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اقتصاد ایران پس از سـال های تورمی دولت دهم، به شـرایط رکودی در دوره 
دولـت یازدهم رسـیده اسـت؛ دوره ای که دولت تالش دارد بـا کاهش جریان 

نقدینگی در کشور و با استفاده از اهرم رکود، از هیجانات تورمی 
کشـور بکاهد.  شاید از یک منظر بتوان این دوران را دوران 

تنفس اقتصاد ایران در یک مسیر تورمی نامید و...

 بررسی دوگانه متضاد تورم و رشد
در گفت وگوی »فرصت امروز« با قائم مقام کارگزاری نواندیشان

دولت ناچار به رشد تورم خواهد شد

 تولید چشم امید
از یارانه برید

سهم های طالیی در باتالق رکود

توصیه رقبای ورود به اتاق هشتم در انتخابات اتاق: 

برترین گزارش های مثبت سال 94 معرفی شدند

بایدها و نبایدهای واگذاری تجارت محصوالت کشاورزی به تشکل ها

تصویب 5 هزار میلیارد تومان برای یارانه تولید در بودجه 94 

مشارکت باال در 18 اسفند
میل بخش خصوصی به حضور

سرانجام تجارت غذا

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد

60 هزار میلیارد تومان قاچاق در کشور

آماده نبودن زیرساخت ها، فرصت ها را از تجار ایرانی می گیرد

رییس مجلس: 

مشکالت اقتصادی کشور پیچیده است
رییس س��تاد مرکزی مب��ارزه با قاچاق 
کاال و ارز می��زان ریالی قاچاق در کش��ور 
را مع��ادل 60 هزار میلی��ارد تومان اعالم 
ک��رد و افزود: درحالی ک��ه بودجه عمرانی 
کش��ور 30 هزار میلیارد تومان است، این 
میزان قاچ��اق را باید ی��ک تهدید بزرگ 
در جلوگی��ری از تحق��ق اهداف اقتصادی 
کش��ور به ش��مار آورد.  به گزارش روابط 
عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، حبیب اهلل حقیقی گفت: قاچاق گره 
پیچیده ای در راه تحقق توس��عه اقتصادی 
کش��ور اس��ت که عدم توفیق در گشودن 
این گره، خ��روج از رک��ود و برنامه ریزی 

برای توس��عه و بهب��ود وضعیت اقتصادی 
کش��ور را غیرممک��ن می س��ازد.  رییس 
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش 
مخ��رب قاچاق در فرهنگ، مبانی دینی و 
سالمت جامعه عالوه بر مسائل اقتصادی، 
سیاس��ی و اجتماعی تاکی��د کرد و گفت: 
توج��ه به تاکی��دات مقام معظ��م رهبری 
و ریاس��ت جمهوری در مب��ارزه با قاچاق 
وظیف��ه دس��ت اندرکاران مب��ارزه با این 

معضل را سنگین تر می کند. 
وی فرم��ان مق��ام معظ��م رهب��ری در 
م��ورد مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز را 

فرمان��ی مبارک و همه جانبه دانس��ت که 
در ی��ک صفح��ه تمام م��وارد م��ورد نیاز 
برای مبارزه به درس��تی و روش��نی درآن 
مدنظر ق��رار گرفته اس��ت.  نماینده ویژه 
رییس جمه��وری بر ل��زوم مبارزه جدی و 
تم��ام قد ب��ا معضل قاچ��اق تاکید کرد و 
افزود: در این رابطه س��تاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اقدام به تهیه و تدوین 
برنامه های راهبردی، تشکیل کارگروه های 
تخصصی براس��اس ماده 4 قان��ون، تهیه 
بس��ته های مب��ارزه موضوع��ی همچ��ون 
س��وخت، اقدامات فرهنگ��ی و تبلیغی و 
اج��رای راهبرده��ای مب��ارزه همه جانبه 

کرده اس��ت.  حقیقی با ذک��ر برنامه های 
راهبردی طراحی شده در ستاد مبتنی بر 
برنامه های پیشگیرانه گفت: رویکرد ستاد 
اقدامات پیش��گیرانه در کنار شناس��ایی، 
مبارزه و برخورد قاطع با دانه درش��ت های 

قاچاق است. 
وی با اش��اره ب��ه طراح��ی راهبردهای 
الزم در جه��ت تحقق اقتصاد مقاومتی در 
س��تاد گفت: براس��اس این برنامه ریزی ها 
تحقق اقتصاد مقاومت��ی در کنار اقدامات 
پیش��گیرانه برای مهار قاچ��اق و برآورده 
شدن منویات مقام معظم رهبری صورت 

گرفته شده است. 

نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق 
بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی 
ایران گفت: با وجود آنکه بازارهای خوبی 
ف��راروی صادرکنندگان  روس��یه  همانند 
ایرانی گش��وده ش��ده اما به س��بب آماده 
نبودن زیرس��اخت های الزم، تجار ایرانی 
نمی توانن��د از این ش��رایط پیش آمده به 

نفع کشور استفاده کنند.
محمد الهوت��ی در گفت وگو با ایرنا، به 
آم��اده نبودن زیرس��اخت های صادراتی و 

مشکالت حمل و نقل و ترانزیت اشاره کرد 
و افزود: به سبب عدم سرمایه گذاری های 
الزم در بخش حمل و نقل، حوزه صادراتی 

کشور با مشکل مواجه شده است.
وی با بیان آنکه مش��کالت حمل و نقل و 
ترانزیت همچنان برقرار است، اضافه کرد: 
ش��بکه حمل و نقل جاده ای، به ویژه کمبود 
کامیون های یخچال دار از جمله مشکالت 
ب��رای صادرات محص��والت لبنی، دامی و 
کش��اورزی به شمار می آیند. الهوتی ادامه 

داد: ت��ا چند وق��ت گذش��ته واردات این 
خودروه��ا ممن��وع بود و حت��ی به میزان 
کافی در کشور وجود نداشت و با همه این 
مس��ائل توقع داریم کاال ص��ادر کنیم .  به 
گفته نایب رییس کنفدراس��یون صادرات 
ای��ران، مش��کالت بانکی از ی��ک طرف و 
مش��کالت حاکم بر بخ��ش حمل و نقل و 
قوانین دست و پاگیر اداری از طرف دیگر، 
همگی دس��ت به دست هم داده تا تبدیل 
به سرعت گیری بر سر راه صادرات شوند.

این فعال ح��وزه اقتصادی تصریح کرد: 
البته ب��ه این نکته باید توجه داش��ت که 
با توجه به کاه��ش قیمت نفت و موضوع 
تحریم، دولت ب��رای تامین بودجه به ویژه 
در بخش عمرانی تحت فشار قرار دارد اما 
می تواند با ارائه راهکارهایی مانند استفاده 
از درآمد حاصل از تعرفه واردات، عوارض 
مالیات��ی یا بخش��ی از ارزش اف��زوده به 
تامین زیرساخت های عمرانی و حمل و نقل 

بپردازد.
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س��هم تولید در الیح��ه بودجه 
سال 94، پنج هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته ش��ده که نس��بت 
به س��هم ای��ن بخ��ش در بودجه 
س��ال جاری، 50 درص��د کاهش 
داشته است. حاال تولیدکنندگانی 
که به گفت��ه رییس کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای 

اسالمی بیش��ترین آس��یب را از 
هدفمن��دی یارانه ه��ا دیده ان��د، 
می گویند که دیگر چش��م انتظار 
یاران��ه ای ب��رای تولید نیس��تند.  
س��هم بخ��ش تولی��د از مح��ل 
هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 
1393، 10 هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته ش��د اما تا شهریور ماه 

به سنت س��ال های گذشته )پس 
از هدفمن��دی یارانه ها( خبری از 
پرداخت این یارانه به بخش تولید 
نشد. در ش��هریور ماه سال جاری 
هیات وزیران مصوب کرد که مبلغ 
هزار و 200 میلی��ارد تومان برای 
بخش تولید کنار گذاش��ته شود 

اما اکنون ...

پیشنهادهای دکتر فرزاد مقدم 
برای ایجاد برند ملی ایران

 بررسی رتبه بندی 
برترین های اقتصاد ایران

معماری پیام و 
رسانه در ارتباطات 

بازاریابی

مزیت رقابتی داریم
 برند ملی نه! 

 2 نگاه
به یک انتخاب
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 تصمیم خطرناک 
وزیر جهاد کشاورزی

تصمیم خطرناک وزیر جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته 
از تصمیم��ی خب��ر داد ک��ه در این 
وزارتخان��ه برای س��اماندهی واردات 
محص��والت غذای��ی اتخاذ ش��ده و 
به زودی ابالغ خواهد شد. این تصمیم 
به دنب��ال تصویب و اج��رای قانون 
انت��زاع صورت می گیرد که هدف آن 
واگذاری مس��ئولیت نظارت بر بازار 
محص��والت کش��اورزی و دام��ی به 
وزارت جهاد کشاورزی و انتزاع آن از 
معاونت بازرگانی وزارت صنعت است. 
ادامه در همین صفحه

سرمقاله

مهدی خاکی فیروز
دبیر تحریریه

گزارشی درخصوص فرصت های سرمایه گذاری در صنعت اکوتوریسم

سودای سود از شن و مه

ادامه از همین صفحه 
وزیر جهادکش��اورزی اعالم کرده 
ک��ه قصد دارد این مس��ئولیت را به 
تش��کل های فعال این بخش واگذار 
کند. پیش از این مسئولیت این کار 
با ش��رکت بازرگانی دولتی بود که با 
قانون انتزاع، مدیری��ت آن از وزارت 
صنع��ت به وزارت جهاد کش��اورزی 
منتقل ش��د. این ش��رکت همواره از 
س��وی تولیدکنندگان کش��اورزی و 
دامی به این متهم می ش��د که بیش 
از نی��از ب��ازار واردات انجام می دهد 
و محص��والت داخلی، روی دس��ت 
تولیدکنن��دگان می مان��د و به ناچار 
 با قیمت ن��ازل ب��ه دالالن فروخته 
می شود. البته در اینکه مباشران این 
ش��رکت معظم دولتی، در فرآیندی 
غیررقابتی انتخاب می ش��وند شکی 
نیس��ت ول��ی آی��ا راه پیش��نهادی 
وزیر جهاد کش��اورزی که محصول 
صدها ساعت جلس��ه کاری با برخی 
تشکل ها و پشت درهای بسته  است، 
می توان��د وضعیت بهت��ری را فراهم 

کند؟  اکنون عمده تشکل های بخش 
کش��اورزی در بخش تولید فعالیت 
می کنن��د و تاجران ای��ن بخش، به 
ندرت صاحب تشکل رسمی هستند. 
به همین دلیل، نظام تشکلی بخش 
کشاورزی، از غنای الزم برای اجرای 
مسئولیت مهم تنظیم بازار برخوردار 
نیست. اصوال بهتر است تنظیم بازار 
را به مکانیزم طبیعی آن یعنی عرضه 
و تقاضا بسپاریم و از مداخله آمرانه 
در آن پرهیز شود. ولی اگر قرار باشد 
انحصاری را تحمل کنیم بهتر است 
انحصار دولت باشد تا بخش خصوصی 
یا تش��کل. تنظی��م ب��ازار را زمانی 
می توان به تش��کل ها واگذار کرد و 
به نتیج��ه آن خوش بین بود که در 
هر حوزه کاری، تشکل های متفاوتی 
برای حمایت از حقوق تولیدکننده، 
واردکننده، صادرکننده، توزیع کننده 
و مصرف کننده وجود داش��ته باشد 
ک��ه از تضارب آرا و مناف��ع آنها، به 
دقیق ترین آمار و به تبع آن بهترین 
تصمیم دست پیدا کنیم. ولی وقتی 

این ط��ور نیس��ت و به تش��کل های 
فراگیر با چرخ��ش دائمی نخبگان 
و متنوع به لح��اظ پایگاه اجتماعی 
و اقتص��ادی دسترس��ی نداریم، آیا 
شایسته  است که مسئله مهم تنظیم 
بازار را به تشکل های موجود بسپاریم 
و امید داش��ته باش��یم که با روش 
ناکارآم��د آزمون و خط��ا، کار پیش 

برود؟ 
مس��ئله دیگری که وزی��ر جهاد 
کش��اورزی در تصمیم اخیر خود به 
آن کم توجهی کرده  است، مدیریت 
مناب��ع محدود طبیع��ی به ویژه آب 
اس��ت. چ��ه تضمینی وج��ود دارد 
که یک تش��کل، منافع آنی اعضای 
خ��ود را نادیده بگیرد تا به مس��ائل 
پای��دار  رش��د  و  زیس��ت محیطی 
توجه کن��د؟ حتی در کش��ورهای 
توسعه یافته که تش��کل ها از سابقه 
بیشتری برخوردارند، تشکل ها پیگیر 
منافع اعضای خود هستند نه منافع 

دیگران. 
از مهندس حجتی انتظار می رود 

وقتی چند جلسه با برخی تشکل ها 
برگزار می کند، ب��ا نگاهی عمیق تر 
به ماج��را نگاه کند و مرعوب فضای 
جلس��ه ها نش��ود. زیرا تصمیمی که 
گرفت��ه، آفت هایی ب��زرگ در خود 
نهفت��ه دارد و به فراخور س��لیقه و 
منافع ب��زرگان تش��کل آن صنف، 
سقوط از جلو یا عقب بام را به همراه 

خواهد داشت. 
1- برخ��ی تش��کل ها مایلند که 
قیمت  محصوالت خ��ود را از طریق 
ممنوعیت ه��ای ش��دید وارداتی، با 
ریتمی نام��وزون باال ببرن��د. وقتی 
ریش و قیچی دست خودشان باشد، 
بهره وری، مدیریت  مانند  مفاهیمی 
قیمت تمام ش��ده و امثالهم، گوش 

شنوایی نخواهند یافت. 
ش��یفته  تش��کل ها  برخ��ی   -2
س��ود واردات خواهند ش��د و تولید 
را فرام��وش خواهند ک��رد. در این 
تش��کل ها، اعضایی که تمکن مالی 
و اقتدار صنفی دارند، پیشتاز واردات 
خواهند شد و اعضای خرده پا که از 

این ب��ازی باز می مانند، به ناچار باید 
شغل دیگری را پیشه کنند. 

شاید برخی بگویند خودشان هم 
می دانند که تصمیم شان چه تبعاتی 
دارد ولی این تصمیم را گرفته اند تا به 

جامعه و فعاالن اقتصادی نشان دهند 
تنظیم کننده  نمی توانند  تش��کل ها 
خوبی برای بازار باش��ند! اما این کار 
پرهزین��ه، راه خوبی ب��رای این کار 

نیست.

رییس مجلس شورای اس��المی با پیچیده خواندن 
مشکالت اقتصادی کشور گفت: ما منابع سرشاری از 
نفت و گاز داریم، نبای��د بین مردم پول توزیع کنیم، 
بلکه به جای آن بای��د از این منابع برای ایجاد تولید 
و گس��ترش آن استفاده کنیم تا ش��غل ایجاد شود و 

تا تولید رونق نیابد مشکل اقتصاد حل نخواهد شد.
عل��ی الریجانی با تاکید ب��ر اینکه باید حقیقت را با 
شفافیت به مردم گفت، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی 
امروز در تولید اس��ت. اگر تولید رونق داش��ته باش��د 
بی��کاری به وج��ود نمی آید.  رییس مجلس با اش��اره 
به تاکیدات چند ساله رهبر معظم انقالب درخصوص 
رونق تولید اظهار داش��ت: رهبر معظم انقالب امسال 
بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند، چون مس��ئله اصلی 

کش��ور همین اس��ت. وقت��ی تولید رونق ن��دارد این 
مش��کالت اقتصادی به وجود می آی��د.  وی در ادامه 
منابع دولتی را محدود دانس��ت و برضرورت سپردن 
اقتصاد به مردم تاکید کرد و اظهار داش��ت: باید مردم 
وارد اقتصاد شوند تا مشکالت باغداران و دامداران نیز 
حل ش��ود و شرایط رشد از س��وی مردم فراهم شود.  
الریجانی تولید را رکن اصلی اقتصاد مقاومتی دانست 
و گفت: مجلس ه��م برای این موضوع تالش می کند 
و در بودجه س��ال آینده برای رون��ق تولید در عرصه 
صنعت و کش��اورزی و استفاده درس��ت از منابع آبی 
منابعی را در نظر گرفته است. از صندوق توسعه ملی 
امکان��ات ریالی و ارزی در نظر گرفته ش��ده تا چرخه 

تولید کشور به گردش درآید. 



قیم��ت نفت کاه��ش یافته 
و براس��اس فرمولی که قانون 
ب��رای خری��د تضمین��ی برق 
ن��و  انرژی ه��ای  از  حاص��ل 
درنظ��ر گرفت��ه، به��ای برق 
بادی و خورشیدی نیز کاهش 
خواهد یاف��ت. تولیدکنندگان 
ای��ن بخ��ش نگرانند ب��ا افت 
س��رمایه گذاران  قیمت ه��ا، 
تمایل��ی به حض��ور در عرصه 
و  بادی  نیروگاه ه��ای  ایج��اد 

خورشیدی نداشته باشند. 
ایران در مقایسه با کشورهای 
همسایه سابقه طوالنی تری در 
اس��تفاده از انرژی های نو دارد. 
اما ام��روز ایج��اد نیروگاه های 
تجدیدپذیر، به قصه پر غصه ای 
ب��رای فعاالن این بخش تبدیل 
شده اس��ت. به اعتق��اد فعاالن 
بخ��ش انرژی های تجدیدپذیر، 
ای��ران نتوانس��ته ب��ه خوب��ی 
پتانسیل های موجود در کشور 
را فعال کن��د و از انرژی های نو 
در سبد تامین انرژی خود بهره 
ببرد. امی��ر طاهری، مدیرعامل 
»فرصت امروز«  ب��ه  صبانی��رو 
می گوی��د: اخی��ر بحث کاهش 
قیمت خرید تضمینی برق بادی 
ب��ه دلیل کاه��ش قیمت نفت 
درحالی که  شده اس��ت.  مطرح 
در دنیا قیمت خرید برق بادی 

حدود 12 تا 20 سنت است. 
وی اضافه می کند: براساس 
صحبت های غیر رس��می، قرار 
اس��ت قیمت خرید تضمینی 
برق بادی از 460 تومان فعلی 

به 300 تومان برسد. 
مدیرعامل صبانیرو با اشاره به 
اینکه ب��ا در نظر گرفتن قیمت 
10 تا 13 سنت برای برق بادی، 
دوره بازگش��ت سرمایه در این 
صنعت حدود پنج تا شش ساله 
خواهد بود، بر این باور است که 
اف��ت قیمت خری��د تضمینی، 
س��رمایه گذاری  ب��رای  تمایل 
در ایج��اد نیروگاه ه��ای بادی 
را کاهش می ده��د. زیرا مدت 
زمان بازگش��ت س��رمایه برای 
س��رمایه گذاران افزایش خواهد 

یافت. 
وی تاکی��د می کن��د: اگ��ر 
س��رمایه گذار فضای باثباتی را 
احس��اس نکن��د، دلیلی برای 

حض��ور در عرص��ه نخواه��د 
داشت. 

طاهری از س��ابقه 15 ساله 
ای��ران در زمینه اس��تفاده از 
انرژی های بادی خبر می دهد. 
وی بی��ان می کن��د: در ایران 
نیروگاه بینالود یکی از بهترین 
مزارع بادی کشور بود اما پس 
از آن بیش��تر اقدام��ات دولت 
برای ایج��اد چنی��ن مزارعی 

بیشتر جنبه شعاری داشت. 
طاهری با اشاره به گفته های 
وزیر نیرو عن��وان می کند که 
چیت چیان،  سخنان  براساس 
10 هزار م��گاوات مجوز برای 
نیروگاه های بادی صادر ش��ده 
ول��ی تاکنون ی��ک عدد از آن 

نیز به نتیجه نرسیده است. 
وی درب��اره دالی��ل ع��دم 
برای  بخش خصوصی  تمای��ل 
حض��ور در تولید ان��رژی باید 
می گوید: در تم��ام دنیا برای 
باثبات  فض��ای  س��رمایه گذار 
ایجاد می کنن��د. در ایران هم 
باید ب��ا اس��تفاده از رگوالتور 
ابتدا شرایط ایجاد مزارع بادی 
را فراهم و پس از رونق گرفتن 
کار، آن را ب��ه بخش خصوصی 

واگذار کرد. 
ادام��ه می ده��د:  طاه��ری 
متاسفانه به قدری مشکل در 
زمینه تامین مالی، فاینانس و 
غیره در کشور وجود دارد که 
بخش خصوص��ی تمایلی برای 

حضور در این عرصه ندارد. 

شاگرد تنبل انرژی 
خورشیدی شدیم

ک��وروش ش��وری، ریی��س 

انجم��ن ان��رژی خورش��یدی 
نی��ز ب��ر این ب��اور اس��ت که 
ک��م ش��دن قیم��ت خری��د 
از  حاص��ل  ب��رق  تضمین��ی 
انرژی های تجدیدپذیر بر روند 
س��رمایه گذاری در این بخش 

تاثیر می گذارد. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د: ای��ن رون��د زمینه 
چنی��ن  ایج��اد  تضعی��ف 
فراه��م  را  سیس��تم هایی 
می کن��د. اگر قیمت س��وخت 
کاهش یابد، این روند بر بهای 
خرید تضمین��ی تاثیر خواهد 
گذاش��ت، بنابراین دولت باید 
ب��ا سیاس��ت هایی مثل حذف 
معافیت  ی��ا  گمرکی  حق��وق 
برای س��رمایه گذار  مالیات��ی، 
انگی��زه ایجاد کند ت��ا آنها به 

فعالیت هایشان ادامه بدهند. 
البته ریی��س انجمن انرژی 
خورش��یدی بعید می داند که 
دولت قیم��ت خرید تضمینی 
ب��رق حاص��ل از انرژی ه��ای 
تجدیدپذی��ر را کاه��ش دهد. 
زیرا ای��ن قیمت ب��ه تصویب 

رسیده است. 
وی تاکید می کند که دولت 
زمین��ه  در  پیش��رفت  ب��رای 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر، 
باید روش  کشورهای پیشرفته 
تغیی��ری  هی��چ  ب��دون  را 
برنامه ریزان  کند.  کپی برداری 
باید ب��ه امتیازاتی که آلمان و 
سایر کش��ورها به تولیدکننده 
یا س��رمایه گذار انرژی های نو 
می دهند، توجه داشته باشند. 
ش��وری می گوید: 30 تا 35 
س��ال پیش برای نخستین بار 

پنل خورشیدی توسط شرکت 
ش��هید قن��دی، وابس��ته ب��ه 
مخابرات وارد ایران شد. البته 
آن پنل ها ب��رای هوای آلمان 
مناس��ب بود و بع��د از مدتی 
ب��ه دلیل ک��دورت، با کاهش 
راندمان مواجه ش��د. با توجه 
به وجود چنین س��ابقه ای، در 
آن سال ها ایران شاگرد زرنگ 
حوزه انرژی خورش��یدی بود، 
ول��ی امروز به ش��اگرد تنبلی 
در این حوزه تبدیل شده است. 
وی ادامه می دهد: متاسفانه 
به  ن��و  انرژی ه��ای  س��ازمان 
ضربه گی��ر وزارت نیرو تبدیل 
ش��ده و فقط مشکالت را رفع 
و رجوع می کند. با این وجود 
بخش خصوصی در س��ال های 
اخیر اقدامات بس��یار مناسبی 
نو  انرژی های  توس��عه  ب��رای 

انجام داده است. 
زمانی  بیان می کند:  شوری 
که ایران نیروگاه بادی داشت، 
در کشور ترکیه به این انرژی 
توج��ه نمی ش��د ام��ا ام��روز 
وضعیت انرژی بادی ایران در 
مقابل ترکیه بس��یار نامطلوب 

است. 

تولیدکنندگان نگران 
نباشند

آرمودلی، مدیرعامل  یوسف 
سازمان انرژی های نو در پاسخ 
تولیدکنندگان  نگرانی های  به 
بی��ان کرد:  ن��و،  انرژی ه��ای 
قیم��ت خری��د تضمینی برق 
بن��د  براس��اس  خورش��یدی 
»ب« ماده 133 قانون الگوی 

مصرف تعیین می شود. 

قیمت  می ده��د:  ادامه  وی 
ب��رق تجدیدپذیر ب��ا توجه به 
قیم��ت س��وخت صرفه جویی 
ش��ده به اضافه هزین��ه تولید، 
توزیع و انتق��ال و هزینه های 
می شود.  تعیین  محیط زیست 
هزینه ه��ای  ک��ه  آنج��ا  از 
محیط زیست و تولید و توزیع 
معلوم اس��ت، با تغییر قیمت 
سوخت، بهای خرید تضمینی 

برق پاک نیز تغییر می کند. 
می کند:  اضاف��ه  آرمودل��ی 
به  ن��و  انرژی ه��ای  س��ازمان 
وزارت نیرو پیش��نهاد داده که 
از مش��کالت  برای جلوگیری 
ناشی از کاهش بهای سوخت، 
قیمت خرید تضمینی برق را 
براس��اس تبصره سه ماده 61 
قان��ون اصالح الگ��وی مصرف 

تعیین کنند. 
براساس  ادامه می دهد:  وی 
ای��ن تبصره وقتی کس��ی در 
ازای ه��ر کیل��ووات مبلغ��ی 
را ب��رای خرید ی��ک نیروگاه 
قیم��ت  می کن��د،  پرداخ��ت 
تمام ش��ده باید طوری تعیین 
ش��ود که برگشت س��رمایه و 
سود س��رمایه گذار در قرارداد 

مشخص باشد. 
انرژی های  رییس س��ازمان 
نو با اش��اره ب��ه اینک��ه ماده 
الگ��وی  اص��الح  قان��ون   61
مصرف اش��کاالتی دارد، بیان 
می کن��د: منبع تامی��ن مالی 
ب��رای این ماده وج��ود ندارد 
ای��ن  از  مابه التفاوت ه��ا  ک��ه 
مح��ل تامی��ن ش��ود. وی از 
تالش س��ازمان انرژی های نو 
برای اص��الح قوانین مرتبط با 
خرید تضمین��ی برق پاک در 
دول��ت و مجلس خب��رداده و 
به س��رمایه گذاران این بخش 
وع��ده می دهد که مش��کالت 
ناش��ی از کاهش قیمت نفت 

حل شود. 
آرمودل��ی این نکت��ه را هم 
اضافه می کند که ممکن است 
ب��ه دلیل کاه��ش بهای نفت، 
قیم��ت خرید تضمینی برق با 
افت مواجه ش��ود. اما احتمال 
تضمین��ی  خری��د  دوره  دارد 
برق از پنج س��ال به 10 سال 

افزایش یابد. 

دولت به دنبال حل مشکل سرمایه گذاران

قیمت خرید تضمینی انرژی نو زیر تیغ کاهش بهای نفت

قیم��ت  درص��د   50 ت��ا   20
محصوالت کش��اورزی آب بهایی 
است که در بازارهای غیر رسمی 
توس��ط صاحب��ان آب دریاف��ت 
می شود. کمبود قانون در زمینه 
منابع آب س��بب شده که امکان 
واگ��ذاری ای��ن م��اده حیاتی از 
مج��اری قانون��ی در ایران وجود 
نداشته باش��د. در چنین فضایی 
و  غیرقانون��ی  اقدام��ات  ب��ازار 
غیر رسمی داغ می شود. مدیرکل 
دفت��ر بررس��ی های اقتص��ادی، 
تعرفه و خصوصی س��ازی شرکت 
مدیری��ت مناب��ع آب از تعیی��ن 
آب بهایی معادل 20 تا 50 درصد 
کش��اورزی  محص��والت  ارزش 
زمین های کم آب، توسط افرادی 
که س��هم آب مناسب در اختیار 

دارند، خبر می دهد. 
مس��ئله کمب��ود آب در ایران 
از م��رز بحران گذش��ته اس��ت. 
آب،  کارشناس��ان  اعتق��اد  ب��ه 
بح��ران  دل  در  ای��ران  م��ردم 
هن��وز  ام��ا  زندگ��ی می کنن��د 
بخ��ش  در  سیاس��ت گذاری ها 
آب و ن��گاه به این مس��ئله رنگ 
و بوی��ی از وضعی��ت بحرانی به 
به  ش��اید  نگرفته اس��ت.  خ��ود 
همی��ن دلیل اس��ت ک��ه مجید 
س��یاری، مع��اون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی ش��رکت مدیریت 
منابع آب ایران هش��دار می دهد 
که اگ��ر برای افزای��ش جمعیت 
برنام��ه داری��م، بای��د از قبل به 
فک��ر تامین مناب��ع آب و غذای 

جمعیت اضافی باشیم. 
وی در گفت وگ��و ب��ا »فرصت 
بازاره��ای  وج��ود  از  ام��روز« 
غیر رسمی آب در ایران خبرداده 
و تاکید می کند ک��ه نمی توانیم 
چشمان خود را به روی واقعیتی 
که در جامعه وجود دارد، ببندیم. 
س��یاری معتق��د اس��ت ک��ه 
تخصی��ص آب در ای��ران مبتنی 

به زمین ب��وده و معموال آب در 
هم��ان زمینی که چ��اه یا منبع 
آبی قرار دارد، استفاده می شود. 
کمبود قانون در این رابطه، فضا 
بازارهای  را ب��رای ش��کل گیری 
غیر رسمی آب فراهم کرده است. 
البته وی بر این باور اس��ت که 
تبادل آب بیشتر بین کشاورزان 
انجام می ش��ود و افرادی که در 
مناطق خش��ک تر هستند، آب را 
زمین های  از  تانک��ری  به صورت 
خری��داری  بیش��تر  آب  دارای 
می کنند. اگرچه این رفتار از نظر 
قانون گذار پذیرفتنی نیس��ت اما 

این تبادالت وجود دارد. 

آماری از بازار غیر رسمی 
موجود نیست

علی اکب��ر قب��ادی، مدی��رکل 
دفت��ر بررس��ی های اقتص��ادی، 
تعرفه و خصوصی س��ازی شرکت 
مدیری��ت مناب��ع آب ای��ران نیز 
وجود بازارهای غیر رسمی آب در 
کش��ور را تایید کرده و می گوید: 
هیچ آم��اری در این رابطه وجود 

ندارد. 
وی در گفت وگ��و ب��ا »فرصت 
ب��ه  می کن��د:  تاکی��د  ام��روز« 
دلی��ل غیر قانونی ب��ودن چنین 
اطالعات  م��ردم  فعالیت های��ی، 
خ��ود را در ای��ن رابط��ه مخفی 
می کنند اما یک بار هم که شده 
باید در رابطه با تبادل غیر رسمی 

آب، آماربرداری انجام شود. 
ادامه می دهد: مطمئن  قبادی 
هستیم کشاورزان سراسر کشور، 
در منابع آب زیرزمینی، سطحی، 
قنات ها و چش��مه ها کمبودهای 
یکدیگ��ر را تا ح��دودی جبران 
ارقام��ی  آن  ازای  ب��ه  و  ک��رده 
دریاف��ت می کنند ت��ا جایی که 
اطالع داری��م، این ارقام بین 20 
تا 50 درصد قیمت محصول فرد 

پذیرنده آب را شامل می شود. 
به اعتق��اد وی، بازتخصیص آب 

بخش کشاورزی به صنعت، زمینه 
اش��تغال و پویای��ی در جامع��ه را 
فراه��م می کند و چون براس��اس 
قوانین توزی��ع عادالنه آب امکان 
اختصاص حقابه زمین کشاورزان-

با نظر مساعد صاحب این امتیاز به 
صنایع وجود دارد، افراد می توانند 
برای تغییر کارب��ری چاه های آب 
خود به شرکت مدیریت منابع آب 

مراجعه کنند. 
دفت��ر  مدی��رکل  البت��ه 
اقتصادی، تعرفه و  بررس��ی های 
مدیریت  خصوصی سازی شرکت 
مناب��ع آب ای��ران می گوی��د که 
اس��تقبال از واگذاری س��هم آب 
کشاورزی به صنعت زیاد نیست 
و تاکنون کمتر از هزار حلقه چاه 
کشاورزی، حق  خود را به بخش 
صنعت بخش��یده اند اما با توجه 
به شرایط خش��کی کشور، بهتر 
اس��ت که واگ��ذاری حقابه ها در 

چارچوب قانون انجام شود. 
قبادی بیان می کند که وظیفه 
وزارت نی��رو در تبادالت آب این 
اس��ت که حقوق طرفی��ن را در 
نظ��ر گی��رد و مراقب باش��د که 
مثال اگر صنعت، چاه کش��اورزی 
را خریداری کرد، براساس حجم 
ادعایی آب از چاه استخراج شود. 
وی تاکید می کند که ش��رکت 
مدیریت منابع آب به هیچ وجه در 
چانه زنی های طرفین بر سر مبالغ 
و توافق برای واگذاری آب دخالت 
نمی کن��د اما ب��ا توجه ب��ه اینکه 
روی چاه ها کنتور نصب می شود، 

کنترل های الزم انجام خواهد شد 
تا میزان برداشت آب بیش از سهم 

تعیین شده در پروانه نباشد. 
بررس��ی های  دفتر  مدی��رکل 
و  ت��ع��رف���ه  اق�ت�ص���ادی، 
مدیریت  خصوصی سازی شرکت 
مناب��ع آب ای��ران می گوی��د که 
معم��وال  کش��اورزی  چاه ه��ای 
بی��ن چهار تا ش��ش م��اه حجم 
معینی آب را از زمین اس��تخراج 
چاه ها  این  دارن��دگان  می کنند. 
نمی توانند حجم تعیین شده در 
پروانه را در این مدت برداش��ت 
کنند و حق اس��تفاده از آب چاه 
در زم��ان اس��تراحت )ماه ه��ای 
باقی مانده از س��ال( را به بخش 
صنع��ت واگذار کنن��د، زیرا این 
رفتار به منزله اضافه برداشت از 

منابع آب زیرزمینی است. 

تالش برای ایجاد پایلوت 
بازار آب در ایران

آب کاالیی چند وجهی است که 
ارزش آن از جنبه های اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی قابل بررسی 
است. کیفیت منابع آب ایران هم 
با توجه به برداشت های بی رویه، 
روند نزولی ط��ی می کند. مجید 
س��یاری، مع��اون برنامه ی��زی و 
اقتصادی ش��رکت مدیریت  امور 
مناب��ع آب معتقد اس��ت که در 
ای��ران آب را مص��رف نمی کنیم، 
بلک��ه آن را ناب��ود می کنیم. وی 
از وضعیت مدیریت منابع آب در 
کشور به شدت گله داشته و تاکید 

می کند ک��ه تمام اقش��ار جامعه 
در مدیری��ت مناب��ع آب کش��ور 
دخالت دارند. نمایندگان مجلس 
را  پروژه هایی  ت��الش می کنن��د 
که توجی��ه ندارند، اجرایی کنند. 
آب  مدی��ران  و  رییس جمه��ور 
کشور هم برای منابع آب تصمیم 
در  برخ��ی صنای��ع  می گیرن��د. 
مکان هایی ک��ه از نظر منابع آب 
توجیه ندارد، س��اخته می ش��وند 
اما وقتی دریاچه ارومیه خش��ک 
می شود، همه از وزارت نیرو توقع 
دارند که این دریاچه را احیا کند 
و هیچ گاه کس��ی نمی پرس��د که 
نقش خ��ودش در ایجاد وضعیت 

فعلی چیست. 
مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور 
اقتصادی شرکت مدیریت منابع 
آب با اش��اره به اینک��ه زمانی به 
دلی��ل ارزان��ی آب از کانال برای 
آبرسانی به مزارع استفاده می شد 
اما امروز آب قیمت یافته و شاید 
مجبور ش��ویم ب��رای زمین های 
انجام  لوله کشی  هم  کش��اورزی 
دهیم، بی��ان می کن��د: در حال 
حاضر در رابطه با تش��کیل بازار 
نی��رو  وزارت  در  مباحث��ی  آب، 
مطرح ش��ده و تالش می کنیم از 
تجربیات سایر کش��ورها در این 

رابطه استفاده کنیم. 
وی اضافه می کند: سعی شده 
در مناط��ق دارای آب س��طحی 
و زیر زمین��ی ک��ه تش��کل های 
آب بران شکل گرفته اند، سیستم 
اندازه گیری برداش��ت آب ایجاد 
شده و براساس نظر اساتید حوزه 
آب، مسئله بازار آب را به صورت 

پایلوت اجرایی کنیم. 
س��یاری مناطقی مثل دش��ت 
قزوی��ن و گلپای��گان را ک��ه در 
اطراف تهران ب��وده و نظارت بر 
این مناطق کار آس��انی اس��ت، 
مکان های مناس��بی برای اجرای 
ط��رح پایلوت ب��ازار آب معرفی 

می کند. 

تبعات کمبود قانون در کشور

آب در بازارهای غیر رسمی مبادله می شود

شنبه
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بهبود قیمت نفت در بازارهای آسیا 
پس از توقف سیر نزولی

روند نزول��ی قیمت نفت روز جمع��ه در بازارهای 
آس��یا متوقف ش��د و این روند پس از یک چرخش 
به س��مت باال موجب تقویت قیمت ها شد. برگشت 
قیمت نف��ت به روند صعودی درحالی صورت گرفت 
که در دو جلس��ه قبلی بازار به دلیل افزایش بیشتر 

ذخایر نفت خام آمریکا، سیر نزولی یافته بود. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا از هنگ کنگ، قیمت 
نفت خام شاخص آمریکا )وست تگزاس اینترمدیت( 
ب��رای تحویل در ماه آوریل با 54 س��نت افزایش به 
بش��که ای 48 دالر و71 س��نت رسید و درعین حال 
قیم��ت نفت خام برنت دریای ش��مال ب��رای تحویل 
همی��ن ماه با 66 س��نت افزای��ش در اواخر صبح  در 
در حد 60 دالر و 71 سنت درهربشکه تثبیت شد. 
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه قیمت وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت در بازار نیویورک دو دالر و 82 س��نت 
و نفت برنت در لندن یک دالر و 58 س��نت س��قوط 

کرده بود. 
تحلیلگران سقوط قیمت روز پنجشنبه را ناشی از 
واکنش تاخیری معامله گران نفتی به افزایش بیش از 
حد انتظار 9/4 میلیون بش��که ای ذخایر نفت آمریکا 

در هفته منتهی به بیستم فوریه دانستند. 
وزارت ان��رژی آمری��کا روزچهارش��نبه گفته بود: 
ذخای��ر نفت آمری��کا اکنون به یک رک��ورد 434/1 

میلیون بشکه ای رسیده است. 
قیم��ت نفت خام درفواصل ماه ژوئن و اواخر ژانویه 

حدود 40 دالر سقوط کرده است. 

سرنوشت نامعلوم جریمه دیرکرد 
ساخت خط لوله گاز از پاکستان

با گذش��ت 54 روز از اتمام مهلت پاکس��تان برای 
اتم��ام خط لوله واردات گاز از ایران، تکلیف دریافت 
جریمه دیرکرد از اس��الم آباد هنوز مش��خص نیست 
و اظه��ارات معاون وزیر نفت نیز نه تنها به س��واالت 

پاسخ نداده بلکه به ابهامات نیز افزوده است. 
به گزارش ایرنا، با اتمام س��ال 2014 و پایان یافتن 
مهلت اس��الم آباد برای اتمام ساخت خط لوله واردات 
گاز از ایران، کنتور محاس��به جریمه دیرکرد پاکستان 
آغاز به ش��مارش کرده و تخمین زده می ش��ود که تا 
امروز بیش از 150 میلیون دالر جریمه، محاسبه شده 
باشد. پس از اتمام مهلت ساخت این خط لوله، سواالت 
فراوانی درخصوص نحوه دریافت یا بخشش این جریمه 
مطرح ش��د که البته هیچ گاه پاسخ روشنی به آن داده 
نش��د، اما در این می��ان، اظهارات جدی��د معاون امور 

بین الملل وزیر نفت، به ابهامات افزوده است. 
امیرحس��ین زمانی نی��ا مع��اون ام��ور بین الملل و 
بازرگان��ی وزیر نف��ت می گوید: ای��ران در مذاکره با 
پاکس��تان برای صادرات گاز به این کش��ور، هیچ گاه 

وارد بحث جریمه نشده است. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ایران ح��ق و حقوق خود 
را در مذاکره با پاکس��تان ب��رای صادرات گاز به این 
کش��ور حفظ می کند، درباره اینکه آیا در هفته های 
اخیر گفت وگویی با پاکس��تان داشته اید، گفت: هیچ 
مذاکره ای با پاکستان در هفته های اخیر انجام نشده 
است. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در 
پاس��خ به س��والی درباره پایان مهلت پاکستان برای 
عمل ب��ه مفاد ق��رارداد اجرای خط لول��ه  ای پی و 
سرانجام صادرات گاز به کشور، اظهار داَشت: از نظر 
سیاس��ی، دو کشور بسیار تمایل دارند که این پروژه 

اجرایی شود و گاز ایران به پاکستان برود. 

تحقق ١٠ هزار میلیارد ریال بودجه 
نوسازی شبکه انتقال نفت و فرآورده

مدیرعامل ش��رکت خطوط لول��ه و مخابرات نفت 
گفت: حدود 10 هزار میلیارد ریال از 15 هزار میلیارد 
ریال تخصیص داده شده برای نوسازی شبکه انتقال 
و توزی��ع نفت و فرآورده در س��ال 93 محقق ش��ده 

است. 
نف��ت،  وزارت  عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
عباسعلی جعفری نس��ب اظهار داشت: این مبلغ دو 
س��وم از کل بودجه تخصیص یافت��ه مربوط به این 
بخش در س��ال جاری اس��ت و پیش بینی می شود تا 
پایان امس��ال نیز بقیه آن جذب ش��ود. وی با بیان 
اینک��ه قانون بودجه س��ال آینده ب��ه همین میزان 
)15هزار میلیارد ریال( اس��ت، تصری��ح کرد: انتظار 
می رود در س��ال آین��ده بتوان با اج��رای پروژه های 

نوسازی، تمام این مبلغ هزینه و جذب شود. 

وزارت نفت عاقل تر از آن است که 
با وزارت نیرو رقابت کند 

 وزی��ر نی��رو در واکن��ش ب��ه ورود وزارت نفت به 
عرص��ه صادرات برق با تاکید ب��ر اینکه ایجاد رقابت 
بین شرکت های ایرانی برای صادرات به هیچ عنوان 
به مصلحت کش��ور نیست، هش��دار داد: وزارت نفت 
عاقل تر از این اس��ت که با نیروگاه های تحت پوشش 

وزارت نیرو رقابت کند. 
حمید چیت چیان در گفت وگو با ایس��نا، درمورد 
ساخت نیروگاه توسط وزارت نفت در خارج از کشور 
اظه��ار ک��رد: از تصمیم آن وزارتخانه برای س��اخت 

نیروگاه در خارج از مرزها اطالعی ندارم. 
وی در مورد امکان س��اخت نیروگاه توسط وزارت 
نفت در داخل کش��ور تاکید کرد: برای س��اخت هر 
نیروگاهی در داخل کش��ور چ��ه با هدف عرضه برق 
تولی��دی آن در داخل و چه ب��ا هدف صادرات برق، 

قطعا باید از وزارت نیرو مجوز اخذ شود. 
وزیر نیرو درمورد تاثیر موازی کاری ها در سیاست 
کش��ور برای صادرات برق گف��ت: قطعا به هیچ وجه 
ایجاد رقابت بین ش��رکت های ایران��ی در بازارهای 
صادرات��ی به مصلحت کش��ور نیس��ت و مس��ئوالن 
محت��رم وزارت نفت هم عاقل تر از این هس��تند که 
ت��الش کنند در بازاره��ای صادراتی برق کش��ور با 
نیروگاه های وزارت نیرو یا نیروگاه های تحت پوشش 

این وزارتخانه رقابت کنند. 

مشاور وزیر نیرو خبر داد
 مذاکره برای صادرات آب

به قطر و کویت 

 مش��اور وزیر نیرو درمورد صادرات آب بسته بندی 
اظه��ار ک��رد: با کش��ورهایی چ��ون کوی��ت و قطر 

مذاکراتی در زمینه صادرات آب انجام دادیم. 
اس��ماعیل محصولی، قائم مقام سابق وزیر نیرو در 
امور بین الملل در گفت وگو با ایسنا، درمورد احتمال 
واردات آب بس��ته بندی پس از تفکیک آب شرب و 
بهداش��تی به دلیل حفظ کیفیت آب ش��رب گفت: 

تاکنون بحث واردات آب مطرح نشده است. 
وی افزود: بعید می دانم آب بسته بندی وارد کنیم 
چ��را که ظرفیت ه��ای خوبی در کش��ور وجود دارد 
و می ت��وان حج��م تولید آب بس��ته بندی را افزایش 
داد. محصول��ی اظه��ار کرد: ش��رکت های متعددی 
آمادگی فعالیت را در زمینه آب بس��ته بندی دارند و 

بخش خصوصی عالقه مند به این کار است.
به گزارش ایس��نا، پس از تش��دید خشکسالی در 
ایران و اضافه برداشت های شدید از منابع زیرزمینی، 
نشس��ت دشت ها، افت ش��دید کیفیت منابع آبی در 
برخ��ی نقاط و. . . کش��ور دچار چالش جدی ش��ده 
اس��ت؛ در این بین تفکیک آب شرب و بهداشتی که 
با هدف حفظ کیفیت آب شرب در برنامه قرار گرفته 
یکی از راهکارهای موج��ود برای حفظ گوارایی آب 
خوردن اس��ت. پس از تفکیک آب شرب و بهداشتی 
به ویژه در کالنشهرها نمی توان شبکه مجزای توزیع 
آب ش��رب را  به دلیل هزینه س��نگین و محدودیت 
امکان ایجاد ش��بکه، اجرا ک��رد، بنابراین توزیع آب 

کارتی و بسته بندی از دیگر گزینه هاست. 

جزییات اقدامات جدید 
برای مهار آب های مرزی 

 فرمانده ق��رارگاه خاتم االنبیاء، ب��ه بحران آب در 
کش��ور اش��اره کرد و گفت: رییس جمهور در زمینه 
مهار آب های مرزی تدبیر خوبی اندیشیده و از محل 

صندوق توسعه، اعتبار این طرح ها را تامین کرد. 
سردار عباداهلل عبداللهی با بیان اینکه10 میلیارد و 
200 میلیون مترمکعب آب از مرزهای کشور خارج 
می ش��ود و برای اس��تفاده از این آب ه��ا کار خوبی 
صورت گرفته، به ایس��نا گفت: طوالنی ترین تونل در 
این طرح 44 کیلومتر اس��ت و تاکنون 42 کیلومتر 

آن حفاری شده است. 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبی��اء ابراز امیدواری کرد 
تا پایان س��ال 94 بتوانیم 70 ت��ا 80 هزار هکتار از 

بهترین زمین ها را زیر کشت آبی ببریم. 
وی در ادام��ه با اب��راز خرس��ندی از بهره برداری 
آزادراه ق��م - گرمس��ار اف��زود: ام��روز خوش��حال 
هس��تیم که ب��ا حض��ور رییس جمه��ور بزرگ ترین 
پ��روژه آزادراهی افتتاح می ش��ود. فرمان��ده قرارگاه 
خاتم االنبیاء با اش��اره به اینکه پروژه قم - گرمسار با 
توجه به ظرفیت پروژه ای بی نظیر بوده است، افزود: 
150 کیلومت��ر آزاد راه، هزار مورد ابنیه، 13 میلیون 
مترمکعب خاکریزی، یک ونیم میلیون تن آس��فالت 

در این پروژه اجرا شده است.
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سهم تولید در الیحه بودجه 
س��ال 94، پنج ه��زار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده که 
نس��بت به سهم این بخش در 
بودجه س��ال جاری، 50 درصد 
کاه��ش داش��ته اس��ت. حاال 
به گفته  تولیدکنندگانی ک��ه 
ریی��س کمیس��یون صنای��ع 
مع��ادن مجل��س ش��ورای  و 
اس��امی بیش��ترین آسیب را 
از هدفمندی یارانه ها دیده اند، 
می گوین��د ک��ه دیگر چش��م 
انتظ��ار یارانه ای ب��رای تولید 

نیستند. 
س��هم بخش تولید از محل 
بودجه  یارانه ها در  هدفمندی 
سال 1393، 10 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شد اما تا 
شهریور ماه به سنت سال های 
گذش��ته )پ��س از هدفمندی 
یارانه ه��ا( خب��ری از پرداخت 
این یارانه به بخش تولید نشد. 
در ش��هریور ماه س��ال جاری 
کرد  مص��وب  وزی��ران  هیات 
که مبلغ هزار و 200 میلیارد 
تومان برای بخش تولید کنار 
گذاش��ته ش��ود اما اکنون که 
چند هفته بیش��تر ب��ه پایان 
س��ال 1393 نمان��ده اس��ت 
پرداخت  از  همچنان خب��ری 

این یارانه نیست. 
پ��س از تصویب این س��هم 
برای یارانه تولید در ش��هریور 
ماه، اعام ش��د که این یارانه 
به صورت یارانه سود تسهیات 
تولیدکنن��دگان  اختی��ار  در 
ق��رار می گیرد ام��ا محمدرضا 

صنع��ت،  وزی��ر  نعم��ت زاده، 
مع��دن و تج��ارت در آخرین 
نشست خبری خود در بهمن 
م��اه، بی��ان کرد ک��ه تاکنون 
پیگیری ه��ای ای��ن وزارتخانه 
ب��رای تامی��ن مال��ی یاران��ه 
تولید به جایی نرس��یده و این 
وزارتخانه نیز همچنان منتظر 
تامی��ن اعتبار ب��رای پرداخت 
ب��ه تولیدکنندگان  یارانه  این 

است. 
قصه ضربه خ��وردن بخش 
تولید از هدفمن��دی یارانه ها، 
در طول چهار س��ال گذشته 
تکرار ش��ده و دولت ها نیز در 
براب��ر این قصه هر ب��ار وعده 
داده ان��د؛ وعده های��ی ک��ه تا 
امروز هیچ ی��ک رنگ اجرا به 
خود نگرفته اس��ت، اما جدا از 
اجرایی نشدن این وعده، نکته 
دیگری جالب به نظر می رسد 
آن ه��م ک��م ک��ردن س��هم 
ای��ن بخش در الیح��ه بودجه 
س��ال 1394 اس��ت بسیاری 
و  اقتص��ادی  کارشناس��ان  از 
بودند  معتقد  تولیدکنن��دگان 
که س��هم 10 ه��زار میلیارد 
تومانی ای��ن بخش در صورت 
اجرایی ش��دن ه��م نمی تواند 
تحرکی در بخش تولید کشور 
که یکی از محرکه های اصلی 
اقتصاد اس��ت ایجاد کند، چه 
رس��د به پن��ج ه��زار میلیارد 

تومان. 
حاال الیحه بودجه در صحن 
علنی مجلس در حال بررسی 
اس��ت، ام��ا آی��ا نماین��دگان 
اس��امی  ش��ورای  مجل��س 

تغییر چش��مگیری  می توانند 
در افزای��ش مبلغ یارانه تولید 

ایجاد کنند؟ 
علی علیلو، عضو کمیسیون 
مجل��س  مع��ادن  و  صنای��ع 
شورای اسامی در این زمینه 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»یک��ی از مباح��ث اصل��ی و 
ج��دی ک��ه مجلس ش��ورای 
اس��امی آن را دنبال می کند، 
حمایت از تولید داخلی است.

