��ور به شمار 

می رود. 
در شبکه اجتماعی موبایلی، همه تصور می کنند که اگر 
پلیس در م��ورد وایبر صحبت می کن��د، یعنی می خواهد 
مردم را از مزیتی محروم سازد، در حالی که تمام باند های 
قاچاق مواد مخدر و تروریس��تی جهان ب��ه این فضا کوچ 
ک��رده و از این ش��بکه ها جهت تحقق اهداف ش��وم خود 
اس��تفاده می کنند. وی با بیان اینک��ه بخش عمده جرائم 
سایبری س��رقت اطاعات مردم برای کاهبرداری است، 
عنوان داشت: پلیس فتا مرزبان فضای مجازی کشور برای 
مقابله با دش��منان است. ما از این فضا برای محدود کردن 
مردم استفاده نمی کنیم. فرمانده نیروی انتظامی با تاکید 
بر اینکه اگر غربی ها به دانشی رسیده باشند، نباید بگوییم 
چون اسامی نیست استفاده نمی کنیم، گفت: نمی توانیم 

خودمان را از دانش محروم کنیم. 

سخنگوی ارشاد از ممنوع ها سخن گفت

ارشادبهابالغیهقوهقضاییهاحتراممیگذارد

وزرای خارج��ه چین و روس��یه در حاش��یه بحث آزاد 
ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل درب��اره صل��ح و امنیت 
بین الملل��ی دیدار و در مورد مهم ترین مس��ائل دوجانبه و 
جهانی تبادل نظر کردند. به گزارش شینهوا، »وانگ یی«، 
وزیر خارجه چین و »سرگئی الوروف«، همتای روس اش 
ضمن اش��اره به دیدارهای شان طی سال گذشته میادی 
اع��ام کردند که در آینده نیز این نوع دیدارهای دوجانبه 
انج��ام خواه��د ش��د.  وزیر خارج��ه چین در ای��ن دیدار 
خاطرنش��ان کرد ک��ه تماس های رهبران دو کش��ور این 
موض��وع را تضمین ک��رده که همکاری های اس��تراتژیک 
جامع میان پکن- مس��کو رو به گس��ترش است. وانگ یی 
پیش��نهاد دادکه چین و روس��یه باید با جامعه جهانی در 

مس��ائل مختلف هم��کاری کنند. این درحالی اس��ت که 
س��رگئی الوروف نیز اعام کرد روس��یه به ط��ور کامل از 
ابتکار عمل چین برای برگزاری این بحث آزاد در ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل حمای��ت و از این اقدام به عنوان یک 
گام به موقع و الزم یاد می کند. پیش از این گزارش ش��ده 
بود که ش��ورای امنیت س��ازمان ملل به ریاس��ت دوره ای 
 چین نیز قرار اس��ت 23 و 24 فوریه س��ال جاری میادی 
)۵ - 4 اس��فند( بح��ث آزادی را برگ��زار و درباره پیروی 
از اهداف و اصول منش��ور س��ازمان ملل مذاکره کند. این 
بحث های آزاد به مناسبت گرامیداشت هفتادمین سالروز 
پایان جنگ جهانی دوم و تاس��یس س��ازمان ملل برگزار 

می شود. 

گسترش روابط دوجانبه، محور مذاکرات وزرای خارجه چین و روسیه

 پوتین جنگ ب�ا اوکراین را »بعید« 

دانس�ت و برحمای�ت خ�ود از توافق 
آتش بس مینس�ک به عنوان بهترین 
راه برای ایجاد ثبات در شرق اوکراین 

تاکید کرد. 
 باوجود مخالفت شدید کره شمالی، 
رزمای�ش  مش�ترک س�االنه آمریکا 
و کره جنوب�ی از هفت�ه آین�ده آغ�از 

می شود. 
 سازمان ملل داعش را به نسل کشی 

در عراق و پاکس�ازی نژادی و مذهبی 
در این کشور متهم کرد. 

هفدهمی�ن اجالس دوره چه�ارم مجلس خبرگان رهب�ری در تاریخ 19 و 20 
اس�فندماه س�ال جاری در س�اختمان قدیم مجلس شورای اس�المی برگزار 

می شود

تیتر اخبار

مدیرعامل س��ازمان بوس��تان ها و فضای س��بز ش��هر 
تهران از ایجاد فضای س��بز در حاشیه بزرگراه آزادگان، 
امام رضا )ع(، ش��هید شوشتری و ش��هید رستگار مقدم 
خب��ر داد. علی محم��د مختاری در گفت وگو با ایس��نا 
درخصوص پروژه های ایجاد فضای س��بز در حاش��یه و 
بدنه بزرگراه های ش��هر ته��ران افزود: این پروژه ها برای 
تلطی��ف منظر ش��هری، توس��عه فضای س��بز در بدنه و 
حاش��یه بزرگراه های ش��هر تهران در حال انجام است. 
بازپیرایی چهره مخدوش ش��هر، آرامش روحی و روانی 
ش��هروندان و توزیع عادالنه فضای س��بز از آثار احداث 

فضای س��بز در حاش��یه و بدنه بزرگراه های شهر تهران 
است. 

مختاری با بی��ان اینکه تاکنون بیش از 300 کیلومتر 
در حاش��یه و بدنه بزرگراه ها فضای س��بز ایجاد ش��ده 
است، گفت: تاکنون احداث فضای سبز حاشیه بسیاری 
از بزرگراه ه��ای ش��هر ته��ران از جمله ش��هید مدرس، 
ش��هید همت، آزادگان، ش��هید چمران، ش��هید باکری، 
ش��هید حکیم، یادگار ام��ام )ره(، امام علی )ع( به طول 
بیش از 300 کیلومتر در مسیر رفت و برگشت به پایان 

رسیده  است. 

ایجاد 300 کیلومتر فضای سبز در بزرگراه های تهران

وزی�ر دادگس�تری گف�ت: در پن�ج روز 
گذشته آیین نامه قانون حمایت از خانواده 

تصویب و به مراجع قضایی ابالغ شد. 
س�ازمان  توانبخش�ی  ام�ور  مع�اون   
بهزیس�تی کش�ور از واگذاری تسهیالت 
خری�د خودروهای داخلی مناسب س�ازی 

شده به معلوالن خبر داد. 
 مدیرکل آموزش وپرورش ش�هر تهران 
کرسی های آزاداندیش�ی را نه یک برنامه 
و طرح بلکه یک راهبرد و استراتژی کالن 

دانست. 

صندوق جهانی طبیع�ت)WWF(  اعالم کرد که تعداد پلنگ ه�ای »آمور« در 
معرض انقراض ظرف هفت س�ال در یکی از مناطق حفاظت شده روسیه نزدیک 

به دو برابر شده است

تیتر اخبار

نی��کاس کی��ج به پ��روژه جدی��د اولیور اس��تون که 
درباره ش��خصیت ادوارد اس��نودن اس��ت، پیوس��ت. به 
گ��زارش ورایتی، نیکاس کیج به گ��روه بازیگران فیلم 
»اس��نودن« پیوست که اولیور اس��تون در حال ساخت 
آن اس��ت. کیج در ای��ن فیلم در نقش یک��ی ازمقامات 
رس��می امنیتی س��ابق آمریکا بازی می کند. درحالی که 
فیلم الئورا پویتراس »ش��هروند چهار« درباره اس��نودن 
به عنوان مس��تندی غیرداستانی برنده اسکار شد، انتظار 
می رود توجه به فیلم اولیور اس��تون از همیش��ه بیشتر 

شده باشد. 
فیلمب��رداری این فیلم هم اکن��ون در مونیخ در حال 
انجام اس��ت و در نق��اط مختلف جهان ت��ا نیمه ماه مه 

 س��اخت فیلم ادامه خواهد داشت. جوزف گوردون لوی 
در نقش اصلی این فیلم در کنار ش��ایلین وودلی، ملیسا 
لئو، زاخاری کوئینتو، تام ویلی کینس��ون و رافی ایفانس 
ب��ازی می کند. کمپانی اس��تون س��ال پی��ش امتیاز دو 
کت��اب »دوران اختاپ��وس« رمانی از آناتول��ی کوچرنا 
وکیل روس��ی اس��نودن و کتاب »پرونده های اسنودن« 
نوش��ته ل��وک هاردینگ را خرید تا بتواند داس��تان این 
فیل��م را با اقتب��اس از آنها بس��ازد. اس��نودن به عنوان 
تحت تعقیب ترین مرد دنیا ش��ناخته می شود. او از سال 
2013 و به دنبال افش��ای فایل هایی از دولت آمریکا که 
نشان دهنده جاسوسی این کشور بود، تحت تعقیب قرار 

گرفت و سرانجام پناهنده روسیه شد. 

نیکالس کیج به فیلم الیور استون پیوست

و  ج�وان  بازیگ�ر  ریحان�ی  به�رام   
ای�ران  تئات�ر  پانتومی�م کار  هنرمن�د 

درگذشت. 
 اج�رای وی�ژه برنامه تحویل س�ال 
ش�بکه اول، ب�ه عل�ی ضی�اء س�پرده 

می شود. 
 رس�انه های ایتالیا از عدم ادای احترام 
آکادمی اس�کار ب�ه »فرانچس�کو رزی« 

حال هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه( در آستانه تولد 87 سالگی و پس از بستری به شدت انتقاد کردند. 
شدن در بیمارستان رو به بهبود است

تیتر اخبار

نخستین مسئول کش��تی بانوان در فدراسیون کشتی 
منصوب ش��د. به گزارش ایس��نا، با حکم رس��ول خادم 
رییس فدراسیون کش��تی، بدرالملوک کهرنگی به عنوان 
مس��ئول امور کشتی با کمربند بانوان کمیته کشتی های 
س��نتی فدراس��یون کش��تی منصوب ش��د. ای��ن برای 

نخس��تین بار در تاریخ کشتی ایران است که فدراسیون 
کشتی رسما کش��تی بانوان را در چارچوب فعالیت های 
خ��ود ق��رار می ده��د. البته ش��روع فعالی��ت بانوان در 
فدراسیون کش��تی ایران، در بخش »کشتی با کمربند« 

است. 

کشتی بانوان در ایران کلید خورد

  زرینچه مربی تیم فوتبال اس�تقالل 

اعالم کرد تنها به دلیل س�رماخوردگی 
در تمرین�ات حض�ور نداش�ته و مطرح 
ش�دن بحث اختالفش با امیر قلعه نویی 

را درست ندانست. 
 نجف ن�ژاد، عضو کمیس�یون برنامه، 
بودج�ه و محاس�بات مجل�س در تذکر 
ش�فاهی خود خواه�ان افزایش بودجه 

کمیته ملی المپیک شد. 
 مشاور رییس سازمان خصوصی سازی 
در واکنش ب�ه اظهارات پیشکس�وتان 
باشگاه پرس�پولیس مبنی بر خرید 200 
میلیارد تومانی این باش�گاه تاکید کرد: 
قیم�ت پایه 290 میلی�ارد تومانی تحت 

هیچ شرایطی تغییر نمی کند. 

نماینده کره ای اتحادیه جهانی کشتی در رقابت های جام جهانی کشتی 
فرنگ�ی تهران گفت: برگزاری مس�ابقات در ایران مانند همیش�ه خوب 

بود

تیتر اخبار
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 اهمیت زمان ارسال پیامک 
در تبلیغات پیامکی

آیا می دانستید زمان بندی یکی از آن جزییاتی است 
که می تواند قدرت بازاریابی یک پیامک را چند برابر 
 کند؟ تحقیقات مشخص کرده افراد معموال به مدت 
سه  دقیقه در روز یک پیامک تبلیغاتی دریافت شده 
را باز می کنند. بنابراین ش��رکت ها با یک زمان بندی 
درست می توانند تاثیر پیامک خود روی مشتریان را 
افزایش داده و بازگشت سرمایه خود را بسیار بیشتر 
کنند. فقط کافی است بدانند که بهترین زمان ارسال 
پیامک برای تجارت ش��ان چه ساعت یا روزی است و 

براساس آن برنامه ریزی کنند. 

فست فود    سوئد   ی با سیب زمینی 
سرخ كرد   ه طالع تان را می گوید   

یک برند    فست فود    س��وئد   ی به نام » Sibylla« با 
همکاری آژانس تبلیغات��ی Volt تصمیم گرفت به 
مشارکت با یک پیش��گو به شیوه ای منحصر به فرد    
ب��رای تبلیغ کس��ب و کار خود    بپ��رد   ازد   . آنها د   رصد   د    
بود   ن��د    تا از مش��تریان د   رخواس��ت د   س��ت زد   ن به 
سیب زمینی های سرخ کرد   ه خود    برای نمایش الگویی 
جهت پیشگویی سرنوشت ش��ان را مطرح کنند   . این 
کار به آس��انی با عکس گرفتن از آن، هشتگ زد   ن و 
انتظار 24 ساعته برای بازگشت پیشگو به سوی آنها و 
شرح طالع شان انجام شد   . با توجه به آمار و ارقام نشان 
 د   اد   ه ش��د   ه د   ر یک وید   ئو، این آگهی تبلیغاتی بسیار 

موفق بود   . 
پیش��گویی یک کار بس��یار بحث برانگیز است اما 
با توجه به تحقیقات اخیر برخی افراد    واقعا اس��تعد   اد    
آن را د   ارند   . مش��کل این اس��ت که اف��راد    زیاد   ی به 
چنین چیز هایی بس��یار بد   بین هس��تند   . طالع بینی 
گاه��ی اوقات ب��ا باور های مذهبی تناق��ض د   ارد    زیرا 
بیش��تر اد   یان معتقد   ند    که راهی پی��ش روی ما قرار 
د   اد   ه ش��د   ه است که باید    از آن پیروی کنیم. بنابراین 
ادیان زیاد   ی واقعا پیشگویی را ممنوع می کنند   . با این 
 حال این موضوع برای بس��یاری افراد    یک سرگرمی 

جالب است. 

افراد    سختگیر: پیشگویی برای خد   انشناسان
ای��ن کمپین به خ��ود   ی خود    ش��اید    زمانی کمی 
گستاخانه به نظر برسد    که بد   انیم سوئد    کشوری نسبتا 
خد   انشناس اس��ت اما عین حال بسیار متنوع بود   ه و 
س��هم بزرگی از مهاجران ب��ا پس زمینه های مذهبی 

مختلف را د   ر خود    جای د   اد   ه است. 
برای طالع بینی توس��ط اف��راد   ی که قاد   ر به انجام 
این کار هس��تند   ، کل کار نسبتا س��اد   ه است، زیرا با 
د   ریافت س��یب زمینی س��رخ کرد   ه رای��گان به عنوان 
جایزه، شخصیت واقعی فرد    نمایان می شود    )و د   ر این 
مورد   ، د   ید   گاه ها د   ر اینس��تاگرام نیز مورد    بررسی قرار 
خواهند    گرفت(. د   ر کشور هایی که پیشگویی د   ر آنها 
ممنوع نیست، عموم مرد   م فالگیر های معروف خاص 
خ��ود    را د   ارند    و جذب یک��ی از آنها د   ر حالی که یک 
حرکت بازاریابی خوب بود    ، کم کم هم تبد   یل به یک 

موقعیت برد   -برد    می شود   . 
برند    فست فود    Sibylla باید با    غول های بزرگ فعال 
د   ر بازار س��وئد    نظیر مک د   ونالد   ، برگر کینگ و برند    
س��وئد   ی Max رقابت کند    که البته بسیار محبوب 
نیز هست. د   رست مثل هر ملتی – شاید    حتی بیشتر 
از بقیه – سوئد    عمیقا به د   نیای رسانه های اجتماعی 
وارد    شد   ه است و اکثر سوئد   ی ها یا یک حساب فعال 
د   ر اینس��تاگرام د   ارند    یا حد   اقل اینستاگرام د   یگران را 

چک می کنند   . 
د   رخصوص س��وئد    محبوبیت فالگیری فقط وقتی 
تایید    می ش��ود    که د   ر آگهی تبلیغاتی تعد   اد    زیاد   ی از 
افراد    را می بینیم که برای اطالع از بخت و طالع خود    
از سیب زمینی های سرخ کرد   ه شان عکس می گیرند   . 
فاید   ه این کار د   ر س��اد   ه بود   ن آن نهفته اس��ت. اغلب 
اوقات نشان د   اد   ن د   ستان خود    به یک پیشگو سخت 
است و شاید    شما را د   ر لیست انتظار بلند    باالیی قرار 

بد   هد   . 
با وجود    ساد   گی این پیشگویی، اما به ظاهر این بار 
ارزشش را د   اشت؛ زیرا آگهی تبلیغاتی د   رستی اد   عای 
فوق را ثابت می کند   .  تعد   اد    افراد    نشان د   اد   ه شد   ه د   ر 
این آگهی تبلیغاتی ب��ه تنهایی گواه جذابیت فراوان 
اید   ه فوق برای مش��تریان و د   ر نتیجه راه اند   ازی یک 

کمپین بسیار موفق است   . 
همچنین، آنچه این کمپین را بسیار خوب می کند   ، 
ط��رح د   رخواس��ت از آنها برای تماش��ای آگهی های 
تبلیغات��ی بعد   ی اس��ت. یک اید   ه خ��وب و یک تیم 
بازاریاب��ی کارآم��د    نه فقط میزان ف��روش را افزایش 
می د   هند   ، بلکه مشتری را چشم انتظار آگهی تبلیغاتی 
یا پیشنهاد    منحصر به فرد    بعد   ی شرکت نگه می د   ارند   . 
آنها همچنین د   ر ابتد   ا کمی د   رباره ش��رکت س��خن 
می گویند    تا مطمئن شوند    مرد   م موضوع حرف هایشان 

را د   رك خواهند    کرد   . 
د   ست اند   ركاران

آژانس تبلیغاتی: Volt، استکهلم، سوئد   
نویسند   گان: کاتجا جانفورد   ، پیتر نیلیند   

مد   یران هنری: لینا برونزل، جورگن برگلوند   
مد   یر پروژه: ماگنوس تنگزلیوس

هنر نهایی: د   انیل اریکسون
عکاس: استفان کجلوستاد   

پیشگو: ویویان اکلوف
www.creativeguerrillamarketing.com

كمپین تبلیغاتی كه به د رجه حرارت 
حساس است! 

برند  خود روس��از Vauxhall یک کمپین حساس 
به د رجه حرارت د ر فضای بی��رون را راه اند ازی کرد ه 
اس��ت که براس��اس د اد ه های اطالعاتی د ریافتی برای 
تبلیغ خود روی مد ل کورس��ا یک نوع پویایی خالقانه 

را تجربه می کند .
ای��ن کمپین د یجیت��ال د ر فضای بی��رون که روی 
500 بیلبورد  به طور زند ه اکران می ش��ود  با استفاد ه 
از د اد ه ه��ای اطالعاتی د رباره وضعیت آب و هوا ویژگی 
گرمکن خود روی مد ل جد ید  کورس��ا را تبلیغ خواهد  
کرد . وقتی د رجه حرارت به زیر پنج د رجه سانتی گراد  
 A-Z می رس��د ، پوس��ترهای زند ه د ر قال��ب کمپین
کورس��ا، به ش��کلی پویا برای نمایش شیش��ه جلوی 
اتومبی��ل، صند لی ه��ا و فرمان گرمکن کورس��ا تغییر 
می کن��د . به گفت��ه کریس هاوک��ن، مد ی��ر بازاریابی 
Vauxhall، برای نخس��تین بار جن��رال موتورز یک 
کمپی��ن پویا را د ر فض��ای بیرونی اجرا کرد ه اس��ت. 
د اد ه های واقعی د رباره د رج��ه حرارت محیط، امکان 
نمای��ش زند ه بعضی از بهترین ویژگی های کورس��ا را 
طوری به وج��ود  می آورد  ک��ه مصرف کنند گان را د ر 
راستای شناسایی بهتر برند  با توجه به خالقیت خاص 

آن یاری خواهد  رساند .
این آگهی های تبلیغاتی د ر مراکز خرید ، س��ینما ها، 
کنار جاد ه ها و تش��کیالت زیرزمینی لند ن، منچستر، 

بیرمنگام و گالسکو نشان د اد ه می شوند .
 Vauxhall Corsa : برند

 Carat و  Posterscope :آژانس های تبلیغاتی
www.brandrepublic.com

تبلیغات خالق

آگهی: جال دهنده چوب Sparlack- شعار: چوب خود را مقاوم كنید...!

کافه تبلیغات
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ایستگاه تبلیغات

نرگس فرجی

مرضیه فروتن

تکرار نام برن��د     د    ر آگهی ها اصول و قاعد    ه 
خاص خود     را د    ارد    ؛ اصولی که د    ر کش��ور ما 
بخش اعظم سازند    گان آگهی ها بی تفاوت از 
کنار آن می گذرند    . برخی اوقات آنقد    ر نام د    ر 
آگهی تکرار می شود     که مخاطب از محتوای 
آن هی��چ نکت��ه د    یگ��ری را د    رك نمی کند    . 
باالخره باید     عالوه بر تکرار نام، ش��خصیتی 
از برن��د     نی��ز ب��ه مش��تریان معرفی ش��ود    ؛ 
ش��خصیتی که اگر به د    رس��تی معرفی شود    ، 
نیازی ب��ه تکرار آگهی و ص��رف هزینه های 
هنگفت تبلیغاتی نیس��ت. سفارش د    هند    گان 
آگهی های د    اخلی وقتی د    ر آگهی ها نام شان 
تکرار می شود     و به طور موقتی فروش شان باال 
می رود    ، خوش��حال می شوند     و به سازند    گان 
آگهی ها تبریک می گویند    . این د    رحالی است 
که اگر به طور موقتی تبلیغات ش��ان را قطع 
کنند    ، به س��رعت نام از ذهن مشتریان پاك 
خواهد     ش��د     و آنها مجبورند     مجد    د    ا شروع به 

تبلیغات کنند    . 
د    ر راس��تای این س��بک تبلیغاتی، یکی از 
ش��رکت های تولید    کنند    ه چ��ای آگهی های 
تلویزیون��ی متعد    د    ی را فق��ط با تکرار نامش 
د    ر ح��ال پخ��ش د    ارد    . چ��ای کاپیت��ان که 
به نظر ب��رای ای��ن آگهی ها هزین��ه زیاد    ی 
کرد    ه اس��ت با معرفی ش��خصیت پیرمرد    ی 
ک��ه او را کاپیت��ان خط��اب می کنند    ، قصد     
د    ارد     محصوالت خود     را به مخاطبان معرفی 
کند    . با محمد    مظلوم پور، کارشناس تبلیغات 
و کارگ��رد    ان آگهی ه��ای تبلیغاتی به نقد     و 
بررس��ی آگهی های تلویزیونی چای کاپیتان 

پرد    اخته ایم. 

تاكید     خسته كنند    ه روی اسم محصول
محم��د     مظلوم پ��ور د    رباره س��اخت تعد    اد     
زیاد    ی آگه��ی تلویزیونی محص��ول چای از 
س��ال گذش��ته تا به حال می گوید    : از سال 
گذش��ته رقابتی می��ان ش��رکت های چای 
به وج��ود     آم��د    ه؛ رقابتی که باعث س��اخت 
بس��یاری از آگهی ه��ای ای��ن حوزه ش��د    ه 
اس��ت. بر این اس��اس ش��اید     برای برخی از 
شرکت های این حوزه ساخت این آگهی های 
تلویزیونی مقرون به صرفه نباشد     ولی به نظر 
آنها به خاطر بقا و ماند    گاری د    ر بازار مجبور 
به تولید     این آگهی های تلویزیونی ش��د    ه اند    . 
د    ر این راس��تا ش��رکت چای کاپیتان نیز از 
س��ال گذش��ته تبلیغات پرهزینه تلویزیونی 
خود     را شروع کرد    ه است. د    ر نخستین آگهی 
این ش��رکت افراد    ی با لباس های مختلف د    ر 
مقابل د    وربین ق��رار می گیرند     و جمله »من 
ی��ک کاپیتان هس��تم« را تک��رار می کنند    . 
جمله ای که د    رك د    رس��تی از آن ند    اشتم و 
بارها با د    ید    ن این تیزر متوجه نشد    م که این 
جمله چه ربطی به محصول چای د    ارد    . شاید     
این ش��رکت با این جمله می خواهد نام برند     
خود     را برای مشتریان یاد    آوری کند     ولی آیا 
نام یک چای برای مشتری ایرانی که با عطر 
و طعم چای آشناست، مهم وموثر است؟ د    ر 
واقع این ش��رکت د    ر آگهی ه��ای اولیه خود     
هیچ مزیت رقابتی را برای مش��تریان مطرح 
نمی کند     و د    ائم نام خ��ود     را برای آنها تکرار 
می کن��د    . این د    رحالی اس��ت که معموال اگر 
س��ازند    گان آگهی ه��ای محص��ول چای به 
یک��ی از مزیت های رقابتی مانند     عطر، طعم، 
رنگ، خواص د    اروی��ی، قد    یمی بود    ن، ایرانی 
ی��ا خارجی ب��ود    ن محصول خ��ود     متمرکز 
بش��وند    ، بهت��ر نتیجه می گیرن��د    . همچنین 
اینکه چرا یک مشتری د    ر بازار باید     به سراغ 
اس��م کاپیتان ب��رود     و آن را خرید    اری کند    ، 
د    ر آگهی مش��خص نشد    ه  است. این شرکت 

ای��ن روند     را د    ائم د    ر آگهی ه��ای اولیه خود     
تکرار می کن��د    ، برای مثال د    ر تیزری جوانی 
د    ر کابینت آش��پزخانه را باز می کند     و چای 
را برم��ی د    ارد     و می گوید    : م��ن یک کاپیتان 
هس��تم. خب ای��ن تکرار ن��ام د    ر آگهی های 
اولیه این شرکت شاید     قابل قبول باشد     ولی 
اینکه چرا این روند     د    ر آگهی های جد    ید     نیز 
تکرار شد    ه، جای تعجب د    ارد    . البته شاید     این 
شرکت گمان کرد    ه تفاوتی میان محصوالت 
مختل��ف این حوزه وجود     ن��د    ارد     و اگر روی 
اس��م خود     تاکید     کند    ، برند    ه خواهد     شد     که 

این نیز جای بررسی د    ارد    . 
این کارش��ناس د    ر اد    ام��ه می گوید    : چای 
محصول حساس��ی ب��رای مش��تریان ایرانی 
است. براساس تجربه ای که د    ر زمینه ساخت 
آگهی های تلویزیونی محصول چای د    اش��تم 
به این نتیجه رس��ید    ه ام که مصرف کنند    گان 
به سختی برند     خود     را د    ر زمینه چای تغییر 
می د    هند    . د    ر نتیجه تغییر ذائقه مشتریان از 
طریق تبلیغات د    ر برخ��ی محصوالت مانند     
چای، قهوه و برنج بس��یار حساس است و به 
برنامه ریزی د    قیقی نیاز د    ارد    . براین اس��اس 
نش��ان د    اد    ن ش��خصیت برن��د     د    ر تیزرهای 
وی��ژه ای  اهمی��ت  از  چنی��ن محصوالت��ی 
برخورد    ار اس��ت. همان طور ک��ه گفتم برای 
ساخت تیزرهای این محصوالت نیاز به توجه 
به فاکتورهای محصول است اما گاهی ایجاد     
یک فضای مناسب نیز می تواند     به کمک این 
محصول خاص بیاید    . فضایی که حس خوب 
چای خورد    ن را به مش��تریان القا کند    . برای 
مثال به تصویر کشید    ن خورد    ن یک فنجان 
چای گرم د    ر یک عصر زمس��تانی و سرد     نیز 
می تواند     کمک کنند    ه باش��د    . ام��ا باز تاکید     
می کنم هیچ کد    ام از این روش ها مانند     تاکید     
روی مزیت محصول چای تاثیرگذار نیست. 

سفیری خارجی برای برند    ی ایرانی 
مظلوم پ��ور می گوی��د    : ای��ن ش��رکت از 
چهره یک کاپیتان انگلیس��ی قرن نوزد    هم 
ی��ا اوایل قرن بیس��تم برای تصویرس��ازی 
بس��ته بند    ی و شخصیت اول تیزرهای خود     
استفاد    ه کرد    ه است. موضوعی که باز برای 
مخاطبان مشخص نیست چرا این عملکرد     
ص��ورت گرفت��ه اس��ت. اگر این ش��رکت 

ب��ود    ن محصول  می خواه��د     روی خارجی 
خود     تاکی��د     کند    ، چرا فقط تصویرس��ازی 
ب��ه  صاد    قان��ه  را  نکت��ه  ای��ن  و  می کن��د     
نکته  نمی گوی��د    .  خ��ود      مصرف کنن��د    گان 
اینجاست که این شرکت د    ر تیزرهای خود     
ب��د    ون د    رنظر گرفتن فضاس��ازی مناس��ب 
از ای��ن ش��خصیت اس��تفاد    ه ک��رد    ه یعنی 
کاپیت��ان برای اوایل قرن بیس��تم اس��ت، 
ولی فضای س��ازی د    ر عصر حاضر است. د    ر 
مورد     س��اخت آگهی های اول این ش��رکت 
نمی توان��م ایراد     زیاد    ی به س��اخت بگیرم، 
چون باید     د    قیق بد    انم که کارگرد    ان چقد    ر 

بود    جه د    ر اختیار د    اش��ته است اما به عنوان 
کارگرد    ان نه آن آگهی ها را د    وست د    اشتم 
و نه از لحاظ س��اخت ب��ه نظرم قابل قبول 

بود    ه اند    . 

بود    جه تبلیغاتی زیاد    
ی كه به هد    ر رفته است

ای��ن کارگ��رد    ان د    رباره آگهی ه��ای اخیر 
چ��ای کاپیت��ان می گوید    : ب��رای آگهی های 
اخیر این ش��رکت که روی د    ریا فیلمبرد    اری 
ش��د    ه اس��ت، مطمئنا هزینه زی��اد    ی صرف 
کرد    ه اند    . به نظرم هد    ف اصلی د    ر آگهی های 
جد    ید     این ش��رکت گم ش��د    ه است و معلوم 
نیست که کاپیتان چه نکته ای برای مشتری 
می خواهد     یاد    آور ش��ود    . سازند    ه از فضاسازی 
گنگ و نامفهومی اس��تفاد    ه کرد    ه اس��ت. د    ر 
مانند      مختلف��ی  فضاس��ازی های  تبلیغ��ات 

جد    ی، اغراق، فانت��زی، طنز و... وجود     د    ارد    . 
به نظرم د    و آگهی اخیر کاپیتان د    ر میان این 
فضاها گیرکرد    ه اند    . د    ر آگهی د    زد    ان د    ریایی، 
فضایی جد    ی به یکباره خند    ه آور می ش��ود    . 
فضای ابتد    ایی آگهی  بسیار جد    ی است ولی 
ش��د    ید    ا به د    ور از واقعیت. معلوم نیست که 
ش��رکت چه هد    فی را د    نب��ال می کند    . وقتی 
د    زد    ان د    ریایی به کشتی حمله کنند     و سراغ 
کاپیتان را بگیرند    ، معلوم نیس��ت که سازند    ه 
خواسته فضای اکش��نی را برای مخاطب به 
تصویر بکش��د     یا فض��ای اغراق آمیز را. بارها 
و بارها ای��ن تیزر را با د    قت ن��گاه کرد    م که 
ش��اید     نکته ای د    ر آن نهفته باش��د     که من 
به عنوان فعال این حوزه متوجه آن نش��د    ه 
باش��م ولی باز همان برد    اشت گنگ اول را 
د    اش��ته ام. به نظرم بزرگ ترین مش��کل این 
تیزرها محتواس��ت، چون مطمئنا هرکسی 
ب��ا نگاه به آنه��ا متوجه خواهد     ش��د     که از 
لحاظ بود    جه سازند    گان مشکلی ند    اشته اند    . 
ب��ه نظرم محت��وای اش��تباهی ب��رای این 
آگهی ها انتخاب شد    ه اس��ت. د    رتبلیغات با 
هرروشی باید     محتوای اصلی را به مخاطب 
برسانیم. د    رحالی که د    اس��تان این آگهی ها 
هیچ جذابیتی را ب��رای مخاطبان ند    ارد    . به 
هرحال این ش��رکت بای��د     مراقب این عد    م 
جذابیت باشد     چون همین موضوع می تواند     
ضد    تبلیغی برای این شرکت محسوب شود    . 
آگهی ها از لحاظ ساختاری ایراد    ات بسیاری 
د    ارند    ، ایراد    اتی که باید     سازند    گان نیز از خود     
د    فاع کنن��د     وگرنه یک طرف��ه خواهد     بود     و 
ای��ن به نظرم بی انصافی اس��ت. باید     د    ید     که 
س��ازند    گان آگهی این سبک از ساخت را د    ر 
نظر گرفته اند     یا اینکه سفارش د    هند    ه آگهی 
روی این ش��یوه تاکید     کرد    ه و د    ست آنها را 
د    ر این باره بس��ته است. چون گاهی برند    ها 
غیرآگاهان��ه با س��اخت آگهی های عجیب و 
غریب به خود     ضربه می زنند    . این اتفاق برای 
خود     من نیز افتاد    ه اس��ت. پیش آمد    ه که به 
برن��د    ی گفته باش��م که این آگهی به ش��ما 
ضربه خواهد     زد     ولی آنها پافش��اری کرد    ه اند     
و ب��د    ون د    رنظ��ر گرفت��ن نظر کارشناس��ی 
به راحتی گفته اند     که آگهی را د    وس��ت د    ارند     
و ما مجبور به ساخت شد    ه ایم و این حربه ای 
است که س��فارش د    هند    گان د    ر د    ست د    ارند     

چون اگر نظرش��ان انجام نشود     به راحتی به 
سراغ آژانس د    یگری می روند    . 

فضا سازی مصنوعی
 برای آگهی تلویزیونی 

مظلوم پ��ور د    رباره فضاس��ازی آگهی های 
کاپیتان می گوید    : اگر بخواهم روی س��اخت 
ایراد     بگیرم، به نظرم ایراد    ات بس��یار اس��ت. 
ش��اید     هرکس��ی بگوید     که نظرم س��لیقه ای 
است، ولی ضعیف بود    ن محتوای این آگهی ها 
به سلیقه من باز نمی گرد    د     و آن را به راحتی 
می ت��وان لمس ک��رد    . به نظرم فضاس��ازی 
آگهی د    زد    ان د    ریایی بس��یار مصنوعی است، 
بازی بازیگ��ران نیز که بمان��د    . به نظرم اگر 
این آگه��ی د    ر فضایی توفان��ی و غیرآفتابی 
ساخته می شد    ، بهتر بود    . چون اگر بخواهیم 
فضای اکش��ن برای مش��تریان بسازیم، باید     
اس��ترس زا باش��د    . د    ر آگهی د    زد    ان د    ریایی 
صحن��ه ای وجود     د    ارد     ک��ه د    زد    ان د    ریایی به 
سمت کشتی تیراند    ازی می کنند     و ساکنان 
کش��تی به آنها آب می پاشند     یا د    ر بخشی از 
آگهی رییس د    زد    ان د    ریایی د    ر قایق است و 
د    ر پ��الن د    یگر حضور ن��د    ارد    ، کال د    ر آگهی 
صحبت از د    و قایق د    زد     اس��ت ولی یک قایق 
می بینیم و د    ر جایی پل کش��تی باز است و 
د    زد    ان به راحتی وارد     کش��تی می شوند    . همه 
این صحنه ها اش��تباهات آشکاری است که 
کارگ��رد    ان د    ر س��اخت به آنه��ا د    قت نکرد    ه 
اس��ت. ش��اید     این اش��تباهات بارز به خاطر 
کوت��اه ک��رد    ن تیزر باش��د     ول��ی آگهی که 
م��ن د    ی��د    م یک د    قیقه اس��ت و ای��ن زمان 
زی��اد    ی برای یک تیزر اس��ت. از مش��کالت 
د    یگر س��اخت این آگه��ی طراحی لباس آن 
به خصوص برای پرس��وناژ های ملوانان است 
و مش��کل بعد    ی که بس��یار به چشم می آید     
گریم بازیگران اس��ت، به خص��وص کاپیتانی 
ک��ه د    ائم د    ر آگهی ه��ا حض��ور د    ارد    . معلوم 
اس��ت برای گریم هزینه شد    ه ولی متاسفانه 
به خوبی روی صورت بازیگر ننشس��ته است 
و بینن��د    ه کام��ال متوج��ه می ش��ود     که این 
بازیگر گریم شد    ه است. وقتی آگهی های این 
ش��رکت اینقد    ر بازیگرمحور است چرا نباید     
بازیگ��ر وکاراکتر اصلی ثابت باش��د     و د    ر هر 
آگهی این بازیگر تغییر می کند     )نس��بت به 
آگهی های س��ال گذشته( یا چرا از بازیگری 
اس��تفاد    ه نش��د    ه که ت��ا حد    ود    ی ب��ه فنون 
بازیگری وارد     باش��د    ؟ به هرحال این شرکت 
از این بازیگر به عنوان سفیر استفاد    ه کرد    ه و 
باید     د    ر انتخاب آن د    ق��ت زیاد    تری می کرد    . 
حد    اق��ل از بازیگری اس��تفاد    ه می کرد    ند     که 
تاحد    ود    ی به تصوی��ر کاپیتان روی محصول 

و فضاسازی این شرکت نزد    یک بود    . 

مصرف کنند    گان به سختی برند     خود     
را د    ر زمینه چای تغییر می د    هند    . 
د    ر نتیجه تغییر ذائقه مشتریان از 

طریق تبلیغات د    ر برخی محصوالت 
مانند     چای، قهوه و برنج بسیار 
حساس است و به برنامه ریزی 
د    قیقی نیاز د    ارد    . براین اساس 
نشان د    اد    ن شخصیت برند     د    ر 
تیزرهای چنین محصوالتی از 
اهمیت ویژه ای برخورد    ار است

آیا می د    انستید    

نگاهی به آگهی تلویزیونی تولید    كنند    ه چای

محتوا فراموش شد
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برند    برای برند    یا برند    برای مرد   م؟! )1(

عن��وان این یاد   د   اش��ت از ی��ک پاراد   وکس و بحث 
طوالنی و قد   یمی میان هنرمند   ان و اند   یشمند   ان حوزه 
هنر و فلس��فه برد   اشت شد   ه اس��ت. هنر برای هنر یا 
هنر برای مرد   م؟! پرسش و چالشی که اهالی هنر کم 
د   رباره آن نشنید   ه و نگفته اند    و بسیاری از مرد   م عاد   ی 
هم با آن روبه رو ش��د   ه اند   . آش��ناترین این بحث ها د   ر 
سینما و موس��یقی به کرات مطرح شد   ه است. اینکه 
ی��ک هنرمند    باید    از عالی��ق و ترجیحات مخاطبانش 
کامال آگاه باشد    و متناسب با ذائقه آنها یک اثر هنری 
عامه پس��ند    تولید    کند    یا اینکه ب��ه عالیق و ارزش ها 
و معیارهای خود   ش بیند   یش��د    و از اصول خود    کوتاه 
نیای��د    و به اصطالح ب��ازاری کار نکن��د    و اثری کامال 

تکنیکی و هنری خلق کند   ؟ 
به این پرس��ش و تضاد   ، پاس��خ های متعد   د   ی د   اد   ه 
ش��د   ه و راحت ترین و بی د   رد   س��رترین پاسخ ها تحت 
عناوین��ی همچون لزوم رعایت و حف��ظ تعاد   ل میان 
د   وس��وی ماجرا بود   ه اس��ت، اما همچنان این بحث ها 
اد   ام��ه د   ارد    و بخ��ش مهمی از تف��اوت فاحش میان 
آثار هنری ارزش��مند    و تولید   ات س��خیف و بی ارزش 
به اصطالح عامه پس��ند    د   ر شکاف بزرگ میان همین 

بحث ها جای می گیرد   .
ام��ا ارتباط این بح��ث با موضوع برن��د    و برند   ینگ 

چیست؟ 
ب��ا کم��ی کاوش و د   قی��ق ش��د   ن د   ر واد   ی صنعت 
و اقتص��اد    د   ر د   نی��ا و س��یری د   ر د   وره ه��ای مختلف 
با محوری��ت موضوعات تولی��د   ، ف��روش، بازاریابی و 
د   ر حال حاض��ر برند   ینگ رد   پای این تضاد    و پرس��ش 
و ت��الش ب��رای پاس��خگویی ب��ه آن را می بینید   . د   ر 
نگرش تولی��د    محور موفقیت یک کس��ب و کار منوط 
ب��ه کیفیت ذاتی محصول و تولید    هرچه بیش��تر کاال 
ب��ود   . د   ر ای��ن د   وره گویی »تولید    برای تولید   « ش��عار 
نهفته د   ر اس��تراتژی ها و تصمیم گیری ها بود   . د   ر عصر 
فروش و د   ید   گاه مبتنی بر آن )و البته د   ید   گاه بسیاری 
از کس��ب و کارهای حال حاضر به ویژه د   ر ایران( ش��عار 
»فروش به هر قیمتی« اصل قرار گرفت. اینکه هر کاال 
و محص��ول و خد   متی که د   اری��د    به هر طریق ممکن 
به فروش برس��انید    اما د   ر عصر بازاریابی و د   ر د   وره ای 

که عالیق، ارزش ها و ترجیحات مخاطب و مش��تری 
اهمیت پید   ا کرد    و با گس��ترش مفاهیم آن، بازاریابی 
نه فقط به عنوان راهی ب��رای پید   ا کرد   ن بازاری برای 
فروش کاالها که راهبرد    و نگرش��ی برای سازماند   هی 
کلی��ه اقد   امات و تصمیم��ات د   ر تمام��ی ارکان یک 
کسب و کار ش��د   ، پرس��ش و تضاد    باال نمود    بیشتری 
پید   ا کرد   . مس��ئله این شد    که کاال یا خد   متی که ارائه 
می د   هیم منبع��ث از اعتقاد   ات، توانایی ها و ارزش های 
سازمان باش��د    یا کامال منطبق با سلیقه و ذائقه بازار 

و مخاطبان؟ 
پاسخ به این پرسش حد   اقل د   و گروه کامال متضاد    را 
د   ر د   و سر طیف تشکیل د   اد   ه است. عد   ه ای که کاری به 
ذائقه و تغییر سلیقه مخاطب ند   ارند    و کاالیی را که فکر 
می کنند    بهترین اس��ت تولید    و عرضه می کنند    و سر 
د   یگر طیف کس��ب و کارهایی که به شد   ت بر موج های 
کوتاه م��د   ت و گذرای جامعه س��وارند    و هر چیزی که 

مخاطبان بخواهند    برای شان تولید    می کنند   .
به جز این د   و گروه، بسیاری از صاحبان کسب و کار 
و به ویژه مشاوران آنها د   ائم این ذکر را تکرار می کنند    
که: »ببینید    مش��تری چه چیزی می خواهد   ؟« و کل 
علم و مهارت بازاریابی را د   ر همین یک جمله خالصه 

می کنند   .
ام��ا د   ر د   هه های اخی��ر، ظهور و گس��ترش برخی 
برند   های بس��یار محبوب ک��ه د   ر رأس آنها برند    اپل و 
تفکر اس��تیو جابز قرار د   ارد   ، تصمیم گیری و ارائه کاال 
فقط براس��اس خواست مشتری را به چالش کشید   ه و 
حتی جمله های انقالب��ی و به نظر غیرمحترمانه ای از 
استیو جابز که »مشتری نمی فهمد    و نمی د   اند    نیازش 

چیست« این تضاد    را پررنگ تر کرد   ه است.
این از جنس همان پرس��ش هن��ر برای هنر یا هنر 
ب��رای مرد   م اس��ت که د   ر خلق و گس��ترش یک برند    
نیز می تواند    چالش برانگیز باش��د   . به عبارت واضح تر، 
پرس��ش این اس��ت که آیا برند    د   ر ذه��ن صاحبانش 
خلق می ش��ود    و باید    براساس اعتقاد   ات و توانایی های 
خالقش گس��ترش بیابد    یا باید    از نیازهای مخاطبان و 
بازار نشأت بگیرد    و منطبق با سلیقه عموم مرد   م رشد    
کند   ؟ آیا برند    باید    د   ر خد   مت خود    برند    و چارچوب های 
اصولی و ثابت پد   ید   آورند   گانش باشد    یا باید    د   ر خد   مت 
مرد   م و بازار باش��د    و همان چیزی را به آنها بد   هد    که 

پیش از این توسط مخاطب اعالم نیاز شد   ه است؟ 
حت��ی یک س��وال خیلی س��طحی می توان��د    این 
باش��د    که امثال اس��تیو  جابز که د   ر د   رون شان اعتقاد    
چند   ان��ی به نیاز و س��لیقه عموم جامعه ند   اش��تند    و 
هویت و شخصیت برند   ش��ان را نه براساس خوشایند    
و انتظ��ار مخاطبان که بیش��تر براس��اس اعتقاد   ات و 
توانایی ها و د   انش خود   شان پد   ید    آورد   ه اند    راه د   رستی 
را د   ر برند   ین��گ رفته اند    ی��ا برند   هایی مثل IKEA و 
CHA NEL ک��ه به ش��د   ت به بازار و نیاز و س��لیقه 

مخاطبانش نگاه می کنند   ؟ 
قطعا هر د   و د   سته از این برند   ها، چه اپل و چه ایکیا 
و مش��ابه اینها، برند   های موفق و مطرحی هستند   ، اما 
د   ر نهای��ت باید    چ��ه کرد   ؟ کد   ام ی��ک از این نگرش ها 
د   رست است؟ پاسخ به این پرسش ها و توجه به تضاد    
می��ان خواس��ته ها و عالیق خ��ود    و مخاطب موضوع 
مهمی است که راهبرد   های اساسی یک فرآیند    صحیح 
برند   ینگ را مشخص می کند   . د   ر یاد   د   اشت هفته آیند   ه 

د   ر این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد   .

روی بازاریابی مجازی حساب کنید   

ام��روزه پدی��ده اینترن��ت و جهانی ش��دن  الزم و 
مل��زوم یکدیگرند به گونه ای که اندیش��مندان این دو 
را از یکدیگ��ر قابل تفکیک نمی دانند و معتقدند اینها 
تسهیل کننده یکدیگر هستند. دیگر اینترنت یک ابزار 
قابل چشم پوشی و برای سرگرمی نیست، بلکه به یکی 
از ل��وازم ضروری زندگی انس��ان مدرن و روبه توس��عه 

امروزی تبدیل شده است. 
با ظه��ور و رش��د اینترن��ت و به کارگی��ری آن در 
فعالیت ه��ای روزمره، کاربرد اینترنت به س��ازمان ها و 
شرکت های تجاری نیز گسترش یافت و سازمان ها آن 
را در کسب وکار خود به منظور کسب مزیت رقابتی و 
برتری رقابتی نس��بت به رقبا و کسب سهم بازار زیاد 
و ارتقای به��ره وری به کار گرفتند که موجب به وجود 
آمدن کسب و کار اینترنتی شد و بر جنبه های مختلف 
کسب وکار تاثیراتی گذاشته اس��ت. بازاریابی به عنوان 
یکی از زمینه های مهم کسب وکار از این مورد بی تاثیر 
نمانده و تغییراتی در جنبه های مختلف بازاریابی ایجاد 

کرده است. 
اینترن��ت و به ط��ور کل��ی دنی��ای الکترونی��ک 
هم��ه ابعاد زندگی و جوامع بش��ری را دس��تخوش 
تغییر ک��رده اس��ت، بنابراین س��ازمان ها به عنوان 
عض��وی از جامعه که نیازهای اف��راد آن را برآورده 
می س��ازد نی��ز از تاثیر اینترنت مص��ون نمانده اند و 
در نتیج��ه بازاره��ای آنها نیز تغیی��ر ماهیت داده و 
بازارهای جدیدی تحت عنوان بازارهای اینترنتی یا 
الکترونیکی ش��کل گرفته اند و همان طور که ماهیت 
و شکل بازارها تغییر کرده قابل پیش بینی است که 
س��ایر موارد وابس��ته به آن نیز تغییر کند. بنابراین 
باتوجه به تاثیراتی که اینترنت بر جنبه های مختلف 
کسب وکار از جمله بازاریابی داشته است، شرکت ها 
و س��ازمان های تج��اری از آن به عن��وان یک مزیت 
رقابتی برای غلبه ب��ر رقبا و بقای خود در بازارهای 
فعل��ی و رس��وخ در بازارهای ن��و و ارائه محصوالت 
جدید و مطابق میل مش��تریان استفاده می کنند و 
شرکت ها و سازمان های تجاری در کشورهایی کمتر 
توس��عه یافته یا در حال توس��عه مانند ایران نسبت 
به این پدیده باید آگاهی بیش��تری کس��ب کنند و 
ب��ه س��رمایه گذاری در زمینه اینترن��ت و بازاریابی 
اینترنتی بپردازند تا در رقابت جهانی و عصر اقتصاد 
دیجیتال��ی به بقای خود ادامه دهند و بتوانند از این 
طری��ق با ش��رکت های بزرگ و قدرتمن��د به رقابت 

بپردازند. 
بازاریاب��ی مجازی ی��ک روش بس��یار موثر برای 
بازاریابی محصوالت شرکت است. برای موفقیت در 
این موضوع الزم است برای آن زمینه ای ایجاد شود 
ک��ه مش��تریان بتوانند از آن طریق نظ��رات خود را 
به م��ا منتقل کنند. یک روش ب��رای ایجاد ارتباط، 
استفاده از وبالگ، ایس��تگاه انتقال پیام و تاالرهای 

گفت وگو است.
بنابراین حائز اهمیت است که به جنبه های مختلف 
بازاریاب��ی اینترنت��ی از جمله فرصت ه��ای موجود در 
بازاریابی اینترنتی، مزایای بازاریابی اینترنتی و چالش ها 
و محدودیت ه��ای آن و همچنین دالیل عدم موفقیت 
پروژه های بازاریابی در ش��رکت ها و سازمان ها و تاثیر 
اینترنت برآمیخته بازاریابی و کیفیت خدمات پرداخت 

 شود. 
اگ��ر بازاریابی مج��ازی را به عنوان اب��زاری برای 
رس��یدن به رویاهایتان انتخ��اب کرده اید، این یک 
انتخاب عالی اس��ت و س��فر پرماجرایی در مس��یر 
آینده ای که تصور کرده اید، خواهید داشت. بی شک 
در راه رسیدن به جایی که می خواهید بروید و البته 
شایس��تگی اش را دارید، با موانع��ی مواجه خواهید 
ش��د. هرچه باش��د، اینجا س��یاره واقعیت هاس��ت. 
دانس��تن چرایی یا دلیل کاری ک��ه انجام می دهید 
بس��یار مهم تر از چگونگ��ی انجام آن اس��ت. وقتی 
بدانی��د برای چه ای��ن روش را اس��تفاده می کنید، 
هرچه در طول مسیر پیش بیاید، شور و اشتیاق تان، 

شما را به پیش خواهد راند. 

چهل و یکمین شماره توسعه 
مهند   سی بازار منتشر شد   

چه��ل و یکمی��ن ش��ماره 
نش��ریه توس��عه مهند   سی 
بازار منتش��ر ش��د   . با چاپ 
این شماره، مجله د   ر آستانه 
نهمین سال انتشار خود    قرار 
د   ارد   . این مجله به عنوان یک 
نش��ریه کاربرد   ی د   ر حوزه 
کوش��ید   ه  ایران  بازاریاب��ی 
اس��ت تازه ترین موضوعات بازاریابی را تقد   یم مد   یران 
به وی��ژه مد   یران عامل و مد   یران بازاریابی و فروش کند   . 
موضوع محوری این شماره توسعه بازار است. از این رو 
د   ر قسمت میزگرد    مد   یران توسعه بازار د   ر شش شرکت 
صنعتی و مصرفی ایران از فعالیت های خود    و اقد   اماتی 

که باید    انجام د   هند   ، گفتند   . 
همچنی��ن یک گفت وگو به همراه یک مقاله د   ر این 
شماره به موضوع بازاریابی گرد   شگری پرد   اخته است. 
د   ر بخش��ی از ش��ماره این مجله تحت عنوان چگونه 
گرد   ش��گران را به کش��ور و ش��هرتان ترغی��ب کنید   ، 
می خوانیم: »عالوه ب��ر راه اند   ازی کمپین های مختلف، 
د   اشتن یک برند    الهام بخش که توانایی برقراری ارتباط 
ب��ا مخاطب ه��د   ف را د   اش��ته باش��د    د   ر موفقیت این 
صنعت مهم اس��ت. اهرام مصر، ب��رج ایفل د   ر پاریس، 
ت��اج محل د   ر هن��د    همگی تبد   یل به برند    ش��د   ه اند    و 
از همی��ن طریق ارتباط برق��رار می کنند    و نقاط قوت 
و مزای��ای بازد   ید    از خود   ش��ان را تروی��ج می د   هند   .« 
همچنین مانند    شماره های پیشین یک فیلم آموزش 
بازاریابی با د   ید   گاه های یکی از اساتید    د   انشگاه مد   یریت 
هاروارد    همراه نش��ریه منتشر شد   ه است. این مجله د   ر 
70 صفحه به قیمت 8500 تومان هر د   و هفته یک بار 

منتشر می شود   .

د   ر ی��ک روز باران��ی با قرار 
قبلی به یک د   ورهمی آن هم 
از نوع اقتصاد   ی د   عوت ش��د   م 
که با س��مینار و همایش های 
معمول متفاوت بود   ؛ نخستین 
یک روزه  مد   یریت��ی  د   ورهمی 
کس��ب و کار  توس��عه  ب��رای 
– د   میت- با ه��د   ف هم افزایی 
د   ان��ش و راهکاره��ای نوی��ن 
راستای  د   ر  توسعه کسب و کار 
ب��ا  ک��ه  مقاومت��ی  اقتص��اد    
حض��ور فع��االن و صاحب��ان 
صنای��ع مختلف برگزار ش��د   . 
ی��ک هم اند   یش��ی جال��ب که 
ب��ا رویکرد    ب��رد    – برد    – برد   ، 
عالوه بر د   ر نظر د   اش��تن سود    
صاح��ب کاال و مش��تری، برد    
اقتص��اد   ی مملک��ت را م��ورد    
توجه قرار م��ی د   اد    و صاحبان 
صنای��ع را د   ور هم جمع کرد    
ت��ا تجربه های کاری خود    را با 

یکد   یگر به اشتراک گذارند   . 
د   ر این گرد   همایی با د   رنظر 
گرفت��ن محوره��ای عمد   ه ای 
از قبی��ل به اش��تراک گذاری 
تجربه و توس��عه کس��ب و کار، 
راه های افزایش س��ود    و تاثیر 
توس��عه  د   ر  شفاف س��ازی 
کسب و کار، شبکه سازی، نقش 
شبکه های اجتماعی و فناوری 
اطالعات د   ر توسعه کسب و کار 
سه پرسش مطرح شد   . اگرچه 
شرکت کنند   گان با بله یا خیر، 
به پرسش ها پاسخ گفتند   ، اما 
با توجه به هد   ف هم اند   یش��ی، 
صاحب��ان صنای��ع به ص��ورت 
تعامل��ی د   رباره د   الیل موافقت 
یا مخالفت با پرس��ش ها نظر 
خود    را ب��ا د   یگ��ران د   ر میان 

گذاشتند   . 

پرسش اول: فوت 
کوزه گری

بس��یاری از اف��راد    معتقد   ند    
م��ورد     د   ر  ک��ه  اطالعات��ی 
کس��ب و کار خ��ود    د   ارن��د   ، د   ر 
واقع مزیت رقابتی آنها نسبت 
ب��ه رقیب��ان اس��ت. اینکه آیا 
حف��ظ ای��ن اطالع��ات الزمه 
رقابت و بقا اس��ت یا خیر، د   ر 
میان شرکت کنند   گان به شور 
گذاش��ته ش��د   . اگرچه بیشتر 
حاض��ران د   ر جلس��ه مواف��ق 
انتق��ال تجربه ها و د   انش خود    
به د   یگران بود   ند   ، همچنان که 
د   ر د   نیا 90 د   رص��د    اطالعات 
به اش��تراک گذاشته می شود    
و فق��ط 10د   رص��د    اطالعات 
اما  می ش��ود   ،  امنیت��ی حفظ 
د   رباره ن��وع و حد   ود    اطالعات 
ه��ر کد   ام نظر خ��اص خود    را 

د   اشتند   . 
از نظ��ر یک��ی از صاحب��ان 
جلس��ه  د   ر  ک��ه  صنای��ع 
حض��ور د   اش��تند   ، اگ��ر ای��ن 
اطالعات به بی��رون از محیط 
کسب و کارش��ان برس��د   ، رقبا 
می توانن��د    از آنه��ا اس��تفاد   ه 
کنن��د    و س��بب اخت��الل د   ر 
کار آنه��ا می ش��ود    اما د   ر یک 
فض��ای غیر رقابت��ی ک��ه کار 
انحص��اری باش��د    ی��ا د   ر بازار 
اطالع��ات  حف��ظ  ص��اد   رات، 
ضرورت��ی ن��د   ارد    و مش��کلی 
ایجاد    نمی کند   . صاحب صنعت 
د   یگری نیز تا حد   ود   ی خود    را 
مواف��ق د   ر اختیار ق��رار د   اد   ن 
اطالع��ات خود    ب��ه د   یگران و 
مجموعه های مش��ابه می د   اند   ، 
مش��روط بر اینکه حسن نیت 
و اخالق صالح د   ر ش��رکت ها 
د   ای��ر باش��د   . وی با اش��اره به 
اینک��ه د   ر م��ورد    مطالب کلی 
بسترس��ازی کند   ،  باید     د   ولت 

که  ش��رکت هایی  ن��ه 
د   ارند   ،  رقاب��ت  با ه��م 
اد   ام��ه می د   هد   : ش��اید    
گذش��ته  زمان های  د   ر 
د   اش��تند     اعتقاد     مرد   م 
رقابت��ی  مزی��ت  ک��ه 
اصط��الح  ب��ه  و  کار 
کوزه گ��ری  ف��وت 
خ��ود     ب��رای  بای��د     را 
نگه د   ارن��د   ، ام��ا امروزه 
د   ر عص��ر اطالع��ات و 
اجتماعی  ش��بکه های 
نمی رس��د     نظ��ر  ب��ه 

چنین اطالعاتی مزیت رقابتی 
محسوب ش��ود   . البته د   رعمل 
ای��ن اطالعات برای همه افراد    
قابل اس��تفاد   ه نیس��ت، چون 
موفق شد   ن د   ر کار به مد   یریت 
ق��وی، تجربه ه��ای خ��وب و 

ارزن��د   ه و ش��ناخت نیاز مرد   م 
بستگی د   ارد    و د   ر واقع باید    به 
مرد   م اجازه د   اد    انتخاب کنند    
و ای��ن اجازه هم��ان کیفیت 
است که سبب می شود    مرد   م 

آن را انتخاب کنند   . 
یکی د   یگر از موافقان حفظ 
اطالعات کسب و کار د   ر این باره 
گف��ت: د   ر ه��ر مجموع��ه ای، 
یکس��ری از اطالع��ات، مزیت 
رقابت��ی محس��وب می ش��ود   ، 
ام��ا حفظ کرد   ن آنه��ا به این 
معنا نیس��ت ک��ه اطالعات را 
ثاب��ت نگه د   اری��م، چ��ون این 
اطالعات، امروز رقابتی است و 
فرد   ا منسوخ می شود   . بنابراین 
باید    آنه��ا را همیش��ه به روز 
کرد    ت��ا بتوانیم به مش��تریان 
باش��یم.  بیش��تری پاس��خگو 
واقعیت این اس��ت که بخشی 
از د   ان��ش را باید    افش��ا کرد    و 
بخش د   یگری را خیر، اما این 
قسمت بسیار حساس است و 

مرز ظریفی د   ارد   . وی با تاکید    
بر اینکه قسمت های عمومی و 
نیم��ه عمومی را باید    منتش��ر 
نمی خواهی��م  اف��زود   :  ک��رد   ، 
د   رگی��ر چال��ش ش��ویم. پس 
را  اطالعات مان  نمی خواهی��م 

از د   س��ت بد   هیم اما د   ر د   نیای 
ام��روز افراد   ی موفق هس��تند    
که از چالش اس��تقبال کنند    
و اف��راد   ی ک��ه نمی خواهن��د    
ب��ا  چگون��ه  نمی د   انن��د     و 
مواجه  ام��روزی  چالش ه��ای 
ش��وند   ، چ��ه بخواهن��د    چ��ه 
اقتصاد     از د   نی��ای  نخواهن��د   ، 
امروز محو می شوند   . نکته مهم 
این اس��ت که بتوان به توسعه 

د   انش کمک کرد   . 