 کمیس��یون حمای��ت ویژه 
از تولید و کمیسیون  حمایت 
صنای��ع و مع��ادن در ط��ول 
س��ال جاری باره��ا ب��ه دولت 
یارانه  نک��ردن  پرداخت  برای 
تولید تذک��ر داده اس��ت. اما 
درباره رق��م یاران��ه تولید در 
بودجه س��ال 1394  الیح��ه 
بای��د بگویم که مجلس رأس��ا 
نمی توان��د رقم��ی را به عنوان 
یاران��ه تولید در الیحه بگذارد 
و فق��ط ای��ن اختی��ار را دارد 
که ارقام پیش��نهادی دولت را 

تعدیل کند.«
او می افزاید: »در س��الی که 
این دولت  گذشت متاس��فانه 
ه��م مانند دولت قب��ل، یارانه 
نک��رد،  پرداخ��ت  را  تولی��د 
درحالی ک��ه طب��ق قانون 30 
درصد از درآمدهای حاصل از 
هدفمندی یارانه ها باید به طور 
مستقیم به بخش تولید برسد.

 اکنون تاش ما این اس��ت 
محل های��ی که می ت��وان این 
30 درص��د را از آنه��ا تامین 
کرد، مشخص کرده و در سال 
1394 ب��ه بخش تولید تزریق 

کنیم.«
 علیلو با اش��اره به تعطیلی 
اظه��ار  تولی��دی  واحده��ای 
می کن��د: »ح��دود 30 درصد 
از واحدهای تولیدی به دلیل 
نداش��تن سرمایه در گردش و 
موانع بانکی تعطیل یا زیان ده 
از  ش��ده اند. درخواس��ت م��ا 
دولت این اس��ت ک��ه هرچه 
سریع تر برنامه خودش را برای 
واحدهای  حمایت  و  پاگرفتن 
تولیدی ب��ه مجلس ارائه دهد 
و مجل��س نی��ز ب��رای اجرای 
این برنامه در خدمت دولت و 

مردم است.«
در س��وی دیگ��ری از یارانه 
ت��ولی��دکنن��دگان  ت��ولید، 
ضرب��ه ای  ک��ه  ایس��تاده اند 
س��خت از هدفمندی یارانه ها 
خورده اند؛ تولیدکنندگانی که 
امروز دیگر امیدی به پرداخت 
یاران��ه نداش��ته و حتی دیگر 
قصد طلب کردن این سهم را 

هم از دولت ندارند. 
عبدالوه��اب س��هل آبادی، 
ریی��س خانه صنع��ت، معدن 
و تجارت ای��ران در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« درباره 
یاران��ه تولی��د بی��ان می کند: 
»تولیدکنن��دگان تاکنون 35 
هزار میلی��ارد تومان از دولت 
هدفمن��دی  اج��رای  ب��رای 
یارانه ها طلبکارند که تا امروز 
پرداخت نش��ده است، اکنون 
نی��ز ما امی��دی ب��ه پرداخت 
آن در آین��ده نداری��م. پن��ج 
هزار میلی��ارد تومانی هم که 
در الیح��ه بودجه 94 در نظر 

گرفته ش��ده حتی در صورت 
تحق��ق تغیی��ری در ش��رایط 
تولیدکنن��دگان ایجاد نخواهد 
کرد، پس بهتر اس��ت سهمی 
ب��رای صنعت در نظ��ر گرفته 
نش��ود چون امیدی به تحقق 

آن نیست.«
دبیر  مرتض��وی،  محمدرضا 
خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران نی��ز در ای��ن زمینه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»م��ن پیش از ای��ن هم گفته 
بودم که پول��ی برای پرداخت 

یارانه تولید وجود ندارد.
اکنون ه��م می گویم که ما 
را  یاران��ه ای  تولیدکنن��دگان 
که هر س��ال اعام می ش��ود 
نمی ش��ود،  پرداخ��ت  ام��ا 
نمی خواهیم. به جای این کار 
بهتر اس��ت دول��ت تمرکزش 
را روی بهبود مس��تمر فضای 
موانع  و  بگ��ذارد  کس��ب و کار 
پیش روی تولید را از س��ر راه 
بردارد. مبلغ پنج هزار میلیارد 
توم��ان حت��ی 500 ه��زار تا 

خال دندان هم نمی شود.«
او ادامه می دهد: »در صورت 
تحق��ق پرداخ��ت ای��ن یارانه 
چی��زی به صنای��ع کوچک و 
متوسط نخواهد رسید و فقط 
چند ش��رکت بزرگ دولتی از 

آن سهم می برند.«
پرداخت نشدن یارانه تولید 
و تک��رار وعده ه��ای بی ثم��ر 
آنچنان فض��ای ناامیدی را بر 
تولید حاکم ک��رده که اکنون 
خود تولیدکنندگان از دریافت 

این یارانه عقب کشیده اند.

تصویب 5 هزار میلیارد تومان برای یارانه تولید در بودجه 94 

تولید چشم امید از یارانه برید
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رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی خبر داد 
بیکاری ۱۰۰ هزار کارگر در صنعت 

نساجی طی ۱۰ سال گذشته

رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، از 
بیکاری 100 هزار نفر به دلیل تعطیلی کارخانه های 

نساجی در 10 سال گذشته خبر داد. 
محم��د مروج حس��ینی، در گفت و گو ب��ا ایلنا در 
کاشان، نقدینگی، باال بودن نرخ بهره بانکی و نقل و 
انتقال پول را مهم ترین مشکل صنعت نساجی کشور 

عنوان کرد. 
وی وجود تحریم های ظالمانه علیه کش��ورمان را 
باعث افزایش هزینه صادرات دانس��ت و گفت: اگر با 
مش��کل تحریم مواجه نبودیم، هزینه صادرات برای 

صادرکنندگان 1۷ درصد ارزان تر تمام می شد. 
رییس هیات مدیره انجمن صنایع نس��اجی ایران، 
کمبود پنبه را از دیگر مشکات صنعت نساجی اعام 
ک��رد و گفت: با وجود اینک��ه یکی از تولیدکنندگان 
عمده پنبه دنیا بودیم، درحال حاضر فقط 25 درصد 
پنب��ه در داخل تولید می ش��ود و مجبوریم مابقی را 
از کشورهای ازبکس��تان، ترکمنستان و تاجیکستان 
وارد کنیم. مروج حس��ینی، حجم صادرات غیر نفتی 
کش��ورمان را بالغ بر 40 میلی��ارد دالر عنوان کرد و 
یادآور شد: در نساجی حدود 1.2 دهم میلیارد دالر 
ص��ادرات داریم ک��ه 50 درصد صادرات کش��ورمان 
کف پوش ها است که عمده آن فرش ماشینی است. 
 وی، از افزای��ش چه��ار درصدی ص��ادرات فرش 
ماش��ینی طی 10 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه 
پارسال خبر داد و گفت: در 10 ماهه اول امسال بالغ 
بر 240 میلیون دالر فرش ماش��ینی به کش��ورهای 

خارجی صادر شده است. 

3۰ درصد بیکاران از دانشگاه می آیند

مع��اون وزی��ر کار ب��ا تش��ریح مصوبات ش��ورای 
عالی اش��تغال در زمینه توس��عه فرصت های شغلی 
گفت: 30 درصد کل بیکاران کش��ور، فارغ التحصیل 

دانشگاه ها هستند.
به گ��زارش مهر، ک��وروش پرن��د، از اجرای طرح 
دان��ش  و  دانش��جویان  شایس��تگی های  ارتق��ای 
آموخت��گان با توجه ب��ه نیاز ب��ازار کار خبر داد و با 
اش��اره به 40 میلیون نفر جمعیت غیرفعال در کشور 
اظه��ار کرد: 30 درصد بیکاران و 3.5 درصد جمعیت 
غیرفعال تحصیات دانش��گاهی دارند و این ارقام رو 
ب��ه افزایش اس��ت که در ص��ورت بی توجهی و عدم 
تغییر، فرهنگ مدرک گرایی به معضل تبدیل خواهد 
ش��د. وی با ارائه آماری از روند رو به رشد متقاضیان 
تحصیات ارشد و دکترا در کشور بیان داشت: افراد 
دارای تحصی��ات دانش��گاهی ت��ا چند س��ال دیگر 
ب��ه جمعیت فعال کش��ور اضافه ش��ده و با توجه به 
پیش��رفت صنعت، کشاورزی و خدمات و با فراگیری 
مهارت در رش��ته های تحصیلی مورد نیاز در کشور 
و آش��نایی با دنیای واقعی کار می توانند وارد دنیای 

کسب و کار شوند.
معاون وزیر کار به تصویب س��ه پیشنهاد سازمان 
فنی و حرفه ای در شورای عالی اشتغال اشاره کرد و 
افزود: توسعه مشاغل ُخرد و کسب و کارهای کوچک 
و متوسط، توانمندسازی و ارائه آموزش های مهارتی 
ب��ه فارغ التحصیان بیکار با تاکید بر اش��تغال پایدار 
و آموزش های مهارتی و توانمندس��ازی روستاییان، 
س��اکنان مناطق مرزی و محروم با تاکید بر اشتغال 
پای��دار؛ مصوبات ش��ورای عالی اش��تغال در زمینه 

توسعه اشتغال زایی در کشور است.
این مق��ام مس��ئول در وزارت کار تاکید کرد: در 
برخی رشته ها مانند برنامه نویسی و فناوری اطاعات 
ب��ه خروج از کش��ور نیازی نیس��ت و ای��ن خدمات 

به صورت دورکاری انجام می شود.

سبد هزینه های زندگی، مالک 
اصلی افزایش مزد است

یک فعال صنفی کارگری معتقد اس��ت به موجب 
م��اده 41 قان��ون کار حداقل مزد کارگ��ران باید به 
اندازه س��بد هزینه های زندگی یک خانوار متوس��ط 
چهار نفره تعیین ش��ود و ارزش ریالی آن براس��اس 

نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یابد. 
 »علیرض��ا حی��دری« ب��ا اعام این خب��ر به ایلنا 
گفت: منطق اقتصادی حکم می کند که در راس��تای 
اجرای ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران 
ابتدا براس��اس سبد هزینه های زندگی تعیین شده و 
بعد ارزش ریالی این س��بد براساس نرخ تورم بانک 
مرکزی هر س��ال به روز ش��ود.  ای��ن فعال کارگری 
اف��زود: ب��ا ای��ن ح��ال در تمامی س��ال های پس از 
جنگ تحمیلی هش��ت س��اله این معیارهای قانونی 
به ص��ورت جابه جا در ش��ورای عالی کار اجرا ش��ده 
اس��ت؛ به طوری که حداقل دس��تمزد در تمامی 25 
سال گذشته براساس نرخ تورم بانک مرکزی افزایش 
یافته و در عمل هزینه سبد زندگی به عنوان دومین 
معیارقانونی در این محاسبات تاثیری نداشته است. 

رییس کل سازمان خصوصی سازی: 
 مدیریت در برخی 

خصوصی سازی ها هنوز دولتی است

رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی ب��ا تاکید بر 
اهمی��ت انتقال مدیریت در فرآیند خصوصی س��ازی 
گفت: در برخی موارد با وجود انتقال مالکیت از بخش 
دولتی به بخش خصوصی مدیریت منتقل نمی شود و 

کماکان در دست دولت باقی می ماند. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان خصوصی سازی، 
میرعلی اش��رف عبداهلل پوری حس��ینی درنشس��ت 
علمی و تخصصی با موضوع آسیب شناسی و اجرایی 
واگذاری سهام دولتی بر موسسات و نهادهای عمومی 
غیردولت��ی افزود: خصوصی س��ازی را می توان انتقال 
مالکی��ت و مدیری��ت از بخش دولتی به غیردولتی به 

منظور افزایش بهره وری و کارایی تعریف کرد. 
وی اضاف��ه ک��رد: تجرب��ه جهان��ی نش��ان داده که 
دول��ت بن��گاه دار خوب��ی نب��وده و نمی تواند باش��د و 
بخش خصوصی این کار را بهتر از دولت انجام می دهد، 
بنابراین باید بخش خصوصی را به منظور تصدی گری 
در ام��وری ک��ه اجازه حض��ور در آن دارد یاری داد و 
کمک کرد.  پوری حسینی درخصوص واگذاری سهام 
دول��ت در قال��ب رد دی��ون نیز گفت: بحث رد دیون و 
واگذاری بخشی از دارایی و سهام دولت در قالب طلب 
دولت به بخش شبه دولتی و خصوصی، روش مناسبی 
برای اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور نیست. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رد دیون 
و تسویه بدهی دولت به بخش غیردولتی که به جای 
پول آنها، بخشی از سهام دولت به غیردولتی ها داده 
می ش��ود به معنای خصوصی س��ازی نیست و به هیچ 
عنوان رقابت را در بخش های اقتصادی ایجاد نمی کند 
و در اصل نه تنها این موضوع در تعریف خصوصی سازی 
نیست، بلکه رد دیون در تضاد با اهداف خصوصی سازی 
اس��ت.  وی با اش��اره به اینکه دولت های نهم و دهم 
مصوبات زیادی در ارتباط با رد دیون داشتند، افزود: 
اجرای این مصوبات به مفهوم خصوصی سازی نیست 
و ما در کش��ور، بخش خصوصی قدرتمند، ثروتمند و 
ش��جاع کم داریم و باید ش��رایط و قوانین به ش��کلی 
باش��د ک��ه بخش خصوص��ی واقعی حضور بیش��تری 
داش��ته باشد.  پوری حسینی درخصوص مشوق های 
بخش خصوصی نیز گفت: این مصوبات با هدف تشویق 
بیش��تر بخش خصوصی برای حضور در واگذاری ها با 
تصمیم هیات واگذاری در ابتدای شروع به کار دولت 
تدبیر و امید گرفته شد که در مجموع سه مصوبه در 

این ارتباط وجود دارد. 
رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: مصوبه 
اول مربوط به فروش اقس��اطی س��هام دولتی با نرخ 
15درصد اس��ت که در صورت حضور بخش خصوصی 
واقعی تخفیف سه درصدی به آن داده می شود و فروش 
اقس��اطی برای این ن��وع خریداران و بخش خصوصی 

واقعی 12 درصد تعیین شده است. 
وی گف��ت: مصوب��ه دوم و س��وم ب��ه اضافه ش��دن 
یک س��وم به زمان اقس��اط شرکت های واگذار شده و 
همچنین پلکانی شدن اقساط شرکت هایی که توسط 
بخش خصوص��ی واقع��ی خریداری می ش��وند مربوط 
می ش��ود که اینها از دیگر مش��وق هایی است که برای 
حضور پررنگ بخش خصوصی سازی در واگذاری ها در 

نظر گرفته شده است. 

حمایت از صنایع فرآوری 
پایین دستی

تکمی��ل زنجیره تولید بخ��ش معدن در حوزه های 
مختلف، از برنامه های کان ایمیدرو است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو »توسعه و رشد 
تولید« را به عنوان یکی از مولفه های توانمندس��ازی 
بخ��ش مع��دن و صنایع معدن��ی در برنامه های کان 
خ��ود ق��رار داده و با فراهم ک��ردن زمینه های جذب 
س��رمایه گذاری و انجام رایزنی ها و مذاکرات مختلف 
با س��رمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی، 

درصدد تحقق این برنامه است. 
برای دستیابی به این هدف، ایمیدرو برنامه کمک 
به رفع گلوگاه های تولید )در زنجیره ارزش(، مدیریت 
مع��ادن ب��زرگ به منظور برق��راری توازن اقتصادی و 
حمایت از توس��عه صنایع فرآوری و پایین دس��تی و 
نیز توس��عه س��رمایه گذاری در حوزه معدن، صنایع 
معدنی و پایین دس��تی به صورت متوازن )مش��ارکت، 
بسته های سرمایه گذاری و مشوق های مربوط( را مورد 
توجه قرار داده اس��ت.  در این میان، ایمیدرو عاوه 
ب��ر فعال س��ازی 30 طرح توس��عه ای راکد در بخش 
مع��دن و صنایع معدنی، افزایش اعتبار صندوق بیمه 
س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی )از 100 به 680 
میلیارد ریال( و نیز توس��عه اکتش��اف جهت باالبردن 
میزان ذخایر برنامه ریزی و اجرای اکتش��اف در 200 
هزار کیلومترمربع را انجام داده و برای جلب بیش��تر 
س��رمایه گذاران و اجرای طرح های توس��عه ای صنایع 
معدنی با مش��ارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، 
امنیت نس��بی را برای ایجاد س��رمایه گذاری و رونق 

بخش معدن فراهم کرده است. 

نســاجی

اشتغــال

خصوصی سازی

صنعت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تدبیر و امید 
ب��رای نفت 40 و ۷5 دالری س��ناریوهای مختلفی تنظیم 

کرده و حتی برای زمان پس از تحریم ها هم سناریو دارد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، عل��ی ربیع��ی اف��زود: تاش ها و 
مجاهدت هایی که در س��ال های نخس��ت انقاب از سوی 
م��ردم ص��ورت گرفت باعث ش��ده که ام��روز نمایندگان 
جمهوری اس��امی ایران عزتمندانه بر س��ر میز مذاکرات 
بنش��ینند و از منافع ملی مردم ایران حمایت کنند و این 
در حالی است که کشورهای غربی با احترام به این موضوع 

توجه دارند.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم بر منافع آحاد جامعه تاکید 
دارد و در برابر کسانی که در داخل یا خارج در مقابل منافع 
مردم قرار گیرند، قاطعانه می ایس��تد.وی با اش��اره به رشد 
اقتصادی حاصل شده در دولت تدبیر و امید گفت: برای سال 
آتی رشد اقتصادی پنج درصدی را پیگیری می کنیم، هرچند 
که برای توسعه و اشتغال در کشور نیازمند رشد اقتصادی 
هشت درصدی هستیم. وی یادآور شد: دولت مصمم است 
که مبارزه با فقر را در زمینه های درمانی، غذایی و آموزشی 
پیگیری کند و تاکنون گام های ارزش��مندی هم برداشته 
است.به گفته ربیعی یکی از گام های مهم دولت در چندماه 
گذشته بیمه کردن هشت میلیون نفر از جمعیت کشورمان 
بوده که آنان پوش��ش بیمه درمانی نداشتند.وی ادامه داد: 
همچنین حمایت غذایی از خانوارهایی که با مش��کل فقر 
غذایی مواجه هس��تند، از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید 
است.ربیعی مردم را سرمایه های اجتماعی کشور عنوان کرد 
و گف��ت: دولت یازدهم بر صداقت و شفاف س��ازی اهتمام 
جدی دارد و همواره بر اعتماد دوسویه میان دولت و مردم 
تاکید می کند، زیرا اعتماد مردم به دولت، سرمایه بی نظیری 

است که هیچ چیز جای آن را نمی تواند بگیرد.
به گفته وزیر کار برای توسعه، نیازمند رشد اقتصادی 
هس��تیم اما پیش از رس��یدن به چنین رشدی سیاست 

اشتغال بزرگ بنگاه کوچک را پیگیری خواهیم کرد.

ربیعی: دولت برای نفت 4۰ و 75 دالری 
سناریو های جداگانه ای دارد

رییس جمهوری 
در جلس��ه شورای 
اداری استان قم با 
ت��اکید ب��ر اینکه 
دول���ت ی��ازدهم 
حمایت ه��ای  ب��ا 
معظ��م  رهب�����ر 
انقاب اس��امی و 
مردم،  پش��تیبانی 
همه ت��وان خود را 
برای حل مشکات 
کشور به کار گرفته 

اس��ت، تصریح کرد: حمایت صریح 
مراج��ع معظم تقلی��د، علما، فضا، 
روحانیون و مردم، مسئولیت دولت 
را در حل س��ریع تر مشکات کشور 
و به ویژه قم، س��خت تر و سنگین تر 

می کند. 
حجت االس��ام والمسلمین دکتر 
حس��ن روحانی ش��امگاه پنجشنبه 
در این نشست با ابراز خرسندی از 
س��فر به استان قم گفت: بنیانگذار 
انق��اب اس��امی و رهبری معظم 
انقاب اس��امی تربیت ش��ده این 
ش��هر و حوزه علمیه آن هس��تند و 
آثار انقاب اس��امی در همه جای 
قم مش��اهده می شود و خوشحالیم 
که حوزه علمیه قم این همه ثمرات 
و اثرات در انقاب اس��امی داشته 
و امروز نیز منشأ نشر فرهنگ اهل 

بیت در جهان است. 
رییس جمه��وری در ادام��ه ب��ا 
بیان اینکه ش��کی نیست در کشور 
مش��کاتی داری��م، بخش��ی از این 
مش��کات را مثل مشکل بیکاری، 
عمومی و مربوط به همه کشور ذکر 
کرد و افزود: البته طبیعی است که 
باید این مش��کات حل شود. نکته 

مهم آن است که باید توجه داشته 
باش��یم وقتی حرفی را می زنیم به 
لوازم آن هم متعهد باش��یم و مثا 
توجه داش��ته باش��یم که اش��تغال 
ب��دون رون��ق اقتص��ادی و رون��ق 
اقتصادی بدون بستر و فضای الزم 
برای سرمایه گذاری ممکن نیست. 
دکتر روحانی اظهار داش��ت: اگر 
ب��ه لوازم حرفی که می زنیم متعهد 
باش��یم ه��م در کش��ور اتفاق نظ��ر 
حاصل می ش��ود و هم س��ریع تر به 

اهدافمان می رسیم. 
رییس جمه��وری تصری��ح ک��رد: 
درست است که مسائل را به مادی و 
معنوی تقسیم می کنیم اما گاهی یک 
مسئله هم مادی است و هم معنوی. 
به عنوان مثال ایجاد شغل، تامین آب 
و بهداشت برای مردم، هم مادی است 
و هم معنوی. در اس��ام رهبانیت و 
ترک دنیا نداریم و در مکتب اس��ام 
مادیت و معنویت و دنیا و آخرت در 

کنار هم تعریف می شوند. 
دکتر روحانی با بیان اینکه با توجه 
به این تعریف مس��ایلی وجود دارد 
ک��ه بای��د آنها را حل و فصل کنیم، 
خاطرنش��ان کرد: مس��ئولیت این 
مش��کات بر عهده دولت اس��ت و 

نمی خواهی��م از زیر بار 
مسئولیت ش��انه خالی 

کنیم. 
ریی��س جم�ه��وری 
تصریح کرد: این س��فر 
ب��رای دول��ت ب��رکات 
ک��ه  داش��ت  زی��ادی 
دی��دار با علما و فضا و 
به خصوص مراجع عظام 
تقلی��د و از هم��ه باالتر 
تش��رف به حرم حضرت 
فاطمه معصومه )س( از 
جمله آنها بود و این مضجع شریف 
هم��واره برای ما، قم و ایران پرخیر 

و برکت بوده است. 
دکتر روحانی در ادامه با اش��اره 
به اینکه دولت در این س��فر اجرای 
30 پروژه مهم را برای قم اعام کرد، 
خاطرنش��ان س��اخت: در این سفر 
ضمنا موفق شدیم، چند پروژه مهم 
از جمله صحن ش��رقی حرم مطهر، 
بخشی از جاده آزادراهی حرم تا حرم 
در ح��د فاص��ل ق��م تا گرمس��ار و 
آغ��از عملی��ات اجرای��ی خط آهن 
سریع الس��یر تهران – قم -اصفهان 
را افتت��اح کنیم که اقدامات مهمی 
ب��ود. همچنین امیدوارم تامین آب 
سالم و پایدار برای قم و حتی برخی 
ش��هرهای اطراف تا پایان فروردین 
ب��ه نتیجه برس��د.  رییس جمهوری 
گف��ت: از دیگ��ر طرح ه��ای دولت 
برای قم، توس��عه کشت گلخانه ای، 
اج��رای پ��روژه فاضاب ش��هری، 
س��اخت مجتم��ع فرهنگی و دیگر 
پروژه های��ی اس��ت ک��ه براس��اس 
وعده ای که داده ایم، ان ش��اءاهلل در 
س��ال های 94 و 95 اجرایی شده و 

به بهره برداری خواهند رسید. 

رییس جمهوری در جلسه شورای اداری استان قم: 

فضای مناسب سرمایه گذاری در گرو اشتغال و رونق 
اقتصادی است

عسل داداشلو



اقتصاد  ب��ر  حاک��م  رک��ود 
کش��ور در حالی اس��ت که به 
گواه آماره��ای بانک مرکزی، 
رش��د نقدینگ��ی در دی ماه 
س��ال 1392 نس��بت به دی 
ماه س��ال قب��ل 27.9 درصد 
بوده است که البته در مقایسه 
با س��ال های 91 و 92 رش��د 
نقدینگ��ی با ش��تاب کمتری 
روب��ه رو بوده اس��ت اما با این 
وجود نقدینگ��ی همچنان در 
حال متورم شدن است و دیر 
یا زود اثرات تورمی این رش��د 
نقدینگی خود را در بازارهای 
مختلف نش��ان خواهد داد که 
ح��دود 3.1 واح��د درصد از 
رش��د نقدینگی سال گذشته، 
آمارهای  پوش��ش  افزایش  به 
پول��ی بانک مرک��زی و لحاظ 
بان��ک و دو  آماره��ای پن��ج 
آمارهای  در  اعتباری  موسسه 
پول��ی و بانکی مرب��وط بوده 
است.مجموع نقدینگی موجود 
در کش��ور در حالی ت��ا پایان 
دی ماه امس��ال بالغ بر 687 
هزار میلیارد تومان اعالم شد 
که این رقم در مقایسه با رقم 
تومانی  میلی��ارد  ه��زار   594
پای��ان س��ال گذش��ته بیش 
از 90 ه��زار میلی��ارد تومان 

افزایش دارد.
این میزان رشد نقدینگی در 
شرایطی است که کارشناسان 

اقتصادی معتقدن��د در خالل 
س��ال های اج��رای هدفمندی 
یارانه ها، دولت به خاطر اجرای 
قان��ون هدفمن��دی یارانه ها و 
کس��ری بودجه ش��دید دست 
به اس��تقراض از بانک مرکزی 
زده و به دنب��ال آن پایه پولی 
کش��ور رو به افزایش گذاشت، 
به گونه ای که گفته می شود به 
ازای هر واحد افزایش پایه پولی 
کشور، چهار واحد نقدینگی در 
این سال ها افزایش یافته است. 
این در حالی اس��ت که با کند 
شدن شتاب رش��د نقدینگی، 
رش��د تورم ه��م مهار ش��ده 
اس��ت و با وجود ادعای دولت 
در مورد مه��ار و کاهش تورم، 
اقتصادی  کارشناس��ان  برخی 
معتقدن��د که تنها رش��د تورم 
کاه��ش یافته اس��ت و اثرات 
آن در برخی کاالهای مصرفی 

کامال مشهود است.

بی هدفی اقتصاد با 
اجرای هدفمندی یارانه ها

خانل��ر،  محمد پ��ور  دکت��ر 
کارشناس اقتصادی در این باره 
می گوید: مسئله رشد نقدینگی 
و تورم، یک مس��ئله همه گیر 
در اقتصاد کش��ورهای مختلف 
است و مس��ئله تورم در کشور 
ما در پی��ک بحرانی خود قرار 
نداش��ته و ندارد اما نشانه هایی 
وج��ود دارد ک��ه در ص��ورت 

دست به عصا نبودن دولت در 
مسیر رشد نقدینگی و کنترل 
نکردن متغیرهای تاثیر گذار بر 
تورم، در آینده با شرایط دشوار 
تورم شدید مواجه خواهیم بود.

ما تورم های بس��یار ش��دیدتر 
از ت��ورم ایران ه��م در برخی 
کشورها داشته ایم؛ مثال کشور 
منتهی  س��ال های  در  بولیوی 
ب��ه 1990 تورم��ی در حدود 
11856 درص��د را تجربه کرد، 
در همین س��ال ها میزان تورم 
 3348 ح��دود  آرژانتی��ن  در 
درص��د بوده اس��ت.این میزان 
تورم تقریبا این کشورها را در 
آستانه فروپاش��ی و تکانه های 

سیاسی شدیدی قرار داد.
اجرای سیاس��ت  افزود:  وی 
هدفمندی اقتصادی آن هم به 
شکل غلطی که در این سال ها 
انجام ش��د، یک��ی از مهم ترین 
عوامل رش��د تورم بوده است.

ب��ه نظر می رس��ید ک��ه مهار 
هدفمندی اقتصادی از دس��ت 
دول��ت خارج ش��ده اس��ت و 
دولت تالش دارد تا با برداشتن 
گام ه��ای پرش��تاب در اجرای 
هدفمن��دی و ب��ا ش��یب تند 
که مورد مناقش��ه مجلس هم 
بود، هر چه س��ریع تر از میدان 
هدفمندی  ش��ده  مین گذاری 
یارانه ها بگذرد.استقراض بدون 
پش��توانه از بان��ک مرکزی هم 
دقیقا با همین انگیزه انجام شد 

تا دولت بتواند کس��ری بودجه 
ش��دیدی که به واسطه اجرای 
قان��ون هدفمن��دی یارانه ها به 
وج��ود آم��ده ب��ود را در کنار 
تامین مالی سنگین پروژه های 
مسکن مهر پاسخگو باشد. این 
ش��تاب در اج��رای هدفمندی 
یارانه ها بر ش��تاب رش��د تورم 
هم افزود تا اینکه در سال های 
91 و 92 بدترین س��ناریوهای 
تورمی کش��ور رقم خ��ورد. با 
دولت  یازده��م  دول��ت  آمدن 
چ��اره ای نداش��ت ج��ز ایجاد 
ترمز هایی در گردش نقدینگی 
کشور و استفاده از ابزار بانک ها 
برای کند ک��ردن گردش این 
حج��م از نقدینگی. با س��رازیر 
شدن نقدینگی بازار به بانک ها 
بازارهایی که در سال های 91 و 
92 در ماراتن تورمی نفس گیر 
گرفتار ش��ده بودند به مرحله 
اس��تراحت رس��یده اند، اگرچه 
بعضی ها اسم این استراحت را 
رکود می گذارن��د اما این دوره 
رکودی ب��رای اقتصاد کش��ور 

ضروری بوده است.

حربه دولت برای کاهش 
اثر تخریبی نقدینگی

به  این کارشناس در پاسخ 
این پرس��ش که دولت تا کی 
خواهد توانس��ت با اس��تفاده 
از حرب��ه بانک ه��ا، نقدینگی 
را از گ��ردش در بازاره��ا باز 

دارد، گفت: به نظر من دولت 
برنام��ه زمان بندی جالبی در 
این ب��اره دارد.بارها از دولت 
انتقاد ش��ده اس��ت ک��ه چرا 
اقتصاد کش��ور را به مس��ئله 
مذاکرات هس��ته ای گره زده 

است.
به نظر م��ن دولت یازدهم 
است  دریافته  با هوش��مندی 
ای��ن توافق  ب��ه  ک��ه غ��رب 
هس��ته ای نیاز دارد و مجبور 
اس��ت در انتها با وجود همه 
فش��ارها با ایران کنار بیاید و 
چ��ون دولت از ای��ن موضوع 
مطمئن اس��ت همه بخش ها 
را در انتظ��ار وق��وع تواف��ق 
نگه داش��ته اس��ت تا پس از 
برای  انتظار  ظرفی��ت  توافق، 
کاه��ش تورم در کش��ور آزاد 
ش��ود. در واق��ع ب��ه نظر من 
دول��ت دارد ب��ا پیون��د زدن 
به  ای��ران  اقتصاد  سرنوش��ت 
مذاک��رات، دامی را در مقابل 
می کند  پهن  انتظ��اری  تورم 
که با وقوع ت��ورم، این انتظار 
را از ب��ازار حداقل برای مدت 
یک سال بیرون می کند و در 
این فاصله زمانی نقدینگی را 
از بانک ها خ��ا رج می کند تا 
بتواند ب��ا حربه انتظ��ار بازار 
رش��د  تورم،  کاه��ش  ب��رای 
از  نقدینگی  تورم��ی خ��روج 
بانک ه��ا و ورود آنه��ا به بازار 

را کنترل کند.

نقدینگی در یک سال گذشته 27.9 درصد رشد کرد

دام دولت برای تورم انتظاری

مرک��زی  بان��ک  کل  ریی��س 
گف��ت: عدم پایبندی به نرخ های 
س��ود مورد توافق توس��ط برخی 
از بانک ه��ای متخل��ف، عالوه بر 
ایج��اد ریس��ک ب��اال، به ص��ورت 
مانعی در مس��یر تعدیل نرخ های 
س��ود بانکی متناسب با تحوالت 

نرخ تورم عمل می کند.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
بان��ک مرک��زی، ولی اهلل س��یف، 
رییس کل بان��ک مرکزی و اعضای 
هیات عامل این بانک در نشستی با 
مدیران عامل و اعضای هیات مدیره 
بانک ها در هفته گذش��ته به مرور 
مباحث روز نظام بانکی پرداختند 
و خواس��تار انس��جام و هماهنگی 
بیش��تر می��ان بانک ه��ا و رعایت 
کام��ل مق��ررات و ضوابط نظارتی 

بانک مرکزی شدند.
در ابت��دای جلس��ه، قائم  مقام 
بان��ک مرکزی به م��رور تحوالت 
اقتص��اد کالن و آخری��ن عملکرد 
متغیرهای اقتصادی پرداخت. وی 
حج��م نقدینگ��ی را در پایان دی 

ماه سال جاری بالغ بر 6878 هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد که نسبت 
به دی ماه س��ال گذش��ته 22.7 

درصد رشد را نشان می دهد.
وی اف��زود: رش��د نقدینگی در 
دی ماه س��ال 1392 نس��بت به 
دی م��اه س��ال قبل 27.9 درصد 
بوده اس��ت. در راستای مساعدت 
نظ��ام بانکی به خروج غیرتورمی 
اقتص��اد از رک��ود و فعال س��ازی 
در  بالاس��تفاده،  ظرفیت ه��ای 
10 ماهه س��ال جاری 2702هزار 
میلی��ارد ری��ال تس��هیالت ب��ه 
بخش های مختلف پرداخت شده 

است.
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  کمیجان��ی 
س��هم بخ��ش کش��اورزی از این 
تس��هیالت 7.1 درص��د، صنعت 
و مع��دن 31 درص��د، مس��کن و 
س��اختمان 12 درص��د و مابق��ی 
)49.9 درصد( به بخش خدمات، 
بازرگان��ی و تس��هیالت متفرق��ه 
مرب��وط بوده اس��ت، گفت: 59.9 
درص��د از تس��هیالت اعطای��ی 

ب��ه تامی��ن س��رمایه در گردش 
واحده��ای تولی��دی اختص��اص 
داش��ته است.س��هم س��رمایه در 
گ��ردش از تس��هیالت پرداختی 
به بخش صنعت و معدن بیش��تر 
از متوس��ط تسهیالت پرداختی و 

حدود 80.7 درصد بوده است.

پیش بینی رشد 2.5 تا 
3 درصد اقتصاد در سال 93

ب��ا توج��ه ب��ه تحوالت رش��د 
اقتص��ادی در نیم��ه دوم س��ال، 
برآوردها نشان می دهد نرخ رشد 
اقتصادی کش��ور در سال 1393، 
بالغ بر 2.5 تا س��ه درصد خواهد 
بود. متناس��ب با اقتضائات فضای 
اقتص��ادی کش��ور، الیحه بودجه 
س��ال 1394 ب��ا رعای��ت اصول 
انضباطی تدوین ش��ده و انقباضی 

نیست.
ب��ه گفت��ه قائ��م مق��ام بانک 
مرک��زی الیحه بودج��ه تداوم و 
تثبی��ت اقدامات در دس��ت انجام 
برای س��رعت بخش��یدن به روند 

خ��روج از رک��ود و تحکیم رش��د 
اقتص��ادی را مدنظر داش��ته و در 
عین حال، مقابله با تورم نیز در آن 
دنبال شده است. در ادامه جلسه، 
دبی��رکل بانک مرکزی با اش��اره 
ب��ه س��هم قابل توج��ه بانکداری 
الکترونیک در توس��عه نظام های 
پرداخ��ت گفت: ت��ا پایان دی ماه 
س��ال جاری 35میلیارد تراکنش 
بی��ن بانکی و ح��دود 10میلیارد 
تراکن��ش درون بانک��ی در ای��ن 

حوزه مدیریت شده است.
دبی��رکل بان��ک مرکزی ضمن 
اش��اره به ه��دف بانک مرکزی از 
توس��عه بانکداری الکترونیک در 
کش��ور ب��ه منظور ارائ��ه خدمت 
ب��ه مردم، حفاظت از منافع آنان، 
تامین امنیت بانکداری الکترونیک 
در جهت افزایش رضایت و اعتماد 
مش��تریان و به طورکل��ی افزایش 
رف��اه عمومی از تهیه طرح جامع 
نظ��ام کارمزد در بانک مرکزی به 
منظور دریافت هزینه های خدمت 
از دریافت کنن��ده اصلی آن برای 

تامین برنامه های آتی بانک ها در 
نظ��ام بانکداری الکترونیکی برای 
تداوم و توسعه خدمت در حال و 

آینده، خبر داد.
یکی دیگ��ر از محورهای مورد 
بحث در جلسه، تاکید بر ضرورت 
رعایت نرخ های سود مورد توافق 
از س��وی تمام بانک ها بود. سیف 
در همین زمینه اظهار کرد: عدم 
پایبندی به نرخ های س��ود مورد 
توافق توس��ط برخی از بانک های 
متخلف، ع��الوه بر اینکه بانک ها 
را در مع��رض اعطای تس��هیالت 
ب��ه پروژه های دارای ریس��ک باال 
و س��ودهای موهوم��ی و غیر قابل 
تحق��ق قرار می ده��د، به صورت 
مانعی در مس��یر تعدیل نرخ های 
س��ود بانکی متناسب با تحوالت 
ن��رخ ت��ورم نی��ز عم��ل می کند.

ب��ا عنای��ت ب��ه راهبردهای بانک 
مرکزی، الزم است بانک ها نسبت 
به رعای��ت توافق های حاصله در 
زمینه نرخ های سود بانکی، کامال 

پایبند باشند.

رییس کل بانک مرکزی: 

عدم رعایت نرخ های سود در برخی بانک ها مانع کاهش آن است

شنبه
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صندوق بین المللی پول خبر داد 
 ذخایر طالی جهان به رکورد

32 هزار و 33 تن رسید
 صن��دوق بین الملل��ی پول از افزای��ش 179 تنی 
ذخایر طالی جهان در سال 2014 خبر داد و اعالم 
ک��رد ذخایر طالی خاورمیانه در پایان این س��ال به 

1490 تن رسیده است.
به گزارش تس��نیم صندوق بین المللی پول اعالم 
کرد، ذخایر طالی جهان در س��ال میالدی گذشته 
179 تن افزایش یافت و در پایان این سال به رکورد 

جدید 32 هزار و 33 تن رسید.
کل ذخایر طالی جهان در پایان سال 2013 بالغ 

بر 31 هزار و 854 تن اعالم شده بود.
براساس این گزارش کشورهای توسعه یافته بخش 
عم��ده ای از ذخایر طالی جهان را به خود اختصاص 
داده اند . این کش��ورها در پایان س��ال 2014 بالغ بر 
21 ه��زار و 984 تن ذخیره طال داش��ته اند که این 
رقم معادل 68 درصد کل ذخایر طالی جهان است . 
ذخایر طالی این کش��ورها در سال میالدی گذشته 

سه تن کم شده است.
س��هم کشورهای در حال توس��عه از ذخایر طالی 
جه��ان 32 درصد معادل 10 ه��زار و 49 تن اعالم 
شده است . ذخایر طالی این کشورها در سال 2014 

بالغ بر 182 تن افزایش یافته است.
صندوق بین المللی پول، کل ذخایر طالی منطقه 
خاورمیانه را در پایان س��ال 2014 بالغ بر 1490 تن 
اعالم کرده اس��ت . ذخایر ط��الی این منطقه در این 
س��ال 49 ت��ن افزایش یافته اس��ت . 4.6 درصد کل 

ذخایر طالی جهان به خاورمیانه اختصاص دارد.

بدهی معوق ۶5۰۰ میلیارد تومانی با 
سود سال های گذشته و حال است

مدی��رکل اعتب��ارت بانک مرک��زی در واکنش به 
اظهارات حس��ین صمصامی، سرپرست سابق وزارت 
اقتص��اد در خصوص عدم نظ��ارت بانک مرکزی در 
پرداخت تس��هیالت 6500 میلیارد تومانی پاسخی 

در سه بند ارائه کرد.
ب��ه گ��زارش فارس، س��یدعلی اصغر می��ر محمد 
صادق��ی در واکنش به اظهارات حس��ین صمصامی 
سرپرس��ت وقت وزارت امور اقتص��ادی و دارایی در 
دول��ت نه��م، در خص��وص حجم معوق��ات بانکی و 
مس��ائل و مش��کالت مترتب بر آن، توضیحاتی ارائه 

کرد.
در ای��ن توضیحات که در س��ایت بان��ک مرکزی 
منتشر شده، آمده است: اقتصاد کشور »بانک محور« 
است و شبکه بانکی بخش عمده ای از نیازهای پولی 
و مالی کش��ور را در تمام بخش ها تامین کرده است. 
به نحوی که بسیاری از دستاوردهای فعلی کشور در 
قالب طرح های عمران��ی، ملی، خصوصی و.. . حاصل 

مشارکت شبکه بانکی کشور است.
مطالبات غیرجاری بانک ه��ا یکی از چالش های 
پیش روس��ت که با کمک س��ایر بخش ها از جمله 
قوه قضایی��ه بای��د به دنبال کاهش آن باش��یم . در 
پاس��خ به اظهارات سرپرس��ت وق��ت وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی در دولت نهم باید به نکته های 

زیر توجه کرد:
- عم��ده تس��هیالت مطروحه به اوای��ل دهه 80 
مرب��وط بوده که ی��ا بخش��ی از آن در زمان تصدی 
سرپرس��تی ایشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
یا در دولت های نهم و دهم پرداخت ش��ده اس��ت و 
متاسفانه این موضوع به گونه ای از جانب ایشان طرح 
شده و این گونه به ذهن خواننده متبادر می شود که 
کل این مبلغ در طول یکی دو سال اخیر یا در طول 

عمر دولت یازدهم پرداخت شده است.
- بخش زیادی از مبلغ ذکر شده بابت سود دوران 
گذش��ته و حال است که مبلغ را به سقف مورد نظر 
رس��انده، این در حالی است که تسهیالت پرداختی 
بسیار کمتر از مبلغ مورد نظر بوده و بخش عمده ای 
از آن در قالب سود محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه 
ش��ده اس��ت . ضمن اینکه رقم اشاره ش��ده صرفا به 
تس��هیالت یک نفر از یک بانک مربوط نیست بلکه 
تس��هیالتی است که به بیش از 10 شرکت مرتبط با 

یک گروه صنعتی پرداخت شده است.
در نهایت ذکر این نکته ضروری اس��ت که بانک ها 
از طری��ق مراجع قانونی پیگیر وصول مطالبات خود 
هس��تند و با معاض��دت و پیگیری های قاطع مراجع 
قضای��ی، اقدامات الزم انجام و نتای��ج مثبت و موثر 

حاصل خواهد شد.

ضرورت حضور نماینده قوه قضاییه 
در شورای پول و اعتبار

ی��ک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی معتقد است، نماینده قوه قضاییه در شورای 
پول و اعتبار باید به پرونده معوقات بانکی ورود کرده 
و ب��ه بانک مرکزی در جهت رس��یدگی به مس��ئله 

معوقات بدهکاران یاری رساند.
به گزارش تسنیم، ایرج ندیمی با اشاره به پیگیری 
معوقات بانکی از س��وی بانک مرکزی گفت: یکی از 
علت ه��ای عضویت نماینده قوه قضاییه در ش��ورای 
پول و اعتبار کمک به بانک مرکزی جهت موضوعات 

مرتبط با معوقات بانکی بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
افزود: ضرورت دارد نماینده قوه قضاییه در ش��ورای 
پ��ول و اعتبار به پرونده معوق��ات بانکی ورود کرده 
و بان��ک مرکزی را در جهت رس��یدگی به مطالبات 

بدهکاران یاری رساند.
ندیم��ی ب��ا اش��اره به مماش��ات بان��ک مرکزی 
درباره پرون��ده بدهکاران بانکی متذکر ش��د: این 
مفه��وم هم تعاریف خاص خود را دارد، زیرا برخی 
می گویند بانک مرکزی در رفتار بانک با مش��تری 
مداخل��ه ندارد، اما بنده معتقدم، بانک مرکزی هم 
در بس��یاری م��وارد در پیگیری بده��کاران بانکی 

دست بسته نیست.

نرخنــامه

بانکنامه

سکه 994 هزار تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.437 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

994.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.930 توم��ان و هر پوند نیز با 
5.280توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم س��که 
518.000 تومان و هر ربع سکه 287.500 تومان فروخته 
ش��د. هر س��که یک گرمی 181.000 تومان خریدوفروش 
ش��د و ه��ر گرم طالی 18 عی��ار 100.902 تومان قیمت 
خورد. هر اونس طال در بازارهای جهانی 12.091 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.437     دالر آمریکا

3.930یورو اروپا

5.341پوند انگلیس

942درهم امارات

1.414لیر ترکیه

558یوان چین

29 ین ژاپن

2.812دالر کانادا

3.660فرانک سوییس

11.650دینار کویت

925      ریال عربستان

2.870دینار عراق

57  روپیه هند

984رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

987.000سکه طرح قدیم

994.000  سکه طرح جدید

518.000  نیم سکه

278.500ربع سکه

181.000سکه گرمی

12.091 انس طال

437.500مثقال طال

100.902هر گرم طالی 18 عیار

 تغییرمدیرعامل بانک صادرات ایران 
 93/12/06 م��ورخ  جلس��ه  تصمی��م  براس��اس 
هیات مدیره بانک صادرات ایران، اس��ماعیل ل�له گانی 

مدیرعامل این بانک شد. 
ب��ه گزارش تس��نیم به نقل از رواب��ط عمومی بانک 
ص��ادرات ایران، در جلس��ه هیات مدیره بانک صادرات 
ایران، اس��ماعیل ل�له گانی به عنوان مدیرعامل و نایب 
رییس هیات مدیره این بانک منصوب ش��د. همچنین 
قربان دانیال��ی کماکان به عنوان ریی��س هیات مدیره 
این بانک انتخاب ش��د.  شایان ذکر اس��ت، ل�له گانی 
در س��مت های عضو هیات مدیره و رییس هیات مدیره 
بانک رفاه کارگران و نیز مدیرعامل بانک قرض الحسنه 

مهر ایران مشغول به فعالیت بوده است. 

اولویت بانک سرمایه در سال آینده ایجاد 
حداکثر ارزش افزوده برای سهامدار است 

مدیرعام��ل بانک س��رمایه، در همایش��ی با حضور 
مدیران امور و روس��ای ادارات، سیاست های این بانک 

در سال آتی را تبیین کرد. 
ب��ه گزارش »اخبار بانک« به نق��ل از روابط عمومی 
بان��ک س��رمایه، مدیرعام��ل ای��ن بان��ک در ابتدای 
سخنانش گفت: »این همایش فرصت مغتنمی است تا 
ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت، اولویت های بانک 

برای سال آینده را اعالم کنیم.«
وی در ادام��ه افزود: »رویک��رد حاکم در بانک تفکر 
سیس��تمی و کار گروه��ی خواه��د بود و متناس��ب با 
اهداف و سیاس��ت ها نمودار سازمانی جدیدی با هدف 
چابک س��ازی س��ازمان طراحی خواهد شد که در آن 
جای��ی برای فردگرایی در بانک س��رمایه باقی نخواهد 
مان��د.« بیرانوند تمرکز تیم مدیریتی جدید را معطوف 
به جامعه فرهنگیان فرهیخته کشور دانست و بر ایجاد 

حداکثر ارزش افزوده برای آنان تاکید ورزید. 