پرسش د   وم: 
اشتراک گذاری اطالعات

د   ر پاس��خ به این پرسش که 
اگر د   ر یک کس��ب و کار بد   انید    
اش��تراک گذاری  ب��ه  ازای  د   ر 
ی��ک اطالعات خ��اص مربوط 
ب��ه کس��ب و کار خ��ود   ، چند    
مفی��د     اطالع��ات  آن  براب��ر 
د   ریاف��ت می کنی��د   ، آیا حاضر 
هس��تید    اطالعات خ��ود    را به 
تمام��ی  بگذاری��د   ،  اش��تراک 
ش��رک���ت کنن���د   گان 
متف��ق الق��ول موافق به 
بود   ند   ،  اش��تراک گذاری 
ام��ا د   ر این می��ان ذکر 
نکت��ه حائ��ز  د   و  یک��ی 
اهمی��ت ب��ود  ، یک��ی از 
این  د   ر  فعاالن صنع��ت 
ی��ک  د   ر  گف��ت:  ب��اره 
سیستم پیچید   ه موضوع 
به این ساد   گی نیست و 
کلی گویی کنیم.  نبای��د    
باید    ببینی��م چه چیزی 
به د   س��ت  می خواهی��م 
آوری��م و چ��ه اطالعاتی را د   ر 
گاه��ی  اختی��ار می گذاری��م. 
اوق��ات اگ��ر از اطالعات��ی که 
اس��تفاد   ه  به خوبی  د   اد   ه ای��م، 
نشود    کار ما را برای ماند   ن د   ر 
بازار س��خت می کند   . چون د   ر 

نهایت بازار خراب می ش��ود    و 
از طرفی س��طح توقع مشتری 
تغییر می کن��د    و کیفیت کلی 
کار پایین می آید   . اما صنعتکار 
د   یگ��ری با اش��اره ب��ه اینکه 
ب��ه اش��تراک گذاری اطالعات 
باید    به د   رس��تی انجام ش��ود   ، 
اد   ام��ه می د   ه��د  :  بای��د    بد   انیم 
که ای��ن کار را ب��ا چه هد   فی 
)هد   ف ش��خصی و ش��رکت یا 
اهد   اف جامعه و کش��ور( انجام 
می د   هیم. ام��ا د   ر نهایت، با به 
آگاهی سازی  اش��تراک گذاری 
می کنیم و سطح توقع مشتری 
را باال می بریم تا ش��رکت هایی 
ک��ه به د   رس��تی کار خ��ود    را 
انجام نمی د   هند   ، مجبور شوند    
کار خ��ود    را به خوب��ی انجام 
د   هند   . د   ر غیر  ای��ن صورت از 

بازار حذف می شوند   . 

پرسش سوم: نقش 
فناوری اطالعات بر توسعه 

کسب و کار
آخرین س��وال مطرح ش��د   ه 
د   رباره نق��ش و تاثی��ر فناوری 
اطالعات بر توس��عه کسب و کار 
ب��ود    که ب��ا ش��رکت کنند   گان 
د   ر میان گذاش��ته ش��د   . بیشتر 
حاضران د   ر جلس��ه با اشاره به 
مزایای فناوری اطالعات د   ر کار 
و اتصال منابع ب��ا هم از طریق 
فناوری های روز به تاثیر مثبت 
فن��اوری اطالع��ات بر توس��عه 
کسب و کارش��ان اذعان د   اشتند    
و آن را باعث باال رفتن س��رعت 
صنع��ت می د   انس��تند   . یکی از 
حاضران، با بی��ان این نکته که 
تاثیرگذار بود   ن فناوری اطالعات 
را نمی توان انکار کرد   ، گفت: د   ر 
ه��ر ص��ورت مثبت ی��ا منفی 
اثرگذار اس��ت. د   ر سطح جهانی 
به یقین کس��ی نمی تواند    تاثیر 
آن را نف��ی کند   ، اما د   ر مملکت 
ما تکنولوژی می آید   . با این حال 
متاس��فانه د   رباره نحوه استفاد   ه 
و برخورد   با آن فرهنگ س��ازی 
صورت��ی  ک��ه  د   ر  نمی کنی��م. 
خیلی بهتر می ت��وان روی این 
موضوع س��رمایه گذاری کرد   . ما 
چ��ون به د   رس��تی از تکنولوژی 
اس��تفاد   ه نمی کنی��م نمی تواند    
چند   ان ثمربخش باشد   . د   ر واقع، 
رون��د    آن د   ر کش��ور ما چند   ان 
بازخورد     و  نیس��ت  چش��مگیر 
چند   ان مناس��بی ن��د   ارد   . مثال 
برای جس��ت وجوی یک مطلب 
ساد   ه د   ر اینترنت چند   ین پنجره 
تبلیغاتی باز می ش��ود    که اتالف 
انرژی و هزینه و وقت اس��ت و 
تبلیغ��ات مازاد    د   ر صفحات وب 
نمونه ای از بخش منفی فناوری 

اطالعات است.
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د  ر هر مجموعه ای، یکسری از 
اطالعات، مزیت رقابتی محسوب 
می شود  ، اما حفظ کرد  ن آنها به 
این معنا نیست که اطالعات 
را ثابت نگه د  اریم، چون این 

اطالعات، امروز رقابتی است و 
فرد  ا منسوخ می شود  . بنابراین 
باید   آنها را همیشه به روز کرد  

شاید    برای بس��یاری از مالکان 
کس��ب و کارها س��واالتی مبنی بر 
میزان قیمت محصوالت به وجود     
آی��د    که د   ر پاس��خ به این س��وال 
می توان گفت افزایش قیمت ها تا 
زمانی می تواند    رش��د    د   اشته باشد    
که عملکرد   های مالی شرکت شما 
نتایج مثبتی را د   ر بر د   اشته باشند   ، 
به شرط آنکه مشتریان کیفیت و 
ویژگی محصوالت ش��ما را د   رک 

کنند   .
حوزه ه��ای  از  بس��یاری  د   ر 
از  اند   ک��ی  تع��د   اد     تج��اری، 
را  ب��زرگ رقاب��ت  ش��رکت های 
ب��رای کس��ب و کارهای کوچ��ک 
مش��کل کرد   ه ان��د    . با ای��ن وجود    
بعضی از ش��رکت های کوچک با 
ویژگی ه��ای منحصر به فرد    خود    
توانسته اند    د   ر حوزه های تخصصی 
بازار نفوذ کنند    . زمانی که ش��ما 
بازار ه��د   ف محص��والت خود    را 
د   رک کنید   ، به کلید   ی ترین نکته 
قیمت گ��ذاری ب��رای محصوالت 
خود    د   س��ت یافته اید    .  باید    توجه 
د   اش��ته باش��ید    که بازار هد   ف و 
استراتژی های قیمت گذاری رابطه 
تنگاتنگی با یکد   یگر د   ارند    . مالکان 
ب��ه تمامی  بای��د     کس��ب و کارها 
قیمت هایی که رقبای خود    برای 
محص��والت د   ر نظ��ر گرفته ان��د    
توج��ه کنند    ام��ا فراموش نکنند    
ک��ه از روی آنه��ا کپی ب��رد   اری 
نکنند    . افزای��ش و کاهش قیمت 
محصوالت می توان��د    د   ر تصمیم 
خرید    مش��تریان تاثیر بگذارد    اما 

مرد   م جنبه های د   یگر محصوالت 
را نیز د   ر نظر می گیرند    . د   و عامل 
د   ر نوع رقابت شرکت های کوچک 
بر سیاست های قیمت گذاری آنها 
تاثی��ر حیات��ی د   ارد  ؛ مکان رقبا و 

ماهیت کاالها و خد   مات آنان.
د   ر بس��یاری از مش��اغل، ب��ه 
اس��تثنای کس��ب و کارهایی ک��ه 
کمی��ت  و  کیفی��ت  می توانن��د    
م��وارد    جنب��ی ارائه ش��د   ه را از 
س��ایر ش��رکت ها متمایز کنند   ، 
کارآفرینان باید    قیمت محصوالت 
خ��ود    را ب��ا قیمت ه��ای منظور 
ش��د   ه توس��ط رقب��ای نزد   ی��ک 
به عن��وان مثال،  انطباق د   هن��د    . 
اگر ی��ک کارخانه چیپس قیمت 
محصوالت خ��ود    را 100 تومان 
افزای��ش د   ه��د   ، مش��تریان برای 
خرید    چیپس به س��مت رقیبان 
آن ش��رکت حرکت خواهند    کرد    . 
ب��د   ون بهره من��د   ی از مزیت یک 
وجهه کس��ب و کار منحصربه فرد    
یک ش��رکت کوچک یا باید    خود    
را ب��ا قیمت های رقب��ای محلی 
انطباق د  هد   یا اینکه فروش خود    

را از د   ست بد   هد   .
اگرچه د   ر مقایسه با شرکت های 
محلی، قیمت های منظور ش��د   ه 
توس��ط رقبای��ی ک��ه د   ر فواصل 
د   ور ق��رار گرفته اند    نقش چند   انی 
د   ر تصمیمات موسسات بازرگانی 
کوچ��ک ند   ارن��د   ، بهتر اس��ت از 
قیمت های آنها نیز آگاه باش��ید   و 

از آن به عن��وان یک نقطه مرجع 
اس��تفاد   ه کنی��د    . با ای��ن وجود   ، 
قبل  کوچک  مالکان شرکت های 
از انطباق خود    با قیمت های رقبا 
باید    انگیزه های آنان را نیز مد   نظر 
ق��رار د   هن��د    . رقبا ممکن اس��ت 
س��اختار قیمت خود    را براساس 
از  منحصربه ف��رد   ی  مجموع��ه 
معیارها بنا نهاد   ه و استراتژی های 
کام��ال متفاوتی را د   نب��ال کنند    . 
انطباق کورکوران��ه با قیمت رقبا 
می تواند    ش��رکت را از نظر مالی 
ناب��ود    کن��د    . ش��رکت هایی ک��ه 
قیمت گذاری خود    را بد   ین ترتیب 
انجام می د   هند    نوعا با این مشکل 
می ش��وند  ،  چرا که خود     مواج��ه 
را د   ر موض��ع ضعف اس��تراتژیک 

می بینند    . 
ماهیت کااله��ا و خد   مات رقبا 
بر سیاست های قیمت گذاری یک 
ش��رکت موثر اس��ت . کارآفرینان 
بای��د    قیمت رقبا ب��رای کاالهای 
مش��ابه یا کاالهایی را که قد   رت 
جانش��ینی نزد   یکی ب��ا کاالهای 
ش��رکت د   ارند    مد   نظر ق��رار د   اد   ه 
و س��پس د   رصد   د    همس��و کرد   ن 
قیمت ه��ای خود    با آنه��ا برآیند    . 
د   ر صورت وجود    ریس��ک باال د   ر 
زمینه تغییر قیمت د   ر مواجهه با 
شرکت های بزرگ تر و قد   رتمند   تر، 
رقابت غیرقیمت��ی می تواند    یک 
استراتژی موثر برای یک شرکت 
به  تغییرقیمت  باش��د    .  کوچ��ک 

نوس��اناتی د   ر حجم فروش منجر 
شد   ه و یک شرکت کوچک ممکن 
اس��ت قاد   ر به تحمل آن نباش��د    . 
عالوه بر این، تغییر مکرر قیمت ها 
می تواند    به وجهه شرکت آسیب 
بزند   و ب��ه تخریب رواب��ط آن با 

مشتریان منجر شود   .
تالش ب��رای ارائ��ه قیمت های 
پایین تر از قیم��ت رقبا می تواند    
به جنگ قیمت منجر ش��ود    که 
بازی خطرناکی برای یک شرکت 
کوچک به حساب می آید    . جنگ 
قیم��ت می تواند    حاش��یه س��ود    
ش��رکت ها را از بین برد   ه و برای 
چند   ی��ن س��ال ب��ه کل صنعت 
صد   م��ه بزن��د    . ب��ه ق��ول یکی از 
نویس��ند   گان بازرگانی، »بسیاری 
از کارآفرین��ان قیمت ه��ای خود    
را تا مرز نقطه س��ربه سر کاهش 
می د   هند    ت��ا بتوانند    رقابت کنند    . 
با این کار، آنه��ا چوب را د   ر النه 
زنب��ور فروک��رد   ه و د   ر را به روی 

فاجعه باز می کنند   .«
د   رآمد    کمت��ر غالب��ا منجر به 
کیفیت کمتر، خد   مات ضعیف تر، 
وفاد   اری  تر،  شلخته  فروشند   گان 
کمت��ر مش��تری و فاجع��ه مالی 
می ش��ود    . جنگ قیم��ت معموال 
زمان��ی آغاز می ش��ود    ک��ه یکی 
از رقب��ا به زعم خ��ود    می تواند    با 
کاهش قیمت ها به حجم فروش 
باالت��ری د   س��ت یابد    . ب��ه جای 
استفاد   ه از سالح های استراتژیک، 

رقبا نیز تص��ور می کنند    که باید    
از همی��ن الگو پی��روی کنند    . با 
این وج��ود    کارآفرین��ان معموال 
قد   رت کاه��ش قیمت را بیش از 
حد    برآورد    می کنن��د    . د   ر چنین 
ش��رایطی حجم فروش به ند   رت 
ب��ه اند   ازه کاف��ی افزایش می یابد    
تا کاهش حاشیه س��ود    ناشی از 
قیم��ت پایین تر را جب��ران کند    . 
شرکتی با حاشیه فروش ناخالص 
25 د   رص��د    که قیم��ت خود    را به 
میزان 10 د   رصد    کاهش می د   هد   ، 
باید    حجم فروش خود    را سه برابر 

کند    تا به نقطه سر به سر برسد   .
ج��ذب  ب��رای  کارآفرین��ان 
مش��تریان وارد    نبرد   ی می شوند    
صد   م��ات  د   ارد     ام��کان  ک��ه 
پیک��ره  ب��ر  را  جبران ناپذی��ری 
کسب و کار خود    و سایر شرکت ها 
وارد    آورن��د    . کارآفرین��ان ممکن 
است د   ر فضای رقابتی بازار د   ست 
به اس��تراتژی های جنون آمیزی 
بزنند    ک��ه ممکن اس��ت قیمت 
محص��والت ش��رکت خ��ود    را تا 
ح��د   ی کاهش د   هند    و با افزایش 
حج��م ف��روش نی��ز نتوانند    به 
س��ود    آوری الزم برس��ند    . حت��ی 
اگر کاهش قیمت کارایی د   اشته 
باشد   ، تاثیر آن غالبا موقتی است . 
مش��تریانی ک��ه ب��ه قیمت های 
پایین تر ع��اد   ت کرد   ه اند    معموال 
به شرکت مذکور وفاد   ار نخواهند    
بود    . بهترین راه برای بقا د   ر جنگ 
قیم��ت، د   وری از آن و تاکی��د    بر 
ویژگی ه��ا، مزای��ا و ارزش ه��ای 
منحصربه فرد   ی است که شرکت 

به مشتریان ارائه می کند   .

آیند  ه کسب و کارها د  ر نبرد   قیمت ها
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نزد   یک ن��وروز اس��ت و همه 
هم��ه  خانه  تکان��ی.  مش��غول 
خانواره��ای ایرانی خ��ود    را د   ر 
ماه ه��ای پایان��ی س��ال آماد   ه 
می کنند    تا خان��ه را نونوار کنند    
و به استقبال نوروز بروند   . برخی 
خانوارها به د   لیل مش��غله زیاد    
نمی توانند    خود   ش��ان این گونه 
کارها را انج��ام د   هند   ، به همین 
ش��رکت های  س��راغ  د   لی��ل 
خد   ماتی نظافت��ی می روند    تا از 
آنها بهره ببرند   . اگر ش��ما نیز د   ر 
این شغل فعالیت می کنید    باید    
بد   انید    د   و ماه پایانی سال فصل 

بره کشان شماست! 

رازدارباشید
ش��ما پی��ش از ه��ر چی��ز 
به عن��وان مد   یر ی��ک مجموعه 
خد   ماتی بای��د    کارمند   ان خود    
را توجیه کنید    ک��ه رازد   ار خانه 
مش��تریان باش��ند    و هر چه را 
از صاح��ب خان��ه می بینن��د    
همان ج��ا فرام��وش و بع��د    از 
کار مح��ل را ت��رک کنن��د   . از 
آنجای��ی که کارمند   ان ش��ما با 
شخصی ترین وس��ایل مشتری 
برخ��ورد    خواهند    د   اش��ت لذا 
ارائ��ه  همچنی��ن  و  رازد   اری 
خد   مات مناس��ب می تواند    نظر 
مش��تری را نس��بت به شرکت 

شما جلب کند   . 

پیشینهخودرایادآوری
کنید

برای اینک��ه بع��د    از روزهای 
نوروز نیز به اند   ازه همین ماه سود    
د   اشته باشید   ، کافی است به چند    
نکته اساسی توجه ویژه کنید    که 
یک��ی از آنها تبلیغات گس��ترد   ه 
اس��ت. د   ر هم��ه ایام س��ال باید    

جلوی چشم مش��تریان باشید    
اما نزد   یک ن��وروز بای��د    جلوی 
د   ید   ش��ان را بگیرید   . با توجه به 
س��پری ش��د   ن ایام پایانی سال 
برخی ش��رکت ها هس��تند    که 
به صورت موق��ت فعالیت خود    را 
آغاز می کنند    و ممکن است بعد    

از نوروز ه��م خبری از آنها 
نباش��د    اما چیزی که مهم 
اس��ت این خواهد    بود    که 
شما باید    د   ر طول سال د   ر 
د   سترس مشتریان باشید   . 
تبلیغات خود    را از تراکت 
و چس��باند   ن تبلی��غ د   ر 
منزل بگذرانید    و به بخش 
پیامک��ی توجه وی��ژه ای 
د   اش��ته باش��ید   . ش��اید    
اگ��ر روزی یکب��ار آن هم 
به صورت تصاد   ف��ی برای 
200 شماره تبلیغات خود    
را ارس��ال کنی��د   ، حد   اقل 

نیمی از مش��تریان خود    را از این 
طریق تامین کرد   ه اید   . 

اگر شرکت شما د   ارای سابقه 
فعالی��ت موف��ق اس��ت، حتما 
آن را د   ر تبلیغات��ی ک��ه ارائ��ه 
می د   هی��د    بیان کنی��د   . این کار 
باعث می شود    مش��تری اعتماد    
بیش��تری به ش��ما پید   ا کند   . از 
س��وی د   یگر باید    اف��راد   ی را به 
خانه مش��تریان بفرس��تید    که 
از آنها مطمئن باش��ید    و به قول 
معروف بتوانید    روی اسم ش��ان 
قس��م بخورید   . چون د   ر صورت 
بروز مشکل این شما هستید    که 
باید    پاسخگوی مشتری باشید   . 
پ��س کارمند   ان��ی را برگزینید    
که د   ارای پیش��ینه موفق کاری 

هستند   . 

ایدههاییبراینظافتارائه
دهید

بیش��تر افراد    ب��رای نظافت 

منزل از یک نف��ر بهره می برند    
اما ش��ما می توانید    پیش��نهاد    
جد   ی��د    و ب��ه صرف��ه ای را ب��ه 
به عن��وان  بد   هی��د   .  مش��تری 
مث��ال بگویی��د    هزین��ه ی��ک 
روزم��زد     به ص��ورت  کارگ��ر 
50 ه��زار توم��ان اس��ت اما ما 

یک روزه خانه ش��ما را با س��ه 
کارگر به ط��ور کام��ل نظافت 
می کنی��م و تنه��ا 100 ه��زار 
تومان د   ریاف��ت خواهیم کرد   . 
ای��ن پیش��نهاد    طبیعت��ا برای 
مش��تری به صرفه خواهد    بود   . 
کارهای  می توانی��د     همچنین 
مش��تری را جوی��ا ش��وید    و 
هزین��ه پیش��نهاد   ی را مطرح 
کنید    و بگویی��د    د   ر مد   ت زمان 
کوتاه تر با تعد   اد    کارگر بیش��تر 
کار ش��ما اجرایی خواهد    ش��د   . 
برای اینکه مش��تری ش��رکت 
ش��ما برایش به صرفه تر باش��د    
مواد    ش��ویند   ه می تواند    توسط 
شرکت شما تامین شود   . حتی 
می توانی��د    از محصوالت د   رجه 
یک که به س��ختی د   ر کش��ور 
یافت می ش��ود    و تاثیر بسزایی 
د   ر نظاف��ت و پاکیزگ��ی منازل 
د   ارد    به��ره ببری��د   . محصوالت 
منحصر به فرد    ش��رکت شما را 

منحصر ب��ه فرد    خواه��د    کرد   ، 
د   ر آن موق��ع می توانی��د    مانند    
بازارهای انحصاری د   یگر نحوه 
خد   م��ات را به د   س��ت گیرید    و 
مش��تریان فراوانی ب��رای خود    

جمع آوری کنید   . 

استخدامکارمندان
خانموآقا

برخ����ی نظاف�ت ه��ا 
مربوط به د   اخ��ل منازل 
و برخ��ی د   یگ��ر مربوط 
ب��ه راه��رو و مش��اعات 
اس��ت. حتما از مشتری 
کارهایی را که باید    انجام 
ش��ود    جویا ش��وید    تا بنا 
به تش��خیص و پیشنهاد    
خ��ود    کارمن��د   ان آقا یا 
خان��م را ب��رای خد   مات 
معرفی کنید   . این مسئله 
به ش��ما کم��ک می کند    
از کارهای��ی ک��ه بای��د    انجام 
د   هید   ، مطلع ش��وید   . همچنین 
ش��ما را نس��بت به وظایف تان 
متعهد    خواه��د    ک��رد   . اگر کار 
مورد   نظ��ر د   ر ی��ک روز تم��ام 
نش��د    ش��ما وظیفه د   ارید    کار 
را ب��د   ون د   ریافت مبل��غ اضافه 
د   ر روز بع��د    انجام د   هی��د   . اگر 
غیر از این باش��د    باید    از قبل با 
مش��تری هماهنگی های الزم 
انج��ام ش��ود   . نح��وه پرد   اخت 
مش��تری یکی د   یگر از راه های 
جلب توج��ه اس��ت. حتما بعد    
از پرس��ش خد   مات مورد   نظر، 
قیمت آن را به مش��تری اعالم 
کنی��د    و بگویید    ف��الن مبلغ را 
د   ر ازای د   ریافت قبض به همراه 
مهر ش��رکت د   ریافت خواهید    
کرد   . این کار شما یک نوع روند    
اد   اری اس��ت که باعث افزایش 
سفارش��ات می ش��ود   . از آنجا 
که د   ر این م��اه کارها به صورت 

فش��رد   ه انجام می ش��ود   ، حتما 
د   ر موقع مقرر و تعیین شد   ه د   ر 

محل حاضر باشید   . 

ارائهفرمنظرسنجی
برای جل��ب توجه مش��تری 
از  وی  رضای��ت  کس��ب  و 
ارائ��ه خد   مات ش��رکت، ش��ما 
می توانی��د    د   و فرم نظرس��نجی 
را یک��ی به ص��ورت د   س��تی و 
یک��ی به ص��ورت اینترنت��ی د   ر 
س��ایت خود    طراح��ی کنید   . با 
ای��ن کار می توانی��د    انتق��اد   ات 
و پیش��نهاد   ات مش��تری را د   ر 
جهت بهبود    کیفی��ت خد   مات 
به کار گیرید    و نظر مش��تریان 
را د   رخص��وص خد   مات��ی ک��ه 
د   ریاف��ت کرد   ه اند    جویا ش��وید   . 
ش��اید    ای��ن کار ش��ما ب��رای 
نخس��تین ب��ار د   ر این ش��غل 
باش��د    و حتما مورد    اس��تقبال 
مش��تریان قرار خواهد    گرفت. 
د   یگ��ر  ش��رکت های  مانن��د    
خد   مات د   هن��د   ه نباش��ید    ک��ه 
به ق��ول مع��روف کارش��ان که 
حل شد    و پول را د   ریافت کرد   ند    
مش��تری را فراموش می کنند   . 
آنه��ا موقتی هس��تند    و ش��ما 
د   ائم. ب��ه مرحله پایان��ی توجه 
کنی��د   . ب��رای مش��تریان خود    
کد    اش��تراک د   ر نظ��ر بگیرید    و 
تخفیفاتی را برای جذب مشتری 
بیشتر ارائه د   هید   . به عنوان مثال 
با 10 بار ارائ��ه خد   مات د   ر منزل 
ش��ما راه پله های ت��ان رای��گان 
نظاف��ت خواهد    ش��د   . ی��ا اینکه 
برای مش��تریانی که زیاد    از شما 
خد   م��ات می گیرن��د    تخفیفات 
د   رص��د   ی د   ر نظ��ر بگیری��د    ت��ا 
برای شان بیش��تر به صرفه شود   . 
د   ر روزهای پایانی سال، تخفیف 
بیش از هر روش د   یگ��ری برای 

جذب مشتری موثر است. 