بانک شهر، لوح سپاس مسئولیت 
اجتماعی را دریافت کرد

 لوح سپاس در حوزه مسئولیت اجتماعی در دومین 
دوره کنفرانس روش های پیشرفته و کاربردی به بانک 

شهر اختصاص یافت. 
به گزارش »اخبار بانک« به نقل از مرکز ارتباطات و 
روابط عمومی بانک ش��هر، با توجه به اقدامات صورت 
گرفته توس��ط ای��ن بان��ک در حوزه مس��ئولیت های 
اجتماعی، لوح س��پاس در این حوزه از سوی دبیرخانه 
»دومی��ن کنفران��س روش ه��ای تحقی��ق کاربردی و 
پیش��رفته در مدیری��ت ارتباط��ات« به مدی��ر روابط 
عمومی بانک ش��هر اهدا ش��د. در متن این تقدیرنامه، 
مس��ئولیت اجتماعی و ش��هروندی به عنوان نشانی از 
پذیرش وظایف سازمانی و احساس مسئولیت در قبال 
جامعه ش��ناخته شده و در مواقعی که این توجهات به 
سمت رویدادهای علمی- فرهنگی و آموزشی گرایش 

یابد، بسیار حائز اهمیت است. 

رییس ش��ورای هماهنگ��ی بانک های دولتی با 
گالی��ه از بی مه��ری به بانک های کش��ور، گفت: با 
وج��ود نقش مهم بانک ه��ا در بخش های مختلف 
اقتصادی، به طور معمول اقدامات مطلوب و مثبت 
صورت گرفته از سوی آنها در توسعه کشور دیده 
نمی ش��ود و تنها برخی از نارس��ایی ها و کمبودها 

دیده شده و در آن خصوص جوسازی می شود.
عبدالناص��ر همت��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا، افزود: 
بیش از 85 تا 90 درصد از تامین مالی مورد نیاز 
بخش های اقتصادی کش��ور توس��ط بانک ها انجام 
می ش��ود ام��ا هن��وز بخش های اقتص��ادی از ارائه 
خدم��ات ای��ن بخش ناراضی هس��تند و انتظارات 

بیشتری از این بانک ها دارند.
وی ای��ن تفک��ر حاکم را که اختیارات بانک ها زیاد 
اس��ت و مناب��ع را در اختیار م��ردم قرار نمی دهند، 

نادرست ذکر کرد و اظهار کرد: هرچند تمام بخش ها 
معتقدند، سرمنشا تمام مشکالت در کشور بانک ها 
هستند اما باید متذکر شد که بانک ها تاکنون همه 
تالش خود را برای آبادانی و توسعه کشور انجام داده 
و می دهند. وی با اشاره به سه برابر شدن نرخ ارز در 
کشور در سال های گذشته تصریح کرد: با این اتفاق 
نیازهای ریالی مردم و بنگاه ها نیز س��ه برابر ش��د اما 
نقدینگی س��ه برابر نش��د. به همین دلیل، همه فکر 
می کنن��د که بانک ها در انجام وظایف خود کوتاهی 
می کنند. همتی ادامه داد: اگر افکار عمومی و رسانه ها 
در جهت تقویت نظام بانکی کش��ور حرکت کنند، 
همه منتفع خواهند شد زیرا میزان تقاضا برای نظام 
بانکی کشور بسیار زیاد است و اگر تقاضایی برآورده 
نشود، همه فکر می کنند نظام بانکی کشور با مشکل 

مواجه است.

عض��و ناظر ش��ورای پول و اعتب��ار گفت: تعادل در مص��رف ارزی باعث 
می شود تا سال آینده شوک ارزی نداشته باشیم.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با اقتصاد نیوز گفت: با توجه به نرخ 
تورم 15 درصدی این آمادگی را داریم تا به زودی کاهش نرخ سود سپرده 

را برحسب کاهش تورم در شورای پول و اعتبار تصویب کنیم . 
رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه طبق توافق های 
صورت گرفته، قرار شده با توجه به میزان تورم، نرخ سود بانکی تغییر کند، 
افزود: اکنون با توجه به روند کاهش��ی نرخ ت��ورم باید زمینه برای کاهش 
س��ود سپرده ها فراهم ش��ود . وی افزود: اگر ثبات در کاهش نرخ تورم برای 
دوره شش ماهه ماندگار شود به یقین باید نرخ سود سپرده ها پایین بیابید 
و این موضوع به نفع خود بانک ها هم هس��ت، زیرا س��رمایه در گردش آنها 

نیز آزاد می شود . 
پورابراهیمی درباره پیش بینی قیمت ارز در سال 94 گفت: پیش بینی ما 
این است که اگر بانک مرکزی با همین روندی که االن حرکت می کند،  در 
سال 94 حرکت کند، در قیمت های ارزی سال 94 شوکی به وجود نمی آید.

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی اعالم کرد 

سال آینده از شوک ارزی خبری نیستگالیه نظام بانکی از بی مهری به بانک ها
عضو ناظر شورای پول و اعتبار:

نسیم نجفی
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یک زن بازرگان:
زنان در هیات نمایندگان اتاق مورد 

اعتمادترند

 »زهره طبخی« مدیربازرگانی شرکت تجارت گستر 
فیروزه اس��ت که سه محصول با چهارنام مختلف به 
بازار عرضه می کند. او و همس��رش از یک دهه قبل 
به طور مش��ترک وارد تجارت چای شده اند. او معتقد 
اس��ت ورود تع��داد بیش��تری از زن��ان دارای کارت 
بازرگان��ی به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنعت، 
معدن و کشاورزی فضای سالم تری را ایجاد می کند، 
زی��را زنان ش��فاف تر عمل می کنند. آنچ��ه در ادامه 
می خوانید نگاهی به وضعیت و مش��کالت بازرگانان 

عرصه چای و انتظارات آنها از اتاق بازرگانی است. 

االن در آس�تانه انتخاب�ات ات�اق بازرگان�ی 
هستیم. طرح مسائل فعاالن اقتصادی می تواند 
در ای�ن زمینه راهگش�ا باش�د. اگ�ر بخواهید 
مهم تری�ن مش�کلی را که بازرگان�ان و فعاالن 
بازار چای با آن دس�ت به گریبان هستند مرور 

کنید به کدام مسئله اشاره می کنید؟ 
االن در حوزه چای مش��کالت بس��یاری بر قیمت 
تمام ش��ده تاثیر می گذارد و فعاالن عرصه چای چه 
تولیدکنن��ده و چ��ه واردکننده درگیر آن هس��تند. 
بگذارید برای ملموس ش��دن بحث این گونه موضوع 
را بازگو کنم که اگر کس��ی بخواهد برود از سریالنکا 
چ��ای بخ��رد ف��ارغ از هزینه های س��فر و نظایر آن 
گران تر برایش تمام می ش��ود. یعنی بازرگانان عرصه 
چای ای��ن محص��ول را از س��ریالنکا می خرند، بعد 
هزینه حمل و نق��ل می پردازند، بع��د باید گمرکی و 
ع��وارض آن را بدهند و بعد با قیمتی در بازار عرضه 

کنند که از قیمت تمام شده پایین تر است. 
اگر از می�ان زن�ان دارای کارت بازرگانی که 
ثبت ن�ام کرده ان�د تعداد بیش�تری ب�ه هیات 
نمایندگان ات�اق راه یابند فک�ر نمی کنید آنها 
فض�ای کار در ات�اق را تغیی�ر دهن�د و با نگاه 

متفاوتی کارها پیش برود؟ 
فکر نمی کنم فایده ای داش��ته باش��د. اما با توجه 
به اینکه حدود س��ه هزار زن فعال در عرصه اقتصاد 
نظیر بازرگانی، تجارت، صنعت و معدن و همین طور 
کش��اورزی در تهران فعال هستند توقع داریم زنان 
به عن��وان حامیان واقعی بخش خصوص��ی وارد اتاق 
ش��وند و از آن مهم ت��ر در ح��وزه کاری خ��ود ثابت 
بمانند. متاس��فانه االن دیده شده که افرادی با توجه 
به تعداد نامزدها رش��ته حض��ور خود را در انتخابات 

تغییر می دهند. 
ب�ازرگان فض�ای  ش�ما به عن�وان ی�ک زن 
کس�ب و کار ب�رای زن�ان را چگون�ه می بینید؟ 
در بس�یاری از عرصه ه�ا زن�ان و دخت�ران ب�ا 
مش�کالتی مواجهند. مثال اگر حق�وق خوانده 
باش�ند نمی توانند قاضی ش�وند یا آسیب های 
اجتماعی و مس�ائل پیش روی زنان ش�اغل در 

دولت. در عرصه تجارت اوضاع چطور است؟ 
در اقتصاد هیچ محدودیتی برای زنان وجود ندارد، 
بنابرای��ن به خوبی می توانند در آن پیش��رفت کنند. 
برای مث��ال در بازار چای حتی ب��ه خوبی از حضور 
زنان بازرگان حمایت ش��ده اس��ت. برای مثال چای 
کاپیتان توس��ط خانم عس��گری مدیریت می شود یا 
چای طال توس��ط خان��م مبّین ی��ا همین طور خانم 
رزاقی که توس��ط پدرش حمایت ش��ده به خوبی در 
حال فعالیت هستند. در فضای کسب و کار این اصول 

بازار است که باید رعایت شود. 
فک�ر می کنی�د از 16 یا 17 زنی ک�ه ثبت نام 
کرده اند اگر تع�دادی رأی بیاورند تا چه اندازه 
حضورشان در هیات نمایندگان اتاق موثر است 
و چگون�ه می توانند در پارلمان بخش خصوصی 

نقش آفرینی کنند؟ 
خانم ه��ا م��ورد اعتماد ترن��د و ب��ه حرف هایی که 
می زنن��د متعهدتر باق��ی  می مانند. در بس��یاری از 
آقای��ان دیده ایم که وقت��ی رأی می گیرند بعدا دیگر 

رأی دهندگان را فراموش می کنند. 

آخری��ن م��اه س��ال جاری ب��رای آنها که 
رفت و آم��دی هرچند اندک به اتاق بازرگانی 
دارند، متفاوت از س��ال های دیگر است. اتاق 
خان��ه تکان��ی دارد ب��ا این تفاوت که کس��ی 
نمی خواهد از زیر این کار ش��انه خالی کند، 
از طرف��ی دیگ��ر حاال که ای��ن اتاق هفتمین 
دوره کاری خود پس از انقالب را پش��ت س��ر 
می گذران��د دیگ��ر انتظار می رود در آس��تانه 
پختگی دانس��ته گام بردارد و مطلوب عمل 
کند و خوب بدرخش��د و 18 اس��فند یکی از 
روزهایی اس��ت که همه چشم ها به این اتاق 
دوخت��ه خواهد ش��د ت��ا بخش خصوصی در 
مهم تری��ن امتحان��ش بخت خود را بیازماید. 
قاعدت��ا عملک��رد بخش خصوصی در این روز 
از ن��گاه م��ردم و دول��ت نیز پنه��ان نخواهد 
ماند. بررسی چگونگی مشارکت در دوره های 
مختل��ف در انتخاب��ات اتاق نش��ان می دهد 
باوج��ود اینک��ه بخش خصوصی همیش��ه از 
حضور گس��ترده دولت در تمامی بخش های 
اقتصادی کش��ور گالیه دارد اما برای اصالح 
این کار، همکاری گسترده ای انجام نمی شود، 
چرا که براس��اس گفته ها در دوره گذش��ته 
13 درص��د از آنه��ا انتخاب��ات اتاق را جدی 
گرفته ان��د و ای��ن در حالی اس��ت که اعضای 
ای��ن ات��اق جمعیتی بالغ ب��ر 20 هزار نفر را 
ش��امل می ش��وند. تئوری پردازان پنج گروه 
اصل��ی مش��تاق ب��ه ورود به اتاق هش��تم در 
اس��تان تهران، در گزارش زیر از دیدگاه های 
خود درخصوص چگونگی مش��ارکت در اتاق 

گفته اند. 

مسعود خوانساری- ائتالف برای فردا 
نگاه دولت، انگیزه بخش خصوصی و 

مشارکت باال 
رییس کمیس��یون حمل و نقل و ارتباطات 
کم اقبالی مشارکت در انتخابات اتاق را توسط 
بخش خصوص��ی به دو دلیل مرتبط می داند. 
مس��عود خوانس��اری در بی��ان این دالیل به 
»فرصت امروز« می گوید: اول اینکه وخامت 
وضعیت اقتصادی کش��ور س��بب شده بود تا 
صاحبان کسب وکار بیش از آنکه به حضور در 
محاف��ل صنفی فکر کنند، دنبال راه چاره ای 
ب��رای اداره بنگاه های خود باش��ند. بنابراین 
ب��رای آنها اهمیت پارلمان بخش خصوصی تا 
حدودی کم رنگ شده بود. دلیل دیگر اینکه 
وقتی دولت وقت عالقه ای به مشارکت گرفتن 
از بخش خصوصی نداشت، بازهم گفت وگوها 
و راهکاره��ای م��ا بی نتیج��ه می ماند. عضو 
موس��س ائت��الف ب��رای فردا معتقد اس��ت 
مهم ترین مس��ئله این اس��ت که همزمان با 
اینکه اقتصاد ایران به س��مت خروج از رکود 
حرک��ت می کن��د، دولت هم خودش را برای 
ش��نیدن حرف های بخش خصوص��ی آماده 
ک��رده و خوش��بختانه می ت��وان اثرگذارتر و 

موثرتر در این فضاها حضور پیدا کرد. 

بخش خصوص��ی  می گوی��د:  خوانس��اری 
صاح��ب تحلیل اس��ت. بنابرای��ن وقتی آنها 
احساس می کنند در معادالت نقشی ندارند، 
در انتخابات نیز مشارکت نمی کنند. این عضو 
اتاق بازرگانی ادامه می دهد: حاال امروز حرف 
اساس��ی این اس��ت که حداقل دو اتفاق رخ 
داده است. اوال دولت اعالم کرده حاضر است 
حرف کارشناسی بخش خصوصی را بپذیرد و 
دوما اینکه بخش خصوصی کشور نیز احساس 
می کند برای تغییر ش��رایط می تواند موثر و 
مفید باش��د. بنابراین اکنون می توان افراد را 
به مشارکت بیشتر در انتخابات دعوت کرد. 
عضو هیات موسس ائتالف برای فردا معتقد 
اس��ت راهکارهایی برای افزایش مش��ارکت 
وج��ود دارد. وی توضی��ح می ده��د: راه حل 
این اس��ت ک��ه صادقانه ب��ه بخش خصوصی 
بگویی��م ک��ه این نهاد با قدرت قانونی که در 
اختیار دارد، می تواند تس��هیل کننده شرایط 
کس��ب و کارآنها باشد و در تصمیم سازی های 
اقتصادی کش��ور نیز نقش موثری ایفا کند. 
بنابراین بهتر اس��ت که با انتخاب مناس��ب 
فع��االن بخش خصوص��ی اف��رادی کارآمد را 

روانه این نهاد کنند. 

مجیدرضا حریری- پیشگامان وفاق 
بی اقبالی نهادهای مردمی از سوی 

مردم در انتخابات 
نای��ب ریی��س کمیس��یون تج��ارت اتاق 
ته��ران دو مس��ئله را در کاه��ش مش��ارکت 
در انتخاب��ات ات��اق بازرگان��ی عامل می داند. 
مجیدرض��ا حری��ری با بیان اینکه در کش��ور 
م��ا عمدت��ا حمایت م��ردم از نهادهای مدنی 
پایین اس��ت، به »فرصت امروز« می گوید: با 
نگاهی به چگونگی مشارکت در رأی گیری ها 
می توان دید که مردم بیشتر به مشارکت در 
رأی گیری های سیاس��ی عالقه مند هستند، 
حتی ش��ورای ش��هر هم که بیش��تر از دیگر 
نهادهای مردمی ش��ناخته ش��ده است از این 

آسیب درامان نمانده است. 
ب��ه گفت��ه س��خنگوی پیش��گامان وفاق 
انتخابات نظام پزش��کی، س��ازمان مهندسی 
و اغل��ب انجمن ها و تش��کل های صنفی نیز 
ب��ا همی��ن کم توجهی برگزار می ش��ود. وی 
خوش��بین ی��ا عالقه مند نبودن م��ردم را از 
دالیل مش��ارکت نکردن واجدین شرایط در 
این نوع انتخابات عنوان کرد. حریری مسئله 
دیگر را مرتبط با نوع عملکرد این نوع نهادها 
بیان می کند. وی ادامه می دهد: شاید مردم از 
نهادهای عمومی غیر دولتی بازخورد مناسب 
و مطلوبی نمی بینند و به همین دلیل ترجیح 

می دهند مشارکت نکنند. 
عضو اتاق تهران معتقد اس��ت بس��یاری از 
دارندگان کارت بازرگانی نس��بت به عملکرد 
اتاق بی تفاوت هس��تند. حری��ری می افزاید: 
برخ��ی دارن��دگان کارت بازرگانی احس��اس 
می کنن��د اتاق زیرمجموع��ه دولت و وزارت 

صنعت و معدن است و این تفکر هم به این 
دلیل است که از ابتدا، تجارت با داشتن کارت 
بازرگانی امکان پذیر بود و متاسفانه بسیاری از 
بازرگانان به فواید دیگری که اتاق می توانست 
داش��ته باش��د فکر نکردند و بر عملکرد اتاق 
حساس نشدند. وی ادامه می دهد، درحالی که 
اتاق مانند اتحادیه، سندیکا یا صنف آنهاست 
و باید حافظ منافع ش��ان باش��د. عضو گروه 
پیش��گامان وفاق معتقد اس��ت اتحادیه ها و 
س��ندیکاها در ایران جای��ی ندارند. به گفته 
نایب رییس کمیسیون تجارت در اتاق تهران 
این دالیل باعث ش��ده است که مراجعات به 
ات��اق محدود به تکلیف های قانونی باش��د و 
بس��یاری از اعضا هیچ وقت احساس نکردند 

اتاق تکالیف دیگری هم دارد. 
س��خنگوی پیشگامان وفاق می گوید: اتاق 
باید در جهت حمایت، آموزش، تقویت اعضا، 
کس��ب و کار، رفع مش��کالت اعضا و تبلیغات 
گام بردارد تا احس��اس کنند ذی نفع هستند 
و عملکرد اتاق و چگونگی انتخابات برایشان 
اهمیت پیدا کند. اما با این توصیفات باز هم 

امیدواریم مشارکت در این روز باال باشد. 

 محمدرضا بهزادیان –
خواستاران تحول

عدم تعهد اتاقی ها به وعده های 
انتخاباتی در گذشته 

ریی��س پیش��ین اتاق ته��ران در چگونگی 
مشارکت رأی دهندگان، بیشتر اتاق را مورد 
انتق��اد قرار می دهد و اس��تراتژی اصلی وی، 
نقد وضع موجود اس��ت. محمدرضا بهزادیان 
ب��ه »فرص��ت امروز« می گوید: یکی از دالیل 
عدم مش��ارکت می تواند اعتماد نداش��تن به 

برگزاری انتخابات سالم باشد. 
ب��ه گفت��ه بهزادیان، وقت��ی برگزار کننده، 
دبی��رکل ات��اق و انجمن نظ��ارت نمایندگان 
وزی��ر صنع��ت هس��تند و ن��ه نماین��دگان 
اعضای هی��ات نمایندگان و برگزارکنندگان 
کارمندان اتاق هستند، آیا می توان اطمینان 
داش��ت که انتخابات سالم و با رعایت حقوق 
رأی دهندگان برگزار شود؟ وی معتقد است 
این نوع برگزاری کاهش مشارکت را به دنبال 

خواهد داشت. 
رییس گروه خواستاران تحول معتقد است 
مش��ارکت در انتخابات اتاق از س��ال 1381 
افزای��ش پی��دا ک��رد و در دوره ه��ای بعد به 
تدریج از حجم مش��ارکت کاس��ته ش��د. این 
نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اسالمی نوع 
عملکرد اتاق را از دیگر دالیل موثر در کاهش 
مشارکت عنوان کرده و ادامه می دهد: کسانی 
که به اتاق رفتند، وعده هایی دادند اما به آنها 
عمل نکردند. قاعدتا کسانی که به خودشان 
زحم��ت داده، اعتم��اد کرده و رأی می دهند 

انتظار دارند عملکرد اتاق غیر از این باشد. 
بهزادیان درخص��وص عملکرد اتاق توضیح 
می دهد: ریاست اتاق در دوره پیشین به محض 

انتخاب ش��دن یک منش��ور 14 موردی را که 
ش��امل برنامه های آینده اش بود معرفی کرد، 
اما با گذش��ت هش��ت س��ال هنوز به هیچ یک 
از آنها عمل نکرده است. به گفته وی، یکی از 
اعضای هیات رییسه در همان زمان با معرفی 
برنامه های��ش به رأی دهندگان وعده هایی داده 
و گفت��ه ب��ود در ص��ورت عملی نکردن آنها در 
یک س��ال از هیأت رییس��ه استعفا خواهد داد، 
اما االن چهار س��ال می گذرد و به هیچ کدام از 
وعده هایش عمل نکرده اس��ت. با این اوصاف 
اعضا چطور می توانند اعتماد کنند و رأی بدهند. 
بهزادی��ان ادام��ه می ده��د: م��ا به عنوان 
تحول خواه��ان همان ط��ور هم که در فاصله 
بی��ن س��ال های 81 تا 84 نش��ان دادیم در 
ص��ورت ورود به اتاق ط��وری عمل خواهیم 
کرد که مش��ارکت در اتاق و انتخابات بعدی 

افزایش پیدا کند. 
به گفته رییس گروه خواستاران تحول، در 
دوره های قبل اشخاص حقوقی یا هر یک از 
اعضای هیأت مدیره با صورت جلس��ه هیأت 
مدیره می توانس��تند رأی دهند اما هم اکنون 
فقط مدیرعامل یعنی دارنده کارت می تواند 
رأی به صندوق بیندازد و این مسئله ممکن 
اس��ت کاهش مش��ارکت را به دنبال داش��ته 
باش��د. بهزادی��ان می افزاید: امیدواریم هیات 
نظارت بتواند راهی پیدا کند تا این مس��ئله 

موجب کاهش مشارکت نشود. 

سیدمحمد صدر هاشمی نژاد –
کارآفرینان توسعه گرا

عدم تاثیر اتاق در سرنوشت اعضا و 
کاهش مشارکت 

عضو هیات موس��س کارآفرینان توسعه گرا 
از عملک��رد کم اثر ات��اق به عنوان اصلی ترین 
عامل در کاهش مش��ارکت در انتخابات نام 
می ب��رد. س��یدمحمد صدر هاش��می نژاد به 
»فرص��ت امروز« می گوی��د: به نظر من اتاق 
نقش موثری در سرنوش��ت اعضایش نداشته 
و به همین دلیل هم مشارکت در انتخابات، 
هیچ گاه از 25 درصد بیش��تر نش��ده اس��ت. 
وی معتقد اس��ت اتاق از نقش اصلی اش که 
سینه سپر کردن در برابر اقتصاد دولتی بود 
خارج شده و به همین دلیل نتوانسته جایگاه 
قابل قبولی در بخش خصوصی داش��ته باشد. 
موس��س بانک اقتصاد نوین می گوید: هدف 
اصلی ما در گروه کارآفرینان توسعه گرا، خارج 
کردن اقتصاد کشور از اقتصاد دولتی و نفتی 
اس��ت. ب��ه گفته وی، تنها ق��رار گرفتن اتاق 
در جای��گاه اصل��ی اش یعن��ی دفاع از اقتصاد 
کشور است که می تواند توجه را به این نهاد 
جلب کرده و در انتخاباتش با مش��ارکت باال 

مواجه شود. 
صدر هاشمی می افزاید: با همه این مسائل 
ما همچنان امید داریم و به همین دلیل هم 
به انتخابات وارد شدیم و امیدواریم انتخابات 

پرشور برگزار شود. 

ابراهیم جمیلی - ائتالف بزرگ 
رسانه ها، اطالع رسانی و تبلیغات 

ریی��س س��تاد انتخابات��ی ائت��الف بزرگ، 
تبلیغات و اطالع رسانی را مهم ترین عامل در 
چگونگی مشارکت در انتخابات اتاق می داند و 
در این باره به »فرصت امروز« می گوید: به نظر 
من اطالع رسانی مشارکت را افزایش می دهد 
و خوش��بختانه کار اطالع رس��انی و مشارکت 
رسانه ها که بیشترین سهم را در این خصوص 
دارند قابل توجه است. ابراهیم جمیلی معتقد 
است رسانه ها به مسائل اتاق حساس هستند 
و این کار باعث ش��ده که عملکرد اتاق بیش��تر 
انعکاس پیدا کند. عضو هیات نمایندگان اتاق 
می گوید: توجه و اطالع رس��انی رسانه ها باعث 
ش��ده اهمیت و جایگاه اتاق ش��ناخته شود و 
قاعدتا همین امر میل به مشارکت در انتخابات 

را افزایش خواهد داد. 
جمیل��ی به برخ��ی محدودیت ها که ممکن 
اس��ت کاهش مش��ارکت را به دنبال داش��ته 
باش��د، اش��اره می کند و توضیح می دهد: یکی 
از محدودیت هایی که این دوره برای ش��رایط 
رأی دهندگان لحاظ شده، داشتن کارت بازرگانی 
باالی یک سال است و به نظر من این می تواند 
تعداد رأی دهندگان را کاهش دهد، درحالی که 
در یک سال گذشته بازرگانان بسیاری اقدام به 
گرفت��ن کارت کردند. به گفته این عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره قبل پیش آمده 
بود که نزدیک به انتخابات و به اصطالح ش��ب 
انتخابات کارت می گرفتند. مسئله دیگری که 
رییس س��تاد ائتالف بزرگ به آن انتقاد دارد و 
آن را موجب کاهش مش��ارکت عنوان می کند، 
ال��زام حض��ور مدیرعامل به عنوان دارنده کارت 
در رأی گیری است. جمیلی با بیان اینکه اتاق 
در کن��ار کارهای خوبی که انجام داده نواقصی 
هم داشته، برخی ایرادات وارد به اتاق را مقبول 
دانسته و می افزاید: اتاق با بضاعت قانونی اش کار 
کرده است و به اعتقاد من با این بضاعت قانونی 
عملکردی بهتر از این هم نمی توانس��ت داشته 
باشد، بنابراین مهم ترین کار اعضا و هیأت رییسه 
اتاق این است که ظرفیت های قانونی اتاق را باال 
ببرند. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران امیدوار 
اس��ت اعضای اتاق ها در سراس��ر کشور روز 18 
اسفند به مهم ترین وظیفه شان عمل کنند. به 
گ��زارش »فرصت ام��روز« با برگزاری انتخابات 
ات��اق بازرگان��ی در روز 18 اس��فند، ای��ن نهاد 
اقتصادی به هشتمین دوره خود وارد می شود. 
بای��د دی��د حاال که دولت اذعان می کند میدان 
را برای بخش خصوصی باز گذاشته، این بخش 
چقدر خواهان است و برای حضورش در اقتصاد 
کشور حاضر است تا کجا چانه زنی کند. پارلمان 
بخش خصوصی لقبی که همیشه بر پیشانی اتاق 
بوده و حاال باید دید در کارزاری که پیش روست 
ب��ا ای��ن وظیفه چه خواهد ک��رد؛ انتخاباتی که 
با مش��ارکت ب��اال می تواند نق��ش نوینی برای 
بخش خصوص��ی رقم بزند و اهمیت آینده اتاق 

را برای اعضا عیان کند. 

توصیه رقبای ورود به اتاق هشتم درانتخابات اتاق: 

مشارکت باال در 18 اسفند، میل بخش خصوصی به حضور

ان
ادی

هز
ضا ب

در
حم

م

لی
می

م ج
هی

برا
ا

ری
ری

 ح
ضا

د ر
جی

م

ژاد
ی ن

شم
 ها

در
 ص

مد
مح

د 
سی

ری
سا

وان
د خ

عو
س

م

گفتوگو

مینو گله 



هرچند کلنگ زنی چند هزار 
جدی��د  آزادراه  و  راه  کیلومت��ر 
دولت و وزارت راه و شهرس��ازی 
را در تامی��ن مال��ی پروژه ه��ا با 
روب��ه رو  ج��دی  دش��واری های 
کرده ام��ا مقاومت ب��رای حفظ 
بازار بخش خصوصی باعث شده، 
پیمانکاران دولت��ی قیر را با نرخ 

بازار آزاد خرید کنند. 
عرض��ه ش��رکت های تولی��د 
محص��والت  عرضه کنن��ده  و 
پاالیش��گاهی در ب��ازار ب��ورس 
فع��االن  ب��ه  آنه��ا  و س��پردن 
بخش خصوص��ی باع��ث ش��ده 
ای��ن  ف��روش  و  نرخ گ��ذاری 
محصوالت در بازار داخلی کشور 
از اختیار دولت خارج شود و این 
مس��ئله در برخی پروژه ها برای 
وزارت راه و شهرس��ازی که خود 
کارفرمای بسیاری از پروژه هایی 
که به محصوالت پاالیشگاهی و 
به طور خاص قی��ر احتیاج دارند 
دش��واری هایی به وج��ود آورده 
اس��ت؛ مش��کالتی که هرچند 
هزینه تامین قیر برای پروژه های 
راه سازی را افزایش داده اما مانع 
از عملک��رد بازار بخش خصوصی 

نشده است. 
در کن��ار خارج ش��دن دولت از 
عوام��ل تاثیر گ��ذار در نرخ گذاری 
قیر، اجرای هدفمن��دی یارانه ها و 
ب��ه دنبال آن افزای��ش قابل توجه 
نرخ حامل های انرژی فشار ساخت 
پروژه ه��ای راه��ی کش��ور را نیز 
تحت الش��عاع خود قرار داده است. 
رییس شرکت س��اخت و توسعه 
حمل و نق��ل زیربناهای کش��ور 
اخیرا به طور رس��می اعالم کرده 
که این ش��رکت برای ساخت هر 
کیلومتر آزادراه جدید به بودجه ای 
15میلی��ارد تومانی نی��از دارد و 
این رقم ب��رای آزادراه هایی که در 
مناطق کوهستانی ساخته می شوند 
حتی بی��ش از 20 میلیارد تومان 

تخمین زده می شود. 

با این وجود اما دولت و مجلس 
س��نگ بن��ای حمایت خ��ود از 
پروژه های زیربنایی را جایی خارج 
از دریافت قیر یارانه ای و ارزان قرار 
داده اند و همان طور که در بودجه 
س��ال93 نیز خب��ری از دریافت 
قیر رایگان برای پروژه های راهی 
بزرگ نبود، در سال94 نیز کار به 
همین منوال پیش خواهد رفت. 

با تصویب الیحه دولت از سوی 
نمایندگان مجلس در س��ال94 
وزارت نف��ت تنها موظف اس��ت 
بخشی از قیر مورد نیاز در ساخت 

راه های روستایی را تامین  کند. 
برمبنای این مصوب��ه »وزارت 
نفت موظف است از طریق شرکت 
دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش 
ریالی پانصدهزار تن قیر رایگان تا 
سقف شش هزار میلیارد ریال را 
جهت روکش آسفالت، آسفالت 
راه های روستایی فاقد آسفالت و 
معابر روستاها و بهسازی روستاها 
و ش��هرهای زی��ر 20 ه��زار نفر 
به نس��بت 80 درصد در اختیار 
شرکت های تابعه ذی ربط وزارت 
راه و شهرسازی و 20درصد بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی قرار دهد 
و در حساب های فی مابین خود و 

خزانه داری کل کشور اعمال و با 
آن تسویه کند.« 

این مصوبه مجلس در حالی از 
ابتدای سال94 برای وزارت نفت 
الزم االجرا خواهد بود که اجرای 
مصوبه سال جاری از سوی برخی 
تولیدکنن��دگان قیر ب��ا ابهامات 
جدی مواجه ش��ده بود؛ ابهاماتی 
که نشان از آن داشت پیمانکاران 
تحت ق��رارداد ب��ا وزارت راه در 
پروژه های راه روس��تایی به جای 
اس��تفاده از قیره��ای رایگان در 
طرح های در دست ساخت، آنها 
را برای فروش به بازار می آورند و 
با توجه به نرخ متفاوت این قیر ها 
شرایط بازار به هم می ریزد، ابهامی 
که هرچند امکان به وجود آمدن 
آن رد نش��ده اما رس��ما از سوی 
وزارت راه و شهرس��ازی تکذیب 

می شود. 

مصوبه مجلس راهگشا 
خواهد بود

مع��اون وزیر راه وشهرس��ازی 
معتقد است با توجه به قرارگرفتن 
نام بس��یاری از روستاهای ایران 
در صف مناطق ک��م برخوردار و 
لزوم حمایت دولت از توسعه آنها، 

مصوبه مجلس در اختصاص قیر 
رایگان به راه های روستایی کمک 
بزرگی ب��رای دس��تیابی به این 

اهداف خواهد بود. 
حسین میرشفیع، در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« تصریح کرد: 
در حال حاض��ر در کنار راه های 
جدید که ساخت آنها در دستور 
کار است، چند هزار کیلومتر راه 
ساخته شده نیز در کشور وجود 
دارد که ب��رای حفظ و نگهداری 
آنها بودجه ای ب��زرگ نیاز داریم. 
هرچن��د وزارت راه تالش کرده 
با تمام امکانات خ��ود این راه ها 
را از نظ��ر کیفی حف��ظ کرده و 
ارتقا دهد اما محدودیت بودجه، 
حمای��ت مجلس را نیز می طلبد 
ک��ه امیدواریم ب��ا مصوبه جدید 
نمایندگان بخش��ی از مشکالت 
حداقل در زمینه تامین مواد اولیه 

راهسازی رفع شود. 
ابهامات مطرح  وی پیرام��ون 
ش��ده از س��وی تولیدکنندگان 
قیر درباره ف��روش غیر مجاز قیر 
راه های روس��تایی در ب��ازار آزاد 
گفت: هرچند نمی ت��وان به طور 
قاطع اعالم کرد که هیچ تخلفی 
رخ نداده ام��ا وزارت راه چندین 

عام��ل نظارتی را در این مس��یر 
فعال کرده است تا از بروز هرگونه 
تخلف��ی جلوگیری ش��ود. تمام 
پیمانکارانی که قیر رایگان تحویل 
می گیرند موظفن��د در ازای آن 
پروژه های تعیین شده را تکمیل 
کنند. از این رو برای آنها به صرفه 
نخواهد بود که قیرها را بفروشند 
و دوباره برای تکمیل راه هایشان از 
بازار آزاد قیر جدید تامین کنند. 

هرچن��د با توج��ه به موقعیت 
جغرافیای��ی ای��ران و البته نبود 
امکان��ات الزم برای اس��تفاده از 
برخی روش های جدید راه سازی 
همچنان قیر و آسفالت اصلی ترین 
وس��یله راهس��ازی وزارت راه و 
شهرس��ازی به حس��اب می آید 
ام��ا به نظ��ر می رس��د کار برای 
پیدا ک��ردن جایگزینی مطمئن 
ب��رای آس��فالت در وزارتخان��ه 
ش��روع  آخوندی  تحت مدیریت 
شده و شاید در آینده ای نزدیک 
اجرایی شود. با وجود آن که نرخ 
قیر در بازارهای داخلی ایران و به 
دنبال اجرای هدفمندی یارانه ها 
افزایش یافته و عمال مزیت نسبی 
خود نس��بت به دیگر روش های 
راهسازی را در ایران از دست داده 
است، هنوز نمی توان از شیوه هایی 
چون بتن غلتکی که از یک سو به 
افزایش عمر راه های کوهستانی 
منجر می ش��ود و از سوی دیگر 
با توجه به تولید انبوه سیمان در 
ایران مزیت باالیی دارد به عنوان 
جانشینی مطمئن در این عرصه 
یاد کرد. هرچند کس��ری بودجه 
140 هزار میلیارد تومانی وزارت 
راه به شیوه های تامین مالی نیاز 
دارد که بخش عم��ده ای از آنها 
از بودجه س��االنه دول��ت بیرون 
نخواهد آمد ام��ا صرف پایبندی 
مجلس و دولت به وضعیت بازار 
آزاد و بر هم نریختن نظم آن به 
بهانه حمایت از طرح های عمرانی 
را می توان نقطه امیدبخش بحث 
بر سر قیر و آسفالت در راه سازی 

سال آینده به حساب آورد. 

کل سهم قیر رایگان؛ 500هزار تن

قیرراههایاصلیهمچنانازبازارآزادتامینمیشود
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یادداشتمسکن

افزایش ۲۱6۷ قرارداد در بهمن ۹۳
رییس اتحادیه صنف مش��اوران امالک استان تهران 
با اشاره به سیرصعودی معامالت مسکن در بهمن ماه، 
گفت: دو هزار و 1۶۷ قرارداد در بهمن ماه نس��بت به 

دی ماه افزایش معامالت داشتیم. 
به گزارش مهر، حس��ام عقبایی با بیان اینکه در کشور 
معامالت مسکن سیر صعودی داشته است، گفت: در کل 
کشور تعداد قراردادها در بهمن 93، 103 هزار و 110 قرارداد 
به ثبت رسیده که این رقم در دی ماه 100 هزار و 943 قرار 
بوده است.  وی با اشاره به اینکه تعداد قراردادهای اجاره در 
بهم��ن 93، 55 هزار و ۷83 قرارداد بوده اس��ت، بیان کرد: 
ای��ن رقم در دی ماه 52 هزار و 854 قرارداد بوده که بازهم 
س��یر صعودی قراردادهای اجاره را نشان می دهد.  رییس 
اتحادیه صنف مشاوران امالک استان تهران با اشاره به آمار 
قراردادهای مسکن در شهر تهران، اظهار داشت: خوشبختانه 
شاهد افزایش معامالت در شهر تهران بودیم که در بهمن 
93 افزایش حجم معامالت نسبت به دی و آذر سیر صعودی 
داش��ت.  عقبایی افزود: در بهمن 93 تعداد 1۷ هزار و 81 
قرارداد خریدوفروش در تهران را شاهد بودیم که نسبت به 
دی 93 رشد خوبی را نشان می دهد، براین اساس در دی ماه 
1۶ هزار و 422 قرارداد به ثبت رس��ید.  وی با بیان اینکه 
قراردادهای اجاره در بهمن 93، رقم 15 هزارو 91۶ قرارداد 
را نشان می دهد، گفت: این رقم در حالی است که در دی 14 
هزار و ۶80 قرارداد داشتیم. رییس اتحادیه صنف مشاوران 
امالک استان تهران با اعالم اینکه بهار سال آینده شاهد بهار 
مس��کن خواهیم بود، گفت: سال 94 پویایی و رونق بازار و 

معامالت مسکن را خواهیم داشت. 

ابزارهای تامین مالی خرید مسکن 
باید احیا شوند

محمدهاشم بت ش��کن، مدیرعامل بانک مسکن با 
بیان اینکه تامین مالی مس��کن باید در دسترس آحاد 
مردم باش��د، گفت: ابزاره��ا و نهادهای تامین مالی که 
به شکل طبیعی در سال های قبل ایجاد شده و ممکن 
اس��ت کارکردهای خود را از دس��ت داده باش��د، باید 
مجددا احیا شود.  به گزارش بانک مسکن، محمدهاشم 
بت شکن درخصوص تس��هیالت مسکن گفت: تامین 
مالی مسکن در طول زمان باید در دسترس آحاد مردم 
باشد و همین در دسترس بودن تامین مالی مسکن و 
ویژگی های خاصی مانند ماهیت بلند مدت تسهیالت، 
ماهیت تعهدی س��پرده ها، س��هم باالی هزینه تامین 
مسکن در س��بد بودجه ای خانوارهای متوسط جامعه 
و همچنین الزام به تقس��یط بلند مدت و در استطاعت 
ب��ودن اقس��اط از یک طرف نیازمن��د تجهیز منابع به 
ش��کل بلند مدت و ارزان قیمت و از طرفی تنوع ابزارها 
و نهادهای مختلف تامین مالی برای اقشار هدف است. 
وی افزود: این ویژگی های متمایز بخش مسکن است 
که باید تدابیری برای تامین مالی مسکن بیندیشیم که 

همه این ویژگی های خاص را شکل دهد. 
وی ادام��ه داد: همچنین این بخش به دلیل ارتباط 
گسترده پسین و پیشین، هم اقتصاد کشور را به دلیل 
متغیره��ای کالن و هم اقتصاد بخش خانوار و بانک را 
تحت تاثیر قرار می دهد و به همین دلیل، اهمیت تامین 
مالی مسکن و استراتژی های آن را دو چندان می کند. 
بت شکن تصریح کرد: بانک مسکن باتوجه به دیرینه 
۷۶ س��اله آن در حوزه تامین مالی به دنبال این است 
که ابزارها و نهادهای تامین مالی که به شکل طبیعی 
در س��ال های قبل ایجاد شده و به دالیلی ممکن است 
این ابزارها ادغام ش��ده یا کارکردهای خود را از دست 
داده باشد، مجددا احیا کند و این امر با همکاری وزارت 
راه و شهرسازی و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال 
خواهد شد.  مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانک مسکن 
باید نقش رهبری را برای تامین مالی بخش مس��کن 
داش��ته باش��د و اگر این تنها نهاد تامین مالی مسکن 
به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی طبق اصل 44 
قانون اساسی بتواند این نقش را ایفا کند، در بازار پول 
و بازار س��رمایه ماموریت اصلی بانک مسکن را تحقق 

بخشیده است. 

موانع بلندی که سرمایه گذاران را 
دلسرد می کند 

با افت ش��دید قیمت نفت، دولت با چالش تامین 
مناب��ع برای بخ��ش عمران مواجه اس��ت و بنابراین 
س��عی دارد بخش��ی از این منابع را از طریق بودجه 
عموم��ی تامین کند. حال اینکه عدد بدهی دولت به 
پیمانکاران بیش��تر از پنج هزار میلیارد تومانی است 
که به طور رس��می اعالم کرده ان��د. هرچند چند روز 
گذشته با مصوبه دولت بخشی از بدهی های دولت با 
بدهی پیمانکاران به دولت تهاتر ش��د اما هنوز دولت 
بده��ی قابل توجه��ی به پیمانکاران دارد که س��عی 
می کن��د با منظور کردن اوراق مش��ارکت در بودجه 
عمومی کش��ور بخشی از این بدهی ها را تسویه کند 
ام��ا معتقدم دولت باید در سیاس��ت انتش��ار اوراق 

مشارکت یک بازنگری جدی انجام دهد. 
معتق��دم در ش��رایط فعل��ی امکان انتش��ار اوراق 
مش��ارکت در ابعاد گس��ترده برای کم��ک به تامین 
مناب��ع مورد نی��از بخش عمران��ی و پرداخت بدهی 
دولت فراهم نیس��ت. بنابراین اگ��ر دولت قصد دارد 
مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند ضروری اس��ت 
که به جای این موارد دس��توری مانند انتش��ار اوراق 
مش��ارکت در بودجه عموم��ی کش��ور، راهکارهای 

انتشار اوراق قرضه را مورد بازبینی قرار دهد. 
دس��ت  در  ساخت و س��از  ام��روز  جه��ان  در 
بخش خصوصی اس��ت و پروژه های عمرانی توس��ط 
کش��ورمان  در  ام��ا  نمی ش��ود  س��اخته  دولت ه��ا 
جریان های��ی وجود دارد که موافق خصوصی س��ازی 
نیس��تند وگرنه بخش خصوصی فع��ال در حوزه های 
عم��ران کش��ورمان در پروژه ه��ای بین المللی هم با 

قدرت حاضر شده اند. 
در ح��ال حاضر بزرگ ترین مش��کلی ک��ه فعاالن 
بخش خصوص��ی با آن مواجهن��د، موضوع چگونگی 
تامی��ن مناب��ع مالی اس��ت و یک��ی از موان��ع بلند 
س��رمایه گذاری فع��االن اقتص��ادی روی پروژه های 
عمرانی نرخ س��ود و دوره بازگش��ت س��رمایه است. 
متاس��فانه دوره بازگش��ت س��رمایه در پروژه ه��ای 
عمرانی بس��یار باال اس��ت و نرخ کم س��وددهی هم 
باعث دلسردی سرمایه گذاران شده است. اگر دولت 
نرخ بازگشت س��رمایه 25 درصد و دوره بازپرداخت 
س��رمایه گذاری صورت گرفته را به کمتر از 10 سال 
برس��اند، قطعا بسیاری از مش��کالت رفع می شود و 

پروژه ای متوقف نمی ماند. 
ای��ن در حالی اس��ت که عدم س��رمایه گذاری در 
س��اخت راه ها و عدم گسترش شبکه آزادراهی باعث 
کشته شدن س��االنه 28 هزار نفر در سوانح جاده ای 
شده است که قطعا با افزایش طول آزادراه ها می توان 
این تعداد کش��ته های جاده ای را بس��یار کاهش داد 
اما متاس��فانه بخش خصوصی با این شرایط موجود، 
حاضر به س��رمایه گذاری در بخش جاده ای و ساخت 

آزادراه نیست. 
اگر مکانیزم س��رمایه گذاری در پروژه های عمرانی 
و رویک��رد و نگاه دولت تغیی��ر کند، قطعا طرح های 
سد سازی با این همه سال تاخیر به افتتاح نمی رسد. 
تص��ور می کن��م راه چن��دان پیچی��ده ای در پیش 
نداریم و برای حل مش��کل عدم بودجه برای ساخت 
پروژه های عمرانی و زیربنایی و اس��تفاده از ظرفیت 
بخش خصوص��ی بای��د عل��م و منط��ق را جایگزین 

برداشت های شخصی کنیم. 

 چینی ها قطعه یک آزادراه 
تهران- شمال را می سازند 

مدیرعامل شرکت س��اخت با بیان اینکه در قطعه 
ی��ک آزادراه  تهران- ش��مال چینی ها  تعیین تکلیف 
ش��دند و تجهیز کارگاه انجام گرفت، از آغاز عملیات 
چینی ه��ا از فروردی��ن 94 خب��ر داد و گفت: قطعه 
چهارم از 20 اس��فند باز ش��ده و تالش می کنیم دو 

قطعه به جاده موجود وصل شود.
ب��ه گزارش فارس، علی ن��ورزاد در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به این س��وال مبنی بر تعیین تکلیف آزادراه 
تهران - شمال بیان کرد: در حال حاضر شرکت چینی 

در قطعه یک این آزادراه در حال فعالیت است.
وی اظهار داشت: قطعه یک آزادراه  پس از صحبت 
و برگزاری جلس��ات با چینی ها  تعیین تکلیف شد و 

تجهیز کارگاه نیز انجام گرفت.
مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نق��ل ادام��ه داد:  مقرر ش��د ش��رکت چینی 
از فروردین ماه س��ال آینده در قطع��ه یک فعالیت 
گس��ترده خ��ود را آغاز  کن��د. نورزاد اظهار داش��ت:  
قطعه یک آزادراه تهران-ش��مال را تا دو سال آینده 
تحویل می دهیم و به زودی خبرهای خوش��ی درباره 
ای��ن آزادراه برای مردم خواهیم داش��ت. مدیرعامل 
شرکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل با 
بیان اینکه تعامل دولت با بنیاد مستضعفان به عنوان 
شریک دولت در این پروژه مطلوب است، اضافه کرد: 
همچنین مش��اوران قطعات دو و سه آزادراه تهران - 

شمال قطعی و انتخاب شده اند.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی درب��اره برنامه ریزی 
دولت برای تعیین تکلیف نهایی این آزادراه پرحاش��یه 
بی��ان کرد:  آزادراه تهران - ش��مال ی��ک مگاپروژه به 
طول 121 کیلومتر اس��ت؛ قطعات دو و سه این آزادراه 
مسیرهایی 100 درصد کوهس��تانی، صعب العبور و با 

ارتفاع دو هزارمتر است و اعتبارات فراوانی نیاز دارد.
وی افزود: قطعه چهار این آزادراه که پیش از این 
بهره برداری شده بود، به دلیل بروز برخی مشکالت، 
هم اکنون در حال رفع نقص است اما از 20 اسفند ماه 

برای تسهیل ترددها زیر بار عبور می رود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: همچنین 
با اتمام قطعه یک آزادراه، این مسیر به جاده موجود 
متصل ش��ده و موجب کاهش مس��یر تردد فعلی به 

میزان ۶0 کیلومتر خواهد شد.

حمل و نقل

نرخنامه

بهمن آرمانجواد هاشمی
کارشناس اقتصادی

معاون امور دولت و مسئول هماهنگی امور 
اس��تان های وزارت راه و شهرسازی با تاکید 
بر ضرورت س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
در ح��وزه حمل و نقل گف��ت: هم اکنون در 
سطح کش��ور200هزار میلیارد تومان پروژه 

نیمه تمام داریم. 
به گ��زارش ایرنا، احم��د مجیدی بودجه 
کل این وزارتخانه در سال جاری را 55 هزار 
میلیارد ریال اعالم و اظهار کرد: می طلبد به 
هر شکل ممکن نظر بخش خصوصی را برای 

سرمایه گذاری در این زمینه جلب کنیم. 
وی ادام��ه داد: در بخ��ش حمل و نق��ل 
جاده ای 220ه��زار کیلومت��ر راه به ارزش 
200 ه��زار میلی��ارد تومان داری��م که اگر 
بخواهیم 25س��ال از آنها استفاده شود باید 
ساالنه چهاردرصد صرف نگهداری آنها کنیم 

که دراین صورت به 100 هزار میلیارد ریال 
نی��از داریم، درحالی ک��ه کل اعتبار در همه 
بخش ه��ای راه و شهرس��ازی فقط 55هزار 

میلیارد ریال است. 
و  راه  وزارت  در  مس��ئول  مق��ام  ای��ن 
شهرس��ازی ابراز داش��ت: پروژه های زیادی 
از جمله آزاد راه س��یرجان ب��ه بندرعباس 
به طول 300کیلومتر ش��روع شده که باید 
برای اجرای آن از بخش خصوصی اس��تفاده 
ش��ود. مجیدی تصریح کرد: مش��کالتی در 
زمینه برگش��ت س��رمایه س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی داشته ایم که موفق به اصالح 
آیین نامه مش��ارکت ش��ده ایم و امیدواریم 
بتوانی��م در بخ��ش حمل و نقل ج��اده ای، 

آزادراه های مناس��بی بسازیم همان گونه که 
به تازگی یکی از سرمایه گذاران قبول کرده 
که ب��ا س��رمایه آورده )صددرصد( خودش 
آزادراه همدان به کرمانش��اه را احداث کند 

که قرارداد آن بسته شده است. 
وی می��زان خط��وط ریل��ی کش��ور را 
10هزار و 500کیلومتر عنوان کرد و گفت: 
9هزارکیلومتر در حال س��اخت اس��ت که 
اجرای آنها به 300هزار میلیارد ریال اعتبار 
نیاز دارد، درحالی که برای زیرس��اخت های 
ریلی ساالنه بین شش تا هفت هزار میلیارد 
ری��ال اعتبار داریم که فاصله زیادی با مبلغ 

اصلی دارد. 
به گفته وی در بخش حمل و نقل مسافری 

راه آهن نیز یکه��زار و ۷00 واگن داریم که 
۷00واگن آن فرسوده است. درحالی که این 
تعداد باید ب��ه چهار هزار واگن افزایش یابد 
که در این صورت باید سه هزار واگن اضافه 
شود و به 120هزار میلیارد ریال تسهیالت 
نیاز دارد که با توجه به بازدهی کار می طلبد 

بخش خصوصی سرمایه گذاری کند. 
معاون امور دولت و مسئول هماهنگی امور 
استان های وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: 
ب��ه تازگی کار خوبی در راه آهن اتفاق افتاده 
و 5۷درصد تعرفه ای که بابت بهره برداری از 
خطوط ریلی می گرفتند با22درصد کاهش 
به 35درصد رسیده و اعالم کردند هر کسی 
واگن باری نو وارد کشور کند تا یک میلیارد 
ریال تخفیف می گیرد که موقعیت بس��یار 
خوبی برای مشارکت بخش خصوصی است. 

بخش راه و شهرسازی ۲00هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام دارد

 مع��اون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل ب��ا بیان اینکه اجرای آزادراه تبریز – مرند – 
بازرگان یک میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد، گفت: براساس زمان بندی سرمایه گذار 

ترک امیدواریم این پروژه حداکثر در پنج سال تکمیل و بهره برداری شود. 
به گزارش تس��نیم، امیر امینی با بیان اینکه آزادراه تبریز – مرند – بازرگان بخشی از 
کریدور مهم حمل و نقل شرقی- غربی کشور است، اظهار کرد: این پروژه بخشی از محور 

ارتباطی شرق آسیا به اروپاست. 
وی ادامه داد: با تغییرات اقتصادی در کش��ور چین و شرق آسیا حجم مبادالت تقریبا 
ش��رقی- غربی شده است، به همین خاطر این کریدور ارتباطی بسیار حیاتی و اقتصادی 

است. 
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این پروژه 
300 کیلومتری از تبریز آغاز ش��ده و به س��مت بازرگان ادامه دارد، توضیح داد: آزادراه 
تبریز – مرند – بازرگان بخش��ی مهمی از این کریدور است که تقریبا مغفول باقی مانده 

بود اما امروز به صورت آزادراه تعریف شده است. 
امینی با اشاره به همکاری سرمایه گذار ترک در اجرای این آزادراه گفت: اجرای آزادراه 
تبری��ز – مرن��د – بازرگان به مبلغی معادل یک میلیارد دالر یا س��ه هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری نیاز دارد. 
مع��اون برنامه ریزی و اقتص��اد حمل و نقل با بیان اینکه این پروژه به چند فاز تقس��یم 
ش��ده است، گفت: امیدواریم با زمان بندی که سرمایه گذار ارائه داده، به صورت فاز به فاز 

و حداکثر در پنج سال تکمیل و بهره برداری شود. 
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با سرمایه گذار ترک یادآور شد: در هشت ماه گذشته 
مذاکرات فش��رده ای انجام ش��د. ش��رکت بیلگیز تاکنون فعالیت های قابل توجهی در این 

حوزه داشته است. امیدواریم که در این پروژه نیز موفق عمل کند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه باید زمینه را برای ورود س��رمایه گذاران 
خارج��ی فراه��م کنی��م، بر ل��زوم توج��ه ب��ه ورود س��رمایه گذاران خارج��ی در بخش 
 اح��داث آزادراه ه��ا تاکید ک��رد و گف��ت: آزادراه ها اس��تخوان بندی توس��عه حمل و نقل 

کشور هستند. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که »آزادراه تبریز – مرند – بازرگان تا چه میزان سطح 
ترانزیت کش��ور را ارتقا می دهد؟«، اظهار کرد: این کریدور از س��رخس و ازبکستان آغاز 
ش��ده و از م��رز بازرگان خارج می ش��ود. این تکه نیز مهم تری��ن و پرترافیک ترین بخش 
کریدور اس��ت که امروز برای توسعه آن به توافق رس��یدیم، به همین خاطر احداث این 

محور بر ارتقا و رشد ترانزیت تاثیرگذار است. 

 اتصال ایران به اروپا 
با آزادراه یک میلیارد دالری



فعالیتتجارمستقل،اختاللایجادمیکند
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تنظیمبازارباعرضهمرغ5500تومانی
مع��اون وزیر جهاد کشاورزی ب��ا اشاره به افزایش 
تولید گوشت م��رغ و صادرات آن از ابتدای سال93 
گف��ت: با عرض��ه گسترده م��رغ منجمد ب��ا قیمت 

5500 تومان، بازار تنظیم می شود. 
حسن رکنی با حض��ور در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری شبک��ه دو سیما درب��اره افزایش قیمت مرغ 
اف��زود: در دنیا حدود 108 میلی��ون تن تولید مرغ 
انجام می شود. ای��ن در حالی است که جمعیت دنیا 

حدود هفت میلیارد و 200 میلیون نفر است. 
وی یادآور ش��د: میانگین تولی��د و مصرف سرانه 
مرغ در دنیا ح��دود 15 کیلو است؛ در کشور حدود 
دو میلی��ون ت��ن تولید م��رغ داریم که ب��ا توجه به 

77میلیون جمعیت، سرانه تولید ما 26کیلو است. 
معاون وزی��ر جهاد کشاورزی اظه��ار کرد: حدود 
800 ت��ا 850 گ��رم از ای��ن سرانه ص��ادر می شود، 
ای��ن رو مصرف سرانه کشور ما باالی 25 کیلوگرم  از 
است. ما ح��دود 1/1 درصد جمعیت دنیا را تشکیل 
می دهیم و حدود دو درص��د گوشت مرغ را در دنیا 

تولید می کنیم. 

چایهایهندیموجوددربازار
مشکلیبرایمصرفندارند

رییس سازمان ملی استان��دارد ایران با بیان آنکه 
چ��ای هندی موج��ود در ب��ازار تحت نظ��ارت این 
سازم��ان وارد کشور شده است، گفت: تمام کاالهای 
واردات��ی از جمله چ��ای که از مب��ادی رسمی وارد 

می شوند، هیچ مشکلی برای مصرف ندارند. 
نی��ره پیروزبخت در گفت وگو ب��ا ایرنا، با تاکید بر 
اینک��ه درخص��وص چای و برنج هایی ک��ه از مبادی 
می شون��د،  وارد  قاچ��اق  به ص��ورت  و  غیررسم��ی 
هیچ گونه تضمینی نمی ت��وان ارائه داد، افزود: تاکید 
ب��ر واردات از طریق مبادی و نمایندگان رسمی تنها 
در راست��ای منطقی س��ازی واردات و نظارت دقیق 

تطبیق کاالها با استانداردهای ملی است. 
وی با اشاره به اعمال دقیق قوانین استاندارد برای 
واردات چای و برنج از هن��د افزود: هندی ها قوانین 
استان��دارد ایران را سختگیرانه تر از قوانین استاندارد 

بین المللی می دانند. 

افزایشقیمتلبنیاتباهربهانهای
ممنوعاست

معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
افزای��ش قیم��ت لبنی��ات را به هر بهان��ه ای ممنوع 
دانس��ت و گفت: این سازمان با متخلفان برابر قانون 

برخورد می کند. 
مجتبی فراهانی در گفت وگو با تسنیم، با تاکید بر 
اینکه هرگونه افزایش قیم��ت لبنیات ممنوع است، 
اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامه ای میان سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان با انجمن تولیدکنندگان 
لبنی��ات منعق��د شده بود ک��ه آنها به هی��چ یک از 
تعهدات خود در مفاد این تفاهم نامه عمل نکرده اند. 
وی ب��ا اشاره ب��ه اینکه ب��ه همین دلی��ل از نظر 
سازمان حمای��ت این تفاهم نام��ه ملغی شده است، 
افزود: افزایش قیم��ت لبنیات به هر بهانه ای ممنوع 
اس��ت و سازمان با متخلفان برابر قانون برخورد الزم 
را انجام خواه��د داد.  البته اظهارات باکری به عنوان 
دبی��ر انجمن صنای��ع لبنی در م��ورد دالیل گرانی 
قیم��ت شی��ر هم شنیدن��ی است. وی ب��ا اعتقاد به 
اینکه اصل عرضه و تقاضا مبنای قیمت کاال در بازار 
محسوب می شود، گفته است: بر این اساس، شرکتی 
قیمت محصوالتش را افزایش داده و شرکت دیگری 
ب��ا تخفیف اجناس خود را عرض��ه می کند و در این 

میان مصرف کننده باید انتخاب گر باشد. 

آبدربخشکشاورزیکمترهدرمیرود
ی��ک کارشناس نی��از به آب ش��رب و صنعتی در 
آینده را از عوامل اجباری در تحقق آبیاری نوین در 

بخش کشاورزی عنوان کرد. 
بهم��ن محمدی در گفت وگو ب��ا ایسنا اظهار کرد: 
ب��ارش ساالن��ه در ایران، یک س��وم میانگین جهانی 
اس��ت، بنابرای��ن بهینه س��ازی مص��رف آب بخش 
کش��اورزی نه ی��ک انتخاب، بلکه اجب��ار است، زیرا 
اگر به روند هدررف��ت بیش از 30 درصد آب بخش 
کش��اورزی ادامه دهیم، در آینده نزدیک برای تولید 

محصوالت کشاورزی دچار مشکل می شویم. 
وی افزود: قطعا در آینده با توجه به افزایش جمعیت 
و توسع��ه صنعتی، نیاز به آب شرب و صنعتی افزایش 
می یابد، بنابرای��ن برنامه ریزی میان مدت و درازمدت 
ب��رای کاه��ش هدررف��ت آب در بخ��ش کشاورزی 
ض��روری است.  این کارشناس کشاورزی با اشاره به 
وعده مع��اون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت 
جهاد کش��اورزی درخص��وص تجهیز تم��ام مزارع 
و باغ��ات ب��ه سیستم های نوین آبی��اری تا 10 سال 
دیگر گف��ت: 10 سال زمان مناسب��ی برای رسیدن 
ب��ه این هدف است اما باید در برنامه ششم توسعه و 

بودجه بندی ساالنه به آن توجه شود. 

دولتکشتسبزیجاتوصیفیکاری
رادرفضایبازممنوعمیکند

وزی��ر جهاد کشاورزی اعالم ک��رد: دولت با هدف 
توسعه کشت گلخانه ای، کشت در عرصه و فضای باز 

سبزیجات و صیفی جات را ممنوع می کند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محم��ود حجت��ی در حاشیه 
بازدید از مجموع��ه کشاورزی جواداالئمه در منطقه 
احمدآب��اد از توابع بخش مرک��زی قم به خبرنگاران 
گفت: ب��ا توجه ب��ه محدودیت های آب��ی در کشور 
حرک��ت کشت سبزی و صیف��ی به سمت گلخانه ای 

امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
وی ب��ا بیان اینکه برای تولی��د خیار در فضای باز 
یک میلیارد و 100 میلی��ون مترمکعب آب مصرف 
می شود، افزود: اگر کشت این میوه به داخل گلخانه 
ب��رود، بی��ش از یک میلی��ارد مترمکع��ب در حجم 
آب مصرف��ی برای تولید ای��ن محصول صرفه جویی 

خواهدشد. 
وی همچنی��ن با اشاره به وجود بیش از یک هزار و 
200 هکتار زمین ب��رای کشت سبزی در فضای باز 
در ق��م، اعالم کرد: اگر این مق��دار به داخل گلخانه 
ب��رود همان مق��دار محصولی ک��ه در این مساحت 
زمین تولی��د می شد، در کمت��ر از 70 هکتار تولید 

می شود. 
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه های دولت 
ب��رای تبدی��ل تولی��د سبزیج��ات و صیفی جات به 
گلخان��ه ای، اظهارداشت: دولت تسهیالت الزم را در 
اختی��ار کشاورزانی که محصول خود را به این روش 

تولید کنند، قرار می دهد. 

شکرخامواردنشودمابیکارمیشویم

درحالی که 9۴درص��د از 823هزار تن واردات شکر 
به کش��ور در سال جاری توسط 10 شرکت انجام شده 
اس��ت، دبیر انجمن تصفیه کنندگ��ان شکر خام وجود 
ران��ت در این زمینه را رد کرد و گفت: در صورت نبود 
محدودیت در ثبت سفارش هر فردی می تواند شکر خام 
وارد کند.  قاسم فالحتی در گفت وگو با تسنیم، با بیان 
اینکه بخش کشاورزی م��ا رشد داشته و ظرفیت های 
خ��ود را افزایش داده اما بخ��ش صنعت تصفیه شکر 
نادی��ده گرفته ش��ده است، اظهار ک��رد: صنعت به در 
اختیار داشتن شکرخام برای فرآوری به شکر و قند نیاز 
دارد اما اکنون بیکار مانده است. شکرخام تولید داخل 
ب��ه تنهایی کفاف نیاز تولیدکنند گان را نداده و چرخه 
تولید را کامل نمی کند و عمال نیاز یک میلیون تنی ما 
نادیده گرفته شده است.  وی معتقد است: کارخانه های 
تصفیه کننده در طول هشت ماه��ه اول سال، مواد اولیه 
خود را از طریق موجودی انبارها و استفاده از شکر خامی 
که ثبت سفارش آنها مربوط به قبل بوده تامین کرده اند، 
درصورتی که این ممنوعیت ثبت سفارش همچنان ادامه 
یابد کارخانه های ما ب��ا مشکالت جدی روبه رو می شوند، 
به ط��وری که هم اکنون نیز بیشت��ر از پنج کارخانه از 13 
کارخانه موجود مانند فیروزکوه، کرج، ورامین، میبد، فسا 
و. . . ب��ه دلیل نبود مواد اولیه تعطی��ل شده اند. فالحتی 
اظهارک��رد: فعالیت فعل��ی کارخانه ها به دلی��ل واردات از 
سال های گذشته است، اما مشکل فعلی کمبود شکرخام 
برای چرخیدن چرخ کارخانه هاست وگرنه شکر سفید به 

اندازه کافی در بازار موجود است. 

بالییکهکاهشدبیکارونبر
آبزیپروریآوردهاست

مدیرکل شیالت خوزستان گف��ت: با وجود اینکه 
اقلیم، دما و شرایط محیطی برای توسعه آبزی پروری 
در خوزستان مناسب اس��ت اما محدودیت برداشت 
آب شیری��ن به عل��ت کاهش دب��ی رودخانه کارون 

به شدت در حال اعمال است. 
به گزارش ایسنا، سیدرحیم مغینمی در کنفرانس 
مل��ی رودخانه کارون اظهار ک��رد: افزایش جمعیت 
و افزای��ش تقاض��ای آب، اح��داث س��د و بند روی 
رودخانه ه��ا که مانع مهاجرت آزادان��ه ماهیان برای 
تخم ری��زی می ش��ود، آلودگی آب ها ب��ه پساب های 
کش��اورزی و خانگ��ی و صنعت��ی و م��واد نفت��ی، 
ماهیگی��ری غیرمسئوالنه با استف��اده از روش هایی 
چون سم ریزی و استفاده از طناب و شوکر و کاهش 
آب رودخانه ها و خشکیدن تاالب ها ناشی از برداشت 
آب از دالی��ل اصلی کاهش ذخایر ماهی و آبزیان در 
استان خوزست��ان است. وی ادامه داد: شیالت برای 
جب��ران کمبود این ماده غذایی مه��م و استراتژیک 
ناچ��ار اس��ت صی��د در دریاها را مح��دود کند و به 
آبزی پروری روی آورد و پرورش ماهی و سایر آبزیان 
را توسعه دهد. در بسیاری از نقاط خوزستان با وجود 
اینکه آب وجود دارد ول��ی زمین برای کشت و زرع 
مناسب نیست و فق��ط آبزی پروری در این زمین ها 
امکان پذی��ر است. از سوی دیگر پرورش ماهی کامال 
اقتصادی و هزینه تامین غذای آن نیز پایین است. 

کشــتخبـــر

بـــازار

شیـالت

وحیدزندیفخر

تقریبا یک سال ونیم پیش بود که از طرف 
ات��اق بازرگانی، پیشنهاد واگذاری تجارت 
محصوالت کشاورزی به تشکل های بخش 
اعالم شد. بنابراین به جرات می توان گفت 
که اتاق برای تحقق چنین هدفی، پیشقدم 
بوده است. اما آنچه در این میان نباید از 
نظ��ر دور باشد، وضعیت فعلی تعاونی ها و 
اتحادیه هاس��ت. تا ح��دودی می توان این 
تشکل ها را به نوزادی تشبیه کرد که هنوز 
احتیاج به مراقبت دارند. بنابراین سپردن 
یک باره تمام وظایف تنظیم بازار و تجارت 
ب��ه آنها نه تنها کمکی به چرخش اقتصاد 
غذا نخواهد کرد، بلکه ممکن است آنها را 
از عرصه بازار حذف کند. به همین دلیل 
الزم است که آزادسازی به صورت تدریجی 
و ق��دم ب��ه قدم باشد و در نهایت منجر به 

رهاسازی نشود. 
البته الزم است قبل از هر چیز، تشکل ها به 

یک هماهنگی درست 
و منسج��م برسند و به 
اقتصاد کشاورزی مانند 
یک موج��ود زنده نگاه 
کنند. زیرا کوچک ترین 
اختالف ه��ا ب��از ه��م 
اشتباه��ات گذشت��ه را 
تک��رار و بازار را متشنج 
بنابراین  ک��رد.  خواهد 

همسوشدن جهت تشکل ها و مهم تر از آن 
حمایت دولت ها تا جایی که بخش خصوصی 
بتواند روی پای خود بایستد، ضروری و الزم 

به نظر می رسد. 
در ای��ن می��ان، نق��ش ات��اق بازرگانی 
بسی��ار چشمگی��ر و پراهمیت است. اتاق 
باید وظیفه ساماندهی و انسجام تعاونی ها 
را بر عهده بگیرد و در یکپارچه سازی آنها 
اقدام��ات موثری انجام دهد. از آن طرف، 
بخش دولتی به عنوان حامی و ناظر عمل 
کرده و از سویی دیگر، دانشگاه ها با کمک 

نخبگانی ک��ه دارن��د 
در راست����ای ارتق�ای 
سطح علم��ی و دانش 
بخ��ش خص���وص��ی 
بکوشن��د. امروزه جای 
خال��ی دانش و فناوری 
بخش خصوص��ی  در 
احس��اس  به ش��دت 
می ش��ود و الزم است 
که برای تامین خوراک علمی آنها اقدامات 

ویژه ای انجام داد. 
یکی از مواردی که شاید در کار بازرگانی 
تعاونی ه��ا اخت��الل ایجاد کن��د، فعالیت 
تج��ار مستقلی است که در زمینه تجارت 
محصوالت کشاورزی کار می کنند. به نظر 
می رسد با ارتقای سطح تشکل ها در تمام 
زمینه ه��ا می ت��وان تجار مستقل را نیز به 
عضوی��ت در گروه ه��ای بخش خصوصی 
متقاع��د کرد و فعالی��ت آنها را در حیطه 
تعاون��ی بس��ط و گست��رش داد. بنابراین 

تم��ام تجارت مربوط به یک محصول، در 
جمع یک تشکل خالصه می شود و متولی 

تنظیم بازار، همان تعاونی خواهد بود. 
ام��ا مسئل��ه دیگری که طرح آن مهم 
به نظر می رسد، بحث تعدد تشکل های 
بخش خصوص��ی در محصوالت مختلف 
است؛ از صنف و اتحادیه گرفته تا انجمن 

و تعاونی. 
بنابرای��ن سوالی ک��ه در اینجا مطرح 
می شود، چگونگی انتخاب متولی از بین 

تشکل هاست.
 راهک��ار پیشنهادی ات��اق بازرگانی، 
تجمیع تمام��ی دست اندرکاران بخش 
در ی��ک کنفدراسیون ملی و همچنین 
گزین��ش نمایندگانی اس��ت که از نظر 
سط��ح علم��ی، توان مالی و اقتدار، برتر 
از بقیه نمایندگان هستند. همان کاری 
که برای محصولی مانند زعفران، زیتون 
و برخی محصوالت دیگر انجام گرفت و 

تا حدودی موفق بود. 

سپ��ردن ک��ل امور تج��ارت محصوالت 
کشاورزی به بخش خصوصی، امری شدنی 
ام��ا مشک��ل است. ب��ا توجه ب��ه وضعیت 
کنون��ی تعاونی ه��ا این ب��رون سپاری باید 
پ��س از آمادگ��ی زیرساخت ه��ا و ق��درت 
گرفت��ن آنها باش��د. در حال حاضر مشکل 
اساسی تعاونی ها نداشتن نقدینگی است که 
می تواند تا حدودی با اعتبارات و تسهیالت 
دولتی حل شود. اما شناسایی گزینه خوب 
از بین تشکل ها خود کاری است که به دقت 
و برنامه ریزی مدونی احتیاج دارد. اگر برنامه 
قابل اجرایی وجود داشته باشد، مجموع این 
عوام��ل به سود اقتص��اد و کشاورزی تمام 
خواه��د شد. تجارت امری است که اگر در 
مسی��ر درستی قرار بگیرد منجر به تنظیم 
ب��ازار و تعادل عرض��ه و تقاضا می شود. اما 
انحصارگرایی در این میان، سیستم طبیعی 
بازرگانی را به هم ریخته و آن را با مشکل 
مواج��ه می کند. اصوال انحصارگرایی در هر 
زمینه ای نتیجه ای جز فساد و رانت در پی 
نخواهد داشت. بنابراین الزم است که تعداد 

رقب��ا در ای��ن عرصه محدود نباشد و بستر 
برای فعالیت های تجاری بخش های مختلف 
اعم از تعاونی و غیرتعاونی فراهم باشد. شاید 
برخی کارشناسان بر این عقیده باشند که 
در ص��ورت متولی شدن تعاونی ها برای امر 
تج��ارت، الزم اس��ت که خ��رده بازرگانان 
نی��ز تح��ت پوشش آنها ق��رار گرفته و در 
سای��ه تشکل ها فعالیت کنن��د. اما به نظر 
می رسد این هم نوعی انحصارگرایی باشد. 
اجب��ار ب��رای عضویت بازرگان��ان مستقل، 
در تعاونی ه��ا مطل��وب و شدن��ی نیس��ت. 
زی��را نق��ش آنها در هر بازاری مهم است و 
استقالل ش��ان می تواند یک فضای رقابتی 
و مخالف انحصار ایجاد کند، بنابراین وجود 
سرمایه داران یا همان غیرتعاونی ها به سود 

دو طرف خواهد بود. 

در ح��ال حاض��ر 12درصد تولید ناخالص 
داخل��ی و بی��ش از 25درصد اشتغال کشور 
ب��ه کشاورزی مرب��وط می شود. 7/۴میلیارد 
دالر ص��ادرات محص��والت کش��اورزی در 
ط��ول 10م��اه امسال و  رشد قابل توجه آن 
نسب��ت ب��ه سال گذشته نش��ان از پیشرفت 
ای��ن بخ��ش دارد. 10۴ تا 118 میلیون تن 
ک��ل تولی��دات کشاورزی در س��ال است و 
بی��ش از 13میلی��ون هکتار از اراضی کشور 
تح��ت کش��ت آبی و دیم قرار دارد، بنابراین 
ب��ا توجه به آمار مختص��ری که عنوان شد، 
بخ��ش کش��اورزی یکی از بخش های مهم و 
اصل��ی این سرزمین است که وظیفه خطیر 
تامی��ن امنی��ت غذایی را برعهده دارد. شاید 
اگر بگوییم نزدیک به صددرصد کشاورزی ما 
توس��ط بخش خصوصی اداره می شود، اغراق 
نکرده ایم. به همین دلیل توجه به این گروه 
و به��ا دادن ب��ه آن، باید یکی از اولویت های 
دول��ت باشد. خوشبختانه نگاه شخص وزیر، 
نسب��ت به بخش خصوصی و نمایندگان آن، 
مثب��ت و حمایت گونه است. پس می توان با 

مدیری��ت این چنین��ی به پیشرفت تشکل ها 
امی��دوار ب��ود. اگ��ر ع��ده ای معتقدن��د که 
بخش خصوص��ی هن��وز به تکام��ل نرسیده 
اس��ت، دلی��ل دارد؛ ق��رار گرفتن در حاشیه 
می��دان و عدم استف��اده از ظرفیت های این 
بخ��ش ب��رای تصمیم گیری، مهم ترین علت 
ناتوانی تشکل ها است. بنابراین انتظار می رود 
که قبل از برون سپاری، پایه های توانایی این 
بخ��ش ب��ا بها دادن به نمایندگان آن تقویت 
ش��ود. دولت می تواند ب��رای انتخاب متولی 
تج��ارت هر محصول، معیارهای متفاوتی را 
تعیی��ن کن��د و براساس آنها تشکل مناسب 
را برگزین��د. از طرف��ی بازرگانان مستقل نیز 
مجبورن��د فعالیت خ��ود را تشکیالتی ادامه 
دهند و زیر سایه مجموعه کار کنند. این از 
به هم ریختگی تجارت جلوگیری می کند. 

فعالیتبازرگانیبهتشکلهامنحصرشود انحصاربهفسادورانتمنجرمیشود
بهاءالدیننجفی

استاداقتصادکشاورزیدانشگاهشیراز
محمدحسینانصاریفرد

کارشناسکشاورزی

علیمعلم
رییسکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیایران

تاکی��د حجتی بر برون سپاری تجاری 
محص��والت کشاورزی، موضوع جدیدی 
نیست. زیرا این اصل در تمام کشورهای 
پیشرفت��ه ای که کش��اورزی قدرتمندی 
دارن��د به ط��ور کام��ل اجرا ش��ده است. 
به عبارت��ی در تم��ام دنی��ا این تشکل ها 
هستن��د ک��ه زمام امور مسائل مربوط به 
کش��اورزی را در اختی��ار دارن��د و ایجاد 
امنی��ت غذای��ی برعه��ده آنهاس��ت. اما 
نکت��ه ای را ک��ه باید در زمینه کشاورزی 
کشور مورد توجه قرار داد، همکاری دیگر 
ارگان ها و وزارتخانه هاست. به عبارتی اگر 
ق��رار اس��ت تمام مسائل مربوط به حوزه 
تج��ارت ی��ک محص��ول کش��اورزی به 
تشکل��ی خاص واگذار شود باید از بانک 
مرکزی گرفته تا ماموران گمرکی همه و 
همه از تصمیم اعضای آن حمایت کرده 
و برای ممانعت از تجارت مشکل تراشی 
نکنن��د. به نظر می رس��د نخستین قدم 
توانمندس��ازی و تقوی��ت تشکل هاست. 
خوشبختانه شخص وزیر، دیدگاه درست 
و منطقی نسبت به بخش خصوصی دارد 

و ای��ن گفت��ار از طرف وی، نشان دهنده 
چنی��ن موضعی اس��ت. پس می توان به 
اجرای سیاست های گفته شده مطمئن 
بود. هرچند در دولت قبل نگاه خوبی به 
بخش خصوص��ی از طرف دولت نبود اما 
دولت یازدهم قدم های خوبی در این راه 

برداشته است. 
بن��ده به عن��وان یک��ی از نمایندگ��ان 
کش��اورزان کش��ور، اع��الم می کن��م که 
سیاس��ت حجت��ی، همس��و و هم جهت با 
اقتص��اد مقاومت��ی است و اگ��ر درست و 
صحیح و مطابق با بایدها و نبایدهای کشور 
اج��را ش��ود، می تواند گ��ره کور مشکالت 
کشاورزی امروز را به مرور از هم بگشاید. 
از طرف دیگر دولت هم باید ریاست حجتی 
را بر عرصه کشاورزی با تمام وجود بپذیرد 

و اختیار تام برایش قائل باشد. 

دستکم5سالزماننیازداریمدیدگاهحجتیقابلستایشاست

اگ��ر خاطرتان باشد از ابتدای امسال 
قانون تمرکز وظایف به طور رسمی اجرا 
و تمامی وظایف تنظیم بازار محصوالت 
کش��اورزی از وزارت صنع��ت، مع��دن 
و تج��ارت ب��ه وزارت جهادکش��اورزی 
واگ��ذار ش��د. شاید کمت��ر کسی از این 
موض��وع خب��ر داشت��ه باشد ک��ه برای 
تصوی��ب ای��ن قانون از ط��رف مجلس، 
بخش خصوص��ی و تشکل ه��ا نقش��ی 
اساس��ی و کلی��دی در آن داشتند. این 
می توان��د یک��ی از موفقیت های بزرگ 
ب��رای بخش خصوص��ی قلم��داد شود و 
ج��زو معدود م��واردی است که صدای 
آن از ط��رف دولتی ه��ا شنیده می شود. 
چنین اتفاقی به یکپارچگی در وزارتخانه 
و تنظیم بازار محصوالت کمک شایانی 
ک��رد. هرچند با وج��ود گذشت تقریبا 
ی��ک س��ال از اجرای قان��ون، هنوز کم 
و کاستی های��ی در بخش ه��ای مختلف 

وجود دارد. 
تا قبل از اجرای قانون انتزاع، خالقیت ها 
و نوآوری های اکثر فعاالن بخش بی نتیجه 

می مان��د. زی��را وقتی تولید در اختیار یک 
نهاد و صادرات و واردات در دست نهادی 
دیگر باشد، دوگانگی به وجود آمده مسیر 
اقتصاد کشاورزی را به گونه ای پیش می برد 
که ما درباره واردات بی رویه کاالهایی مثل 
شکر، برنج و. . . شاهد بودیم. حال می توان 
به این موضوع ریزتر و جزئی تر نگریست، 
یعنی سپردن تجارت محصول از وزارتخانه 
دولت��ی به بخش خصوصی و اعتماد کامل 
به اعضای آن.  اگرچه این اتفاق مبارکی 
اس��ت اما حداق��ل پنج سال زمان برای 
رسیدن به چنین هدفی الزم است، زیرا 
هن��وز ت��وان تشکل ها و یکپارچگی آنها 
برای قبول چنین وظیفه ای کامل نیست 
و هن��وز در برخ��ی جاه��ا بین دولت و 
بخش خصوصی موازی کاری هایی وجود 

دارد که باید از بین برود. 

مسعوداسدی
رییسمجمعملیتشکلهایکشاورزی

سیدموسیرهنمایی
رییسنظامصنفیکشاورزیکشور



حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی در پایان 
س��فر دو روزه کاروان تدبی��ر و امید به اس��تان قم، به 
مذاکرات هسته ای اشاره کرد و با تاکید بر اینکه آمریکا 
باید قدم های الزم را در برگشت از مسیر اشتباه بردارد، 
گفت: در مذاکرات هسته ای می خواهیم حربه تحریم را 
از دست دشمن بگیریم. به گزارش ایسنا، رییس جمهور 
ش��امگاه پنجش��نبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
سوالی درخصوص تمرکز دولت روی مذاکرات هسته ای، 
گفت: دولت در بخش های مختلف مسئولیت هایی دارد 

که آنها را دنبال می کند. 
به عنوان مثال تحول بزرگی که در عرصه کش��اورزی 
آغاز ش��ده و فقط در س��ه اس��تان ۶۰۰ هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی در حال تجهیز به سیستم های آبیاری 
مدرن هستند یا چند برابر شدن ماشین آالت کشاورزی 
و طرح ها و پروژه های دیگری که دولت در حال اجرای 
آنهاس��ت، هیچ ربطی به مسئله هسته ای ندارند. دولت 
در بخش س��المت اقدامات موثر و بزرگی انجام داده و 
در همه بخش ها مش��غول فعالیت است و در کنار اینها 
در عرصه سیاس��ت خارجی نیز کاری بزرگ و گسترده 

را در حال اجرا دارد. 

ام��روز روابط ایران با همس��ایگانش به غیر از یکی دو 
کش��ور به صورت فوق العاده گس��ترش یافته و روابط ما 
با همسایگان ش��رقی و غربی و شمالی و جنوبی کشور 
به طور چشمگیری افزایش یافته و در بعضی موارد حتی 

بیش از دو برابر شده است. 
روابط ایران با کشورهای دیگر دنیا از جمله کشورهای 
آس��یایی و به عنوان مثال چین بسیار گسترش یافته و 
رواب��ط ما با کش��ورهای اروپایی نیز در حال گس��ترش 
اس��ت. البته یک��ی دیگر از مس��ائل مهم در سیاس��ت 
خارجی نیز مس��ئله هسته ای است که باید در مذاکرات 
هس��ته ای بهانه یا به تعبیر مقام معظم رهبری حربه را 
از دست دش��من بگیریم. دشمن امروز شمشیری را در 
دس��ت گرفته و در تاریکی می چرخاند که ممکن است 
به کس��ی نیز اصابت کن��د و امروز ما ب��ا مذاکرات مچ 
او را در دس��ت گرفته و می فش��اریم تا این شمش��یر را 
رها کند. رییس جمهور گفت: تالش ما این اس��ت که با 
مذاکرات حربه تحریم را از دس��ت دش��من خارج کنیم 
زیرا تحریم ناحق، ظالمانه و ضد حقوق بش��ر اس��ت و 
ب��رای این منظور مذاک��رات بهترین راهکار اس��ت. در 
مذاکرات نیز به گونه ای عمل کردیم که اگر موفق شویم 

نتیجه موردنظر به دست آمده و اگر مذاکرات به نتیجه 
نرسد هم دنیا این گونه قضاوت می کند که مقصر طرف 
مقابل ماس��ت. خود مقامات دول��ت آمریکا به این نکته 
معترفند و به کنگره نیز می گویند که اگر دچار شکست 
شویم دیگر نمی توانیم وحدت را حفظ کنیم و جامعه ای 
که خودش��ان را علیه ایران متحد کرده اند، متفرق شده 

و منزوی می شوند. 
روحانی در پاس��خ به بخش دیگری از سوال خبرنگار 
مبنی بر اینکه آیا نقش آمریکایی ها در پرونده هسته ای 
ایران س��ازنده ب��وده یا غیرس��ازنده، گف��ت: البته این 
مش��کالت را آمریکایی ه��ا به وجود آوردن��د و اگر آنها 
نبودند ایران قطعا در پایان س��ال ۲۰۰۴ با س��ه کشور 
اروپای��ی ب��ه توافق می رس��ید. وزرای خارجه این س��ه 
کش��ور اگرچه آن موقع به این نکته اعتراف نمی کردند 
اما ام��روز می گویند آن موق��ع آمریکایی ها مانع توافق 
شدند. امروز هم این آمریکایی ها هستند که باید تالش 
کنند گام های اش��تباهی را که برداشته اند اصالح کنند. 
روحان��ی پی��ش از ترک قم با حضور در محل س��اخت 
ضریح مطهر امامین عسکریین این ضریح شریف را که 
تکمیل شده و آماده انتقال به سامرا است، زیارت کرد. 

اح��د وظیف��ه، مدی��رکل پیش بینی و 
هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور از 
ورود یک س��امانه بارشی طی هفته جاری 
به کش��ور خب��ر داد و گفت: ب��ا ورود این 
س��امانه بارشی از روز دوش��نبه بعدازظهر 
ابتدا نوار ش��مالی کش��ور و به تدریج نیمه 
غربی و برخی از مناطق شرقی تحت تاثیر 

این س��امانه ق��رار خواهد گرف��ت. وظیفه 
اف��زود: در روز ش��نبه خلیج فارس و تنگه 
هرمز به سبب وزش باد شدید شنبه مواج 
و توفان��ی خواه��د بود. این ش��رایط برای 
دریای عمان در روز شنبه رخ خواهد داد. 
ب��ه گفت��ه وظیف��ه در روزهای ش��نبه 
و یکش��نبه در اکث��ر نقاط کش��ور جوی 

آرام هم��راه ب��ا افزایش نس��بی دما و در 
شهرهای صنعتی افزایش نسبی آالینده ها 
پیش بینی می شود. وی گفت:  امروز شنبه 
9 اس��فندماه نیز هوای شهر تهران صاف 
و در پ��اره ای نق��اط غبارآل��ود پیش بینی 
شده است. بیش��ینه دمای شهر تهران در 
ام��روز 11 درجه س��انتیگراد و کمینه آن 

دو درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. 
هوای شهر تهران در روز یکشنبه نیز کمی 
اب��ری در پاره ای نق��اط غبار صبحگاهی و 
به تدری��ج همراه با افزای��ش ابر پیش بینی 
شده است. بیشترین دمای هوا در این روز 
1۲ درجه سانتیگراد و کمترین آن به سه 

درجه سانتیگراد می رسد. 

تهرانگرمترمیشود

لغوطرح»زوجوفرد«رویمیزشهرداری

تشییعپیکرمرحومصادقطباطبایی

مهدی ی��دی همدانی، دبیر ش��ورای عالی هماهنگی 
ترافیک ش��هرهای کشور با تاکید بر تغییر شرایط فعلی 
طرح زوج و فرد گفت: براس��اس قانون نحوه جلوگیری 
از آلودگی هوا که در س��ال 137۴ ب��ه تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید در ش��رایط اضطرار آلودگی هوا 
محدودیت ه��ای خاص��ی ب��رای مناب��ع آلوده کننده در 
نظر گرفته می ش��ود ازجمله ب��رای خودروها. برهمین 
اس��اس طرح ه��ای مختلفی برای ش��رایطی که کیفیت 
ه��وا به حالت اضطرار می رس��د اجرا می ش��ود. یکی از 
طرح هایی که در کش��ور از س��ال 138۴ به بعد مطرح 
ش��د اجرای طرح زوج و فرد در ش��هر ته��ران بود که 
ابت��دا به ص��ورت آزمایش��ی و بعد به صورت همیش��گی 
در مواقع اضطرار انجام ش��د، اما بع��د از مدتی به یک 
طرح دائمی تبدیل ش��د که هی��چ ارتباطی به وضعیت 
هوا نداش��ت. وی در ادامه گفت: ط��رح زوج و فرد در 
ش��رایطی به طرح دائمی تبدیل ش��د که مبانی قانونی 
و حقوق��ی این موض��وع بهبود ش��رایط ترافیکی نبود، 

بلکه ش��رایط بهبود محیط زیست مدنظر بوده است. در 
راس��تای همین تفکر جلس��ات مختلفی بین دبیرخانه 
ش��ورای عالی ترافیک و ش��هرداری تهران برگزار شد و 
در جلسه ش��ورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران نیز 
مقرر ش��د که ش��هرداری تهران اقدامات��ی انجام دهد 
که ط��رح زوج و ف��رد از وضعیت فعلی خارج ش��ود و 
م��الک ورود ب��ه محدوده پ��الک خودرو نباش��د، بلکه 
محدودیت ها براس��اس وضعیت آالیندگی خودروها در 

نظر گرفته شود. 
مش��ابه طرحی ک��ه در جهان با عن��وان )LEZ( یعنی 
محدوده کم آالینده از آن یاد می ش��ود. همدانی با تاکید 
بر نداش��تن جایگاه قانونی اجرای دائمی طرح زوج و فرد 
گفت: اج��رای دائمی طرح زوج و فرد ب��ا قوانین موجود 
کش��ور انطباق ن��دارد و براس��اس مصوبه ش��ورای عالی 
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، اجرای محدودیت های 
دائم��ی که برای بهبود ترافیک ش��هر اس��ت به هیچ وجه 
نباید از پنج درصد مساحت شهر بیشتر باشد درحالی که 

ط��رح زوج و ف��رد در مقی��اس فعلی تقریب��ا در بیش از 
1۰ درصد سطح شهر تهران در حال اجراست، اما براساس 
مصوب��ه ش��واری عالی ترافی��ک اج��رای طرح هایی تحت 
عنوان )LEZ( می تواند حتی تا صددرصد س��طح ش��هر 
را نیز پوش��ش دهد، به طوری که در آینده ممکن اس��ت 
تردد خودروهایی که کیفیت زیس��ت محیطی آنها از یک 
حدی پایین تر باش��د در کل ش��هر تهران یا محدوده های 
بزرگی ممنوع باشد. دبیر شورای عالی ترافیک با تاکید بر 
تغییر معیار و شکل طرح زوج و فرد گفت: این طرح باید 
از ش��کل فعل��ی تغییر کند و به گونه ای باش��د که عدالت 
بیشتری برقرار ش��ود. اگر قرار است این طرح ادامه پیدا 
کند حداقل باید مالک زوج و فرد براس��اس روزهای ماه 
و تقویم باش��د نه روزهای هفته تا ش��هروندان بتوانند در 
روزهای مختلف از خودروی خود استفاده کنند. امیدواریم 
ش��رایط فعلی تغییر کند و شاخصی براساس معاینه فنی 
خودروه��ا مالک قرار گیرد ن��ه پالک خودرو؛ در حقیقت 

بحث اصلی مبانی قانونی طرح زوج و فرد است. 

پیکر مرحوم دکتر س��یدصادق طباطبایی روز پنجشنبه 
از حسینیه جماران تشییع شد. 

در این مراس��م اس��حاق جهانگیری، معاون اول رییس 
جمه��وری، سیدحس��ن خمینی و جمعی از مس��ئوالن و 

شخصیت های مهم سیاسی حضور داشتند. 

پ��س از اقام��ه نم��از توس��ط رییس جمه��ور اس��بق، 
پیک��ر آن مرح��وم به س��وی ح��رم ام��ام خمین��ی)ره( 
تش��ییع ش��د ت��ا در آنج��ا ب��ه خ��اک س��پرده ش��ود، 
همچنی��ن مراس��م ترحیم س��ید ص��ادق طباطبایی روز 
 جمع��ه س��اعت 1۶ در حس��ینیه ش��ماره دو جم��اران 

برگزار شد. دکتر صادق طباطبایی خواهرزاده امام موسی 
ص��در و برادر همس��ر مرحوم حجت االسالم و المس��لمین 
س��یداحمد خمین��ی روز ش��نبه گذش��ته دوم اس��فند 
 م��اه ب��ه عل��ت س��رطان ری��ه در آلم��ان دار فان��ی را 

وداع گفت.

روحانی: آمریکا باید قدم های الزم را 
در برگشت از مسیر اشتباه بردارد

نهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی با به کارگیری یک سالح جدید راهبردی پایان 
یافت. به گزارش مهر، در آخرین روز از نهمین رزمایش بزرگ 
پیامبر اعظم )ص(که با شرکت بخشی از یگان های نیروهای 
دریایی، زمینی و هوافضای سپاه در تنگه هرمز و خلیج فارس 
برگزار ش��د، یک س��الح جدید راهبردی ب��ه کارگیری و به 
س��ازمان دفاع دریایی س��پاه افزوده شد. دریادار پاسدار علی 
فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در پاسخ به س��والی پیرامون قابلیت ها و توانمندی های این 

سالح جدید صرفا به گفتن این جمله اکتفا کرد: »ورود این 
س��الح جدید نقش بسیار تعیین کننده ای در افزایش قدرت 
دریای��ی ما برای مقابله با تهدیدات علیه انقالب اس��المی و 
به طور مشخص ش��یطان بزرگ آمریکا دارد.« گفتنی است 
نهمین رزمایش پیامبر اعظم )ص( سپاه به مدت سه روز در 
تنگه هرمز و آب های نیلگون خلیج همیش��ه فارس برگزار و 
طی آن بخشی از تجهیزات و تاکتیک های نوین عملیاتی در 
حوزه دریا، زمین، س��احل و موشکی توسط رزمندگان سپاه 

اسالم به کارگیری شد و مورد اجرا قرار گرفت.

پایانرزمایشپیامبراعظم)ص(

مس�ئول موگرین�ی، فدری�کا - 
اروپ�ا اتحادی�ه خارج�ی سیاس�ت
گفت:ایرانوگروه1+5بهدستیابیبه
یکتوافقهستهاینزدیکشدهاند.

ام�ورخارج�ه وزارت -س�خنگوی
آمری�کاازدیدارهفتهآین�دهوزرای
ای�رانوآمری�کادر ام�ورخارج�ه
در هس�تهای مذاک�رات چارچ�وب

منابعخبریاعالمکردند»محمدالموازی«کهدرکویتمتولدشدهودرغربلندنومونتروسوئیسخبرداد.
دریکخانوادهثروتمندزندگیکردهاست،هویتجالدفیلمهایداعشاست

تیتر اخبار

رض��ا بدیعی فر، مدیرکل فرودگاه ه��ای هرمزگان گفت: 
پ��رواز تبریز- بندرعب��اس متعلق به ش��رکت هواپیمایی 
ایران ای��ر ب��ه دلیل ب��دی آب و هوا و دید ک��م مجبور به 
فرود اضطراری در فرودگاه ش��یراز ش��د. بدیعی فر گفت: 
به دلی��ل کاهش میدان دید افقی در ف��روگاه بندرعباس 
که حدود دو هزار متر اس��ت پرواز تبریز- بندرعباس قادر 
به فرود در فرودگاه بندرعباس نش��د و در فرودگاه شیراز 
نشس��ت.وی با بیان اینکه پروازه��ای بندرعباس به دیگر 
مقصده��ا در ش��رایط جوی فعلی برقرار اس��ت، گفت: در 

ش��رایط فعلی ک��ه کاهش دید افقی را داری��م برای پرواز 
هواپیماه��ا از فرودگاه بندرعباس مش��کلی وجود ندارد و 
تنه��ا در هنگام فرود ام��کان دارد مجبور به اس��تفاده از 
فرودگاه جایگزین شویم. بدیعی فر استفاده از فرودگاه های 
جایگزین در زمس��تان را یک امر اجتناب ناپذیر دانست و 
گفت:به دلیل وجود ش��رایط نامساعد جوی در زمستان و 
کاهش دی��د افقی در این فصل اس��تفاده از فرودگاه های 
جایگزین به جای فرودگاهی که ش��رایط مساعدی ندارند 

یک امر اجتناب ناپذیر است.

پروازتبریز-بندرعباسدرشیرازنشست

چرخس�از،سرپرستس�ازمانامدادو
نج�اتجمعیتهاللاحمرگفت:بالگردی
ک�هپنجش�نبهدرارتفاع�اتدربنددچار
س�انحهش�دهوس�قوطک�رد،متعلقبه
سازمانمدیریتبحرانکشوربودهاست.

دوس�ایت»جم�اران«و»بهارنیوز«از
دسترسخارجشدند.بهگزارشفارس،دو
سایتخبریجمارانوبهارنیوزبادستور
قضاییازپنجش�نبهفیلتروازدس�ترس

خارجشدند.

بهگزارشمهر،چندروزپسازمرگ»امید«پلنگخراس�انش�مالیکهبه
دنب�الحمالتب�هدامهایاهالیروس�تایتازهقلعه،زندهگی�ریوبهمرکز

بازپروریپردیسانمنتقلشدهبود،پلنگدیگریدرتهرانتلفشد

تیتر اخبار

فرهاد توحیدی، رییس هیات مدیره و س��خنگوی خانه 
سینما درباره مجمع عمومی خانه سینما که 11 اسفندماه 
برگزار می ش��ود، گف��ت: در مجمع عمومی خانه س��ینما 
نماین��دگان 31 صنف، پن��ج نفر را به عن��وان نماینده به 
مجم��ع عمومی معرفی می کنند ک��ه از این پنج نفر، یک 
نفر بای��د بازرس، دو نفر از میان اعضای ش��ورای مرکزی 
و دو نف��ر دیگر باید از اعضای پیوس��ته ش��ورای مرکزی 
باش��ند. در واقع تا آخر وقت اداری روز چهارش��نبه شش 
اس��فند ماه اسامی همه نامزدهای عضویت در هیات مدیره 
در اختی��ار هیات مدیره فعلی قرار گرفته اس��ت. توحیدی 
گفت:همچنین نخس��تین دس��تور جلس��ه روز دوشنبه، 
بررسی گزارش عملکرد و مسائل مالی خانه سینما خواهد 
بود ک��ه این گزارش پیش از ای��ن در اختیار همه اصناف 
قرار گرفته است. همچنین اقداماتی که تاکنون برای ثبت 
اصناف انجام ش��ده، به صورت یک ج��زوه در اختیار همه 
اصناف خانه س��ینما قرار گرفته است. به هر حال در حال 

آماده ش��دن برای برگزاری مجمع عمومی هستیم و همه 
مسائل قانونی و مش��کل ثبت نیز حل و فصل شده است. 
ای��ن فیلمنامه نویس س��ینما گفت:امی��دوارم خانه صنفی 
سینمای ایران که در طول شش سال اخیر آب دیده شده 
و همه اصن��اف با انگیز های صنفی ب��رای اداره اش تالش 
کرده ان��د، به درس��تی بتواند به فعالیت خ��ود ادامه دهد. 
همچنین در زمینه تعامل نظام صنفی با دولت نیز ش��اهد 
روند مثبتی بوده ایم ک��ه امیدواریم این روند ادامه یابد تا 
ان ش��اءاهلل با همه قدرت به کار خ��ود ادامه دهیم. وی در 
پایان صحبت هایش با اش��اره به افرادی که برای عضویت 
در هیات مدیره نامزد ش��ده اند، بی��ان کرد: حدود 1۰-11 
نف��ر برای عضویت در هیات مدی��ره اعالم نامزدی کرده اند 
که به زودی اسامی شان را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم 
داد.مجمع عمومی خانه سینما ساعت 17 روز دوشنبه 11 
اس��فند ماه به منظور انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و 

بازرس خانه سینما برگزار خواهد شد.