بسکینرابینز؛پایهگذارفرانشیز
درصنعتبستنیفروشی

بسکین رابینز یکی از ش��ناخته شد   ه ترین برند   های 
بستنی د   ر سراسر جهان اس��ت که تاسیس آن د   رست 
ب��ه زم��ان پ��س از جن��گ د   وم جهان��ی د   ر کالیفرنیا 
بازمی گرد   د   . د   ر س��ال 1945، بارت بس��کین و آورین 
رابینز، ب��ه فکر تاس��یس مغ��ازه ای افتاد   ند    ک��ه تنها 
به فروش بس��تنی بپ��رد   ازد    و بتواند    ب��ه مکانی برای 
د   ور هم جمع ک��رد   ن خانواد   ه ها تبد   یل ش��ود   . بارت و 
آورین هر د   و به ش��د   ت طرفد   ار طعم سنتی بستنی ها 
بود   ه و به د   نب��ال آن بود   ند    با ایجاد    ن��وآوری و افزود   ن 
ترکیبی از طعم های مختلف به بستنی ها و ایجاد    تنوع 
د   ر محصوالت خود   ، پاس��خگوی طیف گس��ترد   ه ای از 
سلیقه ها باشند    و فضایی گرم و مفرح را برای مشتریان 

د   ر بستنی فروشی خود    ایجاد    کنند   . 
بستنی فروش��ی های بس��کین و رابینز د   ر ابتد   ا کار 
خود    را د   ر د   و مغازه جد   ا از هم آغ��از کرد   ند   ، اما ترکیب 
آنها د   ر س��ال 1953، تنوع بس��تنی های عرضه ش��د   ه 
د   ر بستنی فروش��ی های بس��کین رابینز را به 31 طعم 
افزایش د   اد   . لوگوی ای��ن کمپانی نیز به نحوی طراحی 
ش��د   ه که د   ر آن عد   د    31 به عنوان نم��اد   ی برای تعد   اد    
طعم های بس��تنی های ارائه شد   ه د   ر بس��کین رابینز، 
به وض��وح د   ید   ه می ش��ود   . با رش��د    تع��د   اد    مغازه های 
بستنی فروش��ی، ب��ارت و آورین د   ریافتند    ب��رای آنکه 
بتوانند    همچنان اس��تاند   ارد   های کیف��ی اولیه خود    را 
حفظ کنند   ، الزم است هر مغازه یک مد   یر د   اشته باشد    
که انگیزه مالکیت و س��هیم بود   ن د   ر د   رآمد   ، او را بر آن 
د   ارد    د   ر جهت حفظ کیفیت محصوالت، نهایت تالش 
خود    را به کار گیرد   . ش��اید    بتوان اد   عا کرد    بس��کین و 
رابینز د   ر آن زمان پایه گذار مفهوم فرانشیز د   ر صنعت 
بستنی فروش��ی بود   ند   . بس��کین رابینز همچنان رشد    
خود    را اد   ام��ه د   اد    تا جایی که د   ر اواس��ط د   هه 1960، 
این کمپانی توانست با د   اش��تن بیش از 400 شعبه د   ر 
اقصی نقاط ای��االت متحد   ه آمریکا، به برند   ی پیش��تاز 
د   ر آن کشور تبد   یل ش��د   ه و د   ر د   هه 1970 با تاسیس 
شعبه هایی د   ر ژاپن، عربستان، کره و استرالیا، فعالیت 
بین المللی خود    را با شعار »ش��اید    همه اشخاص تمام 
طعم های بستنی های ما را د   وس��ت ند   اشته باشند    اما 
برای هر س��لیقه ای، یک طعم پیشنهاد   ی د   اریم« آغاز 

کند   . 
د   ر کن��ار تحقیق��ات و آزمایش هایی که ب��ه منظور 
تولید    بس��تنی های بی نق��ص د   ر اولویت کار بس��کین 
رابینز قرار د   اشته است، توجه رابینز به بحث بازاریابی، 
یکی از عم��د   ه عوامل موفقی��ت روزاف��زون این برند    
شناخته ش��د   ه د   ر سراس��ر جهان بود   ه اس��ت. یکی از 
نوآوری ه��ای این کمپان��ی د   ر برنامه ه��ای بازاریابی، 
مربوط به زمانی می ش��ود    که گروه بیتل��ز د   ر د   هه 60 
به لس آنجلس س��فر کرد   ؛ اضافه کرد   ن آنی طعم د   انه 
بیتل به مجموعه طعم های بس��تنی ها، توانست توجه 
بس��یاری از طرفد   اران این گروه را ب��ه خود    جلب کند   . 
ضمنا د   رس��ت یک هفته پس از آنک��ه فضاپیمای نیل 
آرمس��ترانگ موفق ش��د    روی ک��ره ماه ف��رود    بیاید   ، 
بس��کین رابینز طعم کیک پنی��ری را ب��ه افتخار این 
د   س��تاورد   ، به مجموع��ه طعم های بس��تنی های خود    
 اضافه ک��رد   . رابین��ز حتی پالک ماش��ین خ��ود    را به

BR 31 تغییر د   اد   ه و به این وس��یله توجه بسیاری از 
افراد    را به تنوع محصوالت بس��کین رابینز جلب کرد   ه 
و آنها را ترغیب به امتحان ک��رد   ن طعم های تازه کرد   . 
متاسفانه ش��ریک رابینز یعنی بارت بسکین، نتوانست 
ش��اهد    رش��د    بین المللی برند    بس��کین رابینز باشد    و 
د   ر س��ن 54 س��الگی بر اث��ر حمله قلبی د   رگذش��ت. 
د   ر حال حاضر، ای��ن کمپانی بیش از 7300 ش��عبه د   ر 
نزد   یک به 50 کش��ور خارج از ایاالت متح��د   ه آمریکا 
د   ارد    ک��ه د   ر آنها طعم هایی از بس��تنی را متناس��ب با 

ذائقه مرد   م هر کشور عرضه می کند   .

نقشهذهنی
آیا می د   انستید    نقش��ه ذهنی ارتباط بین موضوعات، 
مفاهیم و مش��کالت مختلف را با موضوعات د   یگر نشان 
می د   هد   ؟ نقش��ه ذهنی یک اب��زار کارآمد    ب��رای توفان 
ذهنی است که به شکل های مختلف اید   ه های متفاوت، 
مشکالت و موضوعات گوناگون و روابط بین آنها را نشان 
می د   هد   . این روش کمک می کن��د    ضمن مرتب کرد   ن و 
نظم د   اد   ن به اند   یش��ه های مختلف موجود    د   ر ذهن فرد    
یا افراد    بتوانیم اد   راک بهت��ری از موضوعات پیچید   ه پید   ا 
کنیم. معموال یک نقش��ه ذهنی با یک موضوع یا مشکل 

محوری که د   ر مرکز نقشه قرار می گیرد    آغاز می شود   .

ام�����روزه ب��ه کارگی����ری 
هوش��مند  ی  چون  مفاهیم��ی 
کسب و کار به د  لیل ایفای نقش 
د  ر تصمیم گی��ری س��ازمانی و 
ارتق��ای به��ره وری د  ر صنای��ع 
مختلف بسیار مورد   توجه است. 
د  ر س��ازمان های موفق مباحث 
برنامه ری��زی جام��ع، مد  یریت 
زنجیره تامین، مد  یریت ارتباط 
با مش��تری د  ر کنار هوشمند  ی 
کس��ب و کار و تحلی��ل رقب��ای 
اخ��ذ  منظ��ور  ب��ه  س��ازمان 
تصمیم های راهب��رد  ی و حتی 
چرخش های آنی قرار می گیرد  . 

د  ر س��ال های اخیر، هوشمند  ی 
کس��ب و کار به یک��ی از مفاهیم 
اساس��ی مد  یریت تبد  یل ش��د  ه 
و د  ر س��ازمان های پیش��رو ب��ا 
فرهنگ س��ازمانی عجین شد  ه 

است. 
افزای�����ش هوش�����مند  ی 
کسب و کار، سازمان را نسبت به 
اطالعات محیط کسب و کار آگاه 
کرد  ه و امکان تجزی��ه و تحلیل 
صحی��ح و ب��ه موق��ع د  اد  ه ها و 
اطالع��ات را فراه��م م��ی آورد  . 

کتاب هوش��مند  ی کس��ب و کار 
با رویکرد  ی جامع نوش��ته بابک 
س��هرابی یورتچ��ی و همکاران 
ب��ا بیان��ی روان به ای��ن موضوع 
می پ��رد  ازد  . د  ر قس��متی از این 
کتاب می خوانیم: هوش��مند  ی 
چارچ��وب  ی��ک  کس��ب و کار 
کاری ش��امل فرآیند  ه��ا، ابزار و 
فناوری های مختلف اس��ت که 
برای حرکت از د  اد  ه به اطالعات 
و از اطالعات ب��ه د  انش طراحی 
ش��د  ه و موج��ب ایج��اد   ارزش 

افزود  ه برای س��ازمان می شود  . 
با اس��تفاد  ه از د  انش به د  س��ت 
آمد  ه، مد  یران سازمان می توانند   
تصمیمات بهتری اتخاذ کنند   و 
با طرح برنامه ه��ای عملی برای 
سازمان، فعالیت های کسب و کار 
را به ص��ورت موثرت��ری انج��ام 
هوش��مند  ی کسب و کار  د  هند  . 
ی��ک اب��زار نیس��ت، بلک��ه یک 
معماری اس��ت. یک��ی از نکات 
مثبت این کتاب این است که د  ر 
انتهای هر فصل منابع فارسی و 

انگلیس��ی استفاد  ه ش��د  ه برای 
مطالعه بیش��تر ذکر شد  ه است. 
ای��ن کت��اب د  ر 460 صفحه و 
قیم��ت 28 هزار تومان توس��ط 
موسس��ه کتاب مهربان نشر به 

چاپ رسید  ه است. 

هوشمندیکسبوکار
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کتابخانه

پروانهمسجل
پاسخکارشناس؛دکترفرزادمقدم:

برای جذب ب��ازار تازه ب��ه اجرای روش ه��ای مختلفی 
نیاز اس��ت. نمون��ه ای از این روش ه��ا که اج��رای آن د   ر 
ایران می تواند    ب��ه فروش و جذب مش��تریان آژانس های 
گرد   ش��گری کمک کن��د   ، توجه ب��ه اقش��اری از جامعه 
اس��ت که د   یگر آژانس ها برای آنها فعالی��ت ویژه ای انجام 
نمی د   هند   . این روش د   ر ایران خیلی اجرا نشد   ه و به نظرم 
جای اجرای آن هنوز خالی اس��ت. د   ر ای��ن نمونه، آژانس 
باید    روی بخش خاصی از بازار متمرکز ش��ود   . برای مثال 

د   ر کش��ور ما تعد اد زیاد   ی بازنشسته هس��تند   ، قشری که 
هیچ آژانس��ی د   ر زمینه برگزاری تور برای ش��ان فعالیت 
خاصی انجام نمی د   هد   . حال اگر آژانس��ی همان جلسات 
را برای این قشر برگزار کند   ، مطمئنا فروش خوبی خواهد    
د اش��ت   . البته جلساتی که برای این قش��ر برگزار می شود    
مانند    سمینار و وبینار نیس��ت. به گونه ای مراسم باید    شاد    
و مفرح باشد   . برای مثال اجرای موسیقی، تعریف خاطره 
و لطیفه و برنامه های مس��ابقه های مختلف متناس��ب با 
ش��رایط مش��تریان. البته این مراس��م برای بازنشسته ها 
د   ر بسیاری از کش��ورها از س��وی آژانس ها رایگان برگزار 
می ش��ود   . هد   ف جلس��ات، ایجاد    فضای مفرح ب��رای آنها 
نیست، هد   ف جمع کرد   ن بازنشس��ته ها و اطالع رسانی به 

آنها د   رباره برگزاری توری اس��ت که قرار اس��ت سه هفته 
بعد    اجرا ش��ود   . مثال د   ر آن مراسم گفته ش��ود    که این تور 
مخصوص بازنشسته ها ست )یعنی شرایط و امکانات سفر 
برای سنین آنها طراحی شد   ه است( و از آنجایی که آژانس 
می د   اند    د   رآمد    این قش��ر کم اس��ت، هتل ه��ا و پروازهای 
ارزان تر ارائه ش��د   ه یا حت��ی با کمک بانک ها تس��هیالتی 
نیز ارائه می ش��ود   . د   ر چنی��ن اقد   امی ه��ر د   و طرف برند   ه 
هستند   ؛ یعنی هم بازنشس��تگان می توانند    به مکان هایی     
س��فرکنند    که نم��ی توانس��تند و ه��م ب��رای آژانس ها 
به خصوص د   ر فصل کم مشتری که خد   مات ارزان تر است 
سود   آور خواهد بود   . همچنین آنها می توانند    د   ر این مواقع 

بازاری جد   ید    را برای فعالیت به د   ست بیاورند   . 

بازاریابیآژانسگردشگری

پرسش:صاحبیکآژانسگردشگریهستم.مدتیاستبهدنبالیکبازارجدیدازمشتریانتازهمیگردم.براییافتناینبازار
تازهوجذبمشتریاناینبازارچهتوصیهایبهآژانسمندارید؟ کلینیک کسب و کار

استراتژيیافرهنگ
کداممهمتراست؟

خیلي وقت ه��ا مد   یران د   ر پاس��خ به این س��وال که 
چرا برنامه هاي آنها با موفقیت هم��راه نبود   ه یا اقد   امي 
د   رخصوص برنامه ریزي براي سازمان خود    نمي کنند   ، 
فرهنگ سازماني را مانعي د   ر مسیر اجراي برنامه هاي 
خود    مي د   انند   . حت��ي از پیتر د   راکر نیز نقل ش��د   ه که 
»اس��تراتژي د   ر بهترین حالت یک نیم چاش��ت براي 
فرهنگ است!« این جمله به ویژه مورد    عالقه آن د   سته 
مد   یراني است که فرهنگ را شرطي الزم و کافي براي 

موفقیت خود    مي د   انند   .
این د   س��ته اف��راد    عقید   ه خ��ود    را این گون��ه توجیه 
مي کنند    که »اس��تراتژي تنها ط��رح و برنامه اي روي 
کاغذ اس��ت، اما فرهنگ نحوه انجام کارها را مشخص 
مي کند   . هم��ه مي توانند    اس��تراتژي د   لخ��واه خود    را 
د   اش��ته باش��ند    اما خلق فرهنگي متمایز بسیار د   شوار 
است. حتي یک اس��تراتژي عالي، بد   ون فرهنگي غني 
فاقد    هرگونه ارزشي خواهد    بود   . د   رحالي که شرکتي با 
یک فرهنگ غني، مي تواند    با یک اس��تراتژي معمولي 
نی��ز پیش��رفت کند   . ضم��ن آنک��ه تغییر اس��تراتژي 
ساد   ه تر از تغییر فرهنگ است.« به بیان ساد   ه و کوتاه، 
استراتژي موضوعي پیش پاافتاد   ه د   ر مقایسه با فرهنگ 

است.
اگرچه نمي ت��وان منکر اهمی��ت و ارزش فرهنگ و 
نقش آن د   ر پیشرفت و ارتقاي س��ازمان شد   ، اما اتخاذ 
چنین د   ید   گاهي ب��ه منزله از د   س��ت د   اد   ن هم افزایي 
ناش��ي از همسوس��ازي فرهنگ و اس��تراتژي اس��ت. 
استراتژي س��ازمان به طور خالصه پاس��خ د   و سوال را 
بیان مي کند   : 1( ش��رکت باید    د   ر چه کسب وکارهایي 
فعالیت کند   ؟ و 2( د   ر هر کد   ام از این کس��ب وکارها، با 

چه ویژگي هایي باید    وارد    بازار شود   ؟ 
توانایي ه��اي فرهنگ��ي خ��اص یک ش��رکت نقش 
کلید   ي د   ر پاسخ به س��وال نخس��ت د   ارد   . براي مثال، 
ش��رکت هایي که ماهیت فعالیت و هویت آنها مبتني 
بر خالقیت و نوآوري اس��ت، نباید    د   ر کسب وکارهایي 
با حاشیه س��ود    اند   ک وارد    ش��وند    که رقابت آنها بر سر 
قیمت اس��ت. براي مثال ش��رکت هاي د   ارویي که د   ر 
پي کشف د   اروهاي جد   ید    هس��تند   ، نمي توانند    د   ر بازار 
د   اروهاي عمومي ارزش آفریني کنند   . الزامات فرهنگي 

د   ر این بازارها تفاوت بسیاري د   ارند   .
زماني که اس��تراتژي یک ش��رکت تعیین مي شود   ، 
توجه به حفظ انس��جام فرهنگي آن ض��روري خواهد    
بود   . با این وجود    حتي یک فرهنگ قوي نیز نمي تواند    
تصمیمات استراتژیک ناد   رس��ت را جبران کند   . جک 
ولش، مد   یرعامل پیش��ین ش��رکت جنرال الکتریک، 
به عنوان یکي از کارآمد   ترین فرهنگ هاي کس��ب وکار 
 Kidder د   ر س��طح جهان، تصمیم به خرید    ش��رکت
Peabody  را به د   لی��ل عد   م تناس��ب فرهنگي آن با 
قابلیت هاي فرهنگ��ي جنرال الکتریک یک شکس��ت 
تجاري معرف��ي کرد   ه اس��ت. د   ر واق��ع، تاثیر فرهنگ 
بر موفقیت ش��رکت تنها تا زماني اس��ت که ش��رکت 
اس��تراتژي مناس��بي د   ر پی��ش گرفته باش��د   . غناي 
فرهنگي یک شرکت نمي تواند    تصمیمات استراتژیک 

اشتباه آن را جبران کند   .

از س��وي د   یگر، فرهنگ د   ر تعیین استراتژي رقابتي 
س��ازمان نیز نقش��ي اساس��ي د   ارد   . فرهنگ د   ر قالب 
موارد   ي نظیر ترکیب محصول، سیاست قیمت گذاري 
و کانال هاي توزیع، متغیري ضروري است که خواسته 
یا ناخواس��ته د   ر انتخاب استراتژي هاي رقابتي اهمیت 
د   ارد   . ای��ن ام��ر به ویژه زماني مطرح اس��ت ک��ه رفتار 
کارکن��ان، به وی��ژه د   ر بخش ص��ف، مي توان��د    براي 
مش��تریان خلق مزیت کند   . اینجاس��ت که مش��تري 
عالوه بر ویژگي ه��ا و مزایاي معل��وم، د   ر انتخاب خود    
ب��ر جنبه ه��اي ناملم��وس نیز توج��ه مي کن��د   . ارائه 
  Southwest خد   مات ارزان و با کیفیت د   ر ش��رکت
No r    ارائه خد   مات فراتر از انتظار توس��ط کارکنان

dstrom همگي از مس��یر تغییر تد   ریجي هنجارها و 
باورهاي رفتاري آنها حاصل شد   ه است.

نفي اس��تراتژي به بهان��ه فرهنگ، ظلمي د   وس��ویه 
به هر د   و محس��وب مي ش��ود   . این گفتار که »فرهنگ 
س��ازمان ما اج��ازه تغییر نمي د   ه��د   « بیش��تر نوعي 
گریز از مس��ئولیت تحول آفریني مد   یران اس��ت. باید    
د   انس��ت که هیچ فرهنگي بد   ون تد   بیر و تحلیل تغییر 
نمي کن��د    و انتظار تحولي ن��اگاه و انقالبي د   ر فرهنگ، 
بد   ون برنامه ریزي و انطباق با د   انش روز آرزویي محال 
اس��ت. به جاي آنکه فرهن��گ را بهانه اي ب��راي فرار از 
نوآوري و اتخاذ رویکرد   هاي نوین بسازید   ، اجازه د   هید    
اند   یشه هاي نو و فرهنگ س��ازمان همد   یگر و د   ر نهایت 

شرکت را تقویت کنند   .

خبرهایجدیدومرموزاز
محصولجدیداچتیسی

د  رس��ت روز بعد   از اینکه اکانت توییتر اچ  تی  س��ی 
انگلس��تان تایید   ک��رد   ک��ه HTC One جد  ید   د  هم 
اس��فند  ماه رونمایی خواهد   ش��د   اکانت آمریکایی این 
شرکت حاال از رس��ید  ن »چیزی بزرگ« خبر می د  هد   
 و احتم��ال معرف��ی One M9  پ��الس را د  ر کن��ار

One M9 قوت می بخشد  .
به گزارش فارنت، اچ تی س��ی د  ر مت��ن خود   آورد  ه 
اس��ت: چیز »بزرگی« از اچ  تی  س��ی د  ر راه است. یک 
»عد  د   بزرگ« را د  ر فضا تصور کنید  . س��پس یک عمل 
ریاض��ی روی آن انجام د  هی��د  . ممکن اس��ت منظور 
اچ  تی  سی یک گوش��ی وان جد  ید   باش��د   اما شاید   هم 
منظور این است که عمل ریاضی پالس یا همان جمع 

را نیز باید   د  ر کنارOne M9  جد  ید   انتظار د  اشت. 
به هر ح��ال طبق اطالع��ات لورفته تاکن��ون تقریبا 
مطمئن هس��تیم که One M9 با صفحه  نمایش��ی 
پن��ج اینچ��ی و ف��ول اچ د  ی، د  وربین ه��ای 20 و 13 
مگاپیکسلی، اسپیکرهای قد  رتمند   و سه گیگابایت رم 

د  ر راه است.  
از آن جا ک��ه HTC One M9 قرار اس��ت د  ر یک 
روز با گلکس��ی اس 6 سامس��ونگ معرفی شود   هر د  و 
ش��رکت س��عی د  ارند   تا توجه کاربران بیش��تری را به 
گوش��ی خود   معط��وف کنند   و ب��ا تیزره��ای مختلف 

هیجان کاربران را بیشتر و بیشتر کنند  .

اگرشماهمدرکس�بوکارخودباچالش�یروبهروهس�تید،درصورتتمایلمش�کلخودراازطریقایمیلbusiness@forsatnet.irبامادرمیانبگذاریدو
پاسخخودرادرهمینبخشپیگیریکنید.
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 64,525,80شاخص کل
(152,58)میزان تغییر
B 2,890,987,083ارزش بازار

B 932,478ارزش معامالت
M 440,165حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(49,05)1,921فوالد  مبارکه

(28,19)10,265پتروشیمی خلیج فارس
(25,42)2,953نفت و گاز پارسیان
(25,22)2,090پتروشیمی تامین

2,00423,19بانک ملت

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 7,64413,594نورد آلومینیوم

B 1,5002,286س. صنعت سیمان
B 11,2991,700ایران مرینوس

B 8,0611,612فرآورده های تزریقی
B 6,5881,318ماشین سازی اراک

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 25,81767,296پتروشیمی فناوران

B 5,04033,994حفاري شمال
B 13,3044,413سیمان دورود

B 4,2503,785ح. پتروشیمی شازند
B 13,1853,404نفت پارس

درصد قیمتنام کامل شرکت
5,9636,31گروه صنعتی بارز

2,4213,99رینگ سازی مشهد
5,0773,95گروه صنعتی ملی

2,0383,93مهرکام پارس
2,1463,92لعابیران

درصدقیمتنام کامل شرکت
(7,48)2,412ریخته گری تراکتورسازی
(4)16,961مواد اولیه داروپخش

(3,99)4,648صنعتی آما
(3,96)7,751فرآورده های تزریقی
(3,96)4,944صنایع شیمیایی فارس

ارزشحجمنام کامل شرکت
M60,143 B 40,615زامیاد

M17,299 B 23,687بانک صادرات
M45,806 B 22,722گروه بهمن

M24,647 B 22,423کمباین سازی
M13,866 B 19,112ح. رایان سایپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M60,143 B 40,615زامیاد

M45,806 B 22,722گروه  بهمن 
سیار  B 952,38928,869ارتباطات 

M27,333 B 13,638بانک ملت
M24,647 B 22,423کمباین  سازي  

تعدادقیمتنام کامل شرکت
10993754کمباین سازی

14813454زامیاد
7251809ح. رایان سایپا
7301750بانک صادرات
2998981صنایع آذرآب

 716,80شاخص کل
(2,40)میزان تغییر

B 790,704ارزش معامالت
M 107,446حجم 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

ب��ورس ته��ران در معامالت 
دوش��نبه پنجم اس��فند بدون 
توجه به وعده هاي مس��ئوالن 
اقتصادي در نشست هم اندیشي 
فع��االن بازار س��رمایه، به روند 
نزولي خود ادام��ه داد و با افت 
152 واحدي ش��اخص کل به 
نیم��ه کانال 64 ه��زار واحدي 
رس��ید. روزگذش��ته ش��اخص 
ارزش��ي)،   - (وزن��ي  قیم��ت 
و  وزن)  (ه��م  کل  ش��اخص 
شاخص قیمت (هم وزن) پس 
از شش سال به نمایش گذاشته 
شد که این شاخص ها به ترتیب 
اف��ت  واح��د   13 و   14  ،95
داشته اند. ش��اخص هاي جدید 
بورس تهران ش��امل ش��اخص 
قیم��ت ب��ا ادامه از ش��اخص 
TPIX از آذر 1387، شاخص 
قیم��ت (ه��م وزن) از ابتداي 
س��ال 93 با پایه 10000 واحد 
و شاخص قیمت و بازده نقدي 
(هم وزن) از ابتداي س��ال 93 
با پای��ه 10000 واحد از پنجم 
اس��فند در تمام س��امانه هاي 
مرتبط با بازار سهام به نمایش 
عمومي درمي آید. این اقدامات 
در جهت ش��فافیت بیشتر بازار 
ب��ورس اس��ت ک��ه مطمئنا به 
نفع بازار ب��ورس تهران خواهد 
ب��ود. ت��ا س��ال 87 ش��اخص 
قیمت محاس��به مي ش��د، اما 
به دلی��ل برخي محدودیت هاي 
سیس��تمي انتش��ار ش��اخص 
قیمت متوقف و شاخص کل که 
مجموع شاخص قیمت به عالوه 

بازده بود، جایگزین آن شد.

بي اعتنایي فعاالن 
بازار سهام به وعده هاي 

مسئوالن
بازار  اخیر  روزهاي  شرایط 

س��هام بیانگر این نکته است 
که فع��االن ب��ورس بیش از 
ه��ر زم��ان دیگ��ري منتظر 
وضعی��ت  ش��دن  مش��خص 
مذاکرات هس��ته اي هس��تند 
و به صحبت ه��ا و وعده هاي 
نظر گرفتن  با در  مس��ئوالن 
رون��د گذش��ته بازار س��هام 

اعتنایي ندارند. 
پیرامون  خب��ر  مهم تری��ن 
ان�ت�ف���اع  ح���ق  ب����ورس 
25 درص��دي معادن س��نگ 
آهن بود که روز گذش��ته در 
مجل��س به تصویب رس��ید و 
نماد  بازگشایي  در کنار عدم 
ش��رکت هاي پاالیش��گاهي و 
پتروش��یمي  صنعت  ابهامات 
در ن��رخ خ��وراک، موج��ب 
بازار س��هام  عمیق تر  رک��ود 
ش��د. همچنین هنوز مشکل 
مرتفع  بانکي  کالن  سودهاي 
نش��ده و ب��راي بس��یاري از 
س��ودهاي  س��رمایه گذاران، 

روزش��مار بانک��ي جذابی��ت 
چنان ک��ه  دارد،  زی��ادي  
به دلی��ل کاهش تقاضا و افت 
تهران  ب��ورس  در  قیمت ه��ا 
معام��الت  حج��م  و  ارزش 
در  و  ک��رد  پی��دا  کاه��ش 
میلیون س��هم   382 مجموع 
ب��ه ارزش 80 میلیارد تومان 
دادوستد ش��د و ارزش بازار 
س��رمایه نی��ز به دلی��ل افت 
قیمت ها تا س��طح 289 هزار 
یافت.  کاهش  تومان  میلیارد 
درعین حال در جلسه هیات 
پذیرش  پذیرش درخواس��ت 
و عرض��ه اولیه ش��رکت هاي 
پتروش��یمي فجر و س��یمان 
ساوه بررس��ي و با ورود آنها 
به ب��ازار دوم بورس موافقت 
ی��اد  ش��رکت هاي  و  ش��د 
ش��ده پس از ط��ي اقدامات 
باقي مان��ده پس از پذیرش و 
تکمیل اطالعات در س��امانه 
کدال، آم��اده عرضه اولیه یا 

بورس  در  نم��اد  بازگش��ایي 
خواهند بود.

با گروه هاي بازار سهام
در گروه خودرو و س��اخت 
قطع��ات ب��ا وج��ود معامالت 
آغازی��ن  دقای��ق  در  مثب��ت 
ب��ازار، ش��اهد اف��ت قیمت ها 
در بیش��تر نماده��اي گروه تا 
انته��اي معام��الت بودی��م. با 
س��هم،  میلیون   40.6 معامله 
زامی��اد پرحجم ترین معامالت 
گ��روه را ب��ه خ��ود اختصاص 
داد. همچنی��ن گزارش اولین 
پیش بین��ي درآمد هر س��هم 
منته��ي به س��ال مال��ي 94، 
ریال  نماد زامیاد با افزایش 20 
و ب��ه مبل��غ 25 ری��ال روي 
سایت کدال قرار گرفت. گروه 
اعتباري  بان��ک و مؤسس��ات 
نیز معامالت خ��ود را در بازه 
مثبت آغاز کرد اما با گذش��ت 
زمان شاهد افت قیمت نماد ها 

بودیم. ب��ا معامله 23 میلیون 
س��هم، بانک ص��ادرات ایران 
گروه  معامالت  پرحجم تری��ن 
را داشت. بانک انصار نیز پس 
از معامالت مثبت طي ش��ش 
روز اخیر در بازه منفي معامله 
ش��د. در گروه س��یمان اکثر 
نمادها در ب��ازه منفي معامله 
ش��دند. نماد س��رمایه گذاري 
توسعه صنایع سیمان با وجود 
همچنان  ب��اال  تقاضاي  حجم 
در قیمت 1500 ریال معامله 
انبوه سازي،  مي شود. در گروه 
نماده��ا اکثرا در ب��ازه منفي 
به ط��وري که  معامله ش��دند 
س��رمایه  گذاري مسکن زاینده 
رود و سامان گس��تر اصفه��ان 
تنها نمادهاي مثبت گروه در 
پای��ان معام��الت بودند. گروه 
محصوالت شیمیایي همسو با 
روند بازار در بازه منفي معامله 
ش��دند، با وجود تعدیل مثبت 
ایران  75درصدي، نماد کربن 
با ص��ف فروش ب��ه معامالت 
خ��ود پایان داد. دوده  صنعتي  
پ��ارس  و نف��ت به��ران نیز با 
توجه به گزارش ارائه شده در 
س��ایت کدال با تعدیل مثبت 

همراه هستند. 
در عین حال روز گذش��ته 
ش��رکت  معامالت��ي  نم��اد 
س��رمایه گذاري آتی��ه دماوند 
نیرو  و شرکت ماشین س��ازي 
محرک��ه، با توجه ب��ه تعدیل 
پیش بین��ي درآمد هر س��هم 
نماد  همچنین  متوقف شدند. 
شرکت های پشم شیشه ایران، 
گس��ترش صنای��ع و خدمات 
کش��اورزي، کارخانج��ات دارو 
لرس��تان، گروه  قن��د  پخش، 
صنعت��ي ب��ارز و ح��ق تقدم 
شرکت لعابیران در بازار دیروز 

بازگشایي شدند.

شاخص 152 واحد افت کرد

بیاعتناییبازارسهامبهوعدهها

بیش از ی��ک س��ال از آخرین 
اوج تاریخی ش��اخص کل بورس 
گذش��ت. ش��اخصی که در چند 
ماه باقی مانده از سال 92، سودای 
صدهزار واحدی ش��دن را درس��ر 
می پروران��د، ناگهان با چرخش��ی 
180 درجه، نه تنها چهره ای دیگر 
را از خود به نمایش گذاشت، بلکه 
با همان سرعتی که قله های باالتر 
را رفتح می کرد، در جهت مخالف، 
ش��روع ب��ه س��قوط آزاد و ثب��ت 

رکوردهای منفی کرد. 
روزهای��ی ک��ه در اوج همهمه 
خوش بین��ی ب��ه صع��ود بورس، 
نه تنه��ا صدای ضعیف هش��دار 
نمی شد  معدود ش��نیده  عده ای 
بلکه در صورت ش��نیده ش��دن 
نیز، برای سیل مشتاقان ورود به 

بورس، باورپذیر نبود. 