جزییاتمجمععمومیخانهسینما

فیلمسینمایی»گینس«بهکارگردانی
محسنتنابندهباطیکردنآخرینمراحل

فنیمتقاضیاکراننوروزیشد.
مس�عودرایگانازمس�ئوالندانشگاه
هنرخواستتانامدانشکدهسینماتئاتررا

به»هنرهایدراماتیک«تغییردهند.
11ع�کاس،مجموع�هایازعکسهای
خودراباموضوعتصویرانس�انمعاصراز
آینده،درگالری»شمارهشش«بهنمایش

میگذارند.
اکرانخصوصیفیلم»ارسالآگهیتسلیتبرایروزنامه«ساختهابراهیمابراهیمان
بابرگزاریمراسمتقدیرازکیانوشعیاریبهپاسیکعمرتالشدرسینمابرپاشد

تیتر اخبار

 محمدحس��ین نژاد فالح، قائم مقام باش��گاه پرسپولیس 
با اش��اره به آخرین وضعی��ت کادر فنی این تیم تاکید کرد 
درخش��ان مورد حمایت باشگاه اس��ت. این در حالی است 
ک��ه قبل از ای��ن صحبت از حضور افش��ین قطبی و برانکو 
در جمع سرخپوش��ان بود.به گزارش مهر،  نژاد فالح با ارائه 
توضیحاتی درمورد وضعیت کادر فنی سرخپوشان گفت:با 
توج��ه به س��واالت مکرری که طی روزه��ای اخیر و هفته 
گذش��ته درباره کادر فنی از بنده می ش��ود، واجب می دانم 
تاکی��د کنم به مربی دیگری فکر نمی کنم. انتخاب ما آقای 
درخش��ان و همکاران ایشان هستند. همه تالش و توان ما 
این است که تیم با کادر فنی فعلی نتیجه بگیرد. دیدید که 

مجموعه باش��گاه با تمام قوا بر حسب وظیفه برای پیروزی 
مقاب��ل لخویا تالش کردند. از این پس نیز درباره این قبیل 
سواالت پاسخی ندارم، جز اینکه تکرار کنم به مربی دیگری 
فکر نمی کنم و از دوستان رسانه ای نیز درخواست می کنم 
دیگر درباره این مسائل سوالی مطرح نشود چون ما تصمیم 
خود را گرفته ایم و به مربی دیگری فکر نمی کنیم. نژاد فالح 
در ادامه گفت: در حاش��یه مراس��م جشن فارغ التحصیالن 
دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس، دوستان خبرنگار نظرم 
را درباره قطبی پرسیدند و بنده هم با توجه به دورانی که در 
پرس��پولیس با قطبی همکاری داشتیم، دیدگاهم را درباره 

ایشان بیان کردم.

پرسپولیسبهمربیدیگریغیرازدرخشانفکرنمیکند

از انتق�اد ب�ا قط�ری رس�انههای

عملک�ردتیمفوتباللخوی�ادردیدار
ب�اپرس�پولیس،ش�روعای�نتیمدر
لیگقهرمان�انآس�یاراناامیدکننده

دانستند.
وحیدهاش�میانمهاجمپیشینتیم
ملیایرانکهخواهانحلمش�کلشبا
باشگاهپرس�پولیسبهصورتدوستانه
اس�ت،برایدریافتمطالباتسهسال
پی�شخود،نامهایراب�هقائممقاماین

امیرقلعهنوییس�رمربیاس�تقاللومحمودگودرزیوزیرورزشوجوانانباشگاهارسالکرد.
درفینالجامجهانیفوتسالهنرمندانحضوریافتند.
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انتقال پیامی پنهان با دیوار زنده 
پوشیده از 1682 گیاه

ش��هرهای زی��ادی در جه��ان مای��ل به  كاش��تن 
درخت های بیش��تر در خیابان ها هستند اما با وجود 
خیابان ه��ای آسفالت ش��ده ی��ا حجم بی��ش از حد 
لوله های زیرزمینی همیش��ه نیز امكان انجام این كار 
نیست. به همین دلیل یك شركت تازه كار آلمانی یك 
دیوار زنده تنها و مستقل شامل 1682 گیاه مختلف با 
مربع های درون آن را س��اخت كه »City Tree« نام 
دارد. ای��ن دیوار پر از خزه ضمن تهویه هوای كثیف 
ش��هر، فضای تبلیغاتی دلپذیر و زیبایی را نیز برای 

عابران به وجود می آورد. 
 ب���ه گفت���ه پیت���ر س��ینگ���ر، از ش�����ركت

»Green City Solutions« كه این ایده را مطرح 
كرده است، این دیوار الزم نیست روی زمین ساخته شود. 

همه چیز با اوزان مختلف روی آن نصب خواهد شد. 
جنس این دیوار س��ه ونیم مت��ری، بتونی یا چوبی 
است كه با خزه پر می شود. این دیوار مثل یك بستر 
ب��رای دیگر گیاهان عمل می كند.City Tree خود 
قطرات باران را جذب می كند و یك سیستم آبیاری 
مجهز به چند عدد حس��گر دارد. با خش��ك ش��دن 
گیاهان موجود روی دی��وار، به طور خودكار آبیاری 

شروع می شود. 
خ��زه به خاطر توانایی خ��ود در زمینه جذب گرد 
و غبار و تمیز كردن هوا معروف اس��ت. این شركت 
امی��دوار اس��ت بتواند دی��وار فوق را در ش��هر های 
اروپایی و چینی بفروش��د كه البته هر دو مش��كلی 
بزرگ بر سر ذرات ریز موجود در هوای آلوده دارند. 
Green City نخس��تین دی��وار خود را در ش��هر 
روتلینگن آلمان اواخر سال جاری نصب خواهد كرد. 
گلدان ها به عنوان پیكس��ل می توانند برای ساخت 
لوگو ه��ا یا كد های QR مختلف با برنامه ریزی قبلی 
مورد اس��تفاده ق��رار بگیرند. به ای��ن ترتیب، چنین 
دی��واری تبدیل به ی��ك آگهی تبلیغاتی یا س��ایت 
اطالع رس��انی عموم��ی به ط��ور همزمان می ش��ود. 
بخش��ی از بودج��ه تولید س��ازه ش��هر روتلینگن را 
یك ش��ركت متخصص در زمینه نورپردازی خودرو 
تامین خواهد كرد. به اعتق��اد لیانگ وو، عضو دیگر 
تیم طراح��ی این دیوار، قصد این ش��ركت از انجام 
چنین كاری اقتصادی و زیس��ت محیطی است، زیرا 
شهر های زیادی در جهان مشكل آلودگی هوا دارند 
اما همه آنها قادر به مبارزه با این مس��ئله نیس��تند. 
این شركت می تواند فرصت استفاده از حمایت مالی 
اسپانسر ها برای پرداخت هزینه های نصب یك دیوار 
تصفیه كننده را در یك مكان عمومی به وجود آورد. 
www.fastcoexist.com

تاثیر تبلیغات بر جوانان و كودكان

در جه��ان امروز تلویزیون تبدی��ل به یكی از اجزای 
بس��یار مهم زندگی كودكان و جوانان ش��ده است. در 
انگلیس كودكان روزانه حداقل دو ساعت و نیم از زمان 
خ��ود را در مقابل تلویزیون می گذرانند و 63 درصد از 

آنان برای خود یك تلویزیون شخصی دارند. 
تبلیغات می توانند تاثیر مستقیمی بر كودكان داشته 
باشند و خصوصا كودكانی كه زیر هفت سال سن دارند 
بیش��ترین تاثیرپذیری را از تبلیغ��ات تلویزیونی دارند. 
ب��ا توجه به ظرفیت محدود حافظه ای��ن كودكان، آنها 
نمی توانند این پیام های تبلیغاتی را بعدا به درس��تی به 
خاطر آورند اما تاثیراتی از آنها در ناخودآگاه ش��ان باقی 
می ماند. مكانیسم شناختی كودكان در آن دوران چندان 
كامل ش��ده نیس��ت تا بتوانند خوب را از بد تشخیص 
دهند، بنابراین آنها در آن ش��رایط س��نی مستعد قانع 
ش��دن در مقابل همه نوع پیام تبلیغاتی هستند. عالوه 
بر این، در برخورد با كودكان یك عالمت س��وال بزرگ 
دیگری هم وجود دارد كه آنان تا چه حد می توانند بین 
برنامه ه��ای تلویزیونی و پیام ه��ای تبلیغاتی تلویزیونی 
تفاوتی قائل ش��وند. اكثر پ��در و مادرها اعالم می كنند 
كه كودكان ش��ان قادر به تشخیص این تفاوت هستند، 
اما مشكل اینجاس��ت كه آنان دركی از انگیزه فروش و 
تبلیغات ندارند. آنها گمان می كنند كه تبلیغات یكسری 
اطالعات اس��ت ك��ه برای كمك به دیگ��ران در اختیار 
مردم قرار می گیرد. كس��انی كه مخاطب تبلیغات قرار 
می گیرند بهتر است به س��ن و سالی رسیده باشند كه 
قدرت تشخیص آنان در درجه معقولی باشد تا بتوانند در 
مقابل هجوم تبلیغات در رسانه ها با شك و تردید روبه رو 
شوند. كودكان فاقد قوه درك این نكته هستند كه چرا 
در آگهی های تبلیغاتی همیش��ه اطالعات مثبت درباره 
محص��والت و خدمات منتقل می ش��ود و چرا هیچ گاه 
نكات منفی درباره این محصوالت ذكر نمی شود. به طور 
مثال در تحقیقات »آلوییس« از كودكان خواس��ته شد 
كه خود را برای دیگران معرفی كنند. كودكانی كه زیر 
هفت سال س��ن داشتند شروع به توصیف خصوصیات 
منفی و مثبت خود كردند اما آنهایی كه بزرگ تر بودند 
با سانسور خصوصیات منفی خود به توصیف خصوصیات 

مثبت شان پرداختند. 

ادبیات فروش
كودكان كم سن وسال دركی از بازارهای تجاری ندارند 
و نمی دانند كه تبلیغات با هدف رس��یدن به سوددهی 
تنظیم و ساخته می ش��وند. 80 درصد از كودكان 4 تا 
13 ساله می دانند كه تبلیغات برای این هستند كه به 
ش��ما چیزی را بفروش��ند اما فقط ی��ك درصد از 4 تا 
5 ساله ها می دانند كه هدف تبلیغات این است كه شما 
حتما چیزی را از آنان بخرید؛ آماری كه در سنین 11 تا 
12س��الگی به 25 درصد می رسد. پس زبان و ادبیات 
فروش مخصوص كسانی است كه به سن بلوغ و درك 

از محیط پیرامون خود رسیده باشند. 
منبع: دانشگاه هرتفوردشایر

تبلیغات خالق

آگهی: مواد شوینده Scotchgard- شعار: محافظی بی نظیر در مقابل تمامی لکه ها...!
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منیژه صادقی

این مطلب را با ذكر یك سوال شروع می كنم. تصور كنید 
شما تولیدكننده محصوالت آرایشی و بهداشتی هستید و 
محصول خوش��بوكننده بدن یا همان بادی اسپلش با برند 
X را به بازار عرضه كرده اید. قصد دارید برای این محصول 
تبلی��غ كنید و حال این س��وال كه آی��ا می توانید صرفا با 
بی��ان كردن نام برندتان یا عنوان كردن یك یا چند مزیت 
محصول ت��ان در تبلیغ، تمام مخاطبان هدف را به س��وی 
خرید این محصول س��وق دهید، ذهن ت��ان را به خودش 
مشغول كرده است. جواب این سوال خیر است؛ اما چرا؟ 

امروز ما بیش از ه��ر زمان دیگر می دانیم كه مخاطبان 
هدف ش��ما خود ب��ر چن��د دس��ته اند و در موقعیت های 
مختلفی از فرآیند انتخاب و خرید قرار دارند: 1- افرادی كه 
این محصول را نمی شناسند و نیازش را نیز حس نكرده اند. 
2- اف��رادی كه نیاز به این محصول را حس كرده اند اما از 
وجود این كاال در بازار بی خبرند. 3- افرادی كه نیاز به این 
محص��ول را حس كرده اند، از وج��ودش با خبرند و دنبال 
اطالعات بیش��تری راجع به مش��خصات و نظرات مختلف 
دیگ��ران راجع به آن محصول هس��تند. 4- افرادی كه در 
جس��ت وجو برای یافتن برندی هستند كه نیازشان به این 
محصول را به بهترین نحو ممكن پاس��خ دهد. 5- افرادی 
كه در یك مركز خرید یا یك فروش��گاه به جس��ت وجوی 
برند ش��ما یا مقایس��ه قیمت ها می پردازند. 6- افرادی كه 
محصول شما را خریداری و استفاده كرده اند و می خواهند 
از لحاظ حس��ی خود را قانع كنند ك��ه بهترین انتخاب را 
انجام داده اند. به وضوح نمی توان به تمام این افراد صرفا یك 
پیام تبلیغاتی واحد داد و انتظار چیزی ش��بیه یك ورد و 
جادو را از یك پیام تبلیغاتی داشت كه همه افراد گروه های 

فوق را مسحور كند و به سوی شلف فروشگاه بكشاند. 
 در ادامه س��عی خواهم كرد به چگون��ه اثربخش انجام 
دادن تبلیغ��ات و ارتباط��ات بازاریاب��ی ب��رای محصوالت 
مختلف، در هزاره سوم بپردازم. معتقدم این مطلب می تواند 
برای دس��ت اندركاران حوزه تبلیغات، بازاریابی و ارتباطات 
در زمینه ه��ای مختل��ف از كااله��ای مصرف��ی و صنعتی 
گرفته تا خدمات و نیز سیاستمداران و مشاوران تبلیغاتی 

كاندیداهای انتخاباتی بسیار مفید و مثمر واقع شود. 

اثربخشی تبلیغات در هزاره سوم
عل��وم بازاریاب��ی، برندس��ازی و تبلیغ��ات در چند دهه 
اخیر س��یر تكاملی بسیار خوبی را پش��ت سر گذاشته اند. 
ب��ه این صورت ك��ه هر چه دانش م��ا در علومی همچون 
جامعه شناس��ی، روان شناسی، زبان شناس��ی و. . . بیشتر و 
عمیق تر شده، توانایی ما در هرچه اثربخش تر كردن تبلیغات 
و ارتباطات بازاریابی نیز افزایش یافته است. اثربخش بودن 
ارتباط��ات بازاریابی و تبلیغات ام��روزه به معنی انتخاب و 
تولید پیام ها و محتواهای اختصاصی، دقیق و مناسب برای 
یك گروه مش��خص با به كارگیری رس��انه های در دیدرس 
آن گروه و در زمان مناس��ب است. به جرأت می توان گفت 
تمام ابزارها و روش های مرتبط با این حوزه از تولید متون 
تبلیغاتی گرفته تا خلق رس��انه های جدید، امروزه با هدف 
هرچ��ه دقیق تر، مفید تر و با صرفه اقتصادی تر انجام دادن 
تبلیغات و ارتباطات توسعه می یابند و نه صرفا رساندن پیام 

به بیشترین افراد ممكن از مخاطبان هدف. 
در اینج��ا نگاه��ی گذرا ب��ه مقوله كارای��ی تبلیغات در 
گذش��ته و تفاوت آن با اثربخش��ی تبلیغات در هزاره سوم 
خالی از لطف نیس��ت. در قرن گذشته در حوزه تبلیغات و 
ارتباطات بازاریابی به صورت كلی دو نگرش غالب بوده اند و 
البته نگرش سومی كه در هزاره جدید مطرح شده، نسخه 
به مراتب تكامل یافته تری از هردوی آنهاس��ت. در نگرش 
س��نتی كه نگرش غالب نیمه اول قرن گذشته بود، ایجاد 
یك پی��ام تبلیغاتی واحد برای تمام اف��راد جامعه و تكیه 
بر هرچه بیش��تر دیده ش��دن آن پیام با اس��تفاده از تمام 
رس��انه های موجود، نگ��رش فراگیر بود ام��ا در نیمه دوم 
قرن بیس��تم، نگرش مدرن جایگزین نگرش س��نتی شد. 
این نگرش بر پایه ایج��اد چندین پیام متنوع تبلیغاتی یا 
حتی آفرینش چندین برند جدید برای گروه های مختلف 

مش��تریان و نیز به كارگیری رسانه های متنوع تبلیغاتی در 
دیدرس هر گروه، اس��توار بود، ش��اید بتوان این نگرش را 
ام��روزه كارایی تبلیغات نامید. اما نگرش هزاره س��وم این 
موض��وع را مطرح می كند ك��ه عالوه بر ایج��اد پیام های 
تبلیغاتی متنوع برای گروه ه��ای مختلف بازار هدف، باید 
افراد را نیز براس��اس موقعیت شان در هر مرحله از فرآیند 
انتخاب و خرید دس��ته بندی ك��رد و در معرض پیام های 
مختلف و با استفاده از رسانه های در دیدرس آنها قرار داد. 
ام��ا چطور؟ نیم نگاهی به دو نگرش س��نتی و مدرن در 
فرآیند انتخاب و خرید و نیز به نقش رس��انه ها و ابزارآالت 

مختل��ف تبلیغ��ات و بازاریابی در 
گذش��ته و ام��روز، م��ا را در یافتن 
پاس��خ به این س��وال یاری خواهد 

كرد. 

تغییر نگرش در فرآیند 
انتخاب و خرید

چنانچه شما با مدل های قدیمی 
عل��م ارتباطات بازاریابی آش��نایی 
داشته باشید، به احتمال زیاد مدل 
س��نتی فرآیند خری��د را به خاطر 
خواهی��د آورد. این م��دل فرآیند 
خرید را این ط��ور بیان می كرد: در 
ابتدا مصرف كننده با انبوه پیام های 
تبلیغات��ی برندهای مختلف مواجه 

می ش��ود، سپس در ذهن وی فرآیند خرید با غربال كردن 
پیاپی این انتخاب ها براس��اس نیازه��ا و ترجیحاتش ادامه 
می یاب��د و در نهایت یكی برگزیده ش��ده و آن محصول یا 
برند خریداری می شود. در این مدل به تجربه پس از خرید 

اهمیت زیادی داده نمی شد. 
اما مدل نوین كه توس��ط ادلمن در س��ال 2010 ارائه 

ش��د، دیدگاه ما نسبت به فرآیند انتخاب و خرید را كامال 
تغییر داد. ظهور شبكه های اجتماعی، رسانه های مختلف 
دیجیتال و پر رنگ ش��دن نقش اینترنت در دنیای امروز، 
این فرصت را در اختیار مصرف كنندگان قرار می دهد كه 
راج��ع به نظرات دیگران در مورد یك محصول یا خدمت 
بخوانن��د، در موردش با دیگران بحث و تبادل نظر كنند و 
تجربه اس��تفاده از آن را به وسیله شبكه های اجتماعی با 
دیگران تقسیم كنند. پس با در نظر گرفتن این تغییرات، 
فرآین��د خرید دیگر نمی توانس��ت همچون گذش��ته یك 
فرآیند خطی س��اده باش��د. به همین دلی��ل مدل نوین 
ك��ه پویای��ی الزم را ب��رای توضیح 
رفتاره��ای خرید در عص��ر كنونی 
دارد و نی��ز به صورت لوپ اس��ت و 
تاثیر نظرات دیگران در انتخاب های 
م��ا هم در آن لحاظ ش��ده اس��ت، 

متولد شد. 
ای��ن م��دل، فرآین��د انتخ��اب و 
خرید را این ط��ور توضیح می دهد: 
مصرف كننده در ذهنش و براساس 
نیازه��ا و ترجیحاتش یك لیس��ت 
مح��دود از برندهای��ی ك��ه برایش 
در خور مالحظه اند، شكل داده است. 
در مرحله بعد، به وس��یله ابزارهای 
مختلفی ك��ه امروزه در دس��ترس 
او اس��ت و در باال نیز به آنها اشاره 
شد، به بررسی و ارزیابی گزینه های آن لیست می پردازد، 
س��پس انتخاب كرده و خرید می كند. حال درصورتی كه 
از خرید و تجربه اس��تفاده از آن رضایت داش��ته باشد به 
حامی، مدافع و توصیه كننده برند شما مبدل می شود و در 
نتیجه بین برند ش��ما و او پیوندی محكم به وجود می آید 
كه او را به مشتری وفادار شما تبدیل می كند. این مشتری 

دیگر الزم نیس��ت تمام مراحل فرآین��د را در صورت نیاز 
به آن محصول مجددا طی كند و یكراس��ت سراغ انتخاب 
محصول شما می رود اما چنانچه راضی نبود شما موقتا یا 

دائما از لیست انتخاب های او حذف می شوید. 
ذات چرخ��ه ای بودن ای��ن فرآیند اهمی��ت مراقبت از 
مش��تری پس از خرید را بسیار پررنگ تر از قبل می كند. 
ممكن است تمام خریداران محصول یا خدمت شما تجربه 
اس��تفاده از محصول ت��ان را در فضای مج��ازی با دیگران 
تقسیم نكنند اما آنهایی كه این كار را می كنند نقش بسیار 

مهمی روی انتخاب های دیگران خواهند داشت. 

كاركرد رسانه ها، ابزارآالت تبلیغات و بازاریابی در 
گذشته و حال

در قرن گذش��ته نقش و كاركرد رس��انه ها و ابزارآالت 
تبلیغات و بازاریابی به رس��اندن یك پیام به بیش��ترین 
تع��داد ممك��ن از مخاطبان ه��دف براس��اس اینكه به 
كدام رس��انه دسترس��ی دارند یا در معرض كدام رسانه 
هس��تند، خالصه می ش��د. به طور مثال برای تبلیغ یك 
ش��امپو، طرحی گرافیكی آماده می شد، پیام تبلیغاتی به 
آن اضافه می ش��د و این تبلیغ روی بیلبوردهای شهری 
اكران می ش��د. همان طرح با همان پیام به صورت آگهی 
تلویزیونی، پوس��تر، بروش��ور و. . . نیز ارائه می ش��د. این 
رویكرد كه ش��اید بعضا به اش��تباه رویك��رد 360 درجه 
نی��ز نامیده ش��ود، در این هزاره دیگر مانند گذش��ته به 
تنهایی كاركرد الزم را نخواهد داش��ت. ما امروز نیازمند 
دی��دی كروی به موضوعات هس��تیم و ن��ه دیدی صرفا 
360 درج��ه. در هزاره جدید نقش و كاركرد رس��انه ها و 
ابزارآالت تبلیغاتی و بازاریابی، تولید و رساندن پیام های 
تبلیغاتی و ارتباطی متنوع به افراد مختلف براس��اس دو 
فاكتور اس��ت: 1- اینكه آن فرد یا گروه در چه مرحله ای 
از فرآین��د و چرخه انتخاب و خرید قرار دارند. 2- اینكه 
چه رس��انه ای در هر مرحله در دی��درس او قرار خواهد 
گرف��ت ك��ه بتواند وی را یك یا چن��د مرحله در فرآیند 

انتخاب و خرید به جلو سوق دهد. 
حال ب��ا در نظر گرفت��ن تمام این مطالب، ش��اید این 
تصویر برای ش��ما روش��ن تر شده باش��د. معماری پیام و 
معماری رسانه در ارتباطات بازاریابی امروز می تواند نقش 
بس��یار پررنگی در موفقیت برنده��ا و هزینه كرد اثربخش 
بودجه های تبلیغاتی داش��ته باش��د. معماری پیام همان 
ایج��اد پیام های مختلف برای اف��راد حاضر در هر مرحله 
از فرآین��د انتخ��اب و خرید محصول یا برندمان اس��ت و 
معماری رس��انه انتخاب رسانه های متنوع براساس میزان 
اهمیت و در دید مش��تریان بودن در هر مرحله از فرآیند 

انتخاب و خرید است. 
ش��اید پذیرفتن این طرز فكر در هزاره جدید سخت و 
غیر قابل قبول به نظر  آید كه ما می توانیم صرفا با یك پیام 
واحد تبلیغاتی كه در رسانه های مختلف و متنوع منعكس 
می شود، آن میزان انگیزه  ایجاد كنیم كه بتواند افراد را در 
ه��ر مرحله از فرآیند انتخاب و خرید كه باش��ند به نقطه 
خرید برساند. برای اثربخش تر كردن ارتباطات برندمان با 
مخاطبانش، در هزاره جدی��د باید اوال از فرآیند و چرخه 
انتخ��اب و خرید محصوالت برندمان توس��ط مش��تریان، 
آگاهی كامل داشته باش��یم و ثانیا علم كاملی به كاركرد 
و اهمی��ت هر رس��انه در هر مرحله از فرآین��د انتخاب و 
خرید مشتریان داشته باشیم و تصور نكنیم هر چه فضای 
تبلیغاتی در هر نقطه ای )چه درون یك خرده فروشی، چه 
روی لمپ پس��ت بنرهای یك بازار میوه تره بار( در اختیار 
ما قرار گرفت باید در جهت بازگو كردن چندین باره یك 
پی��ام تبلیغاتی ولو جذاب و زیبا، به كار ببریم. ما با آگاهی 
و اش��راف بر پتانسیل و نقش هر رس��انه در هر مرحله از 
این فرآیند، باید س��بدی از رسانه ها و ابزارآالت تبلیغات و 
بازاریابی از بیلبورد گرفته تا پوس��تر و حتی شلف تاكر را 
انتخاب و پیام های تبلیغاتی مناسب با آن مرحله از فرآیند 
خرید و مناس��ب با آن رس��انه را تولید و آماده كنیم كه 
بتواند در وهله اول افراد را در فرآیند انتخاب و خرید یك 
مرحله به جلوتر براند و پس از خرید و اس��تفاده نیز او را 

به عنوان مشتری وفادار برای ما حفظ كند. 

به جرأت می توان گفت 
تمام ابزارها و روش های 

مرتبط با این حوزه از تولید 
متون تبلیغاتی گرفته تا خلق 
رسانه های جدید، امروزه با 
هدف هرچه دقیق تر، مفید تر 
و با صرفه اقتصادی تر انجام 

دادن تبلیغات و ارتباطات 
توسعه می یابند و نه صرفا 
رساندن پیام به بیشترین 

افراد ممکن از مخاطبان هدف

رسانه

دستورالعمل هایی برای اثربخش تر كردن تبلیغات در هزاره سوم

معماری پیام و رسانه در ارتباطات بازاریابی

تبلیغ شتاب عملکرد با لوگوی سیار
هماهنگی می��ان پیام 
موضوع��ی  تصوی��ر  و 
اس��ت ك��ه بس��یاری 
تبلیغ��ات  فع��االن  از 
داخلی از آن اس��تفاده 
ش��یوه ای  كرده ان��د. 
كه اگر طراحان تبلیغاتی بر آن متمركز ش��وند، راحت تر 
می توانن��د پی��ام تبلیغات��ی را ب��ه مخاط��ب برس��انند. 
به خص��وص زمانی كه قرار اس��ت آگهی های��ی در مكانی 
پرتردد مانند مترو اكران ش��ود. آگهی كه در این مكان ها 
نصب می ش��ود، باید قابل فهم و س��اده باشد و به سرعت 
مفهوم را به مخاطبان برس��اند. مسافران مترو زمان كافی 
ب��رای درك پیام ه��ای مفهومی ندارند، ب��ه همین دلیل 
ش��ركت ها و س��ازمان نیاز دارند كه پیام ه��ا را با تصاویر 
 ساده س��ازی كنند تا بتوانن��د ذهن مش��تریان را درگیر 
خود كنند.در همین راس��تا، چند وقتی است كه یكی از 
موسس��ات مالی و اعتباری یك آگهی را در پنل های مترو 
نصب كرده اس��ت. در این آگهی به خوبی طراح توانس��ته 
پی��ام و تصویر را هماهن��گ كند. این آگه��ی به گونه ای 
طراحی شده كه به خوبی ش��تاب باالی عملكرد بانك را 
به مخاطبان نشان داده است. طراح این مفهوم را با ایجاد 
حركتی در لوگو ش��كل داده  است. به گونه ای كه مخاطب 
وقتی می خواهد از كنار آگهی عبور كند، احساس می كند 
كه طرح نیز با او حركت خواهد كرد؛ مانند حركت سریع 
ماش��ین وقتی كه از كنار شیء  عبور می كند. این آگهی با 
شعاری س��اده و تگ الین همیشگی این موسسه تكمیل 
ش��ده است و لوگوی آن نیز در س��مت راست باال تصویر 
تكرار شده است. به نظر این آگهی به شكلی ساده توانسته 

با مخاطبان خود ارتباط برقرار كند.

محمد قاضی زاده 
مشاور حوزه برند و بازاریابی
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نیروی انتظامی، برند و زاویه اش! 

مهم نیست که اسمش پلیس است یا نیروی انتظامی، 
مهم هم نیس��ت که قبال چه ها بوده. پلیس و کالنتری 
و کمیته و. . . اینهایش مهم نیس��ت. اما مهم اس��ت که 
بعدا قرار ش��د این خرده برندهای مج��زا، در قالب یک 
برن��د قدرتمند عمل کنند به اس��م نی��روی انتظامی و 
بعد ق��درت تک تک ای��ن برندها به هم اضافه ش��ده و 
ی��ک برند خیلی قدرتمند را بس��ازد و همه این کارها و 
مواظبت ها، محافظت ها و رهنمون ها را با هم انجام دهد. 
کاری به اسم ها و دسته بندی هایشان نداریم، اما مسئله 
اینجاست که به نظر می رسد اوال این برندها حداقل در 
حال حاضر باز دارند مجزا عمل می کنند و برند بزرگ و 
قوی تشکیل ش��ده را خواسته یا ناخواسته به برند های 
کوچک تری تقس��یم کرده اند. دوباره اگر کسی خالفی 
می کند که ربطی به راهنمایی و رانندگی ندارد و می بیند 
روی ماشین نیروی انتظامی کنارش نوشته راهنمایی و 
رانندگی با خیال راحت خالف��ش را ادامه می دهد. این 
یعنی ضعف برند قوی که قرار بود ایجاد شود و گام هایش 
برداش��ته شده بود یا اگر دارد تخلف رانندگی می کند و 
می بیند روی ماش��ین نوش��ته کالنتری شماره فالن یا 
گشت فالن خیالش راحت است که از کنار خالفش عبور 

خواهند کرد؛ اینها آسیب های اولیه است. 
 اما به نظر می رسد مشکل اساسی لطمه به تصویر آن 
برند بزرگ و جامع االختیار و قدرتمند از ناحیه نیروهای 
اجرایی بخش راهنمایی و رانندگی اش است که بیش از 
همه در معرض دید قرار دارند. لطمه دقیقا از تصاویری که 
قصد دارد آن برند قدرتمند در سطح کالن و استراتژیک 
ایجاد کند با آنچه مخاطب در برخورد با خودش می بیند 
اتفاق می افتد. اینک��ه روی بیلبوردها، ماموران پلیس و 
راهنمایی و رانندگی با لبخند در حال گل دادن به مردم 
هستند و دقیقا حس دوستی و در کنار یکدیگر بودن و 
پناه را تداعی می کند -که خیلی هم خوب است و اساسا 
رس��التش همین هست- در قیاس با رفتار مامورانی که 
در تقاطع کناری چهارراه ها در شهرها یا پشت موانع در 
جاده ها کمی��ن کرده اند و با رفتاری که ظاهر مچ گیرانه 
دارد برخ��ورد می کنند و این حس ناخوش��ایند اولویت 
جریمه کردن به هر بهانه ای تداعی می شود و این آسیب 

جدی اس��ت که باید نیروی انتظامی خیلی حواس��ش 
باشد رسالت پشت و پناه بودن و محافظت و روابط اتفاقا 
عاطفی و روانی از جنس آرامش��ش با این برخوردها به 
رفتارهای ضد برندش تبدیل نشود؛ به طوری که مخاطب 
با دیدن مامور خدا را ش��کر نکند که این بار به بهانه ای 
جریمه اش نکرد. این اس��ت ک��ه اتفاقا همین تنبیه ها و 
جریمه ها می تواند خیلی ظاهر بهتری داشته باشد و حتی 
با سختگیری های بیشتر، آن حس مراقبت و محافظت و 
پناه را ایجاد کند. برند نیروی انتظامی از جنس عاطفه، 
آرامش و امنیت است. آدم هایش باید سفیر این کلمات 
باشند. از ظاهر و برخوردشان این حس باید تداعی شود. 
ولی گویا بین آنچه در سطح کالنش تصمیم گیری شده با 
آنچه مخصوصا از ناحیه ماموران راهنمایی و رانندگی اش 
ایجاد می شود، تصویر برند در حال شکل گیری با ماهیت 
برند متضاد است. برند باید قدرت و اعتبارش را از حس 
خوب مشتریانش بگیرد نه از قدرت خود و ضعف از روی 

ناچاری آنها. 

 هشتمین شماره بازاریاب
بازارساز منتشر شد

ماهنام��ه  ش��ماره هش��تم 
بازاریابی بازارساز با مجموعه 
متنوعی از مطالب کاربردی 
در ح��وزه بازاریابی و فروش 
تقدیم مخاطبان شده است. 
این ماهنامه در صدد اس��ت 
تا گام های مثبتی در جهت 
ارتقای مهارت های ویزیتوری، 
فروشندگی و بازاریابی بردارد. 
در بخش پرسش و پاسخ سوالی درباره پورسانت و نحوه 
پرداخ��ت آن ب��ه نیروهای فروش مطرح و سعی ش��ده 
کارشناس با توجه به تجربیاتی که در شرکت های مختلف 
کسب کرده  از زاویه های مختلف به این سوال پاسخ دهد 
تا خوانندگان مجله به درک جامعی از مسئله پورسانت 
دست یابند. در قسمت فروش حرفه ای در مقاله ای تحت 
عنوان هفت باور طالیی فروشندگان حرفه ای می خوانیم: 
فروشندگان حرفه ای قوانین را به درستی اجرا می کنند. 
آنها بر این باورند که اجرای درست قوانین راه حل رسیدن 
به نتیجه ایده آل اس��ت. فعالیت ه��ای صحیح از جمله 
بررسی، برقراری ارتباطات، اعتماد سازی، تحلیل نیازها، 
ارائه، مذاکره، بس��تن معامله، پیگیری و ... را به روش��ی 
صحیح اجرا کنند. فرآیند فروش اتفاقی نیست، بلکه از 
طریق طی کردن یک س��ری مراحل و وظایف منطقی 
اتفاق می افتد. با در اختیار داشتن منابع و استعدادهای 
در دس��ترس به موفقیت می رسید. همچنین این افراد 
چه در یک مرکز تلفنی کار کنند یا مسئول یک معامله 
میلیاردی باشند، فکر می کنند کار برای خودشان است. 
نیازی نیس��ت که یک حرف یا دستور را برای بار دوم به 
آنها بگویید. خودشان می دانند چه کار  کنند و به هیچ گونه 

تلنگر یا محرک خارجی نیازی ندارند. 
صفحه آخر این مجله به اصطالحات فروش، بازاریابی و 
توزیع اختصاص داده شده است. این ماهنامه در 64 صفحه 

و به قیمت پنج هزار تومان هر ماه منتشر می شود. 

جذاب و خوش تیپ باشید! 

می گویند مش��تریان به کارمندانی از ش��رکت که 
لباس یکس��ان پوش��یده اند اعتماد بیش��تری دارند 
زیرا احس��اس می کنند که آنها افراد تصمیم گیرنده 
و مهمی هس��تند. اگر کارکنان با لباس مناس��ب در 
محل کار ظاهر نش��وند، ش��اید باعث تاثیر نامناسب 
بر دیگران شود. البته تهیه لباس یکسان برای تمام 
کارکنان معموال پرهزینه اس��ت، ول��ی می توان آن 
را بخش��ی از بودجه بازاریابی در نظ��ر گرفت. البته 
اگر نمی توانیم لباس یکس��ان تهی��ه کنیم، حداقل 
می ت��وان ن��وع خاص��ی از لباس با رنگی مش��خص 
پوشید. مثال تمامی کارکنان پیراهن سفید با شلوار 
مشکی بپوشند. حتی کسب و کار های بسیار کوچک 
نیز می توانند از این روش اس��تفاده کنند. مشتریان 
وقت��ی مدیر و کارکنان را ببینن��د که با لباس هایی 
مناس��ب و یک دس��ت در محل کار ظاهر می شوند، 

احساس آرامش و امنیت خواهند کرد.
از دالی��ل ج��ذب مش��تری بیش��تر در ص��ورت 
اس��تفاده از لباس  های یکس��ان کارکنان می توان به 
افزایش وفاداری کارمندان به س��ازمان اش��اره کرد. 
این روش حس مش��ترک تعلق ب��ه یک مجموعه را 
بی��ن آنها به وجود می آورد. در ای��ن زمان کارمندان 
خود را یکس��ان و یک جهت برای رس��یدن به یک 
هدف مش��ترک در س��ازمان می بینند. این احساس 
تعلق خاطر به یک تیم و گروه باعث افزایش روحیه 
همکاری بین کارمندان می ش��ود. دلیل دیگر تاثیر 
روی مش��ترکان و مراجعان اس��ت، نظم و انضباط و 
هماهنگی پیامی اس��ت که توس��ط افراد یک گروه 
ک��ه یک نوع لباس را پوش��یده اند به دیگران منتقل 
می ش��ود. افرادی که پوشش یکسان دارند از بیرون 
به ص��ورت یک واحد منس��جم، یکپارچه و یکس��ان 
دی��ده می ش��وند. نتیجه  ای��ن امر ب��اال رفتن حس 
اطمینان مش��تریان به مجموعه است زیرا می دانند 
معم��وال احتمال موفقی��ت در گروه  ه��ای منظم تر 
بیش��تر است. از سویی دیگر هرچه لباس فرم از دید 
مشتریان جذاب تر و دوست داشتنی تر باشد احتمال 
میزان جذب و خرید آنها بیشتر و بهتر خواهد بود.

این ایده موجب تمایز کارمندان از مش��تریان نیز 
می شود. ایجاد معیار تشخیص کارمندان از مشتریان 
از دیگر مزایای لباس فرم است. با کاهش سردرگمی 
مراجعان به میزان کارایی و بازدهی س��ازمان افزوده 

می شود.
مهم ترین دلی��ل پرداختن به این ایده، اس��تفاده 
از لباس ه��ای یکس��ان ب��ه منظور تبلی��غ محصول 
ی��ا خدم��ت ش��رکت اس��ت. نوش��ته، آرم، رنگ و 
ط��رح لباس فرم خ��ود می تواند انتق��ال دهنده  پیام 
تبلیغاتی و طرز تفکر ش��رکت و س��ازمان باشد. در 
اینجا کارمن��دان مانند یک تبلیغ کننده متحرک در 

سازمان عمل خواهند کرد.
ام�روزه ه�م�ه چ�ی�ز ب�ا س��رعت شگفت انگیزی 
در حال ح�رکت است. از آنجا که مردم این روزها با 
کمبود وقت م�واجه هست�ن�د، ف�ق�ط چ�ی�زه�ای�ی 
ک��ه به چشم ش��ان می خورد توجه ش��ان را به خود 
جل��ب می کند ک��ه این چیزها می توانن��د تبلیغات، 
بس��ته بندی  روزن��امه ه��ا،  و  م�ج����الت  ج�ل��د 

محصوالت و البته آدم ها باشند.
در زمان کار چ�ون کارمندان خیلی مشغول بوده 
و سرشان شلوغ است، ظاهر مسائل اهمیت بیشتری 
پیدا می کند. این روزها بر خالف گذشته ظاهر افراد 
اس��ت که نخستین و آخرین تاثیر را روی بینندگان 
می گ��ذارد و نش��ان دهنده  رفتار و ش��خصیت افراد 

است. 
بنابراین در محیط کاری این مسئله بیش از آنچه 
فکر می کنید اهمیت پیدا می کند. درس��ت است که 
می توان ب��دون صرف میزان زیادی پول، خوش تیپ 
جلوه کرد، اما در مورد لباس کار بهتر اس��ت که به 
تمام زوایا دقت و س��پس اقدام به انتخاب کرد. باید 
به یاد داش��ته باش��یم: برای پول درآوردن باید پول 

خرج کرد.

بازاریابی پارتیزانی
آی��ا می دانس��تید بازاریاب��ی پارتیزان��ی، مفهومی 
اس��ت که نخستین بار توس��ط جی کنراد لوینسون 
در کتاب��ی با عنوان »بازاریابی پارتیزانی« در س��ال 
۱۹۸۲ تشریح ش��د؟ این بازاریابی روشی نامنظم و 
غیرمعمول در انج��ام فعالیت های ترفیعی بر مبنای 

یک بودجه بسیار کم است. 
درواق��ع بازاریاب��ی پارتیزان��ی نوع��ی بازاریاب��ی 
نامنظم جهت کس��ب حداکثر نتای��ج با به کارگیری 
حداق��ل منابع اس��ت و درگیر ابت��کارات، نوآوری، 
راهکاره��ای  جس��ت وجوی  و  قوانی��ن  شکس��تن 
 ب��دی��ل ب����رای روش ه����ای ب�ازاریابی س��نتی 

است. 
ام��روزه در بازارهای گوناگون کس��ب وکار، تمرکز 
زی��ادی ب��ر بهبود کارای��ی و اثربخش��ی تالش های 
بازاریاب��ی وجود دارد. ش��رکت ها در جس��ت وجوی 
روش هایی نوین برای انجام بهینه این وظایف خطیر 
در راس��تای کاه��ش هزینه ها و اف��زودن ارزش به 

محصوالت و خدمات خویش هستند.

چن��دی پی��ش ایمیل��ی با 
چند تصویر به دس��تم رسید. 
ایمی��ل را ب��ا ترس و ل��رز که 
مبادا ویروس باشد، باز کردم. 
ایمیل شامل چند عکس زیبا 
و فوق العاده از مناطق مختلف 
کشورمان بود؛ عکس هایی که 
توسط یکی از اساتید برجسته 
عکاس��ی داخلی گرفته ش��ده 
 ب��ود. ای��ن اس��تاد عکاس��ی 
عکس ه��ا را در ی��ک فایل به 
ارس��ال  مختلف  ایمیل ه��ای 
کرده ب��ود. بس��یاری از افراد 
وقتی دی��ده بودند که تصاویر 
زیباست به دوستان و آشنایان 
خود ارسال کرده بودند. نکته 
جالب اینک��ه این عکس ها در 
فاصل��ه زمانی کم��ی به چند 
میلیون نفر ایمیل ش��ده بود. 
این اس��تاد عکاسی به منظور 
ایجاد تصوی��ر بصری خوب از 
کش��ورش بهترین عکس هایی 
را که از مناطق مختلف گرفته 
بود ب��ه افراد مختلف ارس��ال 
کرده بود و ب��ه گفته خودش 
در فاصل��ه کمی بس��یاری از 
کش��ورهای مختلف به ایمیل 
او پاسخ داده بودند و خواهان 
دیدن مکان های زیبای داخل 

عکس از نزدیک بودند.
 در واق��ع ای��ن ع��کاس به 
ب��ود یک  تنهای��ی خواس��ته 
برند ملی از کش��ورش بسازد 
و از ای��ن طری��ق ب��ه صنعت 
گردش��گری زادگاهش کمک 
کند، اما ساخت برندملی نیاز 
به طی کردن مراحلی دارد که 
کار یک ش��خص و یک ارگان 
نیس��ت و بای��د متولی قوی تر 
در پ��س آن باش��د. برند ملی 
یک��ی از دارایی ه��ای اصل��ی 
اما  کشورها محسوب می شود 
در کش��ور ما توج��ه چندانی 
به آن نمی ش��ود. دکتر فرزاد 
مدیریت  کارش��ناس  مق��دم، 
برند معتقد است تا زمانی که 
ایران از نف��ت تغذیه می کند، 
کسی از مسئوالن به برندملی 
به عنوان یک سرمایه اقتصادی 
توجه نخواهد ک��رد. در ادامه 
ای���ن مطل��ب، گف�ت وگ��وی 
»فرص��ت امروز« را با ایش��ان 
درباره برندملی و فاکتورهایی 
که برای ساختن آن نیاز است 

می خوانید. 

متولی ایجاد برند ملی، 
نهاد ریاست جمهوری 

است
دکتر ف��رزاد مق��دم درباره 
برندملی  ش��کل گیری  رون��د 
می گوی��د: گردش��گری زمانی 
در ی��ک کش��ور پ��ا می گیرد 
که می��زان تورهای ورودی به 
نسبت تورهای خارجی رابطه 
متناسبی داشته باشد. اگر این 
باشد،  نداشته  تناس��ب وجود 
ای��ن صنعت هیچ پیش��رفتی 
نخواهد کرد. چند وقت پیش 
رسانه ها اعالم کردند که ایران 
ورودی  گردشگر  هفت میلیون 
گردش��گر  چهارمیلی��ون  و 
خروج��ی دارد، آم��اری ک��ه 
نه به چش��م می آی��د نه قابل 
لمس کردن اس��ت. حال اگر 
این آم��ار دقی��ق باش��د، باز 
ه��م درصد کم��ی امکانات به 
ای��ن صنعت اختص��اص پیدا 
کرده  اس��ت. جای بررسی این 
موض��وع درکش��ور م��ا خالی 
اس��ت و هیچ ارگانی روی این 
مبحث فعالی��ت خاصی انجام 
ن��داده اس��ت. در ای��ن زمینه 
ش��هرداری ها و س��ازمان های 
گردش��گری اقداماتی کرده اند 
ول��ی ب��ه نتیجه نرس��یده اند. 
البت��ه با توجه ب��ه پژوهش ها 
و تجربیاتی ک��ه از حضور در 
جلس��ات برند گردش��گری و 
برندهای شهری در کشورمان 
داش��ته ام، ب��ه ای��ن نتیج��ه 
رس��یده ام که به غی��ر  از نهاد 
ارگ��ان  ری��اس��ت جمهوری 
دیگ��ری نمی توان��د وارد این 
موض��وع ش��ود. بای��د ارگانی 
مانند نهاد ریاس��ت جمهوری 
متول��ی برند ملی ش��ود تا در 
م��ورد آن برنامه ریزی دقیقی 
ص��ورت گی��رد. با برن��د ملی 
اس��ت که می توان گردشگری 
کن��ار  در  را  کش��ورمان 
کش��ورهای دیگ��ر درس��ت و 
یکپارچه معرفی کنیم. درحال 
حاضر هر بخشی برای خودش 
برنامه مجزای��ی اجرا می کند؛ 
از حض��ور در نمایش��گاه های 
بین المللی گرفته تا برنامه های 
اط�الع رس��انی و پ��روژه های 

عملک��ردهای  تحقیق��ات��ی. 
مجزایی که مش��کالت زیادی 
برای اقتصاد کش��ور به همراه 
خواهد داشت؛ برای مثال اگر 
برن��د ملی گردش��گری  روی 
مطمئن  ش��ود،  برنامه ری��زی 
باشید که نفع آن را هم دولت، 
هم م��ردم و ه��م ذی نفعان 

گردشگری خواهند دید.