درس گرفتن از گذشته 
م�ی گ�وی�ن���د تجرب��ه معل��م 
امتحان  اول  اس��ت!  سخت گیری 
می کن��د، بع��د درس می ده��د. 
نوس��انات مثبت و منفی، در همه 
بازارها، از جمله بورس، جزو ذات 
ب��ازار و طبیعی اس��ت. کس��ی را 
نمی توان یافت که معامله ای کرده 
باشد و خاطره ای از ضررهای ریز و 
درشت خود نداشته باشد. – حتی 
اگر از آن ها به اندازه س��ودهایش 
تعری��ف نکند – ام��ا هیچ دلیلی 
وج��ود ن��دارد که تک ت��ک این 
تجربی��ات را ش��خصا و ب��ا صرف 

هزینه های گزاف به دست آورد. 
یک��ی از راه ه��ای پرهی��ز ی��ا 
کاه��ش ض��رر، دانش ف��ردی یا 
اس��تفاده از تجربیات افراد دیگر 
اس��ت. تجربیاتی که شاید برای 
آن ف��رد، پرهزین��ه ب��وده ول��ی 
می تواند برای شما رایگان باشد. 
ام��ا به همان ان��دازه که درس 
گرفتن از اشتباهات دیگران مهم 
است، عدم تکرار اشتباهات خود 
نیز اهمیت دارد. اش��تباهاتی که 
در اکثر مواقع ناشی از اطالعات 

ناق��ص ی��ا جزئ��ی در خصوص 
موضوعات مختلف می شود. 

پیشگویی یا پیش بینی
داشتن قدرت پیشگویی و اطالع 
یافتن از ح��وادث و اتفاقات آینده 
جزو آرزوهای همیشگی بشر بوده 
است. آرزویی که از انواع روش های 
خرافی و عجیب گرفته تا روش های 
علمی و منطقی گسترده و متنوع 
اس��ت. اما فارغ از درس��ت یا غلط 
ب��ودن روش های ف��وق ، آنچه که 
بیش از هم��ه در مباح��ث مالی 
و س��رمایه گذاری ب��ورس اهمیت 
دارد، پیش بینی صحیح و مناسب 
از آینده مبهم اس��ت تا پیشگویی 
آن؛ زیرا پیش��گویی پیش از آنکه 
بر واقعیت و منطق اس��توار باشد، 
بر ش��انس و تخیل تکیه دارد. اما 
در پیش بین��ی عالوه بر اس��تفاده 
از نموداره��ا و ابزاره��ای تحلیلی 
در خرید و فروش ها، با محاس��به 
ریسک های جاری و آتی و تعیین 
حد سود و زیان، شانس سودآوری 
معامالت خود را افزاش داده و باال 

می بریم.

تحلیل بنیادی و تکنیکال
یک��ی از ابزاره��ای کارب��ردی 
توانایی پیش بینی  که می توان��د 
آینده س��هام را در ش��ما تقویت 
کند، تحلیل آن سهام به صورت 
فاندامنتال (بنیادی) یا تکنیکال 
(فنی) اس��ت. هرچند هدف هر 
دو تحلیل، تش��خیص درست از 
آینده س��هم و در نهایت کس��ب 
س��ود اس��ت اما هرک��دام روش 
جداگان��ه ای در نگرش ب��ه بازار 

دارند. 
تحلیل بنیادی بر پایه بررسی 
اوضاع و ش��رایط درونی شرکت 
م��ورد نظر، همچنی��ن ارتباط و 
تعام��ل متقابل عوام��ل اثرگذار 
داخل��ی و خارجی ب��ر روند آتی 
ش��رکت بنا نهاده ش��ده اس��ت. 
ب��ه عب��ارت دیگ��ر، در تحلی��ل 

فاندامنت��ال، ع��الوه بر بررس��ی 
ترازنام��ه و صورت ه��ای مال��ی 
ش��رکت، ب��ه بررس��ی ش��رایط 
آین��ده  چش��م انداز  و  موج��ود 
فعالی��ت ش��رکت  نق��ش منابع 
مرتب��ط می پردازی��م ت��ا از این 
رهگذر سهم هایی با ارزش ذاتی 
باال را که از دید سهامداران دیگر 
پنهان مانده و با قیمتی پایین تر 
از ارزش واقع��ی خ��ود، در حال 

معامله هستند شکار کنیم.
ش��ناخت  راه ه��ای  از  یک��ی 
بنیادی ها این است که این افراد 
دائما به اخب��ار رادیو و تلویزیون 
توج��ه می کنند و مس��ائل مهم 
اجتماعی  اقتص��ادی،  سیاس��ی، 
داخل��ی و بین الملل��ی را دنبال 
می کنن��د، هرچند که این روش 
معم��وال در س��رمایه گذاری های 
بلندم��دت  ت��ا  م��دت  می��ان 

کاربردی تر است. 
روش تحلیل��ی دیگ��ری ک��ه 
تکنیکال  تحلی��ل  دارد،  وج��ود 
اس��ت که ت��الش دارد از طریق 
بررس��ی نموداره��ای قیمت در 
گذش��ته، ب��ه پیش بین��ی روند 
قیمت ها در آینده برس��د. مزیت 
ای��ن روش نس��بت ب��ه تحلیل 
بنیادی در استفاده از نمودارهای 
قیم��ت و حج��م معام��الت در 
بازه ه��ای زمانی مختلف اس��ت 
که امکان بررس��ی تعداد س��هام 
بیش��تر در مدت زمان کوتاه تری 

را فراهم می کند. 
تکنی��کال  تحلی��ل  واق��ع  در 
روی س��ه اصل اساسی بنا شده 
اس��ت. اینکه تمام عوامل درونی 
و بیرونی تاثیرگذار روی س��هم، 
در قیمت س��هم خود را نش��ان 
قیمت ها  همچنی��ن  می دهن��د. 
در ی��ک روند (صع��ودی، نزولی 
یا خنثی) حرک��ت می کنند و تا 
نیروی مخالف و قوی تر نباش��د 
در همان جهت تمایل به ماندن 
دارند و س��رانجام اینکه همانند 

تاری��خ، الگوه��ا در نموداره��ای 
قیمت و حجم تکرار می شوند. 

ب��ه هر حال با اینک��ه هرکدام 
از تکنیک ه��ای تحلیل��ی ف��وق 
طرفداران خ��اص خود را دارد و 
به تنهایی هم می توان آنها را به 
کار بس��ت، اما می توان با ترکیب 
آنه��ا به نتایج بهت��ر و دقیق تری 
ای��ن روش  ب��ه  یاف��ت  دس��ت 
ترکیبی، تکنوفاندامنتال گویند. 

فرصتی ایده آل
ف��ارغ از انتخاب ن��وح تحلیل، 
آنچه ک��ه می تواند ما را در حفظ 
اص��ل پول (در ش��رایط ریس��ک  
بازار) و در نهایت کمک به کسب 
س��ود موفق کند، نح��وه صحیح 
استفاده از آن تحلیل است. شاید 
برایتان جالب باش��د ک��ه بدانید 
حرفه ای  سرمایه گذاران  از  برخی 
در بازار آتی یا فیوچر طال تنها در 
ماه های خاصی از س��ال اقدام به 
س��رمایه گذاری و خرید و فروش 
می کنند و  بنابراین ش��اید تعداد 
کل معامالت آنان ب��ه پنج مورد 
در س��ال هم نرسد! ولی با همین 
تعداد دفعات معدود، بسیار بیشتر 
از فردی ک��ه در اکثر ماه ها اقدام 
اس��ت،  به س��رمایه گذاری کرده 
س��ود می برند. یا ب��ه عنوان یک 
روش یا تکنی��ک خرید و فروش 
در بازار سهام، هستند افرادی که 
در روزهای پایان هر ماه که حجم 
ف��روش اعتباری ها، موجب پایین 
آمدن قیمت سهم شده، اقدام به 
خرید کرده و حدود اواس��ط ماه، 
سهام خریداری شده خود را نقد 

می کنند.
مثال های مش��ابه بس��یاری را 
می ت��وان ذکر کرد ک��ه از طریق 
آموزش یا کس��ب تجربه و حتی 
تحم��ل ض��رر و زیان ب��ه نحوه 
درس��ت اس��تفاده از یک تحلیل 
یا اس��تراتژی ختم ش��ده است، 
ام��ا به ج��رات می ت��وان گفت، 

اکن��ون ک��ه مدت هاس��ت بازار 
س��هام روند نزولی ی��ا اصطالحا 
روند ضرری خ��ود را می گذراند، 
فرصتی ایده آل و مناس��ب برای 
س��طح  افزای��ش  و  یادگی��ری 
آمادگ��ی  و  بورس��ی  اطالع��ات 
بیشتر برای س��رمایه گذاری های 
آتی فراهم آورده اس��ت. فرصتی 
ایده آل که با توجه به روند منفی 
و حج��م معامالت بس��یار پایین 
در ب��ورس، ام��کان پرداختن به 
اصول مقدمات��ی و حرفه ای بازار 
آن  از  دوری  زمان ه��ای  در  را 
فراه��م آورده تا ضمن ش��ناخت 
نق��اط ق��وت و ضعف خ��ود، به 
جنبه ه��ای دیگر ب��ازار از جمله 
معامالت،  روان شناس��ی  بح��ث 
بازارهای  متقاب��ل  اثر  ش��ناخت 
ه��م عرض بر یکدیگر، آش��نایی 
با انواع تحلیل ها و استراتژی های 

سرمایه گذاری و... نیز پرداخت.

 درس هایی از رونق و رکود
هرچن��د که به نظر می رس��د، 
فرصت دور نشس��تن از روزهای 
کسالت بار بازار، به زودی و ظرف 
حداکث��ر چن��د م��اه آینده به 
پای��ان می رس��د و ان ش��اء ا... با 
توافق جامع هسته ای، مجددا جو 
خوش بینی بر بازار حاکم خواهد 
اتفاق،  شد، اما ش��اید مهم ترین 
می تواند درس گرفتن از روزهای 
رونق و رکود در بورس باشد و به 

نوعی تکرار شدن تاریخ!
در هر صورت، شاید به جرات 
بتوان گفت که در تمام بازارهای 
مال��ی و غیرمالی اع��م از بورس، 
ط��ال، ارز، خودرو، مس��کن و...، 
تنها بورس و بازار س��هام اس��ت 
که می تواند در بلندمدت، عالوه 
بر پیشی گرفتن از تورم، موجب 
به حرکت درآوردن چرخ عظیم 
تولید و صنعت و در نهایت ایجاد 
ارزش اف��زوده، همچنی��ن ایجاد 
رضایتمن��دی و نف��ع همگان��ی 
برای آبادانی هرچه بیشتر کشور 

عزیزمان ایران شود.
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دیدگاه

خبر

یک همایش و 5 دیدگاه
نشس��ت هم اندیش��ی فع��االن ب��ازار س��رمایه با 
مس��ئوالن ارش��د اقتصادی در محل س��الن مدرس 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی برگزار ش��د. در این 
نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت، وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت، رییس کل بانک مرکزی، 
نای��ب ریی��س اول مجلس، اعضای ش��ورای بورس، 
رییس س��ازمان ب��ورس، مدیرعامل ب��ورس تهران، 
مدی��ران عامل کارگزاری ه��ا و مدیران ارش��د بازار 

سرمایه حضور یافتند. 

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی: 
برنامه ریزی برای سهم 70 درصدی 

بازار سرمایه از تامین مالی
علی طیب نیا در نشس��ت هم اندیشی فعاالن بازار 
س��رمایه با مسئوالن ارش��د اقتصادی گفت: شاخص 
قیمت، مطالبه فعاالن بازار س��رمایه بود و براس��اس 
قول��ی ک��ه داده بودی��م ام��روز زمینه انتش��ار آن را 
فراهم کردی��م و در آینده نزدیک نیز زمینه انتش��ار 
شاخص های دیگر فراهم خواهد شد. وی با بیان اینکه 
تنگنای مالی مهم ترین مشکل اقتصادی کشور است، 
افزود: از گذش��ته تاکنون عمده منابع مالی از طریق 
نظام بانکی تامین می ش��ود اما برنامه ریزی کردیم تا 
س��هم زیر 30 درصدی بازار س��رمایه از تامین منابع 
مالی به 70 درصد افزایش یابد. وزیر اقتصاد با اش��اره 
ب��ه جوان بودن بازار س��رمایه و نیز فع��االن این بازار 
گفت: خالقی��ت و نوآوری در این ب��ازار و فعاالن آن 
بیش��تر اس��ت اما همزمان با رش��د تحصیالت عالی، 
فرهنگ س��رمایه داری در این بازار رش��د نکرده است 
از این رو هیجانات را در این بازار ش��اهدیم، بنابراین 
باید با آموزش و ارائه مشاوره به سهامداران بازار شاهد 

رفتارهای کوتاه مدت کمتری در این بازار باشیم. 

وزیر نفت بر عرضه نفت خام در 
بورس انرژی تاکید کرد

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در نشست هم اندیشی 
فعاالن بازار س��رمایه با مسئوالن ارشد اقتصادی گفت: 
می توانیم سال 94 را یه س��الی درخشان برای بورس 
انرژی تبدیل کنیم و در این باره هم می خواهیم و هم 
می توانیم روزانه 100 هزار بش��که نف��ت را در بورس 
انرژی عرضه کنیم. وی در نشس��ت هم اندیشی فعاالن 
بازار سرمایه با مسئوالن ارشد اقتصادی افزود: عالوه بر 
نفت خام می توانیم فرآورده های نفتی مانند ال پی جی، 
نفت کوره، نفت سفید و نفت گاز را با روش های مختلف 
مانند پیش فروش، مشتقه و اوراق سلف در بورس انرژی 

عرضه کنیم. 

نهادسازی، پیش نیاز بازار سرمایه
ولی اهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی در نشست 
هم اندیش��ی فعاالن بازار س��رمایه با مسئوالن ارشد 
اقتص��ادی یکی از پی��ش نیازها در بازار س��رمایه را 
نهاد سازی دانس��ت و افزود: تاسیس صندوق تثبیت 
بازار سرمایه از جمله این نهاد سازی هاست البته باید 
اینها را جامع ببینی��م و اگر نداریم ایجاد کنیم. وی 
افزود: بازار س��رمایه باید مس��یر طوالنی را طی کند 
تا به جایگاه خود دس��ت یابد زیرا بازار سرمایه برای 
تامین مالی ه��ای بلند مدت و بنگاه های بزرگ ایجاد 
شده و نظام بانکی باید به بنگاه های کوچک خدمات 
ارائه کند و این عدم تعادل می تواند مش��کالتی را در 

اقتصاد کشور به وجود بیاورد. 

رییس سازمان بورس خبر داد 
انتشار 3 شاخص  جدید

محمد فطانت فرد، رییس س��ازمان ب��ورس اوراق 
بهادار در نشس��ت هم اندیش��ی فعاالن بازار س��رمایه 
با مس��ئوالن ارش��د اقتصادی گفت: »شاخص قیمت 
وزنی«، »شاخص قیمت هم وزن« و »شاخص کل هم 
وزن« نتیجه تعامالت ما با فعاالن بازار س��رمایه بود. 
وی در ادامه افزود: پیش از س��ال 87 شاخص قیمت 
محاسبه می ش��د، اما به دلیل برخی محدودیت های 
سیس��تمی، انتش��ار ش��اخص قیمت متوقف ش��د و 
ش��اخص کل که مجموع ش��اخص قیم��ت به عالوه 
ب��ازده بود، جایگزین آن ش��د. س��خنگوی س��ازمان 
بورس اوراق بهادار ابراز داشت: تحلیلگران مالی برای 
تحلیل های ش��ان به شاخص هایی غیر  از شاخص کل 
نیاز داش��تند، از همین رو براس��اس رویکرد جدید از 
همان زمان که شاخص قیمت متوقف شده بود (سال 
87)، محاسبات انجام و راستی آزمایی صورت گرفت، 
بدین صورت که از آذر 87 تمام اعداد بازسازی شدند، 
بنابراین، شاخص قیمت در تمام سامانه های مرتبط با 
بازار سرمایه به نمایش عمومی درمی آید که می تواند 

مبنای کار تحلیلگران قرار گیرد. 

اراده جدی برای حرکت به سمت 
قوانین پایدار در بازار سرمایه

محمدحس��ن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس در 
نشست هم اندیشی فعاالن بازار سرمایه گفت: حمایت 
از بازار سرمایه تصمیم و اراده استراتژیک دولت است. 
وی اضافه کرد: یکی از مش��کالت کنونی بازار سرمایه 
تصمیمات مقطعی و ناپایدار است، این در حالی است 
که ما امروز به این عقالنیت رس��یده ایم که برای رشد 
و پیشرفت اقتصادی کش��ور و بزرگ شدن حجم بازار 
سرمایه نیازمند تصمیمات منطقی و پایدار هستیم. وی 
افزود: هم اکنون اراده جدی برای برون رفت از این فضا 

با حرکت به سمت قوانین پایدار وجود دارد. 

کاهش ارزش روز بازار
شاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت روز 
سه ش��نبه بازار سهام با 152 واحد افت به 64 هزار و 525 
واحد کاهش یافت. شاخص 30 شرکت بزرگ شش واحد، 
ش��اخص آزاد شناور 150 واحد، بازار اول 107 واحد، بازار 
دوم 333 واح��د و صنعت 172 واحد افت را تجربه کردند. 
معامله گران ب��ورس اوراق بهادار تهران 440 میلیون برگ 
س��هم را در بیش از 35 هزار دفعه و به ارزش 92 میلیارد 
تومان دادوستد کردند. ارزش روز بازار به 289 هزار میلیارد 

تومان کاهش یافت.

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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جلسه ای برای حل مشکالت بازار

ش��اخص کل ب��ازار بورس روز گذش��ته با 251.5 
واحد کاهش به رقم 52546.8 واحد رس��ید. ارزش 
ریالی معامالت سهام دادوستد شده در بازار بورس و 
فرابورس نیز به ترتیب 39.2 میلیارد تومان و 97.1 
میلیارد تومان بود. روز گذش��ته ش��اهد رونمایی از 
شاخص قیمت در تمام س��امانه های مرتبط به بازار 
سرمایه بودیم، که می تواند تا حد زیادی واقعیت های 
بازار س��رمایه را با تغییر پرتفوی س��هامداران نشان 
دهد. این ش��اخص در روز گذش��ته با کاهش 59.4 
واحدی معادل 0.43 درصد کاهش به عدد 28103 
واحد رس��ید. این ش��اخص از باالتری��ن حد خود از 
میزان 45 هزار واحدی در دی ماه س��ال گذش��ته به 
28103 رس��یده که کاهش ح��دودا 40 درصدی را 
نشان می دهد و مطابق با میانگین افت قیمتی سهام 

بازار است. 
ش��امگاه دوش��نبه وزرای امور اقتصادی و دارایی، 
نفت و صنعت، معدن و تجارت، اعضای شورای عالی 
ب��ورس، ریی��س کل بانک مرکزی، رییس س��ازمان 
ب��ورس، مدیرعامل بورس ته��ران و فرابورس ایران، 
مدیرعامل ب��ورس کاال، مدیران عامل کارگزاری ها و 
مدیران ارش��د بازار سرمایه در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی دور هم جمع ش��دند تا روند، چش��م انداز و 
راهکارهای بهبود وضعیت بازار س��رمایه را بررس��ی 
کنند.  در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی از 
بازگش��ایی نمادهای پاالیشگاهی در بازار سرمایه در  
آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد که در بلندمدت 
مطمئن ترین محل برای سرمایه گذاری بازار سرمایه 

است. 
در صنعت شوینده ها، دبیر شورای تولیدکنندگان 
پودر شوینده با اش��اره به کاهش با تاخیر پنج ماهه 
مواد اولیه صنعت ش��وینده، از ع��دم کاهش قیمت 
ش��وینده ها خبر داد. س��هام ش��رکت های ش��وینده 
با توجه به سود تقسیمی آنها در مجمع های پیش رو، 
در ش��رایط کنون��ی گزینه ه��ای کم ریس��کی برای 

سهامداری در بازار محسوب می شوند. 
در صنعت پتروش��یمی، رضا محتشمی پور، رییس 
دفتر توس��عه صنای��ع تکمیلی ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی ای��ران از اعالم ه��ر 15 روز قیمت پایه 
محص��والت پتروش��یمی به ب��ازار ب��ورس کاال خبر 
داد. ای��ن پیش��نهاد پ��س از تغیی��رات ش��دید در 
قیم��ت محص��والت پتروش��یمی و تالط��م در بازار 
نفت برنامه ریزی ش��د تا تاثیر قیمتی در محصوالت 

پتروشیمی شفاف و واقعی تر شود. 
در صنع��ت بانکداری، همچن��ان این صنعت با 
مش��کالت عدیده ای دس��ت وپنجه ن��رم می کند. 
باال بودن س��ود بانک��ی و مطالبات معوق بانک ها 
موجب ش��ده تا این بنگاه های مهم اقتصادی در 
بدترین وضعیت مالی خود در س��الیان اخیر قرار 
داش��ته باش��ند. دولت برای کاهش س��ود بانکی 
عالوه بر تحت نظارت قرار دادن موسس��ات پولی 
خ��ارج از کنترل بانک مرکزی، افزایش س��رمایه 
بانک ه��ا را از پیش نیازه��ای کاه��ش نرخ س��ود 

بانک��ی می دان��د. 
در  بین الملل��ی  چالش ه��ای  ش��دن  برط��رف 
ح��وزه پرون��ده هس��ته ای کش��ورمان و همچنین 
سیاس��ت گذاری دقی��ق در ح��وزه پول��ی کش��ور 
می تواند رشد بازار س��رمایه را در سال های آینده 

تضمین کند. 

شنیده ها و شایعات بازار

-حکشتی: شرکت کشتیرانی رتبه اول را در میان 
ش��رکت های حمل و نقل در کشور به خود اختصاص 

داده است. 
-شنیده ها حاکی از توقف نماد آکنتور برای تعدیل 

مثبت در هفته آینده است. 
-ف��ارس مالک 50 درصدی پترول ش��د. ش��نیده 
می شود احتمال سود تقسیمی 20 تومانی در مجمع 

روز چهارشنبه نماد پترول وجود دارد. 
-از نماد خبهمن شنیده ها حکایت از تقسیم سود 

50تومانی درمجمع بهار آینده این نماد دارد. 
-شنیده ها حکایت از تقس��یم سود باال در مجمع 
واتی دارد که به روی ولصنم تاثیر مثبتی می گذارد. 
-از بانک حکم��ت خبرها حکایت از تعدیل مثبت 

در این نماد دارد. 
-ش��نیده ها حاکی از پذیرش دو شرکت جدید در 
بورس و انتقال س��ه ش��رکت از فراب��ورس به بورس 

است. 
- از شخارک ش��نیده می شود که برای سال مالی 
آینده سود هر سهم خود را 1900ریال اعالم خواهد 

کرد. 
-از وبصادر خبر پوش��ش مناسب س��ود هر سهم 

شنیده می شود. 
- احتماال ش��کلر افزایش سرمایه 100 درصدی از 

محل مطالبات خواهد داشت. 
-خبر مثب��ت برای گروه ب��رق و البته خبر منفی 
ب��رای برخی از صنایع مانند فای��را افزایش نرخ برق 
خانگ��ی به میزان 10 درصد و برق صنعتی به میزان 

20 درصد است. 
-شنیده ها حکایت از راه اندازی خط ریلی سیمان 
ش��اهرود به مقصد روسیه و افزایش صادرات سیمان 

این شرکت را دارد. 
-از نماد فاراک ش��نیده می ش��ود این شرکت در 
مناقصه احداث یک پل بزرگ در پارس جنوبی برنده 
شده اس��ت و احتمال تعدیل مثبت عایدی برای آن 
وجود خواهد داشت. این خبر موجب صف خرید روز 

گذشته فاراک شد. 

سرنخ

دنیای مجازی

ردیف

زمان 

پیش بینی بودجه ساخت
پیش بینی 

بودجه ساخت 
)تجمعی( 

وضعیت نقدینگی - اوراق سفارش ساخت

موجودی اول دوره ماه سال 
خروج وجه نقد ورود وجه نقد

بهره اوراق 
سفارش ساخت

وجه باقیمانده از 
موجودی پایان دورهسود سپرده بانکیاوراق منتشر شده  )وصول صورت 

وضعیت ها(
 )هزینه های 

ساخت(

 1

1392

 1 198 198 14,000  198  126,000 230 14,032

 2 2 405 603 14,032 198 405  125,802 230 14,055

 3 3 1,120 1,723 14,055 405 1,120 8,750 125,397 222 4,813

 4 4 0 1,723 4,813 1,120 0  124,277 99 6,032

 5 5 408 2,131 6,032 0 408  124,277 94 5,717

 6 6 1,124 3,255 5,717 408 1,124 8,750 123,869  -3,749

 7 7 1,862 5,117 -3,749 1,124 1,862  122,745  -4,487

 8 8 1,816 6,933 -4,487 1,862 1,816  120,883  -4,441

 9 9 1,165 8,098 -4,441 1,816 1,165 8,750 119,067  -12,540

 10 10 26 8,124 -12,540 1,165 26  117,902  -11,401

 11 11 217 8,341 -11,401 26 217  117,876  -11,592

 12 12 124 8,465 -11,592 217 124 8,750 117,659  -20,249

 13

1393

 1 1,293 9,758 -20,249 124 1,293  117,535  -21,418

 14 2 3,272 13,030 -21,418 1,293 3,272  116,242  -23,397

 15 3 2,766 15,796 -23,397 3,272 2,766 8,750 112,970  -31,641

 16 4 4,537 20,333 -31,641 2,766 4,537  110,204  -33,412

 17 5 4,687 25,020 -33,412 4,537 4,687  105,667  -33,562

 18 6 4,442 29,462 -33,562 4,687 4,442 8,750 100,980  -42,067

 19 7 3,949 33,411 -42,067 4,442 3,949  96,538  -41,574

 20 8 353 33,764 -41,574 3,949 353  92,589  -37,978

 21 9 96 33,860 -37,978 353 96 8,750 92,236  -46,471

 22 10 232 34,092 -46,471 96 232  92,140  -46,607

 23 11 3,365 37,457 -46,607 232 3,365  91,908  -49,740

 24 12 4,272 41,729 -49,740 3,365 4,272 8,750 88,543  -59,397

 25

1394

 1 2,409 44,138 -59,397 4,272 2,409  84,271  -57,534

 26 2 2,410 46,548 -57,534 2,409 2,410  81,862  -57,535

 27 3 11,529 58,077 -57,535 2,410 11,529 8,750 79,452  -75,404

 28 4 49,411 107,488 -75,404 11,529 49,411  67,923  -113,286

 29 5 9,108 116,596 -113,286 49,411 9,108  18,512  -72,983

 30 6 11,810 128,406 -72,983 9,108 11,810 8,750 9,404  -84,435

 31 7 10,149 138,555 -84,435 9,404 10,149  0  -85,180

 32 8 2,271 140,826 -85,180  2,271  0  -87,451

-875 -87,500 140,826 126,000 1,023,420- -140,826 جمع

در این سلس�له مق�االت قصد داریم 
با اش�اره ای مختصر ب�ه ابزارهای مالی 
تعریف ش�ده توس�ط س�ازمان بورس 
اوراق بهادار به مش�کالت موجود برای 
شرکت های فعال در عرصه ساخت و ساز 

کشور، برای استفاده از آنها بپردازیم.
در ش�ماره روز گذشته بخش نخست 
تحلیل صنعت س�اختمان از منظر بازار 

سرمایه منتشر شد. 
در ادامه بخ�ش دوم این تحلیل ارائه 

می شود.