تمایزاتی که باعث ساخت 
برندملی گردشگری 

می شوند
تمایزات��ی  درب��اره  مق��دم 
ک��ه باع��ث س��اخت برندملی 
گردشگری می شوند، می گوید: 
مل��ی  برن��د  س��اخت  ب��رای 
گردش��گری نیاز به یکس��ری 
تمایزات است که خوشبختانه 
کش��ور ما از این تمایزات زیاد 
ه��م دارد. هر کش��وری برای 
ایجاد برندملی نیاز به یکسری 
دارای��ی دارد. دارایی هایی که 
در بحث برندسازی ملی است 
به دارایی نیابتی )مانند تصویر 
کش��ور در خ��ارج از فرهنگ 
و...(، دارایی پخشی )صادرات 

جمعیت  برن��د،  دارای 
پ��راکن�ده ای��رانی��ان 
دارای��ی  و...(،  خ��ارج 
دارای�ی  و  پ��روردن��ی 
تقس��یم می شود  ذاتی 
که خوش��بختانه ما در 
کش��ورمان دارایی های 
ذاتی و پروردنی زیادی 
داری��م. در ای��ن زمینه 
ذات��ی  دارای��ی ه��ای 
بص�ری،  )نم��اده��ای 
و  تاریخ��ی  طبیع��ی، 
هم  زی��ادی  فرهنگی( 
داریم ک��ه می توانیم از 

طرف کش��ورمان ارائه بدهیم 
دارایی ه��ای  متاس��فانه  ام��ا 
نیابتی کش��ور ما ضعیف است 
یعن��ی روی تصوی��ری که از 
بای��د  خ��ارج  در  کش��ورمان 
ارائ��ه کنیم، فعالی��ت خاصی 
انج��ام نداده ایم. ب��رای اینکه 
کش��ور از خ��ود تصویر خوبی 
در رس��انه های خارجی بسازد 
نی��از ب��ه هزینه ک��ردن دارد 
که کش��ور م��ا درای��ن زمینه 
هزین��ه ای نمی کند. همچنین 
دارایی پخش��ی کش��ور ما نیز 
برند  اس��ت. س��فرای  ضعیف 
کش��ور ما که یک دس��ته آنها 
هم��ان گردش��گران خودمان 
هس��تند، در برخی از کشورها 
خوب عمل نکرده اند. س��فرای 
دیگری  اف��راد  می توانند  برند 
ه��م باش��ند ک��ه آنه��ا نی��ز 
نداش��ته اند.  جالبی  عملک��رد 
برخ��ی از کش��ورها زمانی که 
می خواس��تند برندمل��ی خود 
را بس��ازند یکس��ری دوره ه��ا 
برای گردش��گران خود برگزار 
می کردن��د. دوره های��ی که به 

ای��ن اف��راد آم��وزش می دهد 
به عن��وان نماینده کش��ور در 
خارج چگونه عمل کنند. همه 
این موارد دارایی هایی هستند 
که بالاس��تفاده در کش��ور ما 
همچنی��ن  مانده ان��د.  باق��ی 
یکسری دارایی ذاتی نیز برای 
ش��کل گیری برندمل��ی داریم 
که متاس��فانه در کشور درباره 
پ��رورش این دارایی نیز خوب 
عم��ل نکرده ایم. ای��ن دارایی 
مربوط به تعلق��ات داخلی به 
برندملی و حمایت از فرهنگ 
اصیل ایرانی و این گونه مسائل 
اس��ت که باعث جذب بیشتر 
گردش��گر خارج��ی و اعتالی 
نام ایران در جهان می ش��ود. 
البته اکثر مس��ئوالن در ظاهر 
و حرف از این موضوع حمایت 
می کنند ولی در عمل به عنوان 
کس��ی که بیش از ۱0 سال از 
عمر خود را در زمینه تحقیق 
و مطالع��ه و نگارش کتاب در 
زمینه برند مل��ی صرف کرده 
اس��ت، معتقدم هن��وز اتفاقی 
که منجر به طراحی برند ملی 
کشور  در  می شود  گردشگری 

به وقوع نپیوسته است، آن هم 
در ش��رایطی که گردش��گری 
می توان��د جایگزی��ن خوب��ی 
ب��رای درآمده��ای نفت��ی در 
حال نوسان ما باشد. فراموش 
برنامه ریزی  پژوه��ش،  نکنیم 
و اج��رای برنامه های ارتباطی 
است که برند ملی را می سازد 
نه برگزاری سمینار و جلسات 
که همه در آن استاد شده ایم. 

کمک برندملی به اقتصاد 
کشور

اینکه  این کارشناس درباره 
به  می تواند  چگون��ه  برندملی 
اقتصاد کش��ورها کمک کند، 
اینک��ه  م��ورد  در  می گوی��د: 
برندمل��ی چق��در می تواند به 
اقتصاد کشور کمک کند بهتر 
اس��ت کش��ور ترکیه را مثال 
ترکیه درح��ال حاضر  بزن��م. 
بیش��ترین دارایی خ��ود را از 
به دس��ت  گردش��گری  طریق 
م��ی آورد. قبل از طراحی برند 
ملی گردش��گری، ترکیه جزو 
۱0 کشور پردرآمد گردشگری 

نب��ود ول��ی االن ج��زو هفت 
کش��ور اول دنیا ق��رار گرفته 
است. برای نمونه درآمدی که 
از ای��ن راه به دس��ت می آورد، 
در س��ال ۲0۱4 ح��دود 35 
میلیارد دالر بوده اس��ت. اگر 
مقایسه میان سال های ۲005 
تا االن را داش��ته باش��ید این 
موض��وع را ب��ه خوب��ی درک 
خواهید کرد که س��اخت برند 
مل��ی ب��رای ترکی��ه و مالزی 
چه کرده اس��ت. اگ��ر فاصله 
فرانس��ه  مانن��د  کش��ورهایی 
س��ال ها  آن  در  را  آلم��ان  و 
ب��ه نس��بت س��ال های جدید 
مقایسه کنید، متوجه خواهید 
ش��د ک��ه ای��ن کش��ور برای 
کش��ورهای بزرگ گردشگری 
خطرس��از ش��ده اس��ت. تنها 
کاری ک��ه ترکیه در بازار اروپا 
و آسیا انجام داده، تمرکز روی 
برندمل��ی اش براس��اس ی��ک 
برنامه مدون بوده اس��ت. باقی 
برنامه  همین  تحت  فعالیت ها 
ص��ورت گرفته ان��د. اگر دقیق 
درآمد گردشگری  باشم  گفته 
ترکی��ه در بهترین س��ال های 
از  نف��ت نیمی  ف��روش 
درآم��د نفتی کش��ور ما 
و در س��ال های کاهش 
قیم��ت نف��ت دوبراب��ر 
درآمد ما از نفت اس��ت. 
این فقط درآمد مستقیم 
گردشگری است؛ اگر به 
درآمدهای جانبی و سود 
اصناف و تولیدکنندگان 
داخلی و افزایش اشتغال 
و جذب سرمایه خارجی 
ه��م ن��گاه بیندازید، آن 
وق��ت درآم��د و فوای��د 
نف��ت  از  گردش��گری 
خیلی بیشتر می شود. به قول 
یک��ی از اس��اتید زحمتک��ش 
»گ�ردشگری  گ���ردش��گری 
کمترین وابستگی را به منابع 
خارج��ی دارد، از طرفی تنها 
صنعتی است که لحظه تولید 
خدمت و توزیع درآمد آن در 
جامعه آن ق��در به هم نزدیک 
اس��ت.« اگر کش��ور ما بخش 
کوچکی از درآم��د نفت خود 
را برای توس��عه گردش��گری 
بگ����ذارد و گ��ردش��گ��ری 
و برندملی را ب��ه عهده تیمی 
بگذارد ک��ه کاربلد هس��تند، 
درآمد  کش��ور ما چن��د برابر 
نفت خواهد شد. کشور ترکیه 
در زمان وزارت ارکان مومجو 
افرادی حرف��ه ای را از صنعت 
وزارتخان��ه  ب��ه  گردش��گری 
گردشگری جذب کرد؛ افرادی 
ک��ه ارگان ه��ای مختلف این 
کش��ور و کش��ورهای دیگر با 
آنه��ا همکاری ه��ای وی��ژه ای 
انج��ام دادن��د، حت��ی خ��ود 
وزیر گردش��گری برای جذب 
گردش��گر از ما ب��ه ایران آمد. 

در زمان تورگوت اوزال و بعد 
از آن مجلس به منظور کمک 
به رشد زیرساخت ها برخی از 
قوانی��ن را تغیی��ر داد و دولت 
برخی از ش��رکت های داخلی 
را تقویت ک��رد؛ تغییراتی که 
االن کش��ور ترکیه اس��تفاده 
خوب��ی از آن می کن��د. برای 
ش��کل گیری برند ملی نیاز به 
یک عزم مل��ی وجود دارد که 
به نظرم تا زمانی که کشور ما 
نفت دارد و ب��ه پخته خواری 
عادت کرده ای��م، برندملی نیز 
ش��کل نمی گی��رد. در واق��ع 
ت��ا زمانی ک��ه پ��ول و درآمد 
به  به راحتی درمی آید کس��ی 
اما  سراغ کسب درآمد سخت 
پایدار نخواهد رفت. مس��یری 
که برای شکل گیری برند ملی 
هر کش��وری باید ط��ی کند، 
الزم  اس��ت.  مش��خص  کامال 
نیس��ت چرخ را از اول اختراع 
کنیم. کش��ور م��ا می تواند با 
بررسی مسیری که کشورهای 
مشابهی مانند ترکیه و مالزی 
ط��ی کرده ان��د، ش��روع کند. 
بعد از آن برنامه ها با ش��رایط 
داخلی س��نجیده و متناس��ب 
با آنها برنامه  مفصلی نوش��ته 
ش��ود. این کار نی��از به زمان 
دارد ولی باید هر چه سریع تر 
به این موضوع پرداخته ش��ده 
و دول��ت کار را ش��روع کند. 
در ای��ن زمینه کتاب تبلیغات 
شگفت انگیز با همین هدف از 
سوی بنده نگارش شده است 
و تجربه برندسازی ۱0 کشور 
دنیا در آن آمده اس��ت، منتها 
وق��ت ب��رای کت��اب خواندن 

نداریم! 

نخستین قدم تنظیم برنامه 
استراتژیک است

مقدم می گوی��د: اولین قدم 
در ای��ن راس��تا تنظی��م یک 
برنام��ه اس��تراتژیک در زمینه 
گردشگری است که متاسفانه 
کش��ور ما ندارد. دراین زمینه 
به نظرم نباید خودمان را گول 
بزنی��م؛ آنچه تابه ح��ال تدوین 
شده شبیه به داستان است تا 
یک برنامه اس��تراتژیک مدون 
و مش��خص. به نظ��رم افرادی 
که این برنامه ها را نوش��ته اند 
یا تابه حال برنامه اس��تراتژیک 
ندیده ان��د یا فک��ر کرده اند اگر 
س��اده  بنویس��ند، قابل فهم تر 
اس��ت. در برنامه اس��تراتژیک 
بای��د جنبه ه��ای محاس��بات 
مهندسی و برنامه نویسی قوی 
و ب��ا جزییات تدوین ش��ود نه 
اینکه حالت قصه گویی داشته 
باش��د. یعنی نباید دائم در این 
برنامه ها ذکر ش��ود ک��ه آرزو 
داری��م ای��ن اتف��اق بیفتد. در 
این برنامه بای��د الگوریتم های 
رعایت  خوبی  به  برنامه نویسی 
شود. در این راستا سند۱404 
نیز با همین مش��کالت روبه رو 
اس��ت تا زمانی که این برنامه 
اس��تراتژیک به خوبی نوش��ته 
نش��ود کار به جای��ی نخواهیم 
برد. حال برندملی بخش��ی از 
این برنامه اس��تراتژیک است. 
باز تاکی��د می کنم، متولی این 
موضوع ب��ا توجه به س��اختار 
قدرت و دولت در کشور ما فقط 
می تواند نهاد ریاست جمهوری 
این ص��ورت  درغی��ر  باش��د. 
بای��د وزارتخان��ه ای ب��ا عنوان 
گردشگری شکل بگیرد که این 
موض��وع را به صورت تخصصی 
دنبال کند. یکی از مش��کالت 
همین اس��ت که معلوم نیست 
سازمان گردش��گری کشور ما 
وزارتخانه.  یا  اس��ت  س��ازمان 
در واقع موقعیت آن مش��خص 
نیس��ت یعنی توقعات��ی که از 
این سازمان وجود دارد در حد 
یک وزارتخانه است ولی حدود 
وظایفی که برای آن مشخص 
کرده اند، در حد یک س��ازمان 
اس��ت. به همین خاطر تا ۱00 
س��ال دیگر اگر گردشگری در 
حد یک س��ازمان بمان��د، راه 
به جای��ی نخواهیم ب��رد. چون 
س��طح نیازه��ا و توقعات باهم 
همخوانی ندارند. در راس��تای 
این برنامه استراتژیک یکسری 
برنامه ه��ای برن��د مح��ور نیز 
وج��ود دارد. در واقع کارهایی 
ک��ه در گردش��گری و بح��ث 
می شود،  انجام  زیرس��اخت ها 
همگی بای��د در جهت تقویت 
برندمل��ی ص��ورت گی��رد. به 
هرحال بس��یاری از کشورهای 
عقب مانده هم به س��راغ این 
موضوع رفته اند، چون می دانند 
ک��ه باالترین دارایی هر ملت و 

هر کشوری برند آن است.
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پیشنهادهای دکتر فرزاد مقدم برای ایجاد برند ملی ایران

مزیت رقابتی داریم
 برند ملی نه! 

امیرحسین نوریان عطیه عظیمی
کارشناس ارشد مارکتینگ و تبلیغات

نرگس فرجی

مسیری که برای شکل گیری برند 
ملی هر کشوری باید طی کند، 

کامال مشخص است. الزم نیست 
چرخ را از اول اختراع کنیم. کشور 
ما می تواند با بررسی مسیری که 
کشورهای مشابهی مانند ترکیه و 
مالزی طی کرده اند، شروع کند. 

بعد از آن برنامه ها با شرایط داخلی 
سنجیده شوند و متناسب با آنها 

برنامه  مفصلی نوشته شود



ه��ر روز در اخب��ار و مراک��ز 
پزش��کی و سالمت می شنویم 
که سرانه مصرف شیر در کشور 
نس��بت به استاندارد آن بسیار 
پایین است. تاکنون تمهیدات 
زی��ادی ب��رای افزایش مصرف 
ش��یر مانند توزیع شیر رایگان 
در مدارس و غیره انجام شده، 
ام��ا هنوز ب��ه این بخش توجه 
ویژه نش��ده است. اگر مدیریت 
را  لبنیات��ی  مجموع��ه  ی��ک 
برعه��ده گرفته اید، باید بدانید 
ک��ه راه��ی س��خت در پیش 
دارید. شما می توانید به عنوان 
عضوی از جامعه نقش��ی را ایفا 
کنی��د که هم خود نفعی ببرید 
و هم عامه مردم منتفع شوند. 
بای��د برنامه ریزی کاری خود را 
به گون��ه ای انجام دهید که در 
میانه راه از پستی و بلندی های 
این ش��غل کنار نکشید. امروزه 
کارخانه ه��ای زیادی در زمینه 
تولید محصوالت مش��ابه شما 
فعالیت دارند، در نتیجه کاالیی 
که توس��ط لبنیاتی شما تولید 
می ش��ود بای��د دارای تمای��ز 
فاحش��ی باشد که مردم آن را 

برای استفاده ترجیح دهند.
در مرحل��ه اول بای��د بدانید 
که ش��ما وارد ش��غلی شده اید 
ک��ه م��واد مصرف��ی آن تاریخ 
انقضای کوتاهی دارند، ازاین رو 
باید تولید و فروش محصوالت 
به روز باشد. اینکه شما در وسط 
ش��هر یا در ج��اده خروجی یا 
ورودی یک ش��هر ق��رار دارید 
نیز بس��یار حائز اهمیت است. 
اگر کار شما در وسط شهر است 
ه��م دارای نکات مثبت اس��ت 

و ه��م منفی. مثب��ت از این رو 
که می توانید مش��تریان ثابتی 
داش��ته باشید و منفی از این رو 
ک��ه مدت زم��ان زیادی طول 
خواهد کش��ید تا خریداران به 
ش��ما اعتماد کنند. با این حال، 
تجربه نشان داده افراد در سفر 
دست و دل بازترند و بیشتر به 
محص��والت  عرضه کنن��دگان 

اعتماد  دارند.

تستر بگذارید
ب����رای اینک���ه مش���تری 
م��زه ای از محص��والت ش��ما 
بچش��د می توانی��د آنه��ا را در 
قال��ب یک تس��تر و در ظروف 
کوچ��ک مقابل ش��ان بگذارید. 
از لیوان ه��ای کوچک��ی ک��ه 
داخل آن ش��یر ریخته می شود 
گرفت��ه ت��ا ظروفی ک��ه در آن 
قالب ه��ای کوچک پنیر و کره 
و سر شیر و غیره گذاشته شده 

اس��ت. این کار ش��ما با 
عرضه کنن��دگان دیگ��ر 
بس��یار متمای��ز خواهد 
بود و مش��تری می تواند 
ب��ا اطمین��ان بیش��تری 
خری��د خ��ود را انج��ام 
دهد. همچنین می توانید 
با کافی شاپ های اطراف 
مغ�����ازه رایزنی های��ی 
تامی��ن  در خص�����وص 
محص��والت انجام دهید. 
در آن صورت نام هر کدام 
از ای��ن مغازه ه��ا تبلیغی 
ب��رای ش��ما خواهد بود 

و حت��ی می توانی��د در رزومه 
کاری خ��ود آن را ذک��ر کنید 
که محصوالت فالن کافی شاپ 
مع��روف توس��ط این مجموعه 
تامی��ن می ش��ود. ب��ا این کار 

مدیران مجموعه های دیگر نیز 
برای تامین محصوالت به سراغ 
ش��ما خواهند آم��د. همچنین 
می توانید تس��ترهای خود را با 
انواع نان در اختیار مش��تریان 
بگذارید تا آنها را تس��ت کنند. 
لقمه هایی که برای شما هزینه 
حداقلی دارد، اما حداکثر سود 

را به شما می رساند.

افزودنی ممنوع
متاسفانه برخی عرضه کنندگان 
بیش��تر  مان��دگاری  ب��رای 
م��واد  از  خ��ود  محص��والت 
افزودنی و نگهدارنده اس��تفاده 
می کنن��د. ش��ما از ای��ن کار 
پرهی��ز کنی��د و با خیال راحت 
و وجدانی آس��وده این موضوع 
را به اطالع مش��تریان برسانید. 
این را در نظر داشته باشید که 
اگ��ر مواد افزودنی و نگهدارنده 
ب��ه محص��والت خ��ود اضافه و 

این جریان را از مشتری پنهان 
کنی��د، پایان عمر فعالیت خود 
را رق��م زده اید، چ��ون باالخره 
دست شما رو خواهد شد و حتی 
ممکن است توسط سازمان های 

مربوطه م��ورد تنبیه و جریمه 
قرار بگیرید که هرچه رشته اید 

پنبه خواهد شد.

مشوق های فروش 
محصوالت

ش��ما می توانید برای اینکه 
محصوالت بیشتری را عرضه 
کنی��د، از مش��وق هایی بهره 
ببری��د. به عن��وان مث��ال این 
موض��وع را مط��رح کنید که 
ب��ه ازای هر 50  ه��زار تومان 
خری��د ی��ک کیلو ش��یر تازه 
که ب��ا قیمت پنج هزار تومان 
هدی��ه  می ش��ود   فروخت��ه 
خواهی��د گرف��ت. ب��ا ای��ن 
کار 10 درص��د به مش��تری 
تخفیف داده اید، اما وی برای 
دریاف��ت ای��ن تخفی��ف باید 
50 ه��زار تومان خرید انجام 
ده��د. همچنی��ن در ابتدای 
فعالی��ت خ��ود به مش��تریان 
و  گاو  عروس��ک های 
گوس��فند کوچک را که 
نام مغازه شما بر آن درج 
شده باشد هدیه بدهید 
ت��ا هرب��ار که آن را نگاه 
می کنن��د مغازه ش��ما 
در ذهن ش��ان تداع��ی 
ش��ود. در نظر داش��ته 
باش��ید ک��ه محصوالت 
ش��ما رابطه مستقیمی 
ب��ا مقابل��ه ب��ا پوک��ی 
ازاین رو  استخوان دارد، 
بی��ان کنید ک��ه هرچه 
بیش��تر مص��رف کنید 
پ��ول کمت��ری می پردازی��د. 
ش��ما با این کار هم به جامعه 
کم��ک بزرگی کرده اید و هم 
 خودت��ان از ای��ن س��ود نفع 

خواهید برد.

سرویس در محل
یک��ی از کاره��ای دیگری که 
می تواند نام مغازه ش��ما را بسیار 
برجس��ته کند و بر س��ر زبان ها 
بیندازد س��رویس محصوالت در 
مح��ل اس��ت. کار ش��ما در این 
بخش این گونه است که می توانید 
با تبلیغات در محل کس��ب خود 
ای��ن موضوع را عن��وان کنید که 
صبح به صبح ش��یر موردنیازتان 
در منزل شماس��ت. این کار را در 
مورد پنیر و کره و سایر محصوالت 

نیز می توانید به کار ببرید.
مغ��ازه ش��ما عرضه کنن��ده 
محص��والت لبنیات��ی اس��ت، 
ام��ا نبای��د هیچ بوی��ی از مغازه 
خارج ش��ود. ش��اید برخی افراد 
از ای��ن ب��و خوش ش��ان نیاید و 
به ج��ای عبور از جل��وی مغازه 
شما آن سوی خیابان را ترجیح 
دهند. همچنین باید از پرده های 
حفاظت��ی برای ورود حش��رات 
موذی به داخل مغازه اس��تفاده 
کنی��د ت��ا محصوالت ش��ما در 
معرض برخورد با آنها قرار نگیرد.

بازدید از چرخه تولید
هرچند م��دت  یکبار بازدید 
از چرخ��ه تولی��د را برای عموم 
آزاد کنید. البته با رعایت نکات 
امنیتی و بهداش��تی. می توانید 
پش��ت  در  را  تولی��د  رون��د 
شیش��ه های دوج��داره ای که 
برای ممانعت از میکروب در نظر 
گرفته اید، به نمایش بگذارید تا 
م��ردم با نحوه تولید محصوالت 
شما بیش��تر آشنا شوند. کاری 
ک��ه بس��یاری از کارخانه های 
تولید کننده انجام نداده اند و این 
کار شما باعث می شود تا مردم 
با خیال راحت تری خرید کنند.

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )67(
تسکو؛ مدیریت گروه های مختلف 

کارمندان

آش��نایی با مهارت ها و س��الیق گروه ه��ای مختلف 
کارمندان در محیط کار و در نظر گرفتن شرایط سنی 
آنان ضمن فراهم کردن امکان حمایت و انگیزه بخشی 
موجبات افزایش بهره وری و بهب��ود عملکرد کارکنان 

را نیز فراهم می آورد.

ایده
تس��کو به عنوان یکی از موفق ترین فروش��گاه های 
زنجی��ره ای بریتانی��ا کارمندان��ی از گروه های س��نی 
مختلف را به اس��تخدام خود درآورده ت��ا از این طریق 
ارتباط بهتری با گروه های س��نی مختل��ف در جامعه 

برقرار کند. 
افراد استخدام شده توسط تس��کو شامل گروه های 

سنی زیر است: 
کارمندان باالی ۶۴ سال
کارمندان ۴5 تا ۶۳ ساله
کارمندان ۳0 تا ۴۴ ساله

و کارمندان کمتر از ۲۹ سال
مدیری��ت گروه ه��ای س��نی گوناگون به ای��ن معنا 
اس��ت که گروه های سنی مختلف س��لیقه، خواسته و 
انتظارات متفاوتی دارند، بنابراین برای برآورده کردن 
نیازهای آن��ان باید از ش��یوه ها و روش ه��ای متفاوت 

مدیریتی استفاده کرد.
اگرچه این ایده خالی از اش��کال نیست، اما مدیران 
را در برخورد با تفاوت هایی ک��ه میان کارمندان جوان 
و مس��ن ممکن اس��ت وجود داشته باش��د راهنمایی 
می کن��د. در این بی��ن مدیرانی که توانایی تش��ویق و 
انگیزه بخش��ی به کارمندان رو به س��المندی را دارند 

می توانند بهره کافی از این ایده ببرند.

آنچه باید در عمل انجام دهیم
افزایش رضایتمندی کارکن��ان و ارائه خدمات بهتر 
به مشتریان از جمله فواید استفاده از این ایده به شمار 
می رود. توجه داشته باش��ید که به کارگیری این ایده 
به معنای تبعیض قائل شدن مان بین کارمندان نیست 
بلکه به معن��ای مدیریت ک��ردن براس��اس انتظارات 
و دیدگاه ه��ای کارکنان شماس��ت. قطع��ا چیزی که 
مورد عالقه جوانان اس��ت توجه افراد میانسال را جلب 
نمی کند و ای��ن موض��وع از جمله مواردی اس��ت که 

می توان از این ایده در جهت مدیریت آن بهره جست.
افراد مس��ن و باتجربه عموما ایده و نظریات س��نتی 
را ترجیح می دهن��د و در برقراری ارتب��اط با دیگران 
رفتاری رس��می دارن��د. این قبی��ل اف��راد از اینکه به 

توانایی های آنان توجه کنید خشنود می شوند.
در مواجه��ه با کارمن��دان گ��روه س��نی ۴5 تا ۶۳ 
س��ال حتما اهداف تان را به ش��کل واضح بیان کرده و 
ترجیحا شرح وظایف آنان را برایشان بازگو کنید. بهتر 
است در مواجهه با این دس��ته از کارکنان کل فرآیند 
مورد نظرتان را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید 

تا دستیابی به هدف ساده تر ش��ود. در گفت وگو با این 
گروه از کارمندان همواره ب��ر کار گروهی تاکید کرده 
و چنانچه قصد تش��ویق اینها را دارید بهتر اس��ت این 
کار به صورت عمومی باش��د تا دیگران نیز از آن مطلع 

شوند. 
بهتر است به کارمندان گروه س��نی ۳0 تا ۴۴ ساله 
کمی در راه رس��یدن ب��ه اهدافی که برایش��ان تعیین 
کرده ای��د آزادی عم��ل بدهید. ب��ه آن��ان بگویید که 
چه کارهای��ی را باید انج��ام دهند، اما اج��ازه دهید تا 
خودش��ان تصمیم بگیرند که چگونه وظایف ش��ان را 
باید انجام دهند. در برخورد با این دس��ته از کارکنان 
بهتر اس��ت راه های ارتباطی خ��ود را با آن��ان باز نگه 
دارید تا از نظرات، پیش��نهادها و ایده ه��ای آنها مطلع 
شوید. در نظر گرفتن پاداش هایی نظیر مرخصی های 
تش��ویقی یا پرداخت پاداش های نقدی در مواقع لزوم 

در رابطه با این دسته از کارکنان توصیه می شود.
گروه آخر یعنی کارمندان کمتر از ۲۹ سال نیازمند 
آن هس��تند که به آنها فرص��ت دهید ت��ا مهارت ها و 
تجربه موردنیازشان را کس��ب کنند. در برخورد با این 
گروه باید هم یک راهنمای دلس��وز باش��ید و هم یک 
رییس. سعی کنید تا از اهداف شخصی کارکنان گروه 
کمتر از ۲۹ سال مطلع ش��وید و اهداف شرکت تان را 
در راس��تای اهداف ش��خصی این افراد ترسیم کنید. 
فراموش نکنید که روابط غیر رسمی و دوستانه چیزی 

است که جوان ترها از آن استقبال می کنند. 

تالش یاهو برای ارتقای محصوالت 
و خدمات همراه

مریس��ا میر، مدیرعامل یاهو که تالش بس��یاری را برای 
ارتق��ای کس��ب وکار این ش��رکت در حوزه محص��والت و 
خدمات همراه به عمل آورده، از موفقیت های کسب شده در 
این زمینه خشنود است. وی از زمان پیوستن به یاهو تعداد 
کارمندان بخش خدمات همراه این ش��رکت را از 50نفر به 
500 نف��ر افزای��ش داد و ضمن ب��ه روزک��ردن برنامه های 
ورزش��ی، آب و هوا، ب��ازی و... یاهو خدم��ات جدیدی را نیز 
عرضه کرد. اما این روزها یاهو درصدد به روزرس��انی پلتفرم 
همراه خود با همکاری تعدادی از توسعه دهندگان برجسته 
برنامه های رایانه ای است. این ش��رکت در اولین کنفرانس 
توسعه دهندگان همراه خود از مجموعه ابزار تازه ای رونمایی 
کرد که می توان از آنها برای ایجاد، توزیع و کس��ب درآمد از 
برنامه های همراه استفاده کرد. یاهو همچنین برای طراحی 
برنامه های همراه خود نیز ابتکار عمل های تازه ای را به اجرا 
درمی آورد. توسعه خدمات همراه یاهو با خرید شرکت نوپای 
Flurry در ماه جوالی با پرداخت ۳00 میلیون دالر سرعت 
بیش��تری به خود گرفت. به گزارش فارس، مهندسان این 
شرکت به تازگی از هفت تا 10 برنامه همراه جدید رونمایی 
کرده اند که برای گوشی های هوشمند با قیمت متوسط قابل 
استفاده اس��ت. یاهو برای افزایش انگیزه افراد ۶0 درصد از 
درآمد تبلیغاتی هر برنامه را نیز به توسعه دهنده آن پرداخت 
کرده و ۴0 درصد را به خود اختصاص می دهد. این شرکت 
امیدوار است با تمهیداتی از این دست بتواند بر رقبای اصلی 

خود مانند گوگل و اپل غلبه کند.

ش��ناخت رفتار مصرف کننده 
را می توان اساس رشته بازاریابی 
دانس��ت، بدین معنا ک��ه رویکرد 
بازاریابی اساسا با شناسایی رفتار 
مصرف کنن��ده آغاز می ش��ود و 
به دنب��ال یافتن راه های��ی برای 
برآورده ساختن هرچه بهتر نیازها 
و خواسته های مصرف کنندگان 
اس��ت . با این نگاه می ت��وان ادعا 
کردکه تمام بحث های بازاریابی 
اعم از اس��تراتژی های بازاریابی، 
آمیخت��ه بازاریاب��ی، ف��روش و 
غی��ره ریش��ه در تبیی��ن رفتار 

مصرف کننده دارد . 
مباح��ث رفت��ار مصرف کننده 
به ط��ور جس��ته و گریخت��ه در 
دوره ه��ای بازاریاب��ی در ای��ران 
تدریس می ش��ود و در بسیاری از 
دانش��گاه ها هنوز درس مستقلی 
با عنوان »رفت��ار مصرف کننده« 
آنجایی ک��ه  از  ن��دارد .  وج��ود 
مطالع��ات رفتارمص��رف کننده، 
نگاه بین رش��ته ای به رفتارهای 
مصرف کنندگان دارد، آشنایی با 
اصول روانشناسی، جامعه شناسی، 
انسان شناسی و برخی رشته های 

دیگر جه��ت درک عمی��ق رفتار 
مصرف کنن��ده ض��روری به نظر 
می رسد . شیفمن و کانوک ازجمله 
برتری��ن محقق��ان ح��وزه رفتار 
مصرف کننده به ش��مار می آیند 
و کت��اب آنها ب��ا عن��وان »رفتار 
مصرف کنن��ده« یک��ی از منابع 
اصلی این حوزه اس��ت که توسط 
دکتر مس��عود کرمی وش��هرزاد 

پویان ترجمه شده است . 
کت��اب  ای��ن  از  بخش��ی  در 
می خوانیم: منظ��ور از اثرهاله ای 
وضعیتی اس��ت که در آن ارزیابی 

ابع��اد مختل��ف ی��ک ش��یء یا 
ش��خص، براس��اس ارزیابی فقط 
یک بعد ی��ا چند بعد مح��دود او 
صورت می گیرد . مث��ال او مردی 
قاب��ل اعتم��اد، خ��وب و محترم 
اس��ت، چراکه هنگام حرف زدن 
به چش��م های من ن��گاه می کند . 
متخصصان رفتار مصرف کننده، 
مفهوم اثرهاله ای را بسط داده اند 
تا شامل ارزیابی اشیای چندگانه 
براس��اس ارزیابی یک بعد )نظیر 
نام تجاری( باشد . بازاریابان از این 
مفهوم بسط یافته به هنگام بسط 

نام تجاری ی��ک خط محصول به 
خط دیگر استفاده می کنند . این 
کت��اب در ۶۹۶ صفح��ه و قیمت 
۲0 هزار تومان توس��ط انتشارات 
موسس��ه کتاب مهربان نش��ر به 

چاپ رسیده است.

رفتار مصرف کننده 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت یک مجموعه لبنیاتی

جایزه بدهید و اعتمادسازی کنید

شنبه
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پاسخ کارشناس؛ دکتر امین اسداللهی: مترجم: معراج آگاهی
به این تولیدکننده پیش��نهاد می کنم به جای همکاری 
با خرده فروش��ان به فکر هم��کاری با ش��بکه های توزیع 
باش��د. چون جذب کردن خرده فروش��ان کار شبکه های 
توزی��ع اس��ت ن��ه تولیدکنن��دگان. در عل��م بازاریاب��ی 
خرده فروش��ان را یا بازاریابان یا ش��بکه های توزیع جذب 
می کنند. حال ش��رکت ها می توانند یا ش��بکه های توزیع 
خود را برون سپاری کنند یا درون س��پاری. شبکه توزیع 
برون س��پاری به این ش��کل اس��ت ک��ه ش��رکتی توزیع 

محصوالت تولیدکنن��دگان را به مدت معلوم��ی در بازار 
به عهده می گی��رد. برای مثال به این ش��کل ک��ه در این 
مدت معلوم، ش��رکت توزیع کننده ۳0 درصد ب��ازار را از 
آن ش��رکت تولیدکننده  کند. در ش��بکه درون س��پاری 
ش��رکت تولیدکننده با اجاره وس��ایل نقلیه، خود توزیع 
محصوالت��ش را ب��ر عه��ده می گیرد. ب��ه نظ��رم راه اول 
برای ش��رکت های تولیدکننده مناس��ب تر اس��ت، چون 
شرکت هایی که کارش��ان توزیع اس��ت، خرده فروشان و 
س��وپرمارک ها را بهتر می شناسند و اگر خود تولیدکننده 
بخواهد توزیع را انجام دهد، زمان زیادی در بازار از دست 
می دهد. این برون س��پاری مخصوصا ب��رای برندهایی که 

تازه وارد بازار می شوند  مفید تر است. 

بهت��ر  را  ب��ازار  برون س��پاری  توزی��ع  ش��رکت های 
می شناس��ند و محصوالت را نیز تخصصی تر می فروشند. 
البته بازاریابی کال به این س��مت می رود که اگر شرکت ها 
در فعالیت��ی تخص��ص ندارن��د روی آن وق��ت نگذارند و 
هزینه نکنن��د و به س��رعت آن را ب��ه خارج از س��ازمان 
واگذار کنند. هرچند برون سپاری هزینه های بیشتری را 
برای ش��رکت تحمیل خواهد کرد، به خصوص در ش��روع 
فعالی��ت برندها که این هزینه ها بیش��تر نیز خواهد ش��د 
ولی به م��رور که محصول برند دربازار ش��ناخته تر ش��د، 
این هزینه ها نیز کاهش خواه��د یافت و بعد از این مرحله 
ش��رکت تولیدکننده نی��ز راحت تر می توان��د روی توزیع 

درون سازمانی خود متمرکز شود.

همکاری با خرده فروشی ها

پرسش: یک تولید کننده مواد غذایی هس�تم، برای دسترس�ی بهتر مصرف کنندگان به محصوالتم تصمیم دارم با خرده  فروشی ها 
همکاری کنم. چه توصیه ای در این زمینه برای من دارید؟  تایپیستکلینیککسبوکار

درخواس��تم را مطرح کرده ام و هم اکنون ب��ا دلی مملو از 
خوف و رجا و با چهره ای که س��عی می کنم ترکیبی از اقدام 
و ترس و امید و دوستی را توأمان بازتاب دهد، منتظر پاسخ 
خانم منشی هستم. ایشان بدون اینکه عنبیه چشمان شان 
را به س��مت اینجانب بچرخانند همانطور که تق و تق بلند 
تایپ کردن ش��ان به گوش می رس��د، با صدایی تودماغی و 
کشیده، زیرلب فرمایش می فرمایند که: خیلی سرم شلوغه، 
فکر نکنم امروز برسم. هفت هشت برگ آقای مهندس بهم 

دادن، همین امروز باید تحویلشون بدم.
توی دلم خالی می شود. چهار پنج برگ نامه در دست دارم 
که به تأکید رییس همین امروز باید ارس��ال شود و از صبح 
تا حاال مش��غول نوش��تن و خط زدن توضیحات آن بوده ام. 
هرچقدر که خالصه کرده ام و سروتهش را زده ام آخرش روی 
چهار صفحه خوابیده و گفته کمتر نمی شوم که نمی شوم. 
بنده پیش خودم فکر می کردم منش��ی باسابقه و باکفایتی 
همچون ایش��ان با آن ید بیضا در امر تایپ )که صدای تایپ 
ایشان از لحظه استخدام بنده در این شرکت تا همین لحظه 
الینقطع ادامه داشته و حتی ثانیه ای قطع نشده( بیش از اینها 
در طول روز کار راه بیندازند. لحن سرد ایشان و حالت لطفا 
مزاحم نشویدی که از خود بروز دادند جای هیچگونه ابرام و 
پافشاری باقی نگذاشته و بنده را مستقیما سرجای سازمانی 
خودم باز می گرداند. از طرفی دل��م نمی خواهد هیچ یک از 
بچه های گروه را از کارشان بیندازم، آخر دو، سه روزی بیش 
نیست که نام مدیر گروه رویم گذاشته اند و دلم نمی خواهد 
همین بدو امر چهره یک مدیر نابخرد را از خودم ارائه دهم که 
نفرات را به کارهای نامربوط وا م��ی دارد. مثل اینکه چاره ای 
نیست. کاغذها را یک جایی جلوی چشم به صورت عمودی 
استوار می کنم. چش��مانم را به صفحه نمایش می دوزم و با 
دو انگشت سبابه یمین و یسار شروع به حرکاتی مذبوحانه 

می کنم.
حدود دو ساعت و سه ربع بعد با پیغام رییس به دفتر ایشان 

احضار می شوم. 
- به به مدیر جدید، جوان فعال. می بینم که این کس��وت 
مدیریت س��رعت عمل جنابتون رو به نص��ف کاهش داده 

خداروشکر. چی شد این نامه جوون؟ دیر میشه ها... 
- من یکم تایپم کنده رییس جان، ولی چیزی نمونده بیش 

از نصفش تایپ شده...
- تایپت کنده؟ خب کند باش��ه. تو اصال چکاره ای؟ خانم 

منشی کجاست؟
- وقت نداشتن ایشون رییس جان. خودتون مثل اینکه کار 

بهشون دادین.
- یعنی چی وقت نداشت. این نامه تو رو که من گفتم سریع 
بفرستی، خودت می دونی که این اولویتش باالتره. می گفتی 

اول اینو انجام بده خب.
- چه عرض کنم رییس، من دیدم کارارو خودتون بهشون 

دادین دیگه جسارت نکردم.
- چون من کارو بهش داده بودم جس��ارت نک��ردی یا از 

شخص خودش ترسیدی؟
- نه، نه بابا چرا بترسم؟ نه، خب یکم حاال شاید از خودشونم 

ترسیدم.
- ببین توروخدا من کیو ورداش��تم گذاش��تم رییس اون 
بخش، دلم خوش��ه واس��ه من کار جمع می کنه، تو زورت 
نمی رسه یه تایپ بدی یکی بکنه؟ می دادی یکی از بچه های 

خودت که سریع تره انجام بده.
- نشد دیگه رییس، اونام کار داشتن. حاال تمومش می کنم 

دیگه.
- برو بچه، برو، من کار ندارم چکار می کنی. اینجا نمیای. 
می خوای برو خانم منشی رو مجبور کن، می خوای برو یکی 
از بچه ها رو بشون س��ر این کار، می خوای ببر بیرون بده یه 
دارالترجمه رسمی که دستشون تنده برات تایپ کنن. ببین...

- جان؟
- تا یه ساعت دیگه این نامه نره از اونجا ورت می دارم. اگه 
نمی تونی از دیگران کار بکشی برو بشین یه گوشه کارشناس 
باش یا چه می دونم کارمند، حاال هرچ��ی. مدیر باید بتونه 

کارشو به بقیه بده. برو یه فکری بکن. 

رقابت بین رقبای فعلی
آی��ا می دانس��تید رقابت می��ان ش��رکت هایی رخ 
می دهد ک��ه محصوالت تولیدی ش��ان جایگزین هم و 
نزدیک به یکدیگرند؟ این امر به ویژه وقتی بیشتر نمود 
پیدا می کند که رقیب می کوش��د جای��گاه خود را در 
بازار ارتقا بخش��د یا جایگاه آینده ی��ا جایگاه فعلی اش 
را حفظ کند. لذا ش��رکت ها در صورتی به هم وابس��ته 
هس��تند که یک ش��رکت بر تعدادی از مشتریان تاثیر 
 گذارد و آن مشتریان نیز بر شرکت دیگر. طبیعی است 

که با افزایش رقابت، سودآوری کاهش می یابد.

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

آیا می دانستید

برای اینکه مشتری مزه ای از 
محصوالت شما بچشد می توانید 

آنها را در قالب یک تستر و 
در ظروف کوچک مقابل شان 

بگذارید. از لیوان های کوچکی 
که داخل آن شیر ریخته می شود 

گرفته تا ظروفی که در آن 
قالب های کوچک پنیر و کره و 
سر شیر و غیره گذاشته شده 

است

غزال بابایی

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی
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 716.60شاخص کل
(0.20)میزان تغییر
B 587.858.871ارزش بازار

B 1.545.593ارزش معامالت
M 93.486حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
7.2041.64پتروشیمی جم

(0.32)11.255برق عسلویه مپنا
(0.32)7.151س. میراث فرهنگی

(0.28)2.257فوالد ارفع
(0.28)2.333بانک ایران زمین

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1.7901.790س. اعتال البرز

M 2.800980.000خانه سازی باغمیشه
M 3.470867.500مسکن زاینده رود
M 2.610783.000س. مسکن تهران

M 6.600660.000عمران استان کرمان

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 7.1081.835س. میراث فرهنگی
M 1.782356.400پتروشیمی ایرانیان
M 3.350336.675مسکن شمالغرب

M 7.331272.178کشتیرانی دریای خزر
M 37.200257.684دریایی و بندری سینا

درصد قیمتنام کامل شرکت
108094.99پتروشیمی امیرکبیر

16954.95نیرو سرمایه
12324.94تجارت و سرمایه ایرانیان

51944.49بازرگانی مرجان کار
58983.56فناوری اطالعات خوارزمی

درصدقیمتنام کامل شرکت
(25.5)149ح. بیمه نوین

(4.94)1404بیمه کارآفرین
(4.93)2257فوالد ارفع
(4.55)903ح. توکاریل

(4.42)7151س. میراث فرهنگی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M6.030 B 5.297بانک حکمت ایرانیان

M4.352 B 2.702بانک دی
M16.849 B 2.356س. میراث فرهنگی

M3.289 B 2.087بانک گردشگری
M5.539 B 2.015خانه سازی باغمیشه

ارزشحجمنام کامل شرکت
M16.849 B 2.356س. میراث فرهنگي

B 387.43014.384 دریایي وبندري سینا
B 585.4056.589برق عسلویه مپنا

B 973.7806.148عمران استان کرمان
M6.030 B 5.297بانک حکمت ایرانیان

تعدادقیمتنام کامل شرکت
37127890دریایی و بندری سینا
7151797س. میراث فرهنگی

1138519بانک حکمت ایرانیان
6314374عمران استان کرمان
2749346خانه سازی باغمیشه

تعدادقیمتنام کامل شرکت
B1.344.000 B 69.158پتروشیمی جم
B155.644 B 6.200دریایی سینا

B139.613 B 13.011پتروشیمی خراسان

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

افزایش ارزش بازار

شاخص کل در هفته منتهی 
ب��ه 8 اس��فند، ب��ا 668 واحد 
کاهش ب��ه رقم 64 هزار و 51 
واحد رس��ید و ش��اخص بازار 
اول ب��ا 480 واح��د کاهش به 
رق��م 47 ه��زار و 439 واحد و 
ش��اخص بازار دوم ب��ا 1394 
واح��د کاه��ش به ع��دد 124 
هزار و 295 واحد رسیدند که 
به ترتیب ی��ک و 1.11 درصد 
می ده��د.  نش��ان  را  کاه��ش 
نگاهی به وضعیت بورس اوراق 
بهادار نش��ان می دهد، در سه 
هفته گذش��ته و ط��ی 14 روز 
معامالت��ی، ش��اخص ب��ورس 
چه��ار روز مثب��ت را ب��ا 319 
واحد رشد و 10 روز منفی را با 
2041 واحد افت س��پری کرده 
و در مجم��وع در س��ه هفت��ه 
پیاپی ری��زش 1722 واحدی 
را ب��ه ثب��ت رس��انده اس��ت. 
در هفته نخس��ت اس��فندماه، 
تعداد 2679 میلیون س��هم در 
194 هزار نوب��ت مورد معامله 
ق��رار گرف��ت ک��ه ب��ه ترتیب 
13.6 و 23.6 درص��د کاهش 
ارزش  و  می ده��د  نش��ان  را 
کل معام��الت س��هام و ح��ق 
تقدم در ای��ن مدت به 5379 
میلیارد ریال رس��ید که 14.6 
درص��د کاه��ش یافته اس��ت. 
همچنی��ن تع��داد 578 هزار و 
مش��ارکت  اوراق  برگ��ه   647
ب��ه ارزش 578 میلی��ارد ریال 
در هفته گذش��ته معامله شد. 
گروه زراعت و خدمات وابسته 
با 9.73 درصد، انتشار، چاپ و 
تکثی��ر با 9.03 درصد، دباغی، 
پرداخت چرم و س��اخت انواع 
و  درص��د   8.21 ب��ا  پاپ��وش 
الس��تیک و پالستیک با 5.36 

درصد بیش��ترین تغییر مثبت 
در ش��اخص را نسبت به سایر 
گروه ها در چهل و نهمین هفته 
معامالت��ی تاالر شیش��ه ای در 
س��ال جاری به خود اختصاص 

دادند.

معامالت بلوکی ها 
نتوانست از ریزش ها 

جلوگیری کند
مس��ئله مه��م در معامالت 
ب��ورس،  گذش��ته  هفت��ه 
حقوقی ها  بلوک��ی  معام��الت 
بود که نتوانست جلوی ریزش 
شاخص های بورسی را بگیرد. 
شرایط فعلی بورس از کمبود 
در  به خص��وص  نقدینگ��ی 
ماه های پایانی س��ال حکایت 
دارد و روند ماه های گذش��ته 
بازار س��هام، ب��ه احتیاط هر 
چه بیشتر سهامداران حقیقی 
دامن زده اس��ت. این ش��رایط 
بیانگ��ر این نکته اس��ت که تا 

توافق قطعی هس��ته ای اتفاق 
نیفتد، بازار سهام همچنان از 
کمبود نقدینگی رنج برده و به 
اقتصادی  گوناگون  متغیرهای 
وعده ه��ای  و  سیاس��ی  و 
مسئوالن بی توجه خواهد بود.

دارویی ها در صدر 
گزارش های مثبت 

براس��اس اظه��ارات رییس 
سازمان بورس در حال حاضر 
حدود 177 ش��رکت بورسی، 
گ��زارش بودجه س��ال 1394 
خ��ود را منتش��ر کرده اند که 
از میان آنها پیش بینی س��ود 
106 ش��رکت با تعدیل مثبت 
هم��راه ب��وده و در مقابل 71 
ش��رکت تعدیل منفی س��ود 
هر س��هم به بازار ارائه کردند. 
تاکنون بس��یاری از شرکت ها 
گ��زارش بودجه س��ال 1394 
خ��ود را به بازار اعالم کرده اند 
اما همچن��ان برخی گروه های 

بورس��ی بودجه خود را اعالم 
نک��رده و در روزه��ای آینده 
به انتشار این گزارش ها اقدام 
می کنند. در میان گزارش های 
گروه  ش��رکت های  اعالم��ی، 
داروی��ی گزارش ه��ای مثبتی 
به بازار ارائ��ه داده اند، این در 
حالی اس��ت که ش��رکت های 
معدن��ی و فلزی تح��ت تاثیر 
جهان��ی  قیمت ه��ای  اف��ت 
عمدتا تعدیل منفی نسبت به 
آخرین پیش بینی سال جاری 
در س��ودآوری خ��ود لح��اظ 
کرده اند. در این میان بیش��تر 
لیزینگ  صنعت  ش��رکت های 
س��ود س��ال آینده خود را با 
تعدیل مثب��ت اعالم کرده اند. 
اما ش��رکت های پتروشیمی با 
مشخص نبودن قیمت خوراک 
در کنار افت قیمت های جهانی 
ب��ا کاهش س��ودآوری مواجه 
شده اند. در گروه خودرو هنوز 
گ��زارش ش��رکت های ای��ران 

خودرو و س��ایپا منتشر نشده 
و ش��ش ش��رکت ای��ن گروه 
تعدی��ل منفی به ب��ازار اعالم 
کردند. ش��رکت های سیمانی 
ب��ه دلی��ل کاه��ش ف��روش 
س��ود  پیش بینی  محصوالت، 
س��ال آینده خ��ود را همراه با 
تعدیل منف��ی به بازار گزارش 
کردن��د. در مقاب��ل در صنعت 
مخاب��رات، ش��رکت ارتباطات 
س��یار پیش بینی سود خود را 

دو درصد افزایش داده است.

رکورد شاخص های 
جهانی سهام

بورس  افت هفت��ه گذش��ته 
تهران در حالی اتفاق افتاده که 
شاخص جهانی سهام به رکورد 
تاریخی خود نزدیک شده  است. 
از س��ویی، اظهارات ژانت یلن، 
ریی��س بانک مرک��زی آمریکا 
مبنی ب��ر اینکه ای��ن بانک در 
افزایش نرخ بهره عجله نخواهد 
خوش بین��ی  موج��ب  ک��رد، 
س��رمایه گذاران ب��ه بازاره��ای 
ش��اخص  ش��د.  جهانی  بورس 
دالر نیز پ��س از اظهارنظر یلن 
کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، 
پ��س از آنک��ه منطقه ی��ورو با 
تمدید ق��رارداد کمک به یونان 
موافقت کرد و با توجه به اینکه 
تولید کارخان��ه ای چین اندکی 
بهت��ر از پیش بین��ی ب��ود و به 
کاهش نگرانی س��رمایه گذاران 
رش��د  ن��رخ  اف��ت  م��ورد  در 
اقتص��ادی جهان کم��ک کرد، 
بازارهای سهام روند رو به رونق 
خ��ود را ادامه دادن��د. چنان که 
س��هام  بازاره��ای  ش��اخص 
 اروپایی و شاخص جهانی سهام 
رش��دی  ب��ا  ام.اس.س��ی.آی 

چشمگیر همراه شدند.

برترین گزارش های مثبت سال 94 معرفی شدند

سهم های طالیی در باتالق رکود

فض��ای  هم اکن��ون  س�نا- 
اقتصادی کشور با فضای سیاسی 
مرتبط شده و تیم مذاکره کننده 
در حال انجام مذاکرات است، در 
حال��ی که بازار س��رمایه همواره 
در ای��ن قبیل زمان ها به کیفیت 
مذاک��رات توجه ویژه ای داش��ته 
اس��ت. اخباری ک��ه از مذاکرات 
ب��ه بیرون نفوذ می کن��د بر بازار 
تاثیر گذار است و تاثیر این اخبار 
ب��دون توجه به ش��رایط عمومی 
بازار و س��هام ش��رکت ها است. 
س��هامداران گوش ب��ه مذاکرات 
دوخته اند و اگر خبر بدی منتشر 
ش��ود عموم��ا در ص��ف فروش 
می ایس��تند و تفاوت��ی ندارد که 
س��هام آنها به چه صنعتی تعلق 
داش��ته و این صنع��ت در حال 
حاضر چه روندی داش��ته باشد 
و بدون توجه ب��ه اوضاع داخلی 
با هیجان، استراتژی  ش��رکت و 
پی��ش  در  را  ب��ازار  از  خ��روج 

می گیرن��د و می توان ب��ه یقین 
گفت ب��ازار به عوام��ل خارجی 
بیشتر از گزارش شرکت ها توجه 
کرده اس��ت. با اینک��ه مذاکرات 
هنوز به نتیجه قطعی نرسیده اما 
موجب شده تا سهامداران بیشتر 
جانب احتی��اط را رعایت کنند. 
بودجه کشور در مجلس هنوز به 
تصویب نرسیده و قیمت نفت هر 
روزه با نوس��ان و کاهش رو به رو 
می ش��ود که این دو مس��ئله نیز 
بر بازار تاثیرگذار اس��ت. اما روند 
قیم��ت نف��ت نش��ان دهنده این 
است که س��طح حمایتی خوبی 
ب��رای قیم��ت ای��ن کاال در نظر 
گرفته شده و امیدواریم که نرخ 
میانگی��ن آن امس��ال حدود 65 
دالر تثبیت ش��ود . نرخ تورم در 
بهمن ماه سال جاری 15 درصد 
متوس��ط س��االنه اعالم شده که 
نشان از این است که با نرخ سود 
بانک��ی 22 درصدی هفت درصد 
فاصل��ه دارد. در حالی ک��ه چنین 
تفاوت��ی فق��ط یک س��ال اتفاق 

افتاده و توقع بازار س��رمایه این 
اس��ت که این نرخ س��ود بانکی 
کاهش پیدا کند و امیدواریم این 
تصمیم پس از انج��ام مذاکرات 
عملی ش��ود. گ��زارش منتش��ر 
ش��ده از س��وی صنای��ع فلزات، 
گ��زارش ضعیفی بود ک��ه البته 
این ضعف در قیمت های کنونی 
دیده شده، در حالی که در بازار 
فلزات، تعرفه ها و واردات بی رویه 
و کاهش طرح ه��ای عمرانی در 
س��طح کالن، در کش��ور موجب 
این روند شده است. شرکت های 
س��یمانی نی��ز به تناس��ب گروه 
فوالد با م��ازاد موجودی رو به رو 
هس��تند ک��ه در ص��ورت بهبود 
به عنوان  می توانن��د  مذاک��رات، 
لیدر بازار شناخته شوند. در این 
بین گروه ساختمانی نیز گزارش 
ب��ه نس��بت متعادلی را منتش��ر 
کردند. در  حالی ک��ه  باید توجه 
داشت گروه ساختمانی با صنعت 
مس��کن متفاوت اس��ت. شاگرد 
اول ب��ازار، صنایع دارویی اس��ت 

ک��ه تعدیل های خوبی نیز از این 
گروه به ثبت رس��ید، در حالی که 
ای��ن صنع��ت کش��ور ع��راق را 
به عن��وان ی��ک ب��ازار صادراتی 
خوب داراست . گروه شگفتی ساز 
بازار، گروه پتروشیمی هاست که 
گزارش های خوبی منتش��ر کرد 
و نش��ان می ده��د مدیریت این 
ش��رکت ها در تالش هس��تند تا 
شرکت های این گروه را با بهترین 

نتیجه همراه کنند. 
گزارش این ش��رکت ها ضعیف 
ب��ود ک��ه کام��ال نیز ب��ا کاهش 
قیم��ت جهان��ی س��نگ آه��ن، 
روندی طبیع��ی را طی کرده اند. 
در صنع��ت بانک��داری گزارش ها 
به نس��بت خوب بود و نسبت به 
س��ال 94 امیدواری ه��ای زیادی 
در ای��ن صنعت وج��ود دارد. در 
حالی ک��ه گزارش ه��ای صنعت 
خودروسازی و قطعه سازها در حد 
انتظار سهامداران نبوده است . به 
نظر می رس��د اثر تمام گزارش ها 
در قیمت ش��رکت ها معلوم شده، 

اما باید توجه داشت که تمام این 
شرکت ها 12 ماه س��ود در خود 
ج��ای داده ان��د. در ح��ال حاضر 
بازار ب��ه مذاکرات ن��گاه می کند 
بنابراین س��هامداران باید در این 
موقعیت، ب��ا هیجان عمل نکنند 
و در گ��زارش ش��رکت ها دق��ت 
کافی به خ��رج دهند. در حالی که 
می ت��وان گفت در حال حاضر هر 
خریدی در بازار خیر خواهد بود. 
کاهش حجم مبنا دو پیغام برای 
ب��ازار دارد. یکی از ای��ن پیغام ها 
این است که س��ازمان بورس در 
ب��رآورده کردن درخواس��ت  پی 
فعاالن ب��ازار اس��ت و پیغام دوم 
این اس��ت که کاهش حجم مبنا 
موج��ب افزای��ش نقدش��وندگی 
در بازار و به خصوص س��هم های 
ب��زرگ خواه��د ش��د و از طرفی 
بازار با کاهش سفته بازی رو به رو 
می شود و به نظر می رسد که این 
موضوع و روند رفتاری س��ازمان 
باید ادامه دار باشد تا بازار چاالکی 

خود را پس بگیرد.

بورس  منتخ��ب  دانش��جویان 
 MESE ب��ه تی��م  مص��ر ک��ه 
معروف هس��تند ب��رای آموزش 
س��رمایه گذاری در ب��ورس ب��ه 
 Future دانش��گاه  دانشجویان 
راهی این دانشگاه شدند. جنبش 
دانش��جویی MESE متشکل از 
یک عده از دانش��جویان رش��ته 
اقتص��اد و مالی دانش��گاه قاهره 
در مصر اس��ت که ب��ه مدت 18 
س��ال مانند یک NGO فعالیت 
می کن��د و ه��دف آن آم��وزش 
س��رمایه گذاری در ب��ورس ب��ه 
دانش��جویان دانش��گاه های مصر 

اس��ت. هدف اصلی این جنبش، 
کمک به دانش��جویان برای فهم 
بهتر از سرمایه گذاری در بورس 
و آش��نایی آن��ان ب��ا روش های 
حرفه ای و تئوری و وارد ش��دن 
به دنیای سرمایه گذاری است تا 
به ای��ن ترتیب آنها را با بازار کار 
بیش��تر آش��نا کرده و پس از آن 
وارد دنیای واقعی سرمایه گذاری 
دانش��جویی  ای��ن جنبش  کند. 
در س��ال 1996 ب��ه همت وزیر 
سرمایه گذاری وقت مصر محمود 
محی الدی��ن، پایه گ��ذاری ش��د. 
این جنب��ش هم اکنون در چهار 

دانش��گاه مطرح مصر مش��غول 
فعالیت اس��ت؛ دانش��گاه قاهره، 
دانش��گاه عین ش��مس، دانشگاه 
دانش��کده  و  اه��رام  کانادای��ی 

بین الملل��ی کانادای��ی. پ��س از 
ش��ش هفت��ه آم��وزش م��داوم 
که توس��ط گ��روه MESE برپا 
می ش��ود، کنفرانس��ی با موضوع 

راهکاره��ای ورود ب��ه بورس به 
مدت س��ه روز برگزار می ش��ود 
ب��ه  کنفران��س  ای��ن  در  ک��ه 
مجازی  پولی  ش��رکت کنندگان 
 داده می شود و آنها را به دو گروه  
 Brockers و   Bankers
تقس��یم می کنند. پس از تقسیم 
ب��ه دو گروه،  ش��رکت کنندگان 
مهمان��ی ویژه ای توس��ط بورس 
اوراق به��ادار مصر برپا می ش��ود 
تا ورود اعض��ای جدید به بورس 
مصر جشن گرفته شود و گواهی 
ش��رکت در دوره مزب��ور به آنها 

اعطا شود. 

به گزارش های منتشر شده شرکت ها دقت کنید

تشکل های دانشجویی در بورس مصر فعال هستند
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جزییات کارکرد شاخص های 
جدید بورس 

تسنیم - تفاوت شاخص قیمت نسبت به شاخص 
کل این است که در شاخص قیمت بازده نقدی، یعنی 
سود تقس��یمی شرکت ها نش��ان داده نمی شود و این 
شاخص تنها نوسانات قیمتی را بیان می کند. در برخی 
از کشورهای دنیا که سود نقدی زیاد تقسیم نمی شود 
و بیشتر به س��ود س��رمایه گذاری افراد اتکا می کنند، 
ش��اخص قیمت م��ورد توجه قرار می گی��رد. چون در 
کشور ما سود نقدی زیاد تقسیم می شود، بر این اساس 
ش��اخص کل مربوط تر و مقبول تر اس��ت اما شاخص 
قیمت ه��م می تواند ب��رای تحلیل ه��ای معامله گران 
استفاده شود. از سال 87 تاکنون از شاخص قیمت در 
بورس استفاده نشده و در راه اندازی دوباره این شاخص، 
محاسبات از سال 87 تاکنون انجام شده است. به عالوه 
اینکه در بازار س��رمایه کشور حدود 25 سال است که 
از شاخص های مختلف استفاده می شود و این موضوع 
در کن��ار راه اندازی ش��اخص های جدید می تواند برای 
تحلیلگران، کارشناس��ان و اقتصاددانان مژده ای باشد 
که بتوانند در این دوره زمانی ش��اخص و بازار س��هام 
را تحلیل کنند. همزمان با راه اندازی ش��اخص قیمت 
در بورس، ش��اخص هم وزن نیز طراحی و رونمایی شد 
که این ش��اخص یک شاخص جدید در دنیا است و در 
بورس ما هم به تازگی رونمایی ش��ده اس��ت. حسن و 
مزیت استفاده از شاخص هم وزن این است که مثال اگر 
روزی 50 درصد شرکت های بورس مثبت و 50 درصد 
دیگر منفی باشند، شاخص تغییر نمی کند یا به لحاظ 
تعدادی اگر 60 ش��رکت در بورس مثبت و 40 شرکت 
منفی باشند، شاخص هم وزن مثبت می شود. شاخص 
هم وزن همچنین اطالعات دیگری را نشان می دهد، از 
جمله اینکه اعالم می کند، آیا امروز تعداد شرکت های 
مثبت در بورس بیشتر بوده یا شرکت های منفی و در 
حقیقت اینکه چند شرکت بزرگ 50 درصد شاخص را 
تحت تاثیر قرار داده اند در این شاخص این گونه نیست. 
یک��ی از نکات جالب این اس��ت که ش��اخص هم وزن 
نسبت به شاخص کل، از ابتدای سال نزدیک به هفت، 
هش��ت درصد کمتر افت کرده که این موضوع نش��ان 
می دهد در س��ال جاری شرکت های بزرگ تر در بورس 
نسبت به کوچک ترها بیشتر افت کرده اند. این شاخص 
همچنین می تواند نموداری برای سرمایه گذاری باشد 
و سرمایه گذاران اگر از هر سهمی متناسب به ارزش و 
قیمتش سهام خریداری کنند و در سبدشان بگذارند، 
متناسب با این شاخص می توانند سود کنند. درخصوص 
تاثیرات کاهش حجم مبنا بر بورس برای قضاوت کردن 
قدری زود است؛ در حال حاضر شاید تاثیر این تصمیم 
در بورس نمود نداشته باشد اما در بلندمدت اثر خود را 
خواهد گذاش��ت، زیرا وقتی شرکت ها با سرعت زیادی 
اصالح شوند، بعد از مدتی دوباره افزایش پیدا می کنند 
و کاهش حجم مبنا قطعا در این زمینه اثرگذار اس��ت 
و می تواند وضعیت را بهتر کند تا پایان س��ال شرایط 
بورس متعادل و با نوس��انات ک��م دامنه همراه خواهد 
بود و در سال آینده نیز پیش بینی می شود با توجه به 
سیاست های دولت در الیحه خروج از رکود، در ماه های 
اولیه س��ال 94 ش��اهد حرکت جدید بورس به سمت 

رشد و رونق باشیم. 

محمدرضا عربی، رییس مرکز 
پژوهش سازمان بورس شد

محمد فطانت فرد، رییس سازمان بورس اوراق بهادار 
در حکمی محمدرضا عربی، عضو هیات مدیره سازمان 
را به س��مت رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات 
س��ازمان منصوب کرد. محمد رضا عربی پیش از این، 
در س��مت معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
ب��ورس مش��غول فعالیت ب��ود، مس��ئولیتی که هفته 
گذش��ته و در پی استعفای وی از این سمت، به حسن 
امیری، معاون سابق مالی و اقتصادی سایپا واگذار شد. 
همچنین در حکم دیگری سیدمحمد جواد فرهانیان، 
رییس س��ابق مرکز مطالعات س��ازمان به سمت مدیر 
آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطالع رسانی و خدمات 

بورس منصوب شد. 

»وبهمن« طی بهمن ماه 
فقط خریدار بود

ش��رکت س��رمایه گذاری بهمن در دوره یک ماهه 
منته��ی به 30 بهمن ماه 93 س��هام هیچ ش��رکت 
بورس��ی را تحصیل نکرد. »وبهم��ن« طی این دوره 
تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورس��ی را با بهای 
تمام ش��ده 32 میلیارد و 844 میلیون ریال و مبلغ 
111 میلی��ارد و 770 میلیون ری��ال واگذار کرد و از 
ای��ن بابت معادل 78 میلی��ارد و 926 میلیون ریال 

سود کسب کرد. 

نگاهی بر پرتفوی بهمن ماه »وامید«
ارزش بازار شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در 
دوره ی��ک ماهه منتهی ب��ه 30بهمن ماه 93 معادل 
دو ه��زار و 449میلیارد و 203 میلیون ریال کاهش 
یافت. »وامید« طی این دوره تعدادی از س��هام چند 
ش��رکت بورس��ی را با بهای تمام شده 36 میلیارد و 
445 میلی��ون ریال خریداری ک��رد و در این زمان 

سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد. 

کاهش اندک شاخص آیفکس
در پای��ان معام��الت آخری��ن روز هفت��ه فراب��ورس، 
93 میلی��ون و 490 هزار ورقه بهادار به ارزش یک هزار 
و 545 میلی��ارد و 710 میلیون ریال در 9 هزار و 256 
نوبت معامله شد و شاخص فرابورس نیز با اندکی کاهش 
به رقم 716.6 واحد رس��ید. در پایان معامالت این روز، 
نماد شرکت پتروشیمی امیرکبیر جهت برگزاری مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان س��هام در روز 

یکشنبه 10 اسفندماه متوقف شد. 

نماگرفرابورس

سیدمحمد صدرالغروی
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اقتص��اد ای��ران پس از س��ال های تورمی 
دول��ت دهم، به ش��رایط رک��ودی در دوره 
دولت یازدهم رس��یده اس��ت؛ دوره ای که 
دول��ت ت��اش دارد ت��ا با کاه��ش جریان 
نقدینگی در کش��ور و با اس��تفاده از اهرم 
رک��ود، از هیجان��ات تورمی کش��ور بکاهد.  
ش��اید از ی��ک منظ��ر بتوان ای��ن دوران را 
دوران تنفس اقتصاد ایران در یک مس��یر 
تورم��ی نامی��د و ب��ازار س��رمایه ایران هم 
ک��ه هم��واره پیون��دی محک��م با ش��رایط 
رش��د تورمی اقتصادکش��ور داشته، در این 
دوران ش��رایطی س��خت را تجربه می کند؛ 
ش��رایطی که فشارهای مذاکرات هسته ای 
آن را سخت تر کرده است.  با محسن عینی، 
قائم مقام کارگزاری نواندیش��ان در این باره 

به گفت وگو نشستیم. 
اقتص�اد ای�ران در س�ال های اخی�ر 
ش�رایط س�ختی را تجربه کرده است؛ 
پرتب وت�اب  دوران  از  ک�ه  ش�رایطی 
رش�دهای تورم�ی در دولت دهم آغاز 
شد و به رکود سال های 92 و 93 رسید.  
شما ریش�ه های رکود اقتصادی حاضر 

را در چه می بینید؟ 
تجربه نش��ان داده است که مردم ما بسیار 
زود خودش��ان را با شرایط  مختلف اقتصادی 
انطباق می دهند.  مثا زمانی که در سال 91 
قیمت ارز گران شد ما خیلی زود خودمان را 
با این وضعیت تطبیق دادیم.  اجناس گران 
ش��د و ما کم ش��دن ارزش پول ملی مان را 
پذیرفتیم، اما در رکود فعلی اقتصاد کش��ور 
این اتفاق نیفتاده و کشور نتوانسته است خود 

را با این وضعیت تطبیق دهد. 
علت آن هم این است که نقدینگی در حال 
افزایش است، البته سرعت رشد نقدینگی کم 
شده اما نقدینگی همچنان در حال زیاد شدن 
است. شاید به جرات بتوان گفت که بیش از 
95 درصد نقدینگی کشور در بانک هاست و 
همی��ن عامل موجب ش��ده که گردش پول 
در کش��ور کم ش��ده و به دنبال آن یک رکود 
در اقتصاد حاکم ش��ده که دولت توانس��ته با 
اس��تفاده از ای��ن رکود ت��ورم را کاهش دهد. 
اگر قرار اس��ت در اقتصاد کش��ور و در بخش 
تولی��د رونقی ایجاد ش��ود حتما باید س��ود 
س��پرده های بانک��ی کاهش پیدا کند. برخی 
سیاس��ت هایی که مسئوالن اقتصادی دولت 
در رابطه با نرخ سود بانکی در پیش گرفته اند 
با برخی عملکردها در تضاد است. مثا از یک 
طرف گفته می شود که نرخ سود بانکی باید 
کنترل ش��ود و در ظاهر هم محدودیت هایی 
برای این موضوع گذاشته اند اما از آن طرف 
می بینیم که بانک مرکزی اوراق مشارکت با 
نرخ س��ودماهانه 22 درصد منتش��ر می کند. 
دیگ��ر نیازی به س��پرده س��االنه در بانک ها 
نیس��ت. همین ش��رایط موجب ش��ده است 
که برخی بانک ها س��ود روزشمار کوتاه مدت 
25 درص��د به سپرده گذاران ش��ان می دهند. 
سیاست دولت بر این است که پول مردم را 

در بانک ها نگه دارد.
 اگر ش��ما االن پول درش��تی در حد پنج 
یا 10 میلیارد تومان در بانک داش��ته باش��ید 
و بخواهی��د پول تان را از بانک بکش��ید همه 
را یک جا به ش��ما نمی دهند.  پول ش��ما را 
نمی خورند و س��ود روزش��مار 25 درصد هم 
به شما می دهند اما می گویند که این مقدار 
پول نداریم که یک جا به شما بدهیم؛ بیایید 
مثا ماهی 500 میلیون به ش��ما بدهیم. به 
این روش ها پول را در بانک ها نگه می دارند.

این اصلی ترین عامل رکود فعلی است و تا 
زمانی که نرخ س��ود س��پرده ها کنترل نشود، 

اقتصاد کشور از رکود بیرون نمی آید. 
در  را  هس�ته ای  مذاک�رات  نق�ش 
رک�ود اقتصادی کش�ور چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
من قبول ندارم که مذاکرات هس��ته ای در 
کش��ور رکود به وجود آورده است. این عامل 

که دولت نمی داند چه اس��تراتژ ی را باید در 
مقابل آینده انتخاب کند بس��یار تاثیرگذارتر 
از عامل مذاکرات هسته ای است. در گذشته 
سیاس��ت ها تحت تاثیر اقتصاد بود اما اکنون 
برعکس شده و حوزه اقتصاد است که تحت 
تاثیر حوزه سیاس��ت قرار گرفته اس��ت. االن 
می بینی��م ک��ه دولت همه چیز کش��ور را به 
مذاک��رات هس��ته ای گ��ره زده اس��ت.  اگر 
مش��خص ش��ود ک��ه مذاکرات به بن بس��ت 
رسیده و توافقی در کار نخواهد بود، تکلیف 
اقتصاد هم روش��ن می ش��ود.  اینکه بدانیم 
هیچ پولی به اقتصاد ما از طریق کش��ورهای 
غربی تزریق نخواهد شد، تکلیف ما را یکسره 
می کن��د.  دول��ت بعد از آن ناچار باید تورمی 
را در کش��ور ایج��اد کن��د تا رونقی در برخی 
بخش ه��ای اقتصاد کش��ور به وج��ود بیاید.  
باالخره تا ابد که نمی ش��ود اقتصاد کش��ور را 
با رکود اداره کرد و برای بیرون آمدن کشور 
از وضعیت رکود، چاره ای جز ایجاد تورم در 

کشور وجود ندارد. 
م�ا پی�ش از ای�ن هم س�ابقه وضعیت 
رکودی را در اقتصاد کش�ور داش�ته ایم. 
در سال 76 و سال 84 به بعد اقتصاد ما 
در وضعیت مش�ابه همین دوران به س�ر 

برده است. 
درس��ت اس��ت اما رکود فعلی اقتصاد یک 
رک��ود غیر طبیعی اس��ت. تاکنون سیاس��ت 
دولت ه��ا ب��ر این بوده ک��ه اگر در دو صنعت 
رکودی را ایجاد کرده اند در دو صنعت دیگر 
وضعیت رونق را اعمال می کنند تا چرخ های 
اقتصادی کشور بچرخد.  برای همین است که 
می بینیم چند سال در اقتصاد کشور مسکن 
خوب اس��ت وچند س��ال دیگر بورس رونق 
می گیرد و همین طور رونق بازار ها دس��ت به 
دس��ت می ش��ود.  اما در ش��رایط فعلی همه 
بخش ه��ا در رک��ود به س��ر می برند.  به خاطر 
اینکه سیاس��ت کان در مورد اقتصاد کشور 
در ابهام است و هیچ رشدی برای هیچ بخشی 

تصور نمی شود.
اکنون سرنوشت همه بخش های کشور چه 
در سیاست و چه در اقتصاد به این معطوف 

شده که نتیجه مذاکرات روشن شود.
اگر توافق ایجاد شود دو حالت خیلی مهم 
در اقتصاد کش��ور ایجاد می ش��ود.  نخستین 
حال��ت ای��ن اس��ت که پ��س از توافق دولت 
مجب��ور خواهد بود ب��رای ایجاد رونق حتما 
یک وضعیت تورمی را در کشور ایجاد کند.

هلن��دی  بیم��اری  ای��ن  از  متاس��فانه 
هیچ گری��زی نیس��ت و می گوین��د ب��رای 
ح��ل ای��ن تض��اد جایزه نوبل ه��م در نظر 
گرفته ان��د که اقتصاددانی این تضاد را حل 
کند که چگونه می ش��ود بدون ایجاد تورم 
در اقتص��اد ایج��اد رونق ک��رد. رونق بدون 
تورم امکان پذیر نیس��ت. شما اگر بخواهید 
م��ردم را ترغی��ب کنید که بروند و یک کاال 
یا جنس��ی را بخرند باید آنها را قانع کنید 

که گران می شود، اگر غیر از این باشد مردم 
آن کاال را نمی خرن��د.  ای��ن ی��ک واقعیت 
اقتصادی در سطح کان دنیاست، در ایران 
چون س��فته بازی وج��ود دارد این موضوع 
شدیدتر است. هر چقدر یک کاال در ایران 
گران تر ش��ود رغب��ت مردم برای خرید آن 

بیشتر می شود. 
با توجه به رشد قیمت ها در چند سال 
گذشته فکر می کنید که زمینه پذیرش 
اجتماع�ی یک جه�ش تورمی دیگر در 
اقتصاد کشور وجود داشته باشد؟ یعنی 
مردم می توانند یک موج گرانی دیگر را 

پذیرا باشند؟ 
درصورتی که توافق ایجاد ش��ود، یک جو 
روانی  ایجاد می ش��ود که براساس آن همه 
فکر می کنند آینده بهتری در انتظارش��ان 
است و همین جو روانی روی کاهش قیمت 
اجناس تاثیر می گذارد.  این کاهش به این 
معنی اس��ت که اگر قرار اس��ت این جنس 
100 توم��ان گ��ران ش��ود حتما 70 تومان 
گ��ران خواهد ش��د. یعن��ی تاثیر تورم روی 
زندگی مردم کمتر خواهد ش��د. همین که 
قیمت دالر کاهش پیدا کند، در بازار قیمت 
اجن��اس را کمتر افزایش می دهند و همین 
موضوع ش��رایط را برای دولت برای ایجاد 

رونق تورمی آماده می کند. شاید این اثرات 
روانی کاذب باش��د اما اثرات بس��زایی در 

اقتصاد ما خواهد داشت. 
و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد؟ 

م��ن فکر می کنم که دالر صددرصد گران 
خواهد شد و به هفت هزار تومان می رسد. 

یعن�ی ب�االی 7 ه�زار توم�ان تثبیت 
می شود؟ 

بله. االن مشکلی که هست بحث نقدینگی 
ارز اس��ت. ما مش��کل اسکناس داریم. همین 
االن 700 میلیون دالری که مصوب شده و به 

ایران تزریق می کنند، روندش با نظارت دقیق 
آمریکاس��ت. هواپیمایی می رود، صورتجلسه 
می ش��ود و هواپیمای م��ا پالت را بر می دارد 
و ب��ه ای��ران می آورد. بنابراین با توجه به این 
وضعیت نقدینگی ارز، شما شک نکنید که در 
صورت عدم توافق حتما دالر قیمت هفت هزار 
تومان را خواهد دید و در همین حول و حوش 

تثبیت می شود. 
م�ن گاه�ی ک�ه از نظر وضعی�ت بازار 
س�رمایه ن�گاه می کن�م می بینم عقال 
مح�ال اس�ت ب�ازار س�رمایه بتوان�د 
ش�وک ناش�ی از عدم توافق را تحمل 
کند. ش�ما در یک س�ال و اندی که از 
بح�ران بازار س�رمایه می گ�ذرد نگاه 
کنی�د و ببینی�د بس�یاری از س�هم ها 
P/E خودش�ان  به پایین ترین س�طح 
به نظر  رس�یده اند. چیزی که عجی�ب 
می رس�د این است که در صورت عدم 
توافق P/E س�ه یا چه�ار در بازار به 
چند خواهد رسید و در برخی سهم ها 
حت�ی ممکن اس�ت از قیم�ت عرضه 

اولیه شان هم پایین تر بیاید. 
م��ا در س��ال P/E ،80 دو، ی��ک و حتی نیم 
هم داشته ایم. در سال P/E ،80شرکت زامیاد 
1.5 و س��ایپا 2 بود. برخاف تصوری که بین 
س��هامداران وجود دارد در بازار س��رمایه کافی 
وجود ندارد و این طور نیس��ت که اکنون چون 
سهام ارزان شده است پس نتیجه بگیریم که 
از این ارزان تر نمی ش��ود. خیر، همیشه ممکن 
اس��ت سهم ها ارزانتر از ارزان هم بشوند. چون 
ریسک در ذات بازار سرمایه است و کاالیی که 
ریس��ک داش��ته باشد کف ندارد. البته من فکر 
می کنم که در صورت عدم توافق وضعیت بازار 
سهام به اینجا ختم نمی شود. یعنی درصورتی که 
ع��دم توافق رخ بدهد هم��ان وضعیتی که در 
س��ال 91 اتفاق افتاد برای بازار س��رمایه ما رخ 
می دهد. در سال 91 ارزش پول ملی کاهش و 
به دنبال آن قیمت کاال افزایش پیدا کرد و به 
دنبال رشد قیمت کاال بازار سرمایه هم افزایش 

قیمت خواهد داشت. 
یعن�ی فکر می کنید که ما پس از عدم 
توافق چند ماه بحرانی در بازار سرمایه 
خواهیم داشت و به دنبال آن بازار دوباره 

به وضعیت رشد باز می گردد؟ 
بله دقیقا. در سال 91 هم همین اتفاق افتاد 
و در این مرحله هم تکرار می ش��ود. ارز و به 
دنبال آن کاال گران می ش��ود و بازار س��رمایه 
از این گرانی در کنار نرخ تس��عیر ارز منتفع 
می شود. اما در سطح عموم شرایط برای مردم 
س��خت می شود. من فکر می کنم بعد از یک 
دوره یک ساله، گرانی مسکن هم راه بیفتد. 
از نظ�ر دوره ای گران�ی مس�کن در 
س�ال های 95 و 96 باید رخ بدهد چون 
دوره های گرانی چهار یا پنج ساله است.

نمی شود موضوع را این طور دید. اگر توافق 
اتفاق نیفتد حتی ممکن اس��ت از خرداد هم 

ما ش��اهد رشد قیمت مسکن باشیم.  جدای 
از بح��ث مذاکرات حتی اگ��ر دولت بخواهد 
اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کند مجبور 

است که قیمت مسکن را گران کند. 
م��ا دو ب��ازار اصلی در کش��ور داریم؛ یکی 
بازار س��رمایه و دیگری بازار مس��کن. یعنی 
همیشه یا بازار مسکن در حال رونق بوده یا 
بازار س��رمایه. برای نخستین بار است که هر 
دوی این بازار ها در رکود به سر می برند.  در 
سال 69 بازار مسکن در رونق بود.  در سال 
71 و 72 ب��ازار مس��کن را در رک��ود بردند و 
بازار س��رمایه را راه انداختند تا س��ال 77 و 
78 دوباره بازار مسکن را رونق دادند و بازار 
سرمایه خوابید و همین طور تا االن به صورت 
االکلنگی این دو بازار وضعیت رونق و رکود 

را به نوبت تجربه کرده اند. 
البت�ه م�ن فک�ر می کنم که س�ال 91 
یک استثنا بوده و در این سال هم بازار 
س�رمایه و هم بازار مس�کن هر دو با هم 

در وضعیت رونق قرار داشتند. 
دلیلش رشد نقدینگی شدید در کشور بود. در 
این سال ما سونامی نقدینگی داشتیم و بازار ما 
گنجایش چنین حجمی از نقدینگی را نداشت. 
در س��ال 82 کل نقدینگی ما 64 هزار میلیارد 
تومان بود. االن اختاس هایی که در نظام بانکی 
شده نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان است. ما 
االن در حدود 687 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
در کشور داریم. این حجم از نقدینگی همه چیز 
را در کش��ور گران کرده اس��ت. شما ببینید که 
در چند س��ال گذش��ته چند بانک خصوصی و 
موسس��ه مالی و اعتباری در کشور ایجاد شده 
اس��ت. علت آن این اس��ت که در چهار س��ال 
گذش��ته حجم عظیمی از نقدینگی به دس��ت  
سازمان ها و نهادها آمده است که نمی دانند با 

آن چه باید کنند. 
به نظر ش�ما در س�ال آین�ده در بازار 
س�رمایه کدام ی�ک از صنایع بورس�ی 

بهتر رشد خواهند کرد؟ 
به نظ��ر م��ن خودرویی ها و بانکی ها از همه 
گروه ها بهتر هستند.  بعد از آن صنایع دیگر 
مثل تجهیزاتی و س��رمایه گذاری ها پیش��تاز 

خواهند بود.
پاالیشگاهی ها و پتروشیمی ها هم به دنبال 

این گروه ها رشد خواهند کرد. 
س�وال آخ�ر م�ن در م�ورد وضعی�ت 
کارگزاری هاس�ت.  فعاالن بازار سرمایه 
از بی�رون ک�ه ن�گاه می کنن�د حج�م 
عظیمی از معامالت بورس�ی را می بینند 
ک�ه کارگزاری ه�ا در ازای آن کارم�زد 
دریافت می کنند و از بیرون این صنعت 
خیلی پولساز به نظر می رسد.  همین طور 

است؟ 
برخ��اف ای��ن تص��ور، این طور نیس��ت. 
80  درصد معامات بازار سرمایه در دست 10 
کارگزاری است. باالی 90 درصد کارگزاری ها 
20 درصد معامات را در دست دارند. این 10 
کارگزاری بیشتر دولتی و حکومتی هستند. 
مثا س��ازمان تامی��ن اجتماعی کارگزاری 
هم دارد. با این حجم عظیم س��هامی که در 
بازار دارد فقط کافی اس��ت س��الی یک بار آن 
را جابه جا کند تا بیان کاری خود را تنظیم 
کن��د، ببینید در ای��ن معامله چه حجمی از 
درآم��د وج��ود دارد. در 10 س��ال اخیر همه 
نهادهای اصلی آمدند شرکت های کارگزاری 
را خری��داری کردن��د و ماهیت ش��ان ش��د 

حکومتی و دولتی. 
پ�س ب�ا ای�ن حس�اب کارگزاری های 

خصوصی در حال زیان هستند؟ 
بله زیان ده هستند.  در آینده یقین بدانید 
که ظرف پنج سال آینده کارگزاری هایی که 
نتوانند ماهیت ش��ان را ع��وض کنند از بازار 
حذف خواهند شد. ماهیت شان باید به سمتی 
ب��رود که معامله گر ش��وند و ب��ه این ترتیب 
ای��ن کارگزاری ه��ا جزو ی��ک هلدینگ مالی 
خواهند ش��د و ش��رکت های کارگزاری خرد 

حذف خواهند شد. 
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دولت ناچار به رشد تورم خواهد شد
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عمق بازار

پیش بینی رفتار بازار در هفته آینده
نزول، استراحت، نزول

نخس��تین هفته از ماه پایانی س��ال برای ب��ازار بورس 
اوراق بهادار تهران، آنقدرها که معامله گران انتظار داشتند 
خوش��ایند نبود. ش��اخص کل که در مج��اورت مقاومت 
اساس��ی 65 هزار واحد قرار داش��ت، با کاهشی در حدود 
670 واحد، بیش از یک درصد از ارتفاع خود را از دس��ت 
داد و امیدهای بس��یاری را ناامید کرد. ش��اخص کل در 
ساعت گشایش معامات هفته در رقم 64721 قرار داشت 
و با به صدا در آمدن زنگ پایان معامات روز چهارشنبه، 
شاخص کل در رقم 64051.7 واحد تثبیت شد. همچنین 
در هفته گذش��ته شاخص کل طی چهار روز پیاپی رنگ 
قرمز به خود گرفت که این مسئله در یک ماه و نیم گذشته 
بی سابقه بود. جو خرید هیجانی به وجود آمده در بازار، روز 
شنبه را به روز گاوها تبدیل کرد و شاخص کل نیز از بازار 
تبعیت کرده و رشدی در حدود 150 واحد را به خود دید. 
اما این تمام اتفاقات روز شنبه نبود. ساعت پایانی معامات 
روز شنبه نمایان گر مشکل اساسی خریدهای هیجانی بود؛ 
خستگی زودرس. کاهش تقاضا حتی در شاخص کل نیز 
قابل مش��اهده بود. روز یکشنبه نیز با خریدهای هیجانی 
آغاز ش��د، اما این بار افزایش عرضه آنقدر ملموس بود که 
شاخص کل حتی به مقاومت خود نرسید و از رسیدن به 
محدوده 64930 واحد در مسیر نزولی خود قرار گرفته و 
ادامه جلس��ه معاماتی چیزی جز رنگ قرمز برای بازار و 
شاخص نداشت. روز دوشنبه تنها روزی از هفته است که 
گاوها و خرس های بازار تقریبا تقابل برابری را داش��تند؛ 
پس از کشمکش های فراوان فروشندگان قدرت خود را به 
نمایش گذاش��ته و شاخص کل در پایان جلسه معاماتی 
در مح��دوده قرمز خود قرار گرف��ت. دو روز پایانی هفته 
630 واحد نزول را برای ش��اخص کل رقم زدند که از این 
میزان، 474 واحد به چهارشنبه تعلق داشت. بدین ترتیب، 
ش��اخص کل و بازار بورس اوراق بهادار تهران باری دیگر 

حضور خود را در مسیر نزولی تثبیت کرد.
هر س��اله با نزدیک ش��دن به نوروز، دسته جدیدی از 
فروش��ندگان به بازار معرفی می شوند؛ حقیقی های عازم 
س��فر. این دس��ته از معامله گران، چه بنا ب��ر نیاز به پول 
نقد برای مس��افرت و چ��ه به بهانه آس��ودگی خیال در 
ایام س��فر در هفته های پایانی سال دست به فروش های 
متحیرکنن��ده ای می زنند. در غیاب خریداران حقوقی که 
تقریبا تمام حقیقی ها از ایش��ان انتظار حمایت از بازار را 
دارند، تبدیل شدن بخش قابل توجهی از خریداران حقیقی 
به فروشندگان حقیقی، ریسک دوره ای بازار را به تهدیدی 
غیر قابل چشم پوشی تبدیل می کند. از طرف دیگر صحبت 
بازگش��ایی نمادهای گ��روه »فرآورده ه��ای نفتی، کک و 
سوخت هسته ای« که بیش از هشت ماه از صحنه به دور 
بوده اند شدت بیشتری گرفته است و در صورت وقوع این 
اتفاق، تب فروش س��هام نمادهای این گروه نیز می تواند 
تاثیر منف��ی قابل توجهی را ت��ا 10 روز معاماتی پس از 
بازگشایی داشته باشد. ریسک های سیستماتیک بازار به 
ق��وت خود پا بر جا هس��تند و این موضوع نیز مبین این 
واقعیت اس��ت که در برهه کنونی، نباید از بازار س��رمایه 

انتظار خاصی داشته باشیم.
در هفته ج��اری نمی ت��وان انتظار ریزش س��همگین 
ش��اخص کل را داشته باش��یم، اما در طرف مقابل تقریبا 
بعید به نظر می رس��د ش��اخص کل بتواند در پایان هفته 
در مقادیر بیش��تر از 64051.7 واحد حضور داشته باشد. 
محتمل ترین سناریو برای هفته جاری، ادامه روند نزولی 
در دو روز ابتدایی هفته، استراحت مقطعی در میانه هفته و 
ادامه مسیر نزولی در پایان هفته است. بدین ترتیب انتظار 
می رود طی دو جلسه معاماتی نخست، شاخص کل بین 
500 ت��ا 800 واحد کاه��ش را تجربه ک��رده و در اواخر 
جلسه معاماتی روز یکشنبه، عرضه در بازار کاهش یابد. 
نیم س��اعت پایانی روز یکشنبه، روز دوشنبه و نیم ساعت 
نخست روز سه شنبه بهترین زمان برای استراحت شاخص 
محسوب می شود و پس از آن شاخص کل می تواند بیش 
از 500 واحد دیگر از ارتفاع خود را تا پایان هفته از دست 
بده��د. در این میان اگر قدرت نمای��ی عرضه تا پایان روز 
دوش��نبه ادامه داشته باشد، می توان انتظار داشت دو روز 
پایانی هفته، ش��اخص کل در واکنش به کاهش پیاپی به 
رنگ سبز درآید. با توجه به شرایط حاکم بر بازار، نگارنده 
توصی��ه می کند تا جای ممکن از خرید پرهیز و از فروش 

هیجانی دوری کنید.

بورس بازی به معنای خریدوفروش دائمی نیست
 توصیه های 

مشهورترین بورس باز تاریخ؟ 
یک��ی از مش��هورترین و بزرگ تری��ن بورس ب��ازان 
تاری��خ وال اس��تریت ک��ه تاکنون پا ب��ه عرصه حیات 
گذاش��ته، »جس��ی لیِور مور« اس��ت که توانس��ته با 
الگوی منحصربه ف��ردش از همین خریدوفروش های 
لحظه ای در بورس س��ود بس��یار خوبی به جیب بزند. 
دلیل موفقیت وی را می توان در طرز فکر او دانست. 
او درعی��ن اینک��ه ی��ک بورس باز ب��ود، به این اعتقاد 
نداشت که همیشه یک سری اقدامات هست که حتما 
بای��د آنه��ارا انجام داد. در واقع میراث »لیورمور« یک 

شمشیر دولبه است.
در ادامه به مهم ترین و مش��هورترین جمات قصار 

لیورمور اشاره می کنیم. 
- پول از راه صبر درمی آید نه از راه خریدوفروش. 

- پول درآوردن زمان می برد. 
- هیچ وق��ت ب��ه ای��ن فکر نکردم که پ��ول زیادی 

دربیاورم، بلکه این حاصل صبر من بود. 
- هیچ کس هرگز نمی تواند تمام نوس��انات بازار را 

بشناسد. 
- درست بخرید، موقعیت خود را محکم بچسبید. 
- افرادی که هم بتوانند درس��ت بخرند و موقعیت 

خود را محکم بچسبند، نادرند. 
- به من زمان بندی ندهید بلکه زمان بدهید. 

اگرچه لیورمور یک دالل بود اما ارزش صبر کردن 
را خوب می دانس��ت و خوب می دانس��ت که چه وقت 
اصا معامله نکند. او هنر استفاده از زمان را داشت. 

دریچه

بزرگان سرمایه گذاری 

من قبول ندارم که مذاکرات هسته ای 
در کشور رکود به وجود آورده است. 

این عامل که دولت نمی داند چه 
استراتژ ی را باید در مقابل آینده 
انتخاب کند بسیار تاثیرگذارتر از 
عامل مذاکرات هسته ای است. در 

گذشته سیاست ها تحت تاثیر اقتصاد 
بود اما اکنون برعکس شده و حوزه 
اقتصاد است که تحت تاثیر حوزه 

سیاست قرار گرفته است.

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

ش��اخص کل ب��ازار بورس هفته گذش��ته با 
کاهش 1.03 درص��دی به عدد 64051 واحد 
رس��ید که پایین ترین میزان ش��اخص کل در 
یکس��ال و پنج ماه اخیر اس��ت. بر این اساس، 
از زم��ان ش��روع روند نزولی ش��اخص کل در 
دی ماه س��ال گذش��ته، ش��اخص کل کاهش 
درص��دی و ش��اخص قیمتی کاهش 38   28.4

درصدی را نشان می دهد.
در ب��ازار نفت، فع��االن این ح��وزه انتظار 
دارند پس از امیدواری عربستان برای بهبود 
تقاضا در این بازار، این کشور قیمت نفت خام 
خ��ود را در بازارهای آس��یایی افزایش دهد. 
عربس��تان برای حفظ سهم بازار نفت خام، در 
اواخر س��ال گذش��ته میادی به عرضه نفت 
خ��ود با قیمت ه��ای پایین تر مب��ادرت کرد. 
ام��ا به دلیل افزایش تقاضای نفت نتوانس��ت 

قس��متی از تقاضای نفت سنگین خود را در 
ماه مارس 2015 پاس��خ ده��د. از همین رو 
انتظار می رود، دوب��اره افزایش اندك قیمت 
نفت عربستان را ش��اهد باشیم. این افزایش 
اث��ر خ��ود را در بازاره��ای جهانی ب��ه دنبال 

خواهد داشت.
هفته گذش��ته پس از مدت ها کش��مکش بر 
س��ر بهره مالکانه معادن س��نگ آهن، مجلس 
در نهای��ت تصویب کرد که اش��خاص حقیقی 
و حقوقی اس��تخراج کننده سنگ آهن موظف 
ب��ه پرداخت 25 درصد مبل��غ فروش به خزانه 
دولت هستند.در ادامه این مصوبه آمده است، 
در صورتی ک��ه زنجی��ره تولید ش��رکت از خام 
فروشی به س��مت تولید کنس��انتره، گندله و 
آهن اس��فنجی حرکت کند، میزان حق انتفاع 
به ص��ورت پلکان��ی کاه��ش می یاب��د.در عمل 
ای��ن مصوبه باعث خواهد ش��د، ش��رکت ها به 
تکمیل زنجیره ارزش در داخل ش��رکت تمایل 
پیدا کنند. عرضه ش��دید س��نگ آهن توسط 

شرکت های بین المللی استخراج سنگ آهن و 
همچنین رکود اقتصاد جهانی کاهش ش��دید 
سنگ آهن را در یک ساله اخیر به دنبال داشته 
اس��ت. بهره مالکانه و همچنین کاهش قیمت 
جهانی س��نگ آهن در یک سال گذشته فشار 
مضاعفی را بر دوش این صنعت مهم در کشور 

گذاشته است.
در صنعت تایر، هفته جاری جلس��ه ای بین 
تولیدکنندگان تایر با وزیر صنعت در ارتباط با 
مشکات این صنعت برگزار خواهد شد. در این 
جلسه تولیدکنندگان بر افزایش تعرفه واردات 
تایرهای چین��ی و هندی و عدم اختصاص ارز 
مبادله ای به واردات تای��ر تاکید خواهند کرد. 
انتظار م��ی رود در اصاح تعرفه ه��ای واردات 
1500 کاال در سال 94، تایر نیز جزو مواردی 
باش��د که تعرفه واردات آن ب��ا افزایش مواجه 

خواهد شد.
هفت��ه گذش��ته پیم��ان قربان��ی، مع��اون 
اقتصادی بانک مرکزی از رشد 27.9 درصدی 

نقدینگ��ی در دی ماه س��ال جاری نس��بت به 
دی ماه سال گذش��ته خبر داد. بر این اساس 
حج��م نقدینگی ب��ا رش��د 22.7 درصدی به 
678 ه��زار و 800 میلی��ارد تومان رس��یده 
اس��ت. این حجم نقدینگی زنگ خطری است 
که می تواند در صورتی که برنامه منسجمی در 
زمین��ه تولید و خروج از رکود اقتصاد کش��ور 

وجود نداشته باشد، حاصل نتایج بیش از یک 
س��ال زمان و انرژی دولت در کنترل تورم را 

در کوتاه ترین مدت از بین ببرد.
ش��رایط پیچیده اقتص��اد کش��ور و ارتباط 
تنگاتن��گ آن با مس��ائل سیاس��ی بین المللی 
موجب شده روند بازار سرمایه تحت تاثیر این 

شرایط دشوار قرار گیرد.

آیینه  بازار سرمایه و شرایط سخت اقتصادی
سیداحسان حسینی

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

اصغر قاسمی
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با توجه به ش��رایط کنون��ی ایران مبنی بر 
تحریم ها و مشکالتی که از سوی کشورهای 
غربی بر ایران تحمیل ش��د، در س��ال های 
اخیر تاکید برنامه  های توسعه، بر برون رفت 
از اقتص��اد تک محصولی متکی بر نفت بوده 
که صنعت توریسم با توجه به پتانسیل های 
باالیی که در تامی��ن ارز و درآمد اقتصادی 
دارد می توان��د در رهایی کش��ور از اقتصاد 
تک محصولی موثر واقع شود؛ کشورهایی که 
از جاذبه ه��ای جهانگردی طبیعی برخوردار 
بودند، برای نخس��تین بار نوعی از توریس��م 

به نام »اکوتوریسم« را پایه گذاری کردند. 
از  نوع��ی  بوم  گ��ردی،  ی��ا  اکوتوریس��م 
گردش��گری اس��ت که در آن گردش��گران 
برای دیدن مناطق طبیعی غیرمس��کونی و 
دست  نخورده جهان سفر می کنند. براساس 
اکوتوریس��م  تعری��ف »جامع��ه بین المللی 
)TIES(، س��فر مس��ئوالنه به محیط  های 
طبیعی اس��ت ک��ه محیط زیس��ت را حفظ 
و ب��ه رفاه م��ردم محلی کم��ک می کند.« 
طبیعت گردی، حداقل آسیب را به طبیعت 
و فرهن��گ منطقه وارد می کن��د و نوعی از 
گردش��گری اس��ت ک��ه ریش��ه های آن به 
طبیع��ت و محیط های باز، گس��ترش یافته 
اس��ت. برای کس��ب اطالع��ات درخصوص 
اکوتوریسم  در  سرمایه گذاری  پتانسیل های 
ای��ران به س��راغ کیان��وش مهراب��ی، مدیر 
ش��رکت متخصصان طبیعت گردی )اتو تور 
ایران( رفته  ایم، گزارش اختصاصی »فرصت 
امروز« با کیانوش مهرابی را در زیر بخوانید. 

وضعیت اکوتوریسم ایران
اکوتوریسم تنها ش��اخه ای از گردشگری 
اس��ت که به مش��ارکت جوام��ع محلی نیاز 
مبرم دارد، چرا ک��ه بهترین و توانمندترین 
راهنمای��ان توره��ای گردش��گری طبیعی  
بومی��ان س��اکن ای��ن مناط��ق هس��تند و 
به راحتی می توانن��د هدایت چنین تورهای 

تخصصی را برعهده گیرند. 
گاه��ی انگیزه طبیعت گرد از س��فر  دیدن 
طبیع��ت و س��رزمین های بک��ر و گاه��ی 
س��رگرمی و تفریح اس��ت اما در هر صورت 
طبیعت گ��ردی منج��ر ب��ه رف��اه اجتماعی 

جوامع و توسعه اقتصادی کشور می شود. 
اکوتوریس��م  مهرابی درخصوص وضعیت 
ایران می گوید: بررس��ی جغرافیای طبیعی 
ایران و همچنین امکان س��نجی هر کدام از 
جاذبه های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری 
در کشور، حاکی از آن است که اکوتوریسم 
در ای��ران ی��ک منبع اقتص��ادی کم نظیر و 
بسیار مستعد است که رشد و گسترش این 
صنعت نه تنها خود راهی برای برون رفت از 
اقتص��اد تک محصولی اس��ت، بلکه با توجه 
به ش��رایط کش��ور امری ضروری به شمار 
م��ی رود، اما ب��ا این ح��ال تاکن��ون اقدام 
موثری در این زمینه صورت نپذیرفته است 
به گونه ای که می توان گفت ش��اید کمتر از 
یک درص��د ظرفیت های بالقوه اکوتوریس��م 
ایران بالفعل ش��ده که آن هم در ش��رایطی 
نامناس��ب و غیراس��تاندارد در حال فعالیت 

است. 
مجموع��ه  وس��یعی از مناب��ع طبیع��ی و 
فرهنگی با ارزش، داشته های طبیعت گردی 
و اکوتوریس��م ایران را تشکیل می دهند که 
متاس��فانه بس��یاری از آنها پراکنده و ثبت 
نش��ده اس��ت و مس��تنداتی نظیر گزارش، 
 عکس و فیلم ه��ای قابل ارائه و اس��تاندارد 

درباره آنها کم است. 