بررس��ی مواد ش��رایط عمومی پیمان و 
ارتباط آن با دس��تورالعمل انتش��ار اوراق 
س��فارش س��اخت از حوصل��ه ای��ن مقاله 
خ��ارج ب��وده و خود ب��ه تنهای��ی نیازمند 
نگارش مقاله دیگری است، اما چون هدف 
ما در ای��ن مقاله بیش��تر متمرکز بر بهای 
تمام شده ساخت و نقدینگی است، فرض 
می کنیم کس��ورات قانونی و سپرده حسن 
انجام کار نداریم و در پایان هر ماه پس از 
ارائه صورت وضعیت از سوی بانی و تایید 
آن از س��وی ناظر، مبلغ ص��ورت وضعیت 
ابتدای ماه بعد توسط نهاد واسط پرداخت 
می ش��ود و پروژه بدون هیچ گونه تاخیری 

طبق برنامه زمان بندی کنترل پروژه اجرا 
خواهد ش��د. در واقع بهتر اس��ت بگوییم 
ش��رایط اجرای پروژه را بس��یار ایده آل و 

آرمان��ی در نظ��ر گرفته ای��م.
ش��رکت س��اختمانی کیه��ان ب��ا ارائ��ه 
ضمانت نام��ه تعهد پرداخ��ت بانکی به نهاد 
واس��ط و دریاف��ت مبل��غ 14.000 میلیون 
ریال پیش پرداخت از آن، کار اجرای پروژه 
را از ابت��دای فروردی��ن ماه 1392 ش��روع 
می کن��د. )در ای��ن مقاله بان��ی و پیمانکار، 

شرکت ساختمانی کیهان است.(
مطابق برآورد های صورت گرفته توس��ط 
واحد متره و برآورد معاونت فنی و مهندسی 
شرکت ساختمانی کیهان و ساختار شکست 
کار پروژه )WBS( نقدینگی مورد نیاز برای 
اجرا و س��اخت پروژه مجتمع کیهان مطابق 
پیش بینی بودجه الزم برای س��اخت است. 
یعنی هر ماه چقدر نقدینگی برای س��اخت 

نیاز داریم .  
شرکت ساختمانی کیهان عملیات اجرای 
پ��روژه را آغ��از می کند. در ط��ول یک ماه 
منته��ی ب��ه 31 فروردین 1392 ش��رکت 
198 میلیون ریال به پروژه نقدینگی تزریق 

می کند. بنابراین داریم: 
میلیون ریال 13.802 = 198 - 14.000

ح��ال ف��رض می کنی��م ش��رکت مبلغ 
بان��ک  در  ری��ال  میلی��ون   13،802
س��پرده گذاری ک��رده و س��ود روزش��مار 

20درصد دریافت می کن��د. فعاالن عرصه 
ساخت و س��از به این مطل��ب آگاهی دارند 
ک��ه معموال تزریق نقدینگ��ی به پروژه در 
طول دوره اجرا و به مرور زمان اس��ت. ما 
از این می گذریم و با شرایط آرمانی پروژه 
مجتمع کیهان، خالص موجودی اول دوره 
پس از کس��ر خروج وج��ه نقد را در بانک 
س��پرده گذاری می کنی��م. )همچنی��ن در 
تاری��خ تحریر این مقاله حداقل نرخ س��ود 
روزشمار سپرده کوتاه مدت بانکی که اکثر 
بانک های کش��ور پرداخت می کنند معادل 
22درصد اس��ت.( بنابراین سود 20درصد 
روزش��مار باقیمانده وجه نقد فروردین ماه 

1392 برابر خواهد ش��د با: 

در واق��ع 230 میلی��ون ری��ال ورود وجه 
نق��د ب��ه منابع مال��ی در نظر گرفته ش��ده 
برای س��اخت پروژه مجتمع کیهان خواهیم 
داشت که از محل سود سپرده بانکی است. 
بنابراین موج��ودی پایان دوره فروردین ماه 
1392 مبلغ 14،032 میلیون ریال اس��ت. 
دوب��اره  ح��ال   )13،802+230=14،032(
به ش��رایط ای��ده آل خود ب��از می گردیم و 
فرض می کنیم ش��رکت س��اختمانی کیهان 
در پای��ان هر ماه و ب��ا ارائه صورت وضعیت 

به نهاد واس��ط و تایید آن از سوی ناظر در 
ابتدای ماه بعد مبلغ هزینه های انجام ش��ده 
را دریاف��ت می کن��د. واقعیت ه��ای صنعت 
س��اختمان این ها نیستند اما از این موضوع 
نیز می گذریم تا به اصل مطلب )هدف( این 
مقاله که بیش��تر تمرکز بر نقدینگی و بهای 

تمام شده ساخت است، بپردازیم . 
در ابت��دای م��اه دوم نه��اد واس��ط مبلغ 
198 میلیون ری��ال هزینه صورت گرفته در 
فروردی��ن ماه س��ال 1392 را ک��ه در قالب 
صورت وضعیت به وی ارس��ال ش��ده است، 
پرداخ��ت می کن��د. بنابراین از ای��ن به بعد 
درتمام محاسبات، یک ستون ورود وجه نقد 
داریم که بابت وصول مبلغ صورت وضعیت ها 
از نهاد واس��ط اس��ت. باز هم تاکید می کنیم 
شرایط اجرای پروژه را بسیار ایده آل و آرمانی 
در نظ��ر گرفته ای��م. در ردی��ف 2 جدول که 
مربوط به دوره اردیبهش��ت ماه س��ال1392 
اس��ت عالوه ب��ر موج��ودی اول دوره مبلغ 
198 میلی��ون ریال نقدینگی به ش��رکت از 
محل ص��ورت وضعیت ش��ماره 1 )فروردین 
ماه 1392( تزریق خواهد شد. بنابراین جمع 
نقدینگی ما برابر با: 14،230=14.032+198 
میلیون ریال می ش��ود . اگ��ر هزینه های 405 
میلیون ریال اجرای پروژه را از آن کسر کنیم، 
خواهی��م داش��ت: 13.825=14،230-405 
میلیون ریال. سود س��پرده بانکی یک ماهه 
ای��ن عدد با ن��رخ 20درصد می ش��ود: 230 

میلی��ون ریال. بنابراین موج��ودی نقدینگی 
در پایان دوره اردیبهش��ت م��اه 1392 برابر 
ب��ا 14،055 میلی��ون ریال خواه��د بود. در 
انتهای ماه س��وم، شرکت ساختمانی کیهان 
می بایست سود س��ه ماهه دارندگان اوراق را 
پرداخت کند. ما در این مثال س��ود را برای 
دارن��دگان اوراق 22درص��د و 3درصد برای 
ش��رکت تامی��ن س��رمایه ای که قرار اس��ت 
بازارگردانی را به عهده بگیرد در نظر گرفتیم 
و در مجم��وع بهره واقع��ی اوراق برای بانی 
معادل 25درصد اس��ت )در ش��رایط کنونی 
بازار س��رمایه ن��رخ واقعی بعض��ی وقت ها تا 
29درصد نیز می رس��د، شایان ذکر است که 
معموال ش��رکت تامین سرمایه کارمزد سهم 
بازارگردانی را یکجا و در ابتدای سال دریافت 
می  کنند.( بنابراین عالوه بر محاس��بات ذکر 
شده در ردیف 2، مبلغ 8،750 میلیون ریال 
دیگر نیز خ��روج بابت پرداخ��ت بهره اوراق 
خواهیم داشت. بنابراین موجودی نقدینگی 
پایان دوره مبلغ 4،318 میلیون ریال خواهد 
شد. اگر به همین روال ادامه دهیم در پایان 
ماه ششم اجرای پروژه، دچار بحران نقدینگی 
می ش��ویم . یعنی برای پرداخ��ت بهره اوراق 
دچار کس��ری منابع مالی ش��ده و پولی هم 
برای ادامه س��اخت پروژه نخواهیم داشت و 
پروژه رو به نابودی می نماید. بنابراین با اضافه 
کردن ستون های منابع داخلی و سود بانکی 

منابع داخلی به کمک پروژه می شتابیم.

13.802 × 20 %
12

= 230

وضعیت تولیدات صنعتی ایران از س��ال 1995 تا انتهای 
س��ال 2011 ریتمی افزایشی داش��ت و در هر فصل میزان 
تولیدات صنعتی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داش��ته اس��ت. با اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران و از 
ابتدای س��ال 2012 رسما رکود در تولید کشور نمود یافت 
و در بخش صنعتی افت به زیر صفر درصد را ش��اهد بودیم. 
اکنون 10 فصل پی در پی است که آمار تولیدات صنعتی ایران 
در مقیاس فصلی کمتر از مدت مش��ابه در س��ال قبل از آن 

است. این موضوع ساختار اقتصاد صنعتی را ضعیف تر کرده، 
اگرچه این موضوع در سال 2013 با بی ارزشی ریال نتوانست 
اثرات تخریبی بر بازار سرمایه داشته باشد اما در سال 2014 
با تقویت نس��بی ریال به ش��دت بر بازار سرمایه اثر گذار بود. 
همان طور که در تصویر مالحظه می ش��ود روند کند شونده 
تولیدات صنعتی ایران در حال بهبود و حرکت به سمت صفر 
اس��ت و با رش��د این تراز به باالی صفر می توان به خروج از 
رکود حاکم بر جامعه خوش بین بود. تا زمانی که از نظر سطح 
تولیدات صنعتی نتوانیم در دو فصل پی در پی تراز باالی صفر 
درصد ثبت کنیم ساختار صنعتی کشور متزلزل خواهد بود. 

تحلیل 20 سال تولیدات صنعتی ایران 

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

تحلیل 

نیما آزاد ی
تحلیلگر بازار سرمایه

سیداحسان حسینی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

ملیحه کریم شاهی
معامله گر کارگزاری امین آوید آران و بیدگل

کارشناسان تامین مالی در صنعت ساختمان
محسن اسکندری نیا - رؤیا کشکولی



سوار بر موج شایعات

پیش بینی و اظهارنظر، دو مقوله بسیار مهم و نیازمند 
نظرات کارشناسی در بازارهای مختلف است زیرا اغلب 
آنچه رخ می ده��د با آنچه که عموم م��ردم پیش بینی 
کرده اند تفاوت چش��مگیری دارد. ای��ن پیش بینی ها 
اغلب جمع ش��ده و موج��ب پدیداری عارض��ه ای به 
نام »ش��ایعه« در بازار می ش��ود که همین شایعات در 
خصوص بازارهای سرمایه گذاری ریسک کار را چندین 

برابر افزایش می دهد.
ب��ه واق��ع کارشناس��ان معتقدن��د اطالع��ات، 
ارزش��مندترین دارایی در فرآیند سرمایه گذاری است 
اما مادامی که این اطالعات پایه و اساسی نداشته باشد 
به همان میزان می تواند مخرب و برای س��رمایه گذار 

خطرناک باشد.
هر صاحب س��رمایه ای با پایان س��ال کاری یا حتی 
تغییر فصل کار برای خ��ود برنامه ریزی های جدیدی 
درنظر می گیرد؛ اعم از افزایش یا کاهش س��رمایه در 
همان بازار، تغییر بازار سرمایه گذاری، کاهش هزینه ها 
یا افزایش قیمت ها و.. . که غال��ب این تصمیم گیری ها 
براساس بررسی روند های گذشته و اطالعات به دست 
آم��ده از وضعیت آین��ده بازارهاس��ت. ح��ال اگر این 
اطالعات براس��اس نگاه ه��ای کارشناس��انه و دقیق از 
پیش بینی های اهل بازار به دست آمده باشد تا حدودی 
می توان ب��ر آنها تکیه ک��رد اما در مجم��وع نمی توان 
قاطعانه در خصوص بازارهای مختلف نظر داد و آینده 

آنها را رد یا تضمین کرد.
البته برخی پیش بینی ه��ا در خصوص بعضی بازارها 
مانند بازار سهام ش��اید به واقعیت و درستی نزدیک تر 
باش��د، چرا که اطالعات مالی و عملک��ردی صاحبان 
شرکت ها و وضعیت سهام به صورت مشخص در اختیار 
س��رمایه گذاران قرار می گیرد و میزان عرضه و تقاضا، 
رش��د و افول س��هام یک شرکت توس��ط کارشناسان 
بازار تا حدودی قابل پیش بینی اس��ت اما متاس��فانه 
این آم��ار و ارقام در خصوص بس��یاری از بازارها با این 
دقت و حساسیت در دست نیست و غالب پیش بینی ها 
ی��ا ب��ه عبارت��ی پیش داوری های اه��ل ب��ازار از روی 
تجربه و براساس س��لیقه به دس��ت می آید، از این رو 
س��لیقه نگری ها و حتی تجربه های موفق افراد ممکن 
اس��ت ش��ایعات بازار را در جهت عکس واقعیت پیش 
ببرد که تکیه بر همین شایعات گاهی موجب کیش و 
مات شدن صاحبان سرمایه و دلزدگی سرمایه گذاران 

بالقوه خواهد شد.
از ای��ن رو در این س��تون پیش��نهاد می دهیم برای 
کاهش میزان ریسک در تصمیم گیری های خود چندان 
به پیش بینی های غیر تخصصی و مخصوصا ش��ایعات 
بازار توجه نکنید اما براس��اس اطالعات درس��ت و در 
دسترس که گاهی حاصل مشاهده مستقیم یا ارزیابی 
بازارها توس��ط اهل فن اس��ت می توانید تصمیم های 
عاقالنه ت��ری بگیرید، اطالع��ات مفید بای��د دارای دو 
ویژگی اعتبار و جامعیت باشد، اعتبار از این نظر که هر 
کسی در بازاری مدتی کار کرد نمی تواند صاحب نظر و 
ایده کارشناسانه باشد و هر بازاری با توجه به شرایط و 
فاکتورهای مخصوص به خود و توس��ط اهل سنجش و 
اهل فن آن بازار سنجیده می شود، به عالوه تجربه های 
شما یا دو نفر از هم صنفان آن بازار نباید مالک ارزش 
قرار گیرد. بازار س��رمایه گذاری ه��ر کاری با توجه به 
شرایط همه صاحبان سرمایه و اشتراکات آنها بررسی و 
در نظر گرفته می شود . همچنین به روز بودن اطالعات 
یکی دیگر از فاکتورهای مهم س��نجش اس��ت به این 
مفهوم که هر اتفاقی در جامعه یا حتی در جهان ممکن 
است برخی کسب و کارها را تحت الشعاع خود قرار داده 
و موجب تغییرات ناخواسته آنی در آنها شود. اطالعات 
سوخته هفته گذش��ته نمی تواند مالک کار امروز قرار 
بگیرد .  در نهایت ش��ما به عن��وان یک س��رمایه گذار 
نباید هیجانات حاکم بر بازار، ش��ایعات وسوسه انگیز 
یا اطالعات نامرتبط را م��الک تصمیم گیری خود قرار 
دهید . مثال ممکن اس��ت افزایش نرخ ارز هیچ تاثیری 
بر شرکتی که هم مواد اولیه اش در داخل کشور تامین 
می ش��ود و هم محصوالتش در داخل کش��ور فروخته 
می شود، نداشته باش��د اما همین افزایش نرخ ارز شما 
را ترغیب به سرمایه گذاری در شرکت مذکور کند که 
در عمل هیچ تغییر منطقی در بازارش رخ نخواهد داد.

چهارشنبه
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سرنخ

از حمایت اردبیل تا گردشگری 
سمنان

کالف اول:
ایجاد اشتغال و رونق 
آن س��ال های زی��ادی 
اس��ت که در کشور ما 
ب��ه دس��ت بخش های 
شده  سپرده  خصوصی 
و حتی دولت هم گاهی 
عنوان می کند از سرمایه گذاران بخش خصوصی انتظار 
دارد ک��ه به رونق فعالیت ها و اش��تغال کش��ور کمک 
کنند، مثال طی خبری استاندار اردبیل گفته است: در 
شرایط فعلی دولت، تنها راه اشتغال زایی، سرمایه گذاری 

بخش خصوصی است.
مجی��د خدابخش با اش��اره ب��ه ضرورت تش��کیل 
ش��رکت های تعاون��ی می گوی��د: یک��ی از راه ه��ای 
سرمایه گذاری، تشکیل شرکت های تعاونی است. استان 
اردبیل، ظرفیت و پتانسیل الزم را برای سرمایه گذاری 
دارد. اگ��ر عزم ملی باش��د گام های اساس��ی برای حل 
معضل بیکاری در استان برداشته می شود. دولت برای 
حمایت از این تعاونی ها، تس��هیالت مناس��بی در نظر 
گرفته و مس��یر را برای فعالی��ت تعاونی ها هموار کرده 

است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه مبنای توسعه و پیشرفت 
استان براساس سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی 
امکان پذیر اس��ت، گفت: سرمایه گذاران باید بدانند که 
در دنیا مالکیت از مدیریت جداست و برای موفقیت و 
پیشرفت یک شرکت یا کارخانه به مدیر الیق کارآمد و 

توانمند نیاز داریم.
در این کالف با توجه به گفته های اس��تاندار اردبیل 
می خواهیم به سرمایه گذاران بالقوه این استان پیشنهاد 
دهیم با توجه به شرایط حمایتی که اکنون این استان 
برای س��رمایه گذاران بخش خصوصی به منظور رونق 
کس��ب و کار و تولید در نظر گرفته آس��تین ها را برای 
شروع سرمایه گذاری باال بزنند همچنین باید بدانید که 
سرمایه گذاری کالن اقتصادی به ویژه در بخش مطالعه 
و بهره ب��رداری از معادن که به عنوان یکی از اصلی ترین 
ظرفیت ها و پتانسیل های قابل سرمایه گذاری در استان 
اردبیل اس��ت، طی سال های گذش��ته انجام نشده، به 
عالوه اس��تان اردبیل به لحاظ قدمت و موقعیت خاص 
جغرافیایی دارای جاذبه های تاریخی و توریستی زیادی 
اس��ت که می توان با همکاری و مشارکت دستگاه های 
مرتبط در راستای توسعه این صنعت در استان گام های 

موثری برداشت.

کالف دوم
به  نزدیک ش��دن  ب��ا 
ای��ام نوروز و افزایش آمار 
تقریبا  نوروزی،  مسافران 
همه مسئوالن استانی در 
سراسر کشور در تالشند 
تا مس��افران بیشتری را 
جذب کرده و شرایط و امکانات سفر را برای گردشگران 
فراهم کنند تا در این ایام سود و درآمد را افزایش دهند.

در ای��ن بین هر ش��هری جاذبه های خ��اص خود را 
دارد که می توان با نگاه سرمایه گذاری روی آنها تمرکز 
ویژه ای داش��ت که این وظیفه تعامل دوس��ویه ای را از 
سوی مسئوالن دولتی اس��تان و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی می طلبد، برای نمونه اس��تاندار س��منان بر 
استفاده از ظرفیت شتر سواری و تورهای چند ساعته به 
کویر و جنگل در ایام نوروز تاکید کرده و می گوید: ایام 
نوروز فرصتی برای ایجاد امکانات توسعه پایدار صنعت 
گردش��گری در استان اس��ت و صنعت توریسم باید به 

صنعتی درآمدزا در استان تبدیل شود.
محمد وکیلی، در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر 
استان س��منان بر معرفی پتانسیل ها و توانمندی های 
استان سمنان در حوزه گردشگری تاکید  و اظهار کرد: 
معرفی استان سمنان می تواند نقش مهمی در افزایش 
پتانسیل جذب گردش��گر به این استان داشته باشد و 
تمام دستگاه های اجرایی باید توانمندی های استان را 

معرفی کنند.
به هرحال ما در این کالف به مس��ئوالن اس��تان ها 
پیش��نهاد می دهی��م ظرفیت های منطق��ه ای خود را 
بشناسند و با تمرکز و تعریف مشخص از این جاذبه ها، 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی را به کمک و حمایت 
دعوت کنن��د. در این صورت یک نتیجه برد-برد عاید 

استان و بخش خصوصی خواهد شد.

عباس نعیم امینی

سرمایه های آموختنی

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

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

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

  کاش به درس�تی درک می ک�ردم »جریان مالی« چیس�ت و 
چقدر مهم اس�ت؛ دیگر اینکه خیلی مهم تر از آن اس�تخدام 

آدم های درست است. 

کلی دالنی
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گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در تولید پرلیت

یک ماده سفید هزارکاره

سرمایه گذاری 25 میلیارد ریالی در 
شهرک صنعتی پاسارگاد

مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتص��ادی ش��رکت 
شهرک های صنعتی استان فارس گفت: برای اجرای 
سه طرح صنعتی در شهرک صنعتی پاسارگاد حدود 

25 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد. 
به گ��زارش ف��ارس، س��یدمحمدکاظم اعتماد در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این طرح ش��امل 
س��اخت کارخانه ظ��روف یکبارمصرف پالس��تیکی 
در زمینی به مس��احت دو ه��زار مترمربع، کارخانه 
تولی��د حلب ه��ای فل��زی دو ت��ا 20 کیلوگرمی به 
مس��احت س��ه هزار مترمربع و کارخان��ه تولید نوار  
 آبی��اری از پلی اتیلن به مس��احت دو ه��زار مترمربع 

است. 
مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتص��ادی ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس با بی��ان اینکه 
ش��هرک صنعتی پاس��ارگاد از موفقی��ت ویژه ای در 
زمینه جذب س��رمایه گذاران برخوردار است، اضافه 
کرد: این ش��هرک صنعت��ی با وج��ود مزایایی نظیر 
نزدیکی به راه آهن شیراز - اصفهان و بزرگراه شیراز 
- اصفهان بس��تر مناسبی را برای جذب سرمایه گذار 

فراهم کرده است. 

 IT شرکت های 
پولسازترین صنایع خواهند شد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: 80 
درصد رشد اقتصادی جهان به عهده شرکت های کوچک 
دانش بنی��ان و 55 درص��د تا 99 درص��د تولید ناخالص 
کش��ورها متعلق به این شرکت هاست.  به گزارش ایسنا، 
حسین کشایی در یازدهمین همایش روز ملی مهندسی 
در ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اس��تان 
اصفهان، اظهارکرد: IT صنعتی پردرآمد و با ارزش افزوده 
باالست که به عنوان یک بخش توانمندساز و زیرساختی 
برای تمام فعالیت ها در جهان ش��ناخته شده است و به 
جرات می توان گفت ایجاد هیچ صنعتی بدون به کارگیری 
IT ممکن نخواهد بود.  وی افزود: ش��رکت مخابرات به 
س��رعت در حال س��رمایه گذاری است تا آنچه در فضای 
اینترنت رخ می دهد در فضای تلفن نیز اتفاق بیفتد و اگر 
تا دیروز تنها شرکت مخابرات متولی ارتباطات بود امروز 
هر ش��رکتی که ایده ای برای ارائه سرویس دارد می تواند 

وارد مخابرات شود و ایده اش را عملیاتی کند. 
کش��ایی با بیان اینکه چنین فعالیتی باعث توس��عه 
کس��ب و کار در فضای IT کشور خواهد شد، عنوان کرد: 
قطعا توسعه IT در کشور نیازمند زیرساخت مناسب است 
و می توان گفت فعالیت های IT برای تمام شرکت ها یک 
شرط دارد و آن هم توسعه پهنای باند است چراکه برای 
ارائه سرویس خوب پهنای باند مناسب احتیاج است.  وی 
با بیان اینکه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک 99 درصد 
شرکت های اروپا را تش��کیل می دهند که تعدادشان به 
29 میلیون شرکت می رس��د، عنوان کرد: اتحادیه اروپا 
کسب و کارهای کوچک را زیرساخت اقتصاد اروپا می داند.  
دولت استرالیا نیز اعتقاد دارد کسب و کارهای کوچک را 

باید زیرساخت قدرت اقتصادی نامید. 

دریچه

در  پرلیت  تولی��د  صنع��ت 
کشور با وجود رشد چشمگیر 
در س��ال های اخی��ر همچنان 
نتوانس��ته ج��ای خ��ود را در 
می��ان صنایع دیگر ب��از کند. 
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان این 
صنع��ت، بی��ش از 3000 نوع 
کاربرد تعریف ش��ده برای این 
م��اده معدنی وج��ود دارد که 
در ای��ران تنها از بخش اندکی 
از آن در صنایع س��اختمانی و 
می شود .  اس��تفاده  کشاورزی 
کاربرد ه��ای متنوع پرلیت در 
امکان  ای��ن  مختلف  صنای��ع 
را به س��رمایه گذاران می دهد 
در  خالقی��ت،  باکم��ی  ک��ه 
نظ��ر گرفتن نیاز ه��ای بازار و 
سود آوری  مناس��ب،  تبلیغات 
مناس��بی را برای خ��ود رقم 

بزنند . 
بزرگ ترین  اینک��ه  جال��ب 
معادن این ماده معدنی که به 
طالی سفید هم شهرت دارد 
در آمری��کا و ای��ران قرار دارد 
بنابراین با برنامه ریزی مناسب 
می ت��وان از این م��اده معدنی 
موثر  عام��ل  ی��ک  به عن��وان 
در رش��د ص��ادرات غیر نفتی 

به خوبی بهره جست.
 این درحالی اس��ت که در 
ش��رایط فعلی ب��ه دلیل عدم 
تعریف کاربرد های مناس��ب و 
تبلیغات صحی��ح این صنعت 
را س��پری  روزه��ای خوب��ی 
نمی کند اما هم��واره به عنوان 
ی��ک فرص��ت بالق��وه ب��رای 
اقتص��اد  در  س��رمایه گذاری 

ایران مطرح است . 
ای��ن فرصت به  از این رو در 
مختلف  جنبه ه��ای  بررس��ی 
س��رمایه گذاری در ای��ن ماده 

معدنی می پردازیم.

شرایط تولید و امکانات 
الزم

س��نگ  نوع��ی  پرلی��ت   
ک��ه  اس��ت  آتشفش��انی 
در  آن  مع��ادن  بزرگ تری��ن 
ای��ران و آمریکا ق��رار دارد. به 
بهترین  کارشناس��ان،  عقیده 
ن��وع پرلی��ت دنی��ا در ایران 
یافت می ش��ود از ای��ن رو لزوم 
توجه ب��ه اس��تخراج و تولید 
این م��اده معدنی و اس��تفاده 
از آن در صنای��ع دیگ��ر ب��ه 
روش��نی مزیت های��ی را برای 
اقتصاد کشور به دنبال خواهد 
مع��ادن  بیش��ترین  داش��ت. 
پرلیت شناخته شده در ایران 
در تبریز و لرس��تان قرار دارد 
س��رمایه گذاری  برای  از این رو 
دراین صنعت شهر های اطراف 

این معادن بیشترین مزیت را 
دارن��د و مهم ترین دلیل برای 
ای��ن توصیه چگال��ی پایین و 
س��بک بودن این ماده معدنی 
و در نتیج��ه هزینه های باالی 
حم��ل آن اس��ت . در فرآیند 
پرلیت مهم ترین عامل،  تولید 
آشنایی با ش��یوه های تولید و 
دانش فنی به منظور فرآوری 
آن با دانه بندی های مناس��ب 
صنای��ع  در  کارب��رد  جه��ت 

مختلف است . 
س��رمایه گذاری  به طور کلی 
ب��ه  پرلی��ت  صنع��ت  در 
ش��امل  کل��ی  بخ��ش  س��ه 
س��رمایه گذاری در اس��تخراج 
در  س��رمایه گذاری  پرلی��ت، 
ف��رآوری و دانه بن��دی پرلیت 
خام و باالخره س��رمایه گذاری 
از  کارب��ردی  در محص��والت 
پرلیت فرآوری شده در صنایع 
می شود  تقسیم بندی  مختلف 
که ب��رای ورود ب��ه هر بخش 
را  متفاوت��ی  س��رمایه گذاری 

سرمایه گذاری  می طلبد. 
در اس��تخراج پرلیت در 
ش��رایط فعلی که تولید 
پرلی��ت خام در کش��ور 
بیش از نیاز بازار اس��ت 
نمی ش��ود  پیش��نهاد 
بنابراین بهتر اس��ت در 
کار  دیگ��ر  بخ��ش  دو 
کنی��د  .  س��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری  ب��رای 
در ف��رآوری پرلی��ت به 
ح��دود  در  س��رمایه ای 
700 میلیون تومان نیاز 
دارید. از این مبلغ 250 

تا 300 میلی��ون برای تجهیز 
خ��ط تولی��د کارخانه اس��ت، 
حدود 300 میلیون هم برای 
اج��رای عملیات س��اختمانی 
نی��از داری��د، مابقی س��رمایه 
را هم باید ب��رای تامین مواد 
اولی��ه و س��رمایه در گردش 
کار درنظ��ر بگیرید  . مهم ترین 
در  س��رمایه گذاری  فض��ای 
تولی��د  در  پرلی��ت  صنع��ت 
از  کارب��ردی  محص��والت 
پرلیت اس��ت که می ت��وان با 
آینده  مناس��ب  برنامه ری��زی 
خوبی را برای آن متصور بود  . 
گس��تردگی  دلی��ل  ب��ه 
ای��ن  در  فعالی��ت  ح��وزه 
بخ��ش نمی ت��وان در رابطه با 
س��رمایه گذاری در این زمینه 
سخنی به میان آورد  . اما آنچه 
کارشناسان به آن اعتقاد دارند 
سطوح مختلف سرمایه گذاری 
در ای��ن بخ��ش اس��ت ک��ه 
س��رمایه گذاران مختل��ف ب��ا 
 200 س��رمایه گذاری  سطوح 
میلیون تا 100 میلیارد تومان 
کاربردی  در صنایع  می توانند 

پرلی��ت در ایران وارد ش��وند  . 
توصیه »فرصت امروز« به شما 
س��رمایه گذاری در فرآوری و 
تولی��د چندین ن��وع محصول 
است که به این ترتیب میزان 
ریس��ک س��رمایه گذاری شما 
تا حد زی��ادی کاهش خواهد 

یافت  . 
س��ود آوری  ب��ا  رابط��ه  در 
این صنعت  سرمایه گذاری در 
نکت��ه مه��م ای��ن اس��ت که 
در ح��ال حاض��ر کاربرد ها و 
تولی��دات حاص��ل از پرلی��ت 
در بازار ایران ش��ناخته ش��ده 
نیس��ت، به همی��ن دلیل باید 
راه دشواری برای تغییر ذائقه 
مردم پیمود اما آنچه مس��لم 
اس��ت در ص��ورت بازاریابی و 
تبلیغات مناسب این محصول 
می تواند جای خود را در بازار 
باز کند و س��ود آوری باالیی را 
به همراه  برای سرمایه گذاران 

داشته باشد.

شرایط بازار و سود 
احتمالی 

کاربرد ه��ای متن��وع طالی 
سفید در صنایع خودروسازی، 
صنای��ع  نظام��ی،  صنای��ع 
ساختمانی به عنوان عایق های 
حرارت��ی صوت��ی در قطعات 
تولی��د  بت��ن،  پیش س��اخته، 
خارج��ی  نم��ای  موزایی��ک، 
ساختمان، سرامیک، گچ کاری 
نم��ای داخلی س��اختمان،  و 
صنایع شیشه س��ازی، خوراک 
دام، کش��ت هی��درو پونیک، 
باغبانی، به عنوان آفت کش در 
کشاورزی، س��اینده ها، صنایع 
رنگ سازی، ژئولیت مصنوعی، 
آجر ه��ای  بت��ن،  و  س��یمان 
مجسمه س��ازی  صوتی،  عایق 
ب��رای  محکم��ی  دلی��ل  و... 
س��رمایه گذاری در تولی��دات 
کاربردی این صنعت است اما 
در ایران از ای��ن ماده معدنی 
بس��یار جذاب تنها در صنایع 
س��اختمانی و کش��اورزی آن 
هم در سطح محدود استفاده 
می شود، به همین دلیل اغلب 

پرلیت  تولی��د  کارخانه ه��ای 
در ایران طی س��ال های اخیر 
وضعی��ت خوب��ی را س��پری 

نکرده اند . 
کارشناس  معتمدی،  مجید 
طراح��ی  و  س��رمایه گذاری 
مدل های کسب و کار در رابطه 
با ش��رایط ب��ازار در گفت وگو 
ام��روز« می گوید:  با »فرصت 
ش��رایط  حاض��ر  ح��ال  در 
این صنعت  سرمایه گذاری در 
مناسب اس��ت اما کسانی که 
قص��د ورود ب��ه این ب��ازار را 
دارند باید ب��ا اطالعات کامل 
و تبلیغات مناس��ب وارد بازار 

شوند . 
وی می افزای��د: ب��ه دلی��ل 
معدن��ی  م��اده  ای��ن  اینک��ه 
متنوعی  بس��یار  کاربرد ه��ای 
دارد و بس��یاری از کاربرد های 
آن در ایران ش��ناخته ش��ده 
نیس��ت بنابراین ب��ازار خوبی 
برای ای��ن صنعت وجود دارد. 
معتم��دی تاکی��د می کند که 
س��رمایه گذاران  ورود  با 
جدی��د به ای��ن بخش و 
تولید  در  سرمایه گذاری 
محص��والت جدید قطعا 
چش��م انداز آین��ده بازار 
ط��الی س��فید بس��یار 

روشن خواهد بود . 
س��هند رزمی، یکی از 
فع��االن ای��ن بخش نیز 
در تحلیل ش��رایط بازار 
ش��رایط  در  می گوی��د: 
فعلی کارخانه های تولید 
پرلیت وضعیت مناسبی 
مهم تری��ن  و  ندارن��د 
مش��کل در ش��کل گیری این 
وضعی��ت هزینه های باال برای 
حم��ل ای��ن محصول اس��ت 
ک��ه تا حد زی��ادی صرفه های 
اقتص��ادی این محصول را زیر 
س��وال می ب��رد  . بنابراین یک 
راه��کار موثر ب��رای حل این 
مش��کل نزدیکی کارخانه های 

فرآوری به معادن است  . 
استفاده  است  معتقد  رزمی 
از خط تولید نامناسب و مواد 
پایین یکی  با کیفی��ت  اولی��ه 
دیگر از دالی��ل افت بازار این 
محصول اس��ت و باید در این 
زمینه با دانش فنی و سرمایه 

باالتری وارد شد  . 
وی ادام��ه می ده��د: اکث��ر 
کس��انی ک��ه وارد این صنعت 
نداش��تن  به دلیل  می ش��وند 
س��رمایه  و  فن��ی  اطالع��ات 
تولید ه��ای  خ��ط  مناس��ب 
ارزان قیمت را انتخاب می کنند 
مناس��ب  دانه بندی های  در  و 
عم��ل  درس��ت  نمی توانن��د 
کنند. از س��وی دیگر بیش��تر 
کاربرد ه��ای پرلی��ت در ایران 

شناخته شده نیست و این امر 
محدودیت هایی را در توس��عه 

این بازار ایجاد کرده است . 
رزمی با اش��اره ب��ه افزایش 
کارخانه ه��ای تولید پرلیت در 
ایران این امر را یکی از دالیل 
ای��ن محصول  ب��ازار  ضع��ف 
می دان��د و معتقد اس��ت: در 
شناس��ایی  از  که  س��ال هایی 
و تولی��د ای��ن م��اده معدنی 
محصوالت  تن��وع  می گ��ذرد 
تولی��دی و کاربرد های آن در 
صنایع مختلف به اندازه کافی 
رشد نداشته و این موضوع در 

افت بازار موثر بوده است . 
رزم��ی می گوی��د: به تازگی 
کارخان��ه ای در تبریز به تولید 
روی  پرلیت��ی  مجس��مه های 
آورده که می تواند گام موثری 
این  کاربرد ه��ای  توس��عه  در 

ماده با ارزش باشد . 

توصیه کارشناسان
توصی��ه  در  معتم��دی 
می گوی��د:  تازه وارد ه��ا  ب��ه 
س��رمایه گذاری در هر بازاری 
اقتضائ��ات خاص خ��ودش را 
فرآوری  کارخانه های  اما  دارد 
و تولی��د محص��والت پرلیتی 
بای��د نزدیک تری��ن نقط��ه به 
معادن باشند تا به این ترتیب 
هزینه های حمل تا حد زیادی 

کاهش یابد. 
ادامه می ده��د، پرلیت  وی 
به دلی��ل چگالی پایین و وزن 
س��بکی ک��ه دارد هزینه های 
دارد  نی��ز  باالی��ی  حم��ل 
بنابرای��ن به صرفه نیس��ت که 
کارخانه فرآوری و محصوالت 
از  دور  آن  دیگ��ر  کارب��ردی 
این  اح��داث ش��ود .  مع��ادن 
س��رمایه گذاری  کارش��ناس 
ادامه می دهد: توجه به دانش 
فنی و راه اندازی واحد تحقیق 
و توس��عه در کن��ار فعالی��ت 
تولی��دی یکی از الزامات ورود 
به این صنعت اس��ت بنابراین 
س��رمایه گذاران باید این نکته 
را مدنظ��ر قرار دهن��د. رزمی 
س��رمایه گذاران  به  توصیه  در 
حاض��ر  ح��ال  در  می گوی��د: 
در  خ��ام  پرلی��ت  ف��رآوری 
کش��ور به صرفه نیس��ت و اگر 
به  س��رمایه گذاری قصد ورود 
ای��ن بخ��ش را دارد بای��د در 
کنار ف��رآوری پرلیت خام آن 
را به محصولی کاربردی مانند 
بل��وک س��بک یا آجر ه��ای با 
خاصی��ت عایق ه��ای حرارتی 
و .. . تبدی��ل کن��د ی��ا مثال در 
بس��ته بندی های کوچک برای 
اس��تفاده در صنایع باغبانی و 
تولی��د گل و گیاهان زینتی به 

کار گیرد . 

بزرگ ترین معادن پرلیت که به 
طالی سفید هم شهرت دارد در 

آمریکا و ایران قرار دارد بنابراین با 
برنامه ریزی مناسب می توان از این 
ماده معدنی به عنوان یک عامل موثر 
در رشد صادرات غیر نفتی به خوبی 

بهره جست این درحالی است، 
که در شرایط فعلی به دلیل عدم 

تعریف کاربرد های مناسب و تبلیغات 
صحیح این صنعت روزهای خوبی را 

سپری نمی کند 

شکوفه میرزایی 



واقعیت این اس��ت که مبتنی بر فیلم هایی 
که د   ر جشنواره فیلم فجر سی و سوم به تماشا 
نشس��تم و موقعی��ت کلی و امروز س��ینمای 
ای��ران، فصل جد   ید    اکران خوبی را نمی توانم 
پیش بینی کنم . البته د   ر امر س��ینما واقعیت 
د   یگر این است که مسائل غیرقابل پیش بینی 
زیاد    ممکن است رخ د   هد    . سال جاری شروع 
خوبی د   اش��تیم، اکران سینمایی رونق گرفته 
بود    و امید   واری ش��کل گرفت اما از اواس��ط 
س��ال، بنا ب��ه د   الیل نامعل��وم و برخی ند   انم 
کاری ها چند    فیلم هم عرض د   ر یک موضوع 
همزمان یا پشت سر هم اکران شد   ند    . سه فیلم 
»شیار 143«، »میهمان د   اریم« و »امروز« د   ر 
یک ژانر س��ینمایی قرار می گیرند   ؛ س��ینمای 
پس از جنگ که مضمون مش��ترکی د   اشتند    . 
اینها فیلم هایی نبود   ند    که هد   ف س��اخت آنها 
فتح گیش��ه باشد   ، فیلم های ارزشی بود   ند    که 
می شد    برای اکران آنها برنامه ریزی مشخصی 
د   اش��ت و با مد   یریتی مناس��ب شاهد    ریزش 
مخاطب د   ر نیمه د   وم س��ال نباشیم . از سوی 
د   یگر حجم زیاد    فیلم ها و هجوم ناگهانی د   ه  ها 
فیل��م به پرد   ه های س��ینما، سیاس��ت گذاری 

د   رستی نبود    . د   رست است که بسیاری از این 
فیلم ه��ا د   ر گروه س��ینمای هن��ر و تجربه به 
نمایش د   رآمد    – که البته فکر می کنم جریان 
مثبتی اس��ت و امید   وارم موفق باش��د    – اما 
وقتی این تعد   اد    فیلم، تبلیغاتش از د   ر و د   یوار 
شهر ببارد    و اکران شود   ، باعث می شود    سینما 
نزد    مخاطب و اذهان عمومی بی ارزش ش��ود    . 
اقتصاد    س��ینما را نخب��گان تعیین نمی کنند   ، 
اقتصاد    سینما را عامه مرد   م تعیین می کنند    . از 
طرفی عامه مرد   م مشتری و مخاطب فیلم های 
تجربه گرا نیستند   ، د   ر هیچ کجای د   نیا چنین 
نیس��ت . به نظر می رس��د    د   ر مد   یریت اکران 
د   چار مش��کل هستیم . همچنین بیشتر حجم 
تولید   ات سینمای ایران، یک بار مصرف است 
و مخاط��ب برای بار د   وم رغبتی به تماش��ای 
آن ند   ارد    . فکر نمی کنم کس��ی برای تماشای 
د   وباره فیلمی مانند    »ش��یار 143« که فضای 
تبلیغاتی آنچنانی برای آن فراهم شد   ، رغبتی 

د   اشته باشد    . 
ای��ن وضعی��ت را د   ر جش��نواره فیلم فجر 
س��ی و سوم هم ش��اهد    بود   یم . برخی فیلم ها 
خوب بود   ند   ، تجربه گرا بود   ند     ولی متاس��فانه 
س��ینمای ایران د   چار افراط و تفریط اس��ت . 
د   چار نوعی فرمالیس��م افراطی ش��د   ه ایم و از 

نظر موضوعی هم برخی فیلمنامه ها هم کالژ 
هستند    . یکی از فیلمنامه هایی که می توانست 
فیلم خیلی خوبی باش��د    اما د   ر نهایت به یک 
فیل��م گیج کنن��د   ه بد   ل ش��د   ه اس��ت، فیلم 
»اعتراف��ات ذهن خطرناک من« اس��ت . این 
فیل��م تلفیقی از ژانرهای نوآر،  اجتماعی و .. . 

است . سکانسی از آن شبیه فیلمی و سکانسی 
د   یگر ش��بیه فیلم د   یگری است . کالژی شکل 
گرفته است که مخاطب را سرد   رگم می کند    . 
چ��ه اصراری اس��ت که قص��ه را برای تعریف 
آنق��د   ر چن��د    تکه ک��رد    که انس��جامش را از 
د   س��ت بد   هد    . نخس��تین نتیجه اش این است 
که فیلم هایی شبیه به این با استقبال مخاطب 

و عام��ه م��رد   م روبه رو نخواهد    ش��د    و اقتصاد    
سینما از این فضا لطمه می خورد    . بارها گفته 
و نوشته ام که طرفد   ار تجربه گرایی د   ر سینما 
هس��تم . اما این فیلم به شکل افراطی کالژی 
است از س��ینمای »بالتار«، »آنجلوپلوس« و 
»ش��هید   ثالث« و چند    سینماگر د   یگر.د   استان 
ای��ن فیلم اند   ازه یک فیلم کوتاه 30 د   قیقه ای 
است. با اینکه فیلم بازی های د   رخشانی د   ارد    
اما به د   ل نمی نشیند    . مگر فیلم های مهمی که 
د   ر طول تاریخ سینما ساخته شد   ند    یا ساخته 
می شوند    د   ر د   نیا یا حتی د   ر ایران، مانند    آثار 
اصغر فرهاد   ی یا عباس کیارس��تمی معجون 
هفت جوش هستند    که مورد    توجه مخاطبان 
قرار می گیرن��د   ؟ فیلم های فرهاد   ی که کامال 
کالسیک هس��تند   ، روایتگر هستند   ، د   استان 
د   ارن��د    و اصول و قواعد    کالس��یک هم د   ر آن 
رعایت شد   ه است . مهم حرف یا د   استانی است 
ک��ه فیلم می خواهد    بگوید    و تعریف کند    و به 
د   ل مرد   م بنشیند    و بتواند    ارتباط برقرار کند   . 
وقتی د   استانی آشفته روایت می شود   ، طبیعتا 
حس د   لنش��ین بود   ن را از د   س��ت می د   هد    و 
تماش��اگر فیلم را د   وست نخواهد    د   اشت . این 
یکی از مشکالتی است که سینمای ایران د   ر 
س��ال آیند   ه با آن د   س��ت به گریبان خواهد    

بود    که سبب ساز ریزش مخاطب خواهد    شد    . 
راهکار این اس��ت که مس��ابقه روکم کنی 
را ره��ا کنند    فیلمس��ازان ج��وان! این روزها 
فیلمس��ازان جوان هر فیلمی که می س��ازند    
سعی می کنند    به نوعی روی شخص د   یگری 
را ک��م کن��د   ! از نظر فرم، د   کوپاژ یا د   ر عناصر 
د   یگ��ر... . اگ��ر می خواهی��د    فیل��م اجتماعی 
بس��ازید   ، صراحت د   اش��ته باش��ید    . صراحت 
را از س��ینما نگیریم . لقمه را د   ور س��ر خود    

نچرخانیم . 
بسیاری از فیلم ها یک موضوع ساد   ه اجتماعی 
د   ارند    که یا برای پرهیز از ممیزی است، یا برای 
مرع��وب کرد   ن مخاطب یا.. . پیچید   ه س��اخته 
می ش��وند    . فیلم »من د   یگو ماراد   ونا هس��تم« 
فیلمی بود    که روایت گرم و صمیمی د   اش��ت 
و د   ر نتیج��ه مخاط��ب هم با آن ارتباط برقرار 
می کند    اما د   رس��ت برعکس، فیلمی که باالتر 
به آن اشاره کرد   م قرار می گیرد    .  شاید    اگر قرار 
بود    فیلمسازان جوان ما با نگاتیو فیلم بسازند    
از این اتفاقات د   ر س��ینمای ایران رخ نمی د   اد    . 
د   ست از لج بازی برد   اریم و فراموش نکنیم د   ر 
ایران فیلم می سازیم و باید    به د   اخل و مخاطب 
د   اخلی نگاه کنیم؛ به مخاطب باج ند   هیم ولی 

اذیتش هم نکنیم.

اکران های نوروزی شروع چرخش اقتصاد   ی 
س��ینمای ایران د   ر گیش��ه فروش سال جد    ید    
اس��ت . شورای صنفی نمایش هر سال پس از 
جش��نواره فجر و د   ر آخرین ماه س��ال یعنی 
اس��فند    ماه جلس��ات متع��د   د   ی می گذارد    تا 
سیاس��تگذاری اکران را د   ر سال آیند   ه تعیین 
کند    . این سیاستگذاری با تکیه بر اکران نوروز 
و ایام تعطیالت عید    د   ورنمای خود    را مشخص 
می کند    . این انتخاب از س��وی شورای صنفی 
نمای��ش با توجه به »بف��روش« بود    ن فیلم ها 
تالش می کند    تا »س��الی که نکوس��ت« را د    ر 
»به��ارش« پید    ا کن��د    . این روزها د   قیقا همان 
زمانی است که شورای صنفی نمایش مشخص 
می کن��د    چ��ه فیلم هایی د   ر عید    به نمایش د   ر 
می آین��د    . یک��ی از موارد   ی که برای نوروز 94 
مد   نظر ش��ورای صنفی نمایش است به د   لیل 
ایام فاطمیه عد    م اکران فیلم های کمد   ی است . 
انتخ��اب فیلم ه��ای نوروز د   ر حالی اس��ت که 
طبق روال هر س��ال بسیاری از تهیه کنند   گان 
به این ش��ورا د   رخواس��ت د   اد   ه اند    که د   ر ایام 
عید    فیلم هایش��ان به نمایش د   ر آید   . تا امروز 
فیلم های��ی چون »من د   ی��ه گو ماراد   ونا 
هستم« به کارگرد   انی بهرام توکلی، 
»ایران برگر« به کارگرد   انی مس��عود    
جعفری جوزان��ی، »عص��ر یخبند   ان« به 
کارگرد   انی مصطفی کیایی، »د   وران عاشقی« 
به کارگرد   انی علیرضا رییسیان و »رخ د   یوانه« 
به کارگرد   انی ابوالحس��ن د   اوود   ی د   ر لیس��ت 
متقاضی��ان اکران نوروزی ق��رار گرفته اند    . د   ر 
این میان »نهنگ عنبر« به کارگرد   انی سامان 
مق��د   م نیز می تواند    از جمله گزینه های اکران 
نوروزی باش��د   ، چون کارگرد   ان و تهیه کنند   ه 

این فیلم نیز به ش��ورای صنفی نمایش برای 
اکران نوروزی د   رخواست د   اد   ه اند   .

تهیه کنند   گان سینما، سینماد   اران و کسانی که 
فیلم هایش��ان قرار است د   ر نوروز 94 به نمایش 
د   ربیای��د    د   ر این ب��اره نظرات متفاوت ولی بعضا 
مش��خصی د   ارند    . تصمیم گیری شورای صنفی 
نمایش و تشخیص زمان نمایش فیلم ها د   ر فروش 
و چرخش اقتصاد    س��ینما نقش مهمی د   ارد    . د   ر 
همین باره علیرضا رییس��یان که با فیلم د   وران 
عاش��قی منتظر اکران نوروز است، در گفت وگو 
با »فارس« می گوید   : »امسال پخش کنند   ه های 
مختلفی متقاضی اکران فیلم د   ر نوروز هستند    . 
د   ر این شرایط، رفتار شورای صنفی اگر جانبد    ارانه 
نباش��د   ، تصمیم مهمی خواهد    بود   ، چون باعث 
می شود    تعاد    ل حفظ شود    و فیلم هایی که مثبت 
ارزیابی می شود    حد    اقل د    ر شش ماه اول بین همه 
نوبت های اکران تقسیم شود    تا به یک نوع تعاد   ل 
برس��یم.« نظر هاد    ی منبتی مد    یر پرد   یس ملت 
د    رباره نمایش نوروزی این است که د   ر تمام سال 
باید    فیلم های بفروش د    اشته باشیم و نباید    محد   ود    

به نوروز باشد    .
 او د   ر ای��ن باره توضی��ح می د    هد   : »از میان 
فیلم های تولید    شد   ه د    ر یک سال گذشته شاید    
تنها به تعد    اد    انگش��تان د   و د   ست بتوان آثاری 
ب��ا احتم��ال باالی فروش خوب را جس��ت اما 
همین تعد    اد    هم اکید    ا باید    تحت یک مهند   سی 
صحی��ح اکران روی پ��رد    ه بیاید    تا ما د   ر همه 
فصول، اکران فیلم مخاطب پسند    د    اشته باشیم 
و هم��ه امید   مان وابس��ته به اکران های خاص 
مثل اکران نوروز نباشد   .« از سوی د   یگر جواد    
نوروزبیگی که د   ر جش��نواره فجر س��ی و سوم 
با ش��ش فیلم حضور د   اش��ت و از او تقد   یر شد    
د   رب��اره اکران های نوروزی پیش��نهاد    د   اد    که 

امس��ال د   ر اکران نوروزی بی��ش از پنج فیلم 
روی پرد   ه بیاید    تا د   ر انتهای س��ال به اجبار، 
تعد   اد   ی باالیی از فیلم ها به طور همزمان اکران 
نش��ود    . او د   ر تکمی��ل پیش��نهاد   ش می گوید   : 
»من معتقد   م باید    از هر نوع ژانری د   ر ترکیب 
نوروزی، فیلمی قرار بگیرد   ؛ هم د   فاع مقد   س، 
هم طنز و هم اجتماعی و اینطور نباش��د    که 
مانن��د    پارس��ال تنها پنج فیلم اکران ش��ود    و 
عاقبت مجبور ش��ویم مثل زمس��تان جاری، 
همه فیلم ها را به ش��کل متراکم و با وضعیت 
نامناس��ب به نمای��ش د   ر بیاوریم . به نظر من 
اک��ران ن��وروزی می تواند    حتی 15 فیلم را د   ر 

د   ل خود    جای د   هد   .«
غالمرض��ا فرج��ی، مد   یر پخ��ش فیلم ها د   ر 
ح��وزه هن��ری با اش��اره به جش��نواره فجر و 
فیلم هایی که د   ر جش��نواره نبود   ند    س��ال 94 
را برای گیشه سال امید   وار کنند   ه ای د   انست و 
گفت: »آنچه د   ر وهله اول مد   نظر سینماد   اران 
خواهد    بود    این اس��ت که فیلم هایی را اکران 
کنن��د    که د   ر جذب مخاطب موفق باش��د    اما 
ب��ه این د   لی��ل که ما از اواخر اس��فند    د   ر ایام 
فاطمی��ه قرار می گیریم، شایس��ته اس��ت که 
تلفیق��ی از فیلم های پرفروش و د   ر عین حال 
متناس��ب برای حال و ه��وای آن روزها روی 
پرد    ه بیاید    . سینماد   اران هم باید    صبر و تحمل 
د   اش��ته باش��ند    تا ببینیم ارشاد    پروانه نمایش 
ک��د   ام یک از آثار را صاد   ر می کند    تا قرارد   اد   ها 

بر همان اساس بسته شود   .«
با توجه به نظر سینماگران و تهیه کنند   گان 
و رون��د    وزارت ارش��اد   ، معاونت س��ینمایی و 
ش��ورای صنفی نمایش د   ر س��ال گذش��ته و 
گمانه زنی های موجود    د   رباره اکران های س��ال 
94 ب��ه نظر می رس��د    که تعام��ل مثبتی بین 

س��ینما و مد   یران فرهنگی ش��کل گرفته که 
باید    د   ر حوزه اقتصاد    س��ینما نیز نمود    بیرونی 
پید   ا کند    . همفکری و هم نظری ای که می تواند    
گیشه سینما را رونق ببخشد    و د   وباره سینما 
رفت��ن و تفریح با فیلم د   ید   ن به س��بد    خانوار 

بازگرد   د   .
اما فیلم هایی که امکان اکران ش��ان د   ر ایام 

نوروز کم نیست چه فیلم هایی هستند   :
 »رخ د   یوانه« به کارگرد   انی ابوالحسن د   اوود   ی 
که موفق به کسب سه سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم، بهترین کارگرد    انی و بهترین فیلم از نگاه 
مرد   می به عالوه سیمرغ های بخش فنی شد   ه 
ب��ود   ، یکی از گزینه ه��ای جد    ی اکران نوروزی 
اس��ت . این فیلم که روایتگر د   اس��تان گروهی 
جوان اس��ت، د   ر جلب نظر د   اوران و مخاطبان 
جشنواره موفق عمل کرد    و همین مسئله که 
زمینه جوسازی مثبت د    ر مورد    فیلم را به وجود    
آورد   ه می تواند    از سوی پخش کنند   ه فیلم مورد    
توج��ه قرار گیرد    و فیل��م را د   ر جمع کارهای 
اک��ران نوروز قرار د   هد    . طناز طباطبایی، صابر 
ابر، نازنین بیاتی، ساعد    سهیلی، امیر جد   ید   ی، 
گوه��ر خیراند   یش و بیژن امکانیان از بازیگران 

فیلم د    اوود    ی هستند   .
 »د   وران عاش��قی« ب��ه کارگرد   ان��ی علیرضا 
رییسیان نیز از د   یگر فیلم هایی است که اکران 
آن د   ر نوروز 1394 د   ور از انتظار نیست . این فیلم 
د   ر بخش مسابقه سینمای ایران سی و سومین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش د   رآمد    و د   ر 10 
رشته کاند   ید   ای د   ریافت سیمرغ بلورین بود    که 
د    و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و بهترین 
فیلمب��رد   اری را به د   س��ت آورد   .  »من د   یه گو 
ماراد   ونا هس��تم« به کارگرد   انی بهرام توکلی از 
جمله فیلم های موفق جش��نواره امس��ال بود   ؛ 

فیلمی که جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد    را 
برای هومن سید   ی، سیمرغ بلورین صد   ابرد   اری 
را برای محمود    سماک باش��ی و د   یپلم افتخار 
کارگرد   انی را برای توکلی به همراه د   اشت . این 
فیل��م پربازیگر از گزینه ه��ای احتمالی اکران 

نوروزی است.
 »شیفت شب« به کارگرد   انی نیکی کریمی 
که توانست د   یپلم افتخار هیات د   اوران را برای 
کریم��ی و د   یپلم افتخار بازیگری را برای لیال 
زارع بازیگ��ر نق��ش اول فیلم به ارمغان آورد   ، 
د   اس��تان خانواد   ه ای است که اتفاقات رخ د   اد   ه 
برای مرد    خانواد   ه موجب می ش��ود   ، همسر او 

وارد    مجموعه ای از اتفاقات شود   .
 »ف��رار از قلعه رود   خان« س��اخته غالمرضا 
رمضانی که د   ر میان پنج فیلم برتر انتخاب شد   ه 
از س��وی تماشاگران قرار د   اشت، از فیلم هایی 
اس��ت که بعید    نیس��ت د   ر نوروز پیش رو روی 

پرد   ه برود   .
»مرگ ماهی« به کارگرد   انی روح اهلل حجازی 
اس��ت که نظر بس��یاری از منتقد   ان را د   ر ایام 
جش��نواره به خود    جلب ک��رد    . نیکی کریمی، 
عل��ی مصفا، طناز طباطبای��ی، ریما رامین  فر، 
بابک کریمی، بهرنگ علوی، حس��ام محمود   ی 
و مروارید   کاش��یان، د    ر کنار پانته آ بهرام، بابک 
حمید   ی��ان، رابعه مد   نی و س��حر د   ولتش��اهی 
بازیگران بزرگس��ال »مرگ ماهی« هس��تند    . 
همچنین کیمیا مراد   یان، ملیکا پارس��ا وحسام 
رحیمی منش بازیگران خرد   س��ال این فیلم را 
تش��کیل می د   هند    . د   ر خالصه د   اس��تان فیلم 
س��ینمایی »مرگ ماهی« آمد   ه است: همیشه 
فک��ر می کرد   م ماهی ها موقع مرد   ن، وقتی لب 
می زن��ن، یه چیزی می خوان بگن که من اونو 

نمی شنوم.
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اقتصاد    گیشه زیر سایه خط فقر
تصوی��ر صف ه��ای بلند    مقاب��ل گیش��ه های بلیت 
فروش��ی س��ینما د   ر د   هه 60 و 70 امروز شبیه خواب 
و خیالی است که تنها به عنوان خاطره ای خوش از آن 
یاد    می ش��ود   . مرد   می که د   ر س��رما و گرما به تماشای 
فیلم های اکران ش��د   ه می رفتند    و سینما برای جامعه 
تفریح آخر هفته ها بود    و س��ینماها برو و بیایی د   اشت. 
نب��ود   ن این تصویر د   ر زمانه امروز ش��اید    د   الیل مهمی 
چ��ون وجود    د   ی وی د   ی فیلم ه��ای روز ایران و جهان 
و د   سترسی آسان مرد   م به این فیلم ها باشد    اما اقتصاد    
سینمای ایران بد   ون فروش و د   ر نبود    گیشه های شلوغ 
چگونه چرخش باید    بچرخد   ؟ آیا پس از اکران و وقتی 
فیلم ها به شبکه های خانگی می رسند    نیز این معضل 