ایران از عجایب دنیا
 مهرابی درخص��وص ظرفیت های فراوان 
اکوتوریس��م در ای��ران می افزای��د: ایران با 
داشتن دو رشته کوه مرتفع البرز و زاگرس 
و چش��م اندازهای طبیعی زیبا و بکر مناطق 

غ��رب و ش��مال کش��ور و تن��وع اقلیمی و 
فرهنگی متنوع، وجود ۵۰ دریاچه در داخل 
کش��ور و نیز دریاچه ارومی��ه به عنوان یکی 
از ۵۹ ذخیره زیس��تی کره زمی��ن می تواند 
مقصد اصل��ی جهانگردان طبیعت در جهان 
قرار گیرد. ایران یکی از پنج کشور بهره مند 
از تنوع زیس��تی کامل )داشتن چهارفصل و 
زیس��ت گونه های اصلی گیاهی و جانوری( و 

جاذبه های طبیعت گردی به شمار می آید. 

اکوتوریسم، چوب دوسر سوخت
ای��ن کارش��ناس درخص��وص وضعی��ت 
کنونی اکوتوریسم ایران می گوید: متاسفانه 
اکوتوریسم ایران از دو طرف مورد کم لطفی 
است، اول اینکه مردم ایران فرهنگ سفر در 
طبیعت و بهره گیری از تفریحات و لذت های 
طبیع��ی را ندارند و همین موجب بی مهری 
و بی توجهی آنها به اکوتوریس��م شده است 
و از ط��رف دیگ��ر فعاالن این ح��وزه هم با 
خدمات بس��یار ناچیز و عدم اطالع رس��انی 
کاف��ی  موجب عدم ترغیب مردم به س��مت 

اکوتوریسم شده اند. 
توره��ا ب��ا اس��تانداردهای جهانی پیش 
نمی روند و خدمات بس��یار ضعیف در کنار 
عدم تنوع فعالیت موجب می ش��ود که حتی 
توریس��ت ها بع��د از یک بار امتح��ان دیگر 
حاضر به تحمل سختی و گردش در طبیعت 
نباشند. گویی در ایران اکوتوریسم به معنای 
تحم��ل س��ختی در طبیع��ت تبلیغ ش��ده، 
اقامتگاه های ناامن و غیراستاندارد، غذاهای 
آم��اده، عدم فعالیت های جمعی و مناس��ب، 
همه و همه موجب شده تا این تفکر در بین 

ایرانیان رواج پیدا کند. 

مهرابی می افزاید: مثال توسعه اکوتوریسم 
پایدار در کویره��ا و بیابان ها با وجود منابع 
بالقوه، به علت نبود زیر ساخت ها و امکانات 
الزم، تاکن��ون حت��ی در سط��وح اولیه رخ 
نداده اس��ت. به طوری که طبق پژوهش های 
به عمل آمده کش��ور امارات با وجود اینکه 
از لح��اظ غنای منابع و پتانسیل ها نسبت 
به ایران برتری قابل توجهي ندارد، ب��ه دلیل 
سیاست گذاری و سرمایه گذاری های مناسب 
زیرساختهای  و  امکانات  آوردن  فراهم  و 
بیاباني،  پایدار  اکوتوریسم  توسعه  در  الزم، 

موفق عمل کرده است. 

مدیریت صحیح مناطق کویری و بیاباني 
ش��ناخت  اکوسیستمها،  حفظ  منظور  به 
موجود،  جاذبههای  و  مناب��ع  توسع��ه  و 
فضای  با  متناسب  اقامتگاههای  ساخت 
خاص نواحي بیابان��ی، رونق بخش��یدن به 
فعالیت ه��ای بازاریاب��ی و تبلیغات��ی و نیز 
از  تورگردان��ی  فعالیت ه��ای  سازمانده��ی 

عواملی است که ميتواند با توجه به وسعت 
توسعه  به  کشور  این  در  بیشتر  و جمعیت 
 اکوتوریس��م در کویره��ا و بیابان های ایران 

کمک کند. 

پتانسیل های قابل اجرا
مهراب��ی معتق��د اس��ت: ای��ران در همه 
شاخه های اکوتوریسم قابلیت سرمایه گذاری 
دارد زیرا همان طوری که گفته شد همه این 
بخش ها به صورت بکر و دست نخورده مانده 
و همچن��ان نیازمند ی��اری سرمایه گذاران 
و نظ��ر کارش��ناسان اس��ت. وی می افزاید: 
م��ا در ای��ران ب��ه دو ص��ورت می توانیم به 
ای��ن مقول��ه بنگری��م، راه اول بنیان گذاری 
ی��ک اپراتور بزرگ ب��ا سرمایه گذاری کالن 
است که مسئ��ول برگزاری ان��واع تورهای 
طبیعت گ��ردی سازگ��ار با ان��واع سلیقه و 
همراه با کلیه امکانات استاندارد باشد، چنین 
اپراتوری بالطبع بای��د دارای هلیکوپترهای 
اختصاص��ی، کشتی ه��ا، قایق ه��ا، امکانات 
حمل و نق��ل مناسب و خدمات در حد کافی 
باش��د تا بتواند تحولی در بحث اکوتوریسم 
در ای��ران ایجاد کند و عالوه بر مردم عادی 
بتوان��د اقشار دیگر جامع��ه را هم به سمت 
استف��اده از تورهای اکوتوریسم جذب کند. 
ش��اید در ایران هیچ کدام از اف��راد مرفه از 
تورها بهره نمی گیرند، زی��را امکانات تورها 

بسیار ضعیف است. 
در حال��ت دوم سرمایه گ��ذار بای��د ی��ک 
منطق��ه بکر و مناسب را با کار کارش��ناسی 
برای شروع سرمایه گذاری انتخاب کند، این 
منطقه باید دارای چند ویژگی مهم باش��د 
اول اینکه مکان یابی مناسب داش��ته باش��د 

دوم اینکه سهولت دسترسی داش��ته باشد 
و سوم منطقه فصلی نباش��د یعنی فقط در 
فصول خاصی از سال قابلیت سفر نداش��ته 
و در هم��ه فصول جذاب باش��د ت��ا توجیه 
اقتصادی داشته باشد، سپس در آن منطقه 
یک اقامتگاه مناسب ب��ا امکانات استاندارد 
تاسیس کنن��د، همچنین چنین اقامتگاهی 
بای��د برنامه ه��ای وی��ژه ای ب��رای فعالیت 
توریست ها در نظر بگیرد، در واقع نخستین 
ویژگی یک فعال ای��ن عرصه، فعالیت محور 
بودن است ب��ه این معنا ک��ه بتواند دلیلی 
ب��رای اقامت چن��د روزه مسافران بتراش��د، 
اسب سواری،  برنامه ها دوچرخه سواری،  این 
صخره نوردی و قایق س��واری تا گشت و گذار 
در طبیعت و اکوتوریسم روستایی را شامل 

می شود. 
در ه��ر دو صورت مبال��غ سرمایه گذاری 
کام��ال متغیر اس��ت، اما بای��د بدانید که با 
سرمایه های چند میلیون��ی و مدیریت های 
کوچک پیشرفتی در ای��ن خصوص در کار 

نیست. 

محلی هایی که همکاری نمی کنند
مهراب��ی در ادامه می گوی��د:  اکوتوریسم 
بیشتر ب��ه منابع انسانی نیاز دارد، به همین 
دلی��ل نیازی به ج��ذب سرمایه گذاری های 
سنگین نیست و می تواند فرصت های شغلی 
فراوان��ی ایجاد کند اما تجربه نشان داده که 
همکاری و همدلی محلی ها در اکثر مناطق 
ایران ک��اری مشکل و گاهی پرهزینه است، 
این افراد معم��وال به دنبال کسب سودهای 
کوتاه مدت از گذر مسافران هستند و از این 
رو به جای همکاری با سرمایه گذاران معموال 
پیش دست��ی و حت��ی گاه��ی سنگ اندازی 
می کنن��د، همکاری محلی ه��ای مناطق در 
ای��ران نیاز به آموزش ه��ای طوالنی مدت با 

صرف هزینه های باال دارد. 

برنامه ریزی و سیاست نداریم
ای��ران ب��ا وج��ود داش��تن جاذبه ه��ای 
گردشگری به خاطر عدم اتخاذ سیاست های 
موثر در این بخش، نتوانسته به سهم خود در 
بازار گردش��گری جهان دست یابد، بنابراین 
مشکالت و معض��الت اقتصادی و اجتماعی 
کشور که می تواند با توسعه گردشگری حل 

شود، همچنان باقی می ماند. 
پ��س ضروری به نظر می رس��د با بررسی 
صنع��ت،  ای��ن  چالش ه��ای  و  مشک��الت 
راهکارهای موثری جهت گسترش و توسعه 

آن اتخاذ شود. 
مهرابی هم در این م��ورد می گوید: برای 
رشد صنعت اکوتوریسم در کشور باید افراد 
متخص��ص در ای��ن زمینه ک��ه تحصیالت 
آکادمی��ک دارند و همچنین افراد بومی نیز 
ورود پی��دا کنند. در حال حاضر ش��مار افراد 
متخص��ص در حوزه اکوتوریس��م در کشور 
بسی��ار پایین اس��ت و حتی تالش��ی برای 
توسع��ه و حض��ور افراد متخص��ص در این 

بخش صورت نگرفته است. 
آث��ار  و  طبیعت گ��ردی  جاذبه ه��ای 
اکوتوریست��ی ای��ران، اعم از شناخته ش��ده 
و ناش��ناخته، ف��راوان است. امی��د است تا 
بتوانیم ب��ا ثبت آنها و ساخت��ن مستندات 
جاذبه ه��ای  و  بی نظی��ر  پدیده ه��ای  از 
طبیعت گ��ردی و اکوتوریسمی ایران، گامی 
هرچن��د کوت��اه در راستای توسع��ه پایدار 

کشور برداریم. 
چشم ان��داز آینده صنع��ت توریسم ایران 
ب��دون ایجاد زیرساخ��ت و تدوی��ن برنامه 
بلند م��دت قطع��ا امکان پذی��ر نخواهد بود. 
هرچند در این مسیر موانع بزرگی از جمله 
اختالفات سیاسی، فرهنگی، مذهبی و... به 
چشم می خورد، ام��ا قطعا با انعطاف پذیری 
و فعالی��ت مسئوالن��ه می ت��وان به گونه ای 
تصمیم گیری کرد ک��ه منافع ملی در تمام 

عرصه ها حفظ شود. 
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سرنخ

ذرت بکارید
کالف اول

مرب��وط  مشک��الت 
به کمب��ود آب تقریبا 
جهانی است و در همه 
دنی��ا بح��ث مدیریت 
صحی��ح مناب��ع آب��ی 
ب��ه بحث��ی همگان��ی 
در هم��ه زمینه های صنعت، کش��اورزی و حتی آب 
ش��رب تبدیل ش��ده است، در بخش های کشاورزی 
در بعض��ی کشوره��ای پیشرفته استف��اده از یونجه 
ک��ه یکی از غالت ب��ا نیاز آبی متوس��ط است تغییر 
ش��کل داده و استفاده از یونجه کم ش��ده و به طرف 
یونجه سیلو ش��ده می رود ک��ه سال به سال نیز یونجه 
سیلو شده کمتر صرف شده و در بسیاری از کشورها 
نیز به سمت ذرت و ذرت سیلو شده پیش می رود، در 
واقع یک کیلو ماده خشک حاصل از ذرت سیلو شده 
یک س��وم یک کیلو ماده خش��ک حاصل از یونجه به 

آب نیاز دارد.
کارشناسان معتقدند در کشور ما هم در صورتی که 
ذرت و ذرت سیلو ش��ده کیفیتش افزایش پیدا کند و 
ش��رایطی که باید انجام و لحاظ ش��ود، ممکن است 
ج��ای یونجه را بگیرد. در این خصوص حمید امانلو، 
است��اد دانشگاه زنجان می گوی��د: در رقابت بین دانه 
ذرت و دان��ه ج��و همچن��ان دانه ذرت ب��ا توجه به 
ش��رایط جهانی و بین المللی و کشوری در این است 
ک��ه دانه ذرت روند رو به افزایش را به خود گرفته و 
جو به دلیل مصارفی که دارد در سیستم های ارزیابی 

ارزش های غذایی عقب افتاده است.
این کارش��ناس معتقد است: فق��ط در صورتی که 
قیمت جو پایین تر از ذرت باشد می تواند یک سوم از 
غالت را به خودش اختصاص دهد در غیر این صورت 

هیچ دلیلی برای به کار بردن جو نیست.
م��ا هم در این کالف می خواهیم به سرمایه گذاران 
بخش کشاورزی پیشنه��اد دهیم با توجه به مزایای 
دان��ه ای مانند ذرت و همچنین نی��از آبی کمتر آن، 
کشت این دانه را با بهره گیری از نظرات کارش��ناسی 
افزایش داده و ب��ه سمت کشت غله هایی با نیاز آبی 

کمتر حرکت کنند.

کالف دوم
ف��ارس یکی  است��ان 
و  بزرگ  استان ه��ای  از 
توانمن��د ایران است که 
بخش های  در  هم��واره 
صنع��ت  و  کش��اورزی 
نقش بسزایی در اقتصاد 
کش��ور ایفا ک��رده است، کش��اورزی ای��ن استان تا 
ح��دود بسیاری پیشرفت ک��رده و در بسیاری موارد 
ب��ا استفاده از ظرفیت های ای��ن استان موفقیت های 
چشمگی��ری به عمل آورده است ام��ا مسئوالن این 
استان معتقدند که در بخ��ش صنایع معدنی آنگونه 
ک��ه باید، به این استان توجه نش��ده و معادن بسیار 
زیادی در است��ان فارس وجود دارند که بهره برداری 
از آنه��ا می توان��د در رونق اقتص��ادی و تقویت سایر 

بخش ها موثر واقع شود.
 ب��ه گ��زارش ایسن��ا، ضرغ��ام صادق��ی، نماینده 
مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: در 
استان فارس دارای مع��ادن گوناگون هستیم، کافی 
است ک��ه فعالیت ه��ا در این زمینه بیشتر ش��ود تا 
سرمایه گذاری بیشتری ش��اهد باشیم و بوروکراسی 
اداری را ب��رای تقویت در ای��ن زمینه کمتر کنیم تا 
رغب��ت سرمایه گ��ذاران برای سرمایه گ��ذاری فراهم 
ش��ود. صادقی با بیان اینکه اش��تغالی ک��ه از درون 
صنعت بیرون می آید به مراتب مستمرتر و پایدارتر از 
بخش کشاورزی است، خاطرنشان کرد: برای فعال تر 
شدن این بخش باید زمینه های ترغیب و تشویق در 
زمینه سرمایه گذاری فراهم ش��ود ک��ه با یک برنامه 

میان مدت قابل اجراست.
وی اضافه ک��رد: مسئوالن استان در زمینه بالفعل 
ش��دن ظرفیت های معدنی است��ان نیازمند تحرک، 
جه��ش و فعالی��ت بیشتری هستند ت��ا زمینه فعال 

کردن این بخش مهم بیش ازپیش فراهم شود.
م��ا ه��م در این کالف ب��ه فعاالن صنای��ع معدنی 
پیشنهاد می دهیم با توجه به ظرفیت های این استان 
در ای��ن خصوص و همچنین نیاز ب��ه توجه از سوی 
سرمایه گذاران مستقل و خصوصی، توجه ویژه ای به 

این استان و پتاسیل های آن داشته باشند.

سرمایه های آموختنی

تجربه های کارآفرینان و س�رمایه گذاران باس�ابقه و موفق همیش�ه 
می تواند چراغ روش�نی برای ش�روع راه پرتالطم سرمایه گذاری باشد، 
از این رو از کارآفرینان موفق دنیا این س�وال مهم پرسیده شده »آرزو 
می کردید قبل از ش�روع کس�ب و کار تان چه تجربه هایی کس�ب کرده 

بودید؟«
در این بخش هر روز پاسخ یکی از این کارآفرینان را نقل می کنیم 

تا سرمشق راه تان قرار دهید...

  چیزی که دوست داشتم می دانستم اهمیت شناخت نقاط قوت و ضعفم 
بود قبل از اینکه وارد کس�ب وکاری ش�وم و اینک�ه چگونه از آنها هر روز 

استفاده کنم. 

جیسون سی. رایمر
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گزارشی درخصوص فرصت های سرمایه گذاری در صنعت اکوتوریسم

سودای سود از شن و مه

توسعه سرمایه گذاری در کشاورزی و 
آبزی پروری هرمزگان محدودیتی ندارد

دبیرکل خان��ه کشاورز ای��ران گفت: ب��رای توسعه 
سرمایه گذاری در بخش صیادی و آبزی پروری در استان 

هرمزگان محدودیتی وجود ندارد. 
به گ��زارش ف��ارس، عیسی کالنت��ری در نخستین 
همایش فرصت های سرمایه گ��ذاری استان هرمزگان، 
اظهار داش��ت: کشاورزی این است��ان در دو نوع آبی و 
در آب ک��ه همان صیادی و آبزی پ��روری است، انجام 
می پذی��رد.  وی افزود: برای توسع��ه سرمایه گذاری در 
بخش صی��ادی و آبزی پ��روری در است��ان هرمزگان 

محدودیتی وجود ندارد. 
دبیرکل خانه کش��اورز ایران ادامه داد: هنوز از سهم 
و ت��وان آب های آزاد به اندازه متوسط کشورهای دیگر 
استف��اده نکرده ای��م و کش��اورزی آبی ک��ه استفاده از 
آب های سرزمین است محدودیت دارد و این در حالی 
است که ایران یکی از خشک ترین کشورها و همچنین 
استان هرمزگان نیز یکی از خشک ترین استان هاست. 

کالنتری ب��ا بیان اینک��ه در مکان های��ی که بارش 
ک��م اس��ت کش��اورزی سنتی توجی��ه اقتص��ادی و 
زیس��ت محیطی ندارد، عنوان کرد: کش��اورزی باید با 
تکنولوژی نوین و درآمد باال و انرژی بری پایین باش��د 
و سرمایه گ��ذاری در کش��اورزی با تکنول��وژی نوین و 
صیادی، شیالت، آبزی پروری در استان هرمزگان هیچ 

محدودیتی ندارد. 

چشم انداز آینده صنعت توریسم 
ایران بدون ایجاد زیرساخت 
و تدوین برنامه بلند مدت قطعا 
امکان پذیر نخواهد بود. هرچند 

در این مسیر موانع بزرگی از جمله 
اختالفات سیاسی، فرهنگی، مذهبی 

و... به چشم می خورد، اما قطعا با 
انعطاف پذیری و فعالیت مسئوالنه 
می توان به گونه ای تصمیم گیری 

کرد که منافع ملی در تمام عرصه ها 
حفظ شود

شکوفه میرزایی 

سرمایه گذاری در گردشگری مبتنی  بر طبیعت، رشد فزاینده ای 
در نظ��ام بازار جهانی گردش��گری دارد. مکان های هدف این نوع 
گردش��گری عمدتا پارک ه��ای ملی، رودخانه ه��ا، ذخیره گاه های 
حیات وحش، کویرها، کوه ها، سیماهای طبیعی جذاب و تماشایی و 
مناطق بکر و دست نخورده است. اکوتوریسم مسئله ای است که باید 
به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، ولی آنچه مهم 
است این که اکوتوریسم به عنوان یک صنعت و یک منبع حفاظت از 
طبیعت که توام با درآمد زایی است، مطرح می شود. اگر اکوتوریسم 
در بسیاری از ش��هرهای جهان به یک منبع پر درآمد تبدیل شده 
نباید تردید کرد که ناشی از برنامه ریزی دقیق و علمی بوده است. 
گرچ��ه اهمیت نسبي اکوتوریسم در مقایسه با توریسم توده ای 
یا سنتي مرسوم هنوز پایین است اما در بعضي از کشورها مانند 
آفریقای شرقي و جنوبي، کاستاریکا، هند، نپال، اکوادور، اندونزی، 

استرالیا و ایاالت متحده آمریکا به سرعت در حال توسعه و کسب 
اعتبار است. به طور مث��ال کاستاریکا در آمریکای مرکزی یکي از 
پیشروان توسعه اکوتوریسم است. 27 درصد سرزمین این کشور 

به ذخایر طبیعي اختصاص داده شده است. 
با  توانسته اند  این کشور  در  اکوتوریسم  توسعه  سیاستگذاران 
گیاهي  گونه های  و  از حیوانات  زیادی  تعداد  برنامه ریزی خود 
بومي کاستاریکا را حفظ کنند و با به کارگیری شیوه های تبلیغاتي 
جلب توریست، اکوتوریست ه��ای زیادی را برای دیدن حیوانات و 
گیاهان بومي و نایاب خود جذب کنن��د. آژانس حیات وحش کنیا 
در سال1۹۹۵ اع��الم ک��رد 8۰ درصد بازار جهانگردی این کشور 
متکي به حیات وحش آن است که در واقع یک سوم کل درآمد 
ارزی کشور کنیا را توریست های عالقه مند به دیدن از پارک های 

حفاظت شده این کشور مي پردازند. 

 مدیرعامل سازم��ان بنادر و دریان��وردی گفت: توسعه 
دریامحور نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است. 

به گ��زارش مهر، محمد سعیدنژاد در نخستین همایش 
فرصت ه��ای سرمایه گذاری استان هرمزگان، با بیان اینکه 
11 بندر تجاری بزرگ در کشور وجود دارد، افزود: 11 بندر 
بزرگ در شم��ال و جنوب کشور وجود دارد که مهم ترین 

آنها بندرشهید رجایی در هرمزگان است. 
وی به تغییرات اقلیمی ط��ی سال های اخیر اشاره کرد 
و گفت: با تغییرات اقلیم��ی به ویژه در مسائل آبی باید به 
بحث توسعه دریامحور بیشتر توجه کرد واین امر نیازمند 

برنامه ریزی های کالن و عمده و نقشه راه است. 
مدیرعامل سازمان بن��ادر و دریانوردی با اشاره به اینکه 
توسعه دریامحور نیازمن��د سرمایه گذاری بخش خصوصی 
است، افزود: سرمایه گذاران می توانند در بنادر به ویژه بنادر 
کوچ��ک که نقش عمده ای در زندگی مردم منطقه دارد و 
تکمیل پروژه های موجود دریایی در بنادر بزرگ ورود پیدا 
کنند و در این زمینه دولت و سازمان بنادر و دریانوردی از 

آنها حمایت های ویژه خواهد داشت. 
وی ب��ه بخش مسافرب��ری دریایی اشاره ک��رد و افزود: 
سال جاری تردد مسافربری دریایی به مرز 1۵ میلیون نفر 

رسیدکه در این بخش رشد 1۴ درصدی را داشته ایم. 
وی ادام��ه داد: در بحث مسافربری باید گفت ۹۵ درصد 
حمل و نقل مسافربری در است��ان هرمزگان بوده است که 
نشان دهنده نیاز ورود سرمایه گذاران درتمامی زمینه های 
دریای��ی در این استان است.  مدیرعام��ل سازمان بنادر و 
دریان��وردی کشور با بیان اینکه بن��در شهید رجایی هاب 
منطق��ه اس��ت، اف��زود: بندرشهیدرجایی به عن��وان هاب 
منطقه خلیج ف��ارس مهم ترین بن��در ای��ران در رقابت با 
بن��ادر منطقه است.  وی ادام��ه داد: طی 2۰ سال گذشته 
بنادری در منطقه رشد کرده اند که جزو بنادر بزرگ جهان 

مطرح هستند و تنها بندری که می تواندبا آنها رقابت کند 
بندرشهید رجایی است. 

 وی با بیان اینکه با کمک های استاندار هرمزگان میزان 
دو هزار و ۴۰۰ هکتار به پس کرانه بندرشهید رجایی افزوده 
شده است، گفت: بندرشهید رجایی 2۴۰۰ هکتار مساحت 
دارد ک��ه با افزود شدن این میزان ب��ه ۴8۰۰ تا پنج هزار 

هکتار خواهد رسید. 
وی گف��ت: اضافه کردن این می��زان پس کرانه به دلیل 
درخواست ه��ای متعدد بخش خصوصی ب��رای حضور در 

بندرشهید رجایی و سرمایه گذاری در آن بوده است. 

توسعه دریامحور نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است



چن�دی پی�ش س�ازمان مدیری�ت صنعت�ی 
در هفدهمی�ن دوره رتبه بن�دی، ش�رکت های 
برتر ایران�ی را معرفی کرد. در حاش�یه معرفی 
500 ش�رکت برتر، علی محمد گ�ودرزی، با ارائه 
پیام محمدرضا نعم�ت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تج�ارت گفت: توس�عه صنعتی ه�دف بزرگی 
اس�ت که رفاه و امنی�ت و ق�درت چانه زنی در 
مجامع بین المللی را برایمان به ارمغان می آورد. 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
هنوز با به کارگیری فناوری های کهنه، گرفتاری 
داری�م و نمی توانی�م در بازاره�ای بین الملل�ی 

حض�ور یابیم، چ�ون دارایی های م�ا در خدمت 
اقتص�اد صادرات گ�را نیس�ت. وی اضاف�ه کرد: 
وزی�ر صنعت، معدن و تج�ارت از مجامع علمی 
و س�ازمان مدیری�ت صنعتی درخواس�ت دارد 
ک�ه بتوانند براس�اس تجزی�ه و تحلی�ل نتایج 
ای�ن رتبه بندی، سیاس�ت های صنعتی کش�ور 
را به عن�وان قطب نم�ا تبیین کنند. اس�اس این 
صحبت چالش ه�ای مختلفی را در میان مجامع 
علمی ایجاد کرده است. اینکه این رتبه بندی در 
ش�رایط اقتصادی فعلی که شرکت ها در شرایط 
یکس�ان رقابت ق�رار ندارن�د تا چه ح�د قابل 
اعتناس�ت از یک سو و از س�وی دیگر در صدر 
قرار گرفتن ش�رکت های وابس�ته به انرژی های 

طبیع�ی که در جهت مخالف سیاس�ت دوری از 
اقتصاد نفتی اس�ت از س�وی دیگ�ر، معیار قرار 
دادن این رتبه بندی را به چالش کش�یده است. 
انتخاب ش�اخص های عمومی چون میزان ارزش 
افزوده، بیشترین سودآوری، بیشترین صادرات 
و باالترین ارزش بازار ب�رای صنایع ناهمگن در 
شرایط غیر رقابتی سبب شده تا این رتبه بندی 
چندان ارزش تحلیلی نداش�ته باش�د و مجامع 
علم�ی را بر آن دارد تا اع�ام کنند که انتخاب 
این رتبه بندی به عنوان قطب نمای اقتصادی راه 
ب�ه جایی نمی ب�رد. در این گزارش تاش ش�ده 
تا به برخی از ناکارایی های رتبه بندی س�ازمان 

مدیریت صنعتی پاسخ داده شود. 

بررسی رتبه بندی برترین های اقتصاد ایران

دو نگاه به یک انتخاب

شنبه
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رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان 
اثرگذاری در اقتصاد

هر س��اله س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی، موفق ترین 
بنگاه های تج��اری و صنعتی را در قالب 500 ش��رکت 
برت��ر و بزرگ ایران رتبه بندی می کند. براس��اس میزان 
اثرگ��ذاری فعالی��ت بنگاه ه��ا در ابعاد اقتص��اد ملی که 
رابطه مس��تقیمی با میزان فروش شرکت دارد، گزینش 
و رتبه بندی ش��رکت ها در مرحله اول براساس شاخص 
»حجم فروش« تعیین می ش��ود. با توجه ب��ه آمار ارائه 
ش��ده از سوی س��ازمان مدیریت صنعتی، حجم فروش 
100 ش��رکت اول سال 93 براساس اطالعات مالی سال 
گذشته، معادل 528 هزار و 230 میلیارد تومان بوده که 
در مقایسه با حجم فروش 100 شرکت برتر سال پیش 
از آن، بیش از 49 درصد رشد داشته است. فروش شرکت 
اول فهرست نیز نسبت به فروش شرکت صدم، 38 برابر 
بزرگ تر است. 10 ش��رکت ابتدای فهرست نیز فروشی 
معادل 19 برابر فروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند. 
15 شرکت باالی فهرس��ت نیز 50 درصد جمع فروش 
100 شرکت را ش��کل می دهند که نشان دهنده درجه 
تمرکز در وضعیت شرکت های بزرگ ایران است. جایگاه 
و رتبه غول های اقتصادی ایران در حالی مش��خص شده 
ک��ه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در پیام��ی از مجامع علمی و س��ازمان مدیریت صنعتی 
درخواست کرد تا با تجزیه وتحلیل نتایج این رتبه بندی، 
سیاس��ت های صنعتی کشور را به عنوان قطب نما تبیین 
کنند. 10 ش��رکت اول رتبه بندی سال 1393 براساس 
اطالعات مالی س��ال گذشته، به ترتیب شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس، ش��رکت پاالیش نفت اصفهان، شرکت 
صنای��ع پتروش��یمی خلیج فارس )هلدینگ(، ش��رکت 
سرمایه گذاری غدیر )هلدینگ(، شرکت گروه گسترش 
نفت و گاز پارس��یان )هلدینگ(، بانک ملت )هلدینگ(، 
ش��رکت س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان 
صنعت نفت )هلدینگ(، بانک تجارت )هلدینگ(، بانک 
پارسیان )هلدینگ( و ش��رکت ایران خودرو )هلدینگ( 
است. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اعالم اسامی 
ش��رکت های برتر امس��ال گفت: ش��رکت  پاالیش نفت 
بندرعباس، رتبه  اول را با 40 هزار میلیارد تومان فروش 
کس��ب کرد و این در حالی اس��ت که این ش��رکت سال 
گذشته رتبه دوم را در اختیار داشت. مجتبی رجب بیگی 
در همایش رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران اعالم کرد: 
حجم فروش 100 ش��رکت اول براس��اس اطالعات مالی 
س��ال گذش��ته528 هزار و 230 میلیارد تومان است که 
نس��بت به کل فروش همین 100 شرکت در سال قبل، 
بیش از 49 درصد رش��د فروش را نشان می دهد. به گفته 
وی، فروش صدمین شرکت نیز هزار و 51 میلیارد تومان 
است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 54 درصد رشد 
داشته است. وی افزود: از نظر باالترین میزان ارزش افزوده، 
بیشترین س��ودآوری، بیشترین صادرات و باالترین ارزش 
بازار، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ( در 
رتبه اول قرار دارد. رجب بیگی با بیان اینکه مانند سال های 
پیشین بیش��ترین دارایی ها در اختیار بانک ها بوده است، 
اظهار کرد: در بخش بیشترین دارایی ها بانک ملت در رتبه 
اول قرار گرفته اس��ت. بیشترین رشد فروش نیز به بانک 
دی ب��ا 270 درصد افزایش تعلق گرفته اس��ت. به گفته 
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، بیشترین اشتغال زایی 
نیز مربوط به شرکت ایران خودرو )هلدینگ( با 50 هزار و 
921 نفر کارمند بوده است. شرکت های سایپا )هلدینگ( 
ب��ا بیش از 36 هزار نفر، بانک صادرات ایران )هلدینگ( با 
32 هزار و 713 نفر، شرکت مخابرات ایران )هلدینگ( با 
31 هزار و 588 نف��ر و بانک ملت )هلدینگ( با 27 هزار 
و 790 نفر کارمند در رتبه های بعدی قرار دارند. براساس 
آمارهای ارائه شده از سوی رجب بیگی، شرکت پتروشیمی 
پردیس نیز بیش��ترین بازدهی ف��روش را در اختیار دارد. 
پس از آن ش��رکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
)هلدینگ(، شرکت پتروشیمی مارون )هلدینگ(، شرکت 
پتروشیمی خارک و شرکت پلیمر آریاساسول قرار دارند. 

مجید درویش، مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر در 
مورد مهم ترین اهداف رتبه بندی گفت: تولید اطالعات در 
مورد بنگاه ها و شفاف سازی فضای کسب و کار، رتبه بندی 
ش��رکت ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد و گسترش 
رقابت سه هدف کلیدی انجام رتبه بندی شرکت های برتر 
ایران اس��ت. وی در ادامه گفت: فروش نخستین شرکت 
در رتبه بندی امس��ال 40 هزار میلی��ارد تومان و فروش 
پانصدمین شرکت 50 میلیارد تومان است. در واقع فروش 
نخستین شرکت 802 برابر فروش پانصدمین شرکت است. 
دروی��ش اعالم ک��رد، رتبه بن��دی IMI-100 مانند 
رتبه بندی های مش��ابه مث��ل Fortune 500  برتری 
ش��رکت ها را از جنبه ای خاص نش��ان می دهد. در حال 
حاضر در س��طح منطقه رتبه بندی DS100 نیز انجام 
می شود. به گفته درویش، در رتبه بندی امسال شرکت ها 
ب��ه 29 گروه صنعتی نیز تقس��یم بندی ش��ده اند. نتایج 
رتبه بندی س��ال 1393 در حالی منتش��ر ش��ده که در 
گزینش ش��رکت های برت��ر ایران سال هاس��ت که معیار 
فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. رقم فروش در مورد 
کلیه ش��رکت ها رقم فروش خال��ص و در مورد بانک ها و 
موسسات مالی جمع درآمد مشاع و غیرمشاع )بهره ای و 
غیربهره ای( است. از آنجایی که میزان اثرگذاری فعالیت 
یک بنگاه اقتصادی در ابعاد اقتصاد ملی، رابطه مستقیمی با 
میزان فروش شرکت دارد، گزینش و رتبه بندی شرکت ها 
در مرحله اول براس��اس شاخص »حجم فروش« صورت 
می گیرد. با توجه به عمومیت فهرس��ت شرکت های برتر 
ای��ران و وج��ود انواع ش��رکت های تولی��دی و خدماتی 
شرکت کننده در این رتبه بندی، جهت همگن کردن رقم 
فروش این ش��رکت ها، در مورد اکثر شرکت های تولیدی 
و خدمات��ی رقم فروش خالص آنها منظور می ش��ود، در 
مورد بانک ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها 
استفاده می ش��ود و مجموع درآمدهای بیمه ای و درآمد 
حاصل از سرمایه گذاری ها نیز در مورد شرکت های بیمه ای 
لحاظ می ش��ود. پس از گزینش و رتبه بندی ش��رکت ها 
براساس شاخص »میزان فروش«، این شرکت ها براساس 
میزان فروش به دس��ته های صدتایی تقس��یم می شوند 
و ش��رکت های هر دسته براس��اس 27 شاخص دیگر در 
دس��ته بندی های »ش��اخص های اندازه و رشد شرکت«، 
»ش��اخص های س��ودآوری و عملکرد«، »ش��اخص های 
صادرات«، »شاخص های نقدینگی«، »شاخص های بدهی« 

و »شاخص های بازار« مقایسه و رتبه بندی می شوند. 
منبع: سازمان مدیریت صنعتی

ثروتمند شدن از راه های غیر دولتی و 
بدون میراث پدری 

ثروتمندتری��ن اف��راد جه��ان، افرادی هس��تند که 
در مرکز توجه ق��رار دارند  . چگونگی ثروتمند ش��دن 
آن ها، تحصیالت، موقعیت سیاس��ی و اجتماعی، سن 
و ش��غل این افراد، از جمله مواردی اس��ت که نه تنها 
برای کارشناس��ان اقتص��ادی، بلکه برای بس��یاری از 
مردم جذاب است  . نش��ریه فوربس، هر سال فهرستی 
از ثروتمند ترین افراد دنیا منتشر می کند  . گرچه جایگاه 
افراد حاضر در این فهرست 15 نفره، اغلب با چند پله 
صعود و سقوط همراه است   اما جایگاه برخی چهره های 
مش��هور در این فهرست دائمی اس��ت  . ایاالت متحده 
با 11 نف��ر، حضور قدرتمندی در این فهرس��ت دارد  . 
البته نگاهی به 50 ثروتمند دنیا باعث گس��ترش تنوع 
کشورهای حاضر در فهرس��ت می شود  . اما باز هم این 
ایاالت متحده است که مقام نخست را به خود اختصاص 
می دهد  . تنوع شغلی افراد حاضر و حضور فعاالن عرصه 
تکنولوژی در این فهرس��ت، کامال محس��وس اس��ت  . 
یکی از نکته های اش��تراک بین اغلب این ثروتمندان، 
خود اتکای��ی و ابتکار و خالقیت ف��ردی برای ثروتمند 
ش��دن اس��ت  . به عبارت دیگر، تقریبا تمامی افراد این 
فهرست بدون ثروت موروثی یا وابستگی های دولتی به 

جایگاه فعلی رسیده اند  . 

بیل گیتس با 79.3 بیلیون دالر دارایی
چهره و نام بیل گیتس برای اغلب مردم دنیا آشناست 
و نی��از چندانی به معرفی ندارد  . این نابغه 60 س��اله با 
تاسیس شرکت مایکروسافت، نه تنها دنیای تکنولوژی 
را متحول ساخت، بلکه پله های پیشرفت اقتصادی را در 
کوتاه ترین زمان طی کرد . بیل گیتس در خانواده ای با 
رفاه متوسط اقتصادی بزرگ شد و برای شروع کارش 
به ثروت افسانه ای یا سرمایه هنگفتی وابستگی نداشت  . 
تنها س��الح او برای پیروزی در می��دان اقتصاد، نبوغ 
و اس��تعداد ذاتی بود  . با گذش��ت سال ها و رشد سریع 
مایکروس��افت، حاال او ثروتمندترین مرد جهان است . 
فعالیت های متعدد خیرخواهانه و بش��ر دوستانه او در 
بنیاد رس��می خیریه اش باعث شده، محبوبیت جهانی 

جزو صفات همیشگی او باشد . 

کارلوس اسلیم با 75.1 بیلیون دالر دارایی
تمامی افرادی که قصد داش��ته باش��ند از سراس��ر 
آمری��کای التین با هر بخش از دنی��ا تماس گیرند . از 
خطوط مخابراتی این مرد مکزیکی تبار استفاده خواهند 
کرد  . خطوط مخابراتی ش��رکت اسلیم 18 کشور را در 
قاره آمریکا پوش��ش می دهد و با بیش از 265 میلیون 
مشتری، س��هم تقریبی 70درصد از بازار تلفن همراه 
و 80درصد از خط��وط ثابت را به خود اختصاص داده 
اس��ت  . با جود اینکه کارلوس اسلیم در مکزیک اقامت 
دارد، ام��ا حضوری فعال در بازارهای بورس و مبادالت 
تج��اری ایاالت متحده دارد  . او س��هامدار بس��یاری از 
شرکت ها در مکزیک و آمریکاست  . داشتن سهام ثابت 
در نشریه نیویورک تایمز از س��هام های جالب اوست  . 
وی در بنیاد خیریه گیتس، بنیاد چلس��ی و بس��یاری 
از نهادهای خیریه دیگر نیز فعالیت های بشر دوس��تانه 

انجام می دهد. 

وارن بافت با 72.2 بیلیون دالر دارایی 
وارن بافت 84 س��اله به معنای واقعی، مردی بی نظیر 
در عرص��ه اقتصاد اس��ت  . این کارآفری��ن و مدیرعامل 
شرکت مش��هور برکش��ایر هاتاوی، در هر زمینه ای، از 
س��رمایه گذاری در بورس گرفته تا تاس��یس بنگاه های 
اقتصادی موفق عمل ک��رده . وی رکورددار موفقیت در 
بازار بورس آمریکاست  . از سوی دیگر، اعطای بیش از 20 
میلیارد دالر به خیریه های مختلف باعث شده، به یکی 

از نیکوکارترین افراد در زمینه امور خیریه تبدیل شود.

آمائونیکا اورتگا با 67بیلیون دالر دارایی 
ای��ن ش��هروند مادری��دی، لق��ب »ثروتمندتری��ن 
خرده ف��روش جهان« را به خود اختصاص داده اس��ت  . 
اما علت این لقب به ش��روع کار او باز می گردد  . اورتگا 
که فرزند یک کارگر راه آهن بود، با س��رمایه ای بسیار 
ناچیز و خرده فروشی لباس در یک فروشگاه کار خود 
را آغاز کرد، اما این روزها گستره فعالیت های او بسیار 
وسیع است  . از ریاست ایندیتکس و مالکیت 60درصد 
از مجموعه ایندیتکس گرفته، تا فعالیت در بازار امالک 
و س��رمایه گذاری در ساخت آسمانخراش های میلیارد 

دالری در مادرید، نیویورک و لندن  . 

لری الیسون با 54 بیلیون دالر 
ش��اید، کمتر کس��ی می توانس��ت حدس بزند لری 
الیسون 70 ساله که متولد نیویورک و پرورش یافته در 
خانواده ای متزلزل و نسبتا فقیر است و دو بار تحصیالت 
دانش��گاهی را نیمه کاره رها کرده، روزی پنجمین مرد 
ثروتمند جهان باش��د  . اما اس��تعداد ویژه الیس��ون در 
ریاضیات و برنامه نویس��ی ابتدا باعث اس��تخدامش در 
ش��رکت IBM و سپس، تاسیس ش��رکت اوراکل در 
س��ال 1977 میالدی شد . اوراکل به سرعت به یکی از 
برترین شرکت ها در زمینه برنامه ریزی و ارائه برنامه های 
کاربردی در سراس��ر آمریکا برای کسب و کار و تجارت 
الکترونیک و اینترنتی تبدیل ش��د  . هجوم شرکت های 
نام آشنا و بزرگ برای کمک گرفتن از مشاوران شرکت 
اوراکل، پایان موفقیت های الیسون نبود  . از سال 2004 
لری الیس��ون در اقدامی هوش��مندانه شروع به خرید 
ش��رکت های ب��زرگ و کوچکی کرد ک��ه فعالیت های 
مشابه با شرکت او انجام می دادند  . با این روش هم رقبا 
را کاهش داد و هم منظومه تحت سرپرستی خود را در 

سراسر ایاالت متحده گسترش داد  . 

فعاالن عرصه تکنولوژی و خانواده های مشهور 
مقام ششم تا پانزدهم فهرست فوربس، نکات جالبی 
را شامل می شود  . حضور خانواده کخ )چارلز رتبه شش 
و دیوی��د رتبه هفتم(، خانواده والتون )کریس��تی رتبه 
هش��تم، جیم رتبه 10، آلیس رتبه 11، رابسون رتبه 
12 ( و حضور یک چهره شناخته شده دیگر در عرصه 

تکنولوژی یعنی مارک زوکربرگ جوان در رتبه 15  . 

آزموده دریچه

سارا برومند 
ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت 

مجتب�ی کب�اری، مدیرعام�ل س�رمایه گذاری 
ارزش آفرینان پاس�ارگاد معتقد اس�ت که معیار 
حجم فروش در دنیا معیار مناسب و قابل اهمیتی 

است. 
نظر ش�ما درب�اره رتبه بن�دی س�ازمان مدیریت 
صنعتی و نقش این رتبه بندی در توسعه اقتصادی 

کشور چیست؟! 
یکی از معیارهای جهانی برای رتبه بندی ش��رکت ها 
 fortune میزان فروش است که هر سال توسط مجله
500 شرکت برتر براس��اس این معیار تعیین می شود. 
بر همین اساس فروش یکی از معیارهای سایز و اندازه 
ش��رکت اس��ت. البته جمع دارایی و میزان سودآوری 
و ش��اخص های دیگ��ری در ای��ن رتبه بن��دی اهمیت 
دارد ام��ا در دنیا میزان فروش یک��ی از مهم ترین این 
معیارهاس��ت. هر س��ال هم میزان حضور هر کشور در 
این رتبه بندی اعالم می شود. رشد اقتصادی در نتیجه 
مجموع خدم��ات وکاالهای فروش رفت��ه در اقتصاد را 
مدنظ��ر قرار می دهند و جمع کل آن را در مقایس��ه با 
س��ال های قبل اندازه می گیرن��د و در این میان تعیین 
می کنند که آیا رش��د اقتصادی صورت گرفته است یا 
خی��ر. بنابرای��ن معیار حجم فروش س��ازمان مدیریت 

صنعتی معیار مناس��بی برای رتبه بندی شرکت هاست. 
این رتبه بندی می تواند معیاری برای اعتبار س��نجی و 

دریافت تسهیالت قرار بگیرد. 
جن�اب طلوع�ی اش�راقی معتقدن�د ک�ه هرچند 
این ش�اخص های عموم�ی در ای�ن رتبه بندی در 
نظر گرفته ش�ده، اما در زمینه ارائه تس�هیات و 
اعتبار س�نجی نمی ت�وان ش�رکت های ناهمگن را 
در کن�ار یکدیگر رتبه بندی کرد، ش�ما این امر را 

چگونه می بینید؟! 
این صحبت درستی است، اما در رتبه بندی سازمان 
مدیریت صنعتی یک رتبه بندی کالسه شده وجود دارد 
و صنایع مختلف در تقس��یم بندی خودشان نیز به طور 
جداگانه بررسی می ش��وند. مثال صنایع پتروشیمی به 
ش��کل جداگانه با یکدیگر مقایس��ه می ش��وند. اما این 
درس��ت اس��ت که در کل میزان فروش این شرکت ها 
را بس��نجیم و ببینیم در توس��عه اقتصادی هر یک از 
اینها چه سهمی داش��ته اند. در این رتبه بندی اهمیت 
شرکت ها بررسی نمی ش��ود بلکه میزان اثرگذاری آنها 

در توسعه اقتصادی بررسی می شود. 
با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی و صنایع انرژی 
بیس ما، اغلب در صدر این جدول قرار دارند، پس 

اقتصاد ما یک اقتصاد مبتنی بر صنایع انرژی بیس 
اس�ت و نمی توان این امر را معیار مناس�بی برای 

سیاست گذاری اقتصادی قرار دهیم؟ 
بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی کشور ما متعلق 
به ش��رکت های پتروشیمی است و همین اهمیت آنها 
را در اقتص��اد تعیی��ن می کند. ش��ما پی��ش قضاوتی 
در زمینه م��الک این رتبه بندی در سیاس��ت گذاری 
اقتص��ادی دارید و به نوعی منتقد معیار قرار دادن این 
رتبه بندی هس��تید. معیار سیاس��ت گذاری اقتصادی 
ارزش افزوده و مزیت رقابت پذیری است و سیاست ها 
و اعتباردهی ه��ای اقتصادی نیز باید براس��اس مزیت 
رقابتی پایدار ش��کل بگیرد، ه��ر صنعتی چه کوچک 
و چ��ه بزرگ بتوان��د وارد این پروس��ه مزیت رقابتی 
و ایج��اد ارزش افزوده ش��ود در سیاس��ت اقتصادی 
بای��د مورد توجه قرار گرفته و از آن س��و هر صنعتی 
چ��ه کوچ��ک و چه ب��زرگ نتوان��د در ای��ن فرآیند 
ارزش آفرین��ی و مزی��ت رقابتی وارد ش��ود و با کمک 
یارانه و سوبس��ید برقرار باشد نمی تواند مالک توسعه 
قرار گیرد. بنابراین جناب نعمت زاده به این امر واقف 
اس��ت و با در نظر گرفتن این دو امر فراخوان تحلیل 

براساس رتبه بندی را داده است.

مجتبی کباری: 

حجم فروش، معیار مناسبی برای اعتبار سنجی است 

عباس طلوعی اش�راقی، مدرس دانشگاه معتقد 
اس�ت که همگن بودن در رتبه بندی بسیار اهمیت 
دارد و در غیر این صورت با عمومی شدن شاخص ها 

این رتبه بندی اثرگذاری خود را از دست می دهد.
قرار دادن رتبه بندی س�ازمان مدیریت صنعتی را 
به عنوان معیار تعیین سیاست های اقتصادی چگونه 

ارزیابی می کنید؟! 
فرا تر از رتبه بندی تعیین شده توسط سازمان مدیریت 
صنعتی، متاسفانه امر دهش��تناکی در کشور ما در حال 
ش��کل گیری اس��ت و آن تمایل به اول بودن اس��ت . این 
تمایل به اول بودن مجازی و نه واقعی است . درحال حاضر 
ش��رکت های متعددی در حال رتبه بندی صنایع هستند 
و صنای��ع هم ب��رای گرفتن جایگاه برتر این ش��رکت ها 
تالش می کنند . گاه این برتر بودن ارزش��مند است و گاه 
نیس��ت . مهم ترین عامل برای قابل اعتنا بودن رتبه بندی 
یک س��ازمان مرجعیت آن سازمان و شاخص هایی است 
که در س��ال های متم��ادی برای رتبه بن��دی صنایع در 
نظر می گیرد . گاه تغییر یک ش��اخص سبب می شود که 
رتبه بندی کلی سازمان در هم بریزد و شرکتی که در مقام