پابرجاست؟ 
ماجرای رقابت اقتصاد   ی گیش��ه س��ینماها با شبکه 
نمایش خانگی د   ر د   وره ای س��بب ش��د    ت��ا صد   مه ای 
جد   ی  به گیش��ه و اقتصاد    س��ینما وارد    ش��ود   . رقابتی 
که د   ر آن قیمت بلیت س��ینما با قیمت س��ی د   ی های 
ش��بکه خانگی چنان فاصله ای د   اشت که برای خانواد   ه 
خرید    سی د   ی به صرفه تر از رفتن به سینما به بود   . د   ر 
مقطعی که س��ی د   ی یک فیلم  رسما پنج هزار تومان 
عرضه می شد    و بلیت سینما بسیار ارزان تر بود   ، سی د   ی 
فیلم ها  غیرقانونی کپی می ش��د    و به بهای هزار تومان 
د   ر شهرس��تان ها با تیراژ باال فروخته می شد   . به همین 
د   لیل نی��ز عرضه کنند   گان فیلم ها د   ر ش��بکه خانگی 
به ش��د   ت قیمت  نسخه   فیلم ها را پایین آورد   ند    و حتی 
د   ر د   وره ای، فیلم ها با بهایی کمتر از د   و هزار تومان نیز 
به فروش می رس��ید   . این ترفند    هرچند    تا مد   تی مقابل 
قاچاق فیلم و کپی غیرمجاز را گرفت اما د   قیقا همین 
سیاست گذاری باعث ریزش بخشی از مخاطب سینما 
ش��د   ؛ زیرا طبیعتا سرپرس��ت خانوار ترجیح می د   اد    د   ر 
ازای هزینه مبلغی چشمگیر برای خرید    بلیت سینما، 
یک نسخه فیلم را به ارزان ترین قیمت خرید   اری کند    
و د   ر منزلش بنشیند    و هزینه های حاشیه ای به سینما 
رفتن را هم نپرد   ازد    و فیلمش را ببیند   . همین پروسه نیز 
س��بب شد    هزینه سینما رفتن و خرید   ن بلیت از سبد    
خانوار خارج بماند    و هزینه ای اضافی خواند   ه شود   . بد   ین 
شکل بود    که تیراژ فیلم های شبکه خانگی میلیونی شد    
و استقبال مرد   م از شبکه توزیع خانگی فیلم ها آنچنان 
وس��عت یافت که برخی توزیع کنند   گان این شبکه ها 
د   یگر مستقیما سفارش تولید    فیلم را به تهیه کنند   گان 
برای شبکه خانگی می د   اد   ند   . این روند    اما حاال به صورت 
نزولی د   ر حرکت است و اینترنت و عرضه فیلم ها برای 
د   انلود    د   ر فضای مجازی این بازار را تحت تاثیر مستقیم 
قرار د   اد   ه است. به حد   ی که گسترش اینترنت و افزایش 
د   سترس��ی به س��رعت قابل قبول اینترنت، باعث شد   ه 
د   یگر کاهش قیمت س��ی د   ی نیز نتیجه بخش نباشد    
و د   ریافت فیلم ها با باال ترین کیفیت و د   انلود    غیرقانونی 
ریشه این بخش را هم هد   ف قرار د   هد    تا پس از نابود   ی 
گیشه سینما، نوبت از د   ست رفتن شبکه خانگی باشد   . 
ح��اال تیراژی ک��ه برای فیلم های ش��بکه خانگی ارائه 
می شود   ، حکایت از سقف و کف 300 هزار و 100 هزار 
نسخه کپی فیلم ها با قیمت سه هزار تومان د   ارد    که با 
مقایسه تیراژهای میلیونی سال های گذشته این تنزل 

آماری تکان د   هند   ه است. 
روند   ی که متضرر اصلی اش گیش��ه سینمای ایران 
اس��ت. طبق سخنان سخنگوی شورای صنفی نمایش 
د   ر فرورد   ی��ن س��ال جاری تعرف��ه بلیت های س��ینما 
د   ر س��ینماهای مد   رن که ش��امل پرد   یس ها می شود    
6500 تومان، د   ر سینماهای ممتاز 5000 تومان و د   ر 
س��ینماهای د   رجه یک 4000 تومان است. با توجه به 
قیمت های مذکور می توان نقبی به صحبت های حسین 
راغفر اقتص��اد   د   ان و کارش��ناس اقتص��اد   ی د   ر مرد   اد    
س��ال جاری د   رباره خط فقر و وضع معیش��ت پایتخت 
زد    که می گوید   : »براس��اس محاس��بات ما خط فقر د   ر 
سال 93، با توجه به نرخ تورم برای خانواد   ه پنج نفره د   ر 
شهر تهران حد   ود    د   و میلیون  و 300هزار تومان است. 
خط فقر به این معنا که یک خانوار پنج نفره د   ر تهران 
با هزینه مس��کن، خد   مات س��المت، آموزش، تغذیه، 
حمل و نقل و ارتباطات و سایر کاال های ضروری به عنوان 
کاالهای اساس��ی د   ر س��بد    مخارج خود    حد   اقل تا چه 
میزان باید    د   رآمد    د   اش��ته باش��د   .« بر این اساس سوال 
ساد   ه ای که مطرح می شود    این است، وقتی خط فقر د   ر 
پایتخت کش��ور د   و میلیون و 300هزار تومان است آیا 
برای یک خانواد   ه به صرفه است که به صورت جمعی به 
سینما بروند    د   رحالی که به راحتی می توانند    فیلم ها را از 

اینترنت تهیه کنند   ؟ 
این آمار و اعد   اد    و قیمت ها د   ر کنار هم علت وضع بد    
اقتصاد   ی سینمای ایران را تا حد   ی قابل فهم می کند   . 
شرایطی که نیازمند    برنامه ریزی د   ولت است تا اقتصاد    
س��ینما را نجات د   هد   . اقتصاد   ی که اگر با همین روند    
پیش رود    صنعت س��ینمایش قابل بررسی و سنجش 
نیس��ت. صنعتی که با س��از و کار مناسب و مد   یریت 
صحیح اقتصاد   ی می تواند    آیند   ه ای بهتر از امروز د   اشته 

باشد   . 
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شورون اکتشاف نفت شیل را رها کرد
گفت وگو  در  سخنگوی شورون 
ب��ا نیویورک تایمز گف��ت: پس از 
توق��ف برنامه های ش��ورون برای 
اکتشاف نفت شیل در کشورهای 
لهس��تان، اوکرای��ن و لیتوانی، این ش��رکت از منافع 
حاص��ل از امتیازات دولت رومانی نیز برای اکتش��اف 

نفت شیل صرف نظر کرد. 
س��خنگوی ش��ورون دلیل ای��ن تصمی��م را اعالم 
نکرده اس��ت. شرکت ش��ورون به عنوان دومین گروه 
ب��زرگ نفت و گاز آمریکا اواخ��ر ژانویه اعالم کرد در 
س��ال جاری میالدی 35 میلی��ارد دالر در پروژه های 

اکتشاف نفت سرمایه گذاری می کند.
 این رقم در مقایسه با سال قبل 13 درصد کاهش 
یافته و بنابراین شورون به دنبال پروژه هایی است که 
سودآوری بیشتری داشته باشد. رومانی آخرین کشور 
اروپایی محسوب می شود که شورون در آن در زمینه 

اکتشاف نفت و گاز شیل فعال بود. 

ایران؛ هشتمین اقتصاد غیر آزاد دنیا 
به گزارش وال اس��تریت ژورنال 
ب��ه نق��ل از  بنی��اد هریتیج � که 
معتبر ترین نه��اد بین المللی برای 
آزادی  درخص��وص  ارزش گذاری 
اقتصادی کشورهاس��ت � اقتصاد ایران با 41/8 امتیاز 
توانس��ته رتبه 1۷1 آزاد ترین کش��ور ها را در جدول 

سال ۲۰15 کسب کند. 
فعالیت های یک سال و نیم اخیر دولت یازدهم تنها 
باعث افزایش 1/5 امتی��ازی و صعود دو پله ای ایران 
شده است، به دیگر بیان اگر تا پارسال ایران ششمین 
اقتصاد غیر آزاد دنیا را داشت، امروز رتبه هشتم را به 
خود اختصاص داده اس��ت. بنیاد هریتیج با همکاری 
روزنامه وال استریت ژورنال، نمره کشور ها را بین صفر 
ت��ا 1۰۰ در نظ��ر گرفته و براس��اس چهار س��رفصل 
حاکمیت قانون، دولت محدود، کارایی نظارت و بازار 

آزاد، داوری کرده است. 

روسیه، اروپا را به قطع گاز تهدید کرد
ش��رکت گازپ��روم 
روسی���ه اعالم کرد 
به دلیل اینکه کی یف 
پیش پرداخت الزم را پرداخت نکرده است، خطرهای 
جدی برای ادامه گاز ارسالی به اروپا از طریق اوکراین 

وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از مس��کو، س��خنگوی 
گازپ��روم روس��یه گف��ت اوکرای��ن پیش پرداخ��ت 
پرداخ��ت  مس��کو  ب��ه  را  دریافت��ی  گاز   جدی��د 

نکرده است.
اف��زون ب��ر این گازپ��روم در بیانیه ای اعالم کرد تنها 
۲19 میلی��ون مت��ر مکع��ب گاز از میزانی که اوکراین 
پی��ش از ای��ن کل هزین��ه آن را پرداخت��ه، باقی مانده 
است و باید پیش از دریافت گاز بیشتر پیش پرداخت 

توافق شده را به مسکو پرداخت کند.
بر اساس این گزارش میزان ذکر شده تنها برای دو 

روز مصرف اوکراین کافی است.
ای��ن بیانی��ه م��ی افزاید: اقدام اوکرای��ن در دیرکرد 
پیش پرداخت خطرهای زیادی برای انتقال اروپا پدید 
آورده اس��ت. اروپا یک س��وم از گاز مورد نیاز خود را از 
روس��یه تامین می کند و نیمی از این میزان از طریق 

اوکراین به اروپا ارسال می شود.
شرکت نفت و گاز اوکراین نیز گازپروم را به ارسال 
نکردن گاز متهم کرد، در حالی که کی یف مبالغ الزم 

را از قبل پرداخت کرده است.
 این در حالی است که مسکو هفته قبل اعالم کرده 
بود برای شهرهای در اختیار جدایی طلبان در اوکراین 

گاز ارسال می کند.
مسکو بعد از قطع شش ماهه گاز ارسالی به اوکراین، 
اواخر س��ال ۲۰14 میالدی بر اس��اس توافقی موقت 

ارسال گاز به اوکراین را از سرگرفت. 
ب��ر اس��اس این توافق کی ی��ف بعضی از بدهی های 
خود را باید پرداخت کند و برای ادامه دریافت گاز به 

مسکو پیش پرداخت بدهد.

بنا بر اعالم مرکز آمار، در ش��اخص خوراکی ها، نرخ تورم نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل 1۰ درصد افزایش نشان می دهد که این رقم نشان از تورم 1۰/۷ درصدی نسبت به 

1۲ ماهه گذشته دارد. 
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
خانوار ش��هری کشور، در بهمن ماه 1393 و بر پایه س��ال 139۰، شاخص کل )برمبنای 
1۰۰ = 139۰( در بهمن ماه س��ال 1393 عدد ۲۰4/۲ را نش��ان می دهد که نسبت به ماه 
قبل بدون تغییر اس��ت. این گزارش می افزاید: افزایش ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( نیز 14/4درصد اس��ت که نسبت به همین اطالع در ماه 
قبل تغییری نداش��ته اس��ت. همچنین در این گزارش آمده است: ش��اخص گروه عمده 
»خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« در این ماه به رقم ۲4۰/6 رسید که نسبت به ماه 

قبل ۰/5درصد کاهش داشته است.
این گزارش می افزاید: ش��اخص گروه اصلی »خوراکی ها« در ماه مورد بررس��ی به عدد 
۲38/6 رس��ید که نس��بت به ماه قبل ۰/6 درصد کاهش نش��ان می دهد. براس��اس این 
گزارش، ش��اخص گروه اصلی »خوراکی ها« نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل 1۰ درصد 
افزایش نش��ان می دهد و نرخ تورم 1۲ ماهه این گروه 1۰/۷ درصد است. در این گزارش 
آمده اس��ت: ش��اخص گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
مش��ابه سال قبل 9/8 درصد رشد نش��ان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 1۲ ماه 
منتهی به بهمن ماه 93 نس��بت به دوره مشابه سال قبل 1۰/6 درصد است که نسبت به 

همین اطالع در )دی ماه 1393معادل 11/9درصد( کاهش یافته است. 

تقاضای فلز سرخ افزایش می یابد؟ 
از س�ال 2011 می�ادی و ثب�ت 
باالتری�ن قیمت مس در س�ال های 
کم س�ابقه  رک�وردی  ک�ه  اخی�ر 
قیمت  تاکن�ون  به حس�اب می آید 
مس کاما در مس�یر کاهشی قرار 
داش�ته اس�ت و این احتمال وجود 
دارد که دوره نوس�انات قیمت این 
کاال با ثبت رکورد شکننده نزدیک 
به پنج ه�زار و 100 دالر در ماه های 

گذشته به پایان رسیده باشد. 
ب�ا توجه به این م�وارد می توان به 
اس�تارت مج�دد رش�د قیمت مس 
در بازارهای جهان�ی امیدوار بود که 
می تواند جهت گیری کلی بازار مس 

را تغییر دهد. 

خودپرداز امروز ما بانکی است 
روایت اول

توقی��ف ام��وال یک��ی از بانک ها به دلیل بدهکاری به ش��رکت زیرمجموعه یکی دیگر از 
بانک ها! 

روایت دوم
یکی از بانک ها اموال خود را بدون دلیل و به خواست خودش توقیف کرد. 

راج��ع ب��ه روای��ت دوم که صحبتی نداریم و بحثی نمی کنیم ولی در مورد روایت اول که 
صحیح اس��ت توانس��تیم به س��ختی و به کمک ادوارد اسنودن یکی از مدیران این بانک را 

شناسایی کرده و گپ و گفت کوتاهی را با ایشان ترتیب دهیم. 
خودپرداز: جناب مدیر! در خبرها داشتیم که اموال بانک شما مصادره شده؛ این قضیه 

صحت داره؟ 
مدیر: نه! دروغه، همش جوسازیه، می خوان مارو زمین بزنن، کجا اموال بانک ما مصادره 

شده؟ هان؟ 
خودپرداز: خبرگزاری های معتبر این خبر رو منتشر کردن، این چه حرفیه؟ 

مدیر: جدی؟ مثال کجا؟ کدوم خبرگزاری؟ 
خودپرداز: خبرآنالین، ایسنا و... 

مدیر: جدی؟ خب! واقعیتش اینه که درس��ته، اموال مون رو ش��رکت زیرمجموعه یکی از 
بانک ها توقیف کرده. 

خودپرداز: واس��ه چی آخه؟ ش��ما بدهی داش��تید؟ دستی گرفته بودی؟ چه جوری بوده 
اوضاع؟ 

مدیر: واهلل ماجرا این طوری بود که ما بدهی داش��تیم به این بانک و 8۰ درصدش��و 
ه��م پرداخ��ت کرده بودیم، منتها نمی دونم چرا واس��ه ۲۰ درصد این کارو انجام دادن 
و قضیه رو رس��انه ای کردن، واقعا کارش��ون زش��ته، به خاطر ۲۰ درصد زش��ت نیس��ت 

آدم این کارو بکنه؟ 
خودپرداز: ۲۰ درصد چقدر؟ 

مدی��ر: ه��ان؟! ۲۰ درصد دیگه، ۲۰ درصد یعن��ی چقدر؟ یعنی همون ۲۰ درصد دیگه، 
واسه ۲۰ درصد کی میاد اموال یک بانک رو توقیف کنه آخه؟ زشت نیست؟ شما به خاطر 
۲۰ درصد همچین کاری انجام میدی؟ تا حاال شده اصال واسه ۲۰ درصد همچین کاری 

انجام بدی؟ این کار درسته؟ 
خودپرداز: نه من میگم ۲۰ درصد چقدر؟ 

مدیر: هرچقدر! چه فرقی می کنه، چرا خلط مبحث می کنید،  من می دونم ش��ما برای 
اینکه مخاطبای روزنامتونو زیاد کنید الکی دارید جوسازی می کنید. 

خودپرداز: جناب مدیر من یک  سوال ساده می پرسم که می خوام شما جواب بدید؛ شما 
میگی ۲۰ درصد، من میگم ۲۰ درصد از چقدر؟ 

مدیر: هان؟ 
خودپرداز: آقا شما کل بدهی تون چقدر بود؟ 

مدیر: 15۰۰ میلیارد تومان )عدد من درآوردی اس��ت الکی ش��اکی نشوید که خودپرداز 
قصد تشویش اذهان عمومی را دارد!( 

خودپرداز: خب قربان ۲۰ درصد از این مبلغ میش��ه 3۰۰ میلیارد تومان! خودش مبلغ 
زیادیه؟ تازه بدون دیرکردش. 

مدی��ر: یعن��ی می خ��وای بگی ۲۰ درصد زیاده؟ واقعا کدوم دانش��گاه مدرک تو رو داده؟ 
۲۰ درصد بیشتره یا 8۰ درصد؟ 

خودپرداز: خب معلومه 8۰ درصد. 
مدیر: خب! آفرین، دیدی؟ خودتم  داری اعتراف می کنی، زشت نیست این طوری خودتو 

بازیچه دست اخبار دروغ می کنی. 
من دیدم اوضاع داره خراب میشه سریع خودمو از مهلکه دور کردم. 

محققان به ساخت نخستین گوشی هوشمند هندزفری )hands-free( جهان برای معلوالن مغزی نخاعی که بیماری بر کاربری دست ها و بازوها تاثیر می گذارد، پرداخته اند. شرکت 
Sesame Enable این تلفن هوشمند بدون نیاز به دست را برای مبتایان به آسیب های نخاعی، اسکلروزیس آمیوتروفیک جانبی )ALS(، فلج مغزی و سایر معلولیت هایی که بیماران 

را ناتوان از استفاده از دست های شان می کند، طراحی کرده است. 

فرص�ت ام�روز- گزارش��ی ک��ه در ادام��ه 
می خوانید، فهرستی از پرفروش ترین کتاب هایی 
است که همواره در صدر فهرست پرفروش ترین 
کتاب های دنیا در چند ده س��ال اخیر بوده اند. 
آنچه در تهیه این فهرست مبنا قرار گرفته است 
تعداد نسخه های به فروش رسیده از یک کتاب 
است نه تعداد نسخه های چاپ شده از یک کتاب. 
کتاب های این فهرس��ت که توس��ط وب س��ایت 
1۰mosttoday.com معرفی ش��ده اند همه 
از یک زبان نیس��تند و آثار ملل مختلف در این 

فهرست به چشم می خورد. 
1- داس�تان دو ش�هر – چارلز دیکنز: این 
اثر در س��ال 1859 منتش��ر ش��د و تا به امروز 
۲۰۰میلیون نسخه از آن در دنیا به فروش رفته 
است و همچنان می فروشد! این رمان دیکنز که 
عنوان پرفروش ترین تک جلدی تمام ادوار را در 
ح��وزه کتاب دارد یک��ی از معروف ترین رمان ها 
در حوزه ادبیات داس��تانی اس��ت. داستان درباره 
جوانی روس��تازاده در دو ش��هر لندن و پاریس، 

همزمان با انقالب فرانسه است. 
2-  ارباب حلقه ها – جی. آر. آر. تالکین:  
رکورد فروش این کتاب تاکنون 15۰ میلیون 
نسخه بوده است. تالکین تنها نویسنده ای است 
که در فهرس��ت پرفروش ترین کتاب های همه 
دوران دو عن��وان کت��اب به ن��ام خود به ثبت 
رس��انده اس��ت. این کتاب بنا به اطالعاتی که 
درباره آن موجود اس��ت ابتدا در س��ه جلد به 
فروش می رس��ید که از آن به عنوان تریولوژی 

ارباب حلقه ها نیز یاد می ش��ود. اما این کتاب 
تالکین توسط برخی ناشرانش برای سودجویی 
بیش��تر در هفت جلد هم منتش��ر ش��ده و به 
فروش رس��یده اس��ت. منظور از 15۰ میلیون 
نس��خه ای که در س��طرهای باال به آن اش��اره 
ش��د، فروش نس��خه های کامل داستان ارباب 

حلقه هاست. 
3- ش�ازده کوچول�و – آنتوان دوس�نت 
اگزوپ�ری: ش��ازده کوچول��و نخس��تین کتاب 
غیر انگلیس��ی زب��ان اس��ت ک��ه در فهرس��ت 
پرفروش ترین کتاب های همه دوران قرار گرفته 
است. در سال 1943 این کتاب دوسنت اگزوپری 
منتش��ر می ش��ود. این اثر به زبان های مختلفی 
ترجمه و منتش��ر ش��د؛ نکته جالب این اس��ت 
ک��ه ای��ن کتاب در س��ال ۲۰۰۷ به عنوان کتاب 
برگزیده س��ال فرانس��ه انتخاب شد و درباره اش 
گفته می ش��ود، س��الی یک میلیون نسخه از آن 

همچنان به فروش می رسد! 
4-  و سپس هیچ کس نبود - آگاتا کریستی: 
نخس��تین نویس��نده زن در این فهرس��ت آگاتا 
کریس��تی اس��ت با کتاب »و س��پس هیچ کس 
نبود«. این ش��اهکار کریستی برای نخستین بار 
در س��ال 1939 منتش��ر ش��د و تا به امروز 1۰۰ 

میلیون نسخه از آن به فروش رفته است. 
5-  روی�ای ت�االر س�رخ – کائ�و ژوکین: 
قدیمی ترین کتابی که در فهرست پرفروش ترین 
کتاب ه��ای هم��ه دوران ق��رار دارد، رویای تاالر 
سرخ است که برای نخستین بار در سال 1۷91 

منتشر شده و 1۰۰ میلیون نسخه از آن به فروش 
رس��یده اس��ت. این کتاب به زبان چینی منتشر 
ش��ده اس��ت و از مهم ترین آثار ادبیات کالسیک 

چین به شمار می رود. 
6- هابی�ت – ج�ی. آر. آر. تالکین: دومین 
اث��ر از تالکی��ن که در این فهرس��ت قرار گرفته 
هابیت اس��ت. این کتاب در س��ال 193۷ منتشر 
شده است و به اندازه ارباب حلقه ها موفق نبود، 
اما به اندازه کافی درخش��ش داش��ت تا در این 

فهرست قرار گیرد. 
7- شیر، کمد، جادوگر – سی. اس. لوئیس: 
85 میلیون نس��خه از کتاب شیر، کمد، جادوگر 
که در سال 195۰ منتشر شده، به فروش رفته 
است. براساس این کتاب والت دیزنی نیز فیلمی 
س��اخته اس��ت که برای ساخت آن 18۰ میلیون 

دالر هزینه شد. 
8- او: تاری�خ ماجراجویی - هنری رایدر 
هاگارد: رمان »او: تاریخ ماجراجویی« سرهنری 
رایدر هاگارد در س��ال 188۷ منتش��ر شد و 83 

میلیون نسخه از آن به فروش رفت. 
9- ک�د داوینچ�ی – دن براون: این کتاب 
که در حال حاضر نیز به فروش می رس��د، تنها 
در س��ال ۲۰۰3 – زمان انتشارش- 8۰ میلیون 

نسخه در دنیا به فروش رسید. 
10- فکر کنید و ثروتمند شوید- ناپلئون 
هیل: فکر کنید و ثروتمند ش��وید که در س��ال 
193۷ منتش��ر ش��ده ۷۰ میلیون نسخه از آن به 

فروش رسیده است. 

10 کتاب پرفروش همه دوران ها 

همش 20 درصد
ش�عارهای بیه�وده نس�ازید: ادعاهایی که 
بس��یاری از کس��ب و کارهای در حال رش��د در 
غالب ش��عارهای تبلیغاتی و تگ الین ها و. . . بیان 
می کنند، بیشتر خنده دار است تا اثربخش. گاهی 
حتی می ش��نویم مجموعه ای برای رس��یدن به 
همان ش��عار خنده دار ناکارآمد، ساعت ها جلسه 
برگزار کرده و مبالغ هنگفتی هزینه داده است. 
اگر در مسیر برندینگ قرار دارید، هوشمندی و 
نگاه کارشناس��انه را در شعارهایی که می سازید 

در اولویت قرار دهید. 
آنچ�ه داری�د را یکج�ا رو نکنی�د: این یک 
تص��ور غلط اس��ت که برخ��ی می پندارند برای 
جلب نظ��ر مخاطب، باید تمام داش��ته های خود 
را حت��ی به گونه ای بی برنامه در معرض دید وی 
ق��رار دهن��د. این گونه با وجود داش��تن توانایی 
ب��رای انج��ام صحیح و کامل تمام��ی آنچه ادعا 
کرده اید، مخاطب آن را به گونه  ای، سنگ بزرگی 
خواهد ش��ناخت که عالمت نزدن اس��ت. برای 
معرف��ی توانایی های خ��ود به مرور زمان، برنامه 

داشته باشید. این گونه همیشه شما یک قدم از 
انتظارات مخاطب پیش هستید. 

از نگرش ه�ای رفع تکلیفی خودداری کنید : 
شاید در نگاه اول به این جمله، چنین مفهومی را 
بسیار با فاصله از حقایق مدیریت برند حال حاضر 
خود بدانید، اما اغلب اوقات، بخش بزرگی از مدیران 
تصمیم س��از، خواس��ته یا ناخواس��ته تصمیماتی 
می گیرند که از جنس رفع تکلیف است. به عنوان 
مثال تعداد برندهایی که در حوزه بسته بندی خود 
تحقی��ق و برنامه ریزی اصولی انجام می دهند زیاد 
نیست. این موضوع به بسیاری از جنبه های مختلف 
کس��ب و کارتان که می تواند برندتان را تحت تاثیر 

خود داشته باشد، قابل تعمیم خواهد بود. 
از تغیی�رات ناگهان�ی پرهیز کنی�د: تغییر 
همیش��ه بد نیست، اما تغییر ناگهانی از دیدگاه 
برندینگ، اغلب آسیب رس��ان است. اگر درحال 
مدیریت و توسعه برند خود هستید، حواس تان 
باش��د که باید تصمیمات تان در زمینه تغییرات 
ض��روری درون و برون س��ازمانی ک��ه می تواند 
نمودی میان مخاطبان تان یافته و بر برداش��ت 
آنها از برندتان تاثیرگذار باشد، کامال هوشمندانه 

اتخاذ شده و به گونه ای مدبرانه نشان داده شود. 
براساس قیمت پایین، رقابت نکنید: اگر در 
ورط��ه رقابت قیمتی گرفتار ش��ده اید و همواره 
مجبورید برای حفظ س��هم ب��ازار خود، ارزان تر 
از رقبا بفروش��ید، فاصله زیادی تا بدل شدن به 
ی��ک برند خوب داری��د. توانایی مدیریت قیمت 
در مقایسه با رقبا در بازارهای رقابتی، پارامتری 
بسیاری مهم است، اما در مسیر برندینگ، هرگز 

فقط برمبنای قیمت رقابت نکنید. 
نظارت ت�ان را بر هی�چ حوزه ای قطع نکنید: 
مدیری��ت یک برن��د همانند صداب��رداری از یک 
ارکس��تر سمفونیک است. یک صدا بردار حرفه ای، 
می دان��د ک��ه این اجازه را ندارد که چش��م از میز 
کنترل میکسر برچیند. احساس مخاطب از برند 
ش��ما، همان لذتی اس��ت که او از شنیدن صدای 
بی نقص ایفای ارکس��تر سمفونیک تجربه خواهد 
کرد و ش��ما همان صدابردار خبره ای هس��تید که 
نباید هیچ حوزه ای را از کنترل خود خارج کنید. 
اگ��ر دوس��ت دارید تمام جوانب ب��ه نفع برندتان 
مدیریت شود، هرگز نظارتتان را بر هیچ حوزه ای 

قطع نکنید. 

در مسیر برندینگ از این خطاها بپرهیزید

نوروز و فرا رسیدن بهار، اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در این ایام ایران 
بیش از دو هفته میزبان مردم و گردشگران است. در همه کشورها در چنین روزهایی، 
برنامه ریزی هایی برای باز ش��دن درها به روی گردش��گران خارجی انجام می دهند تا با 
این روش اقتصادی حجم دالرهایی که به کشورشان سرازیر می شوند افزایش یابد، اما 
برعکس در چنین روزهایی در ایران ش��اهد فوج بزرگی از مردم هس��تیم که برای س��فر 
راهی کش��ورهای همس��ایه می ش��وند و بخش��ی از ثروت کشور را آنجا خرج می کنند. این 
مس��ئله یک فاجعه اس��ت. اکنون در ایران فقدان صنعت توریس��م تبدیل به یک آس��یب 
اقتصادی ش��ده اس��ت. در دنیای امروز که کش��ورها به دنبال باالبردن درآمدهای خود 
هس��تند یک��ی از بهتری��ن صنای��ع برای ارتقای موقعیت اقتصادی هر کش��وری، صنعت 
توریس��م یا گردش��گری اس��ت. این صنعت به  راحتی می تواند بار مالی زیادی را راهی 
کش��ورهای توریس��تی کند. کش��ورهایی با جاذبه های گردشگری، نگاهشان به پول هایی 
اس��ت که س��رمایه داران می توانند در این کش��ورها و در پای صنعت توریس��م خرج کنند. 
این پول ها که در قالب دالر هزینه می شوند سهم باالیی در چرخش مالی کشورها دارند. 
در این بین کشورهایی که از جاذبه های توریستی باالیی برخوردارند در سال های اخیر 
سعی کرده اند با تبلیغات وسیع و ایجاد حس کنجکاوی در مردم، مسافران بیشتری را 
به کشور خود سرازیر کنند. بسیاری از آنها حتی با فراهم کردن امکان خرید و فروش 
و ساخت و س��از ملک، س��رمایه داران را به حضور در این کش��ورها تش��ویق می کنند و با 
ای��ن روش درآمده��ای هنگفت��ی را راه��ی بانک های خود می کنند. در میان کش��ورهای 
اروپایی انگلیس و فرانسه و در سوی دیگر جهان، آمریکا از سهم باالیی در این صنعت 
برخوردارند، اما مدتی است در آسیا صنعت توریسم در چند کشور به شدت رونق گرفته 

و ساالنه دالر های فراوانی در آنها خرج می شوند. 

توریسم یا گردشگری)1(

نگاه آخر

نمودار امروز

Top 10

آیدین نامدار
مشاور و سخنران حوزه برند، تبلیغات و ارتباطات

منطقه آزاد

خودپرداز

سعید هوشیار
طنزنویس

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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مانلی فخریان
روزنامه نگار
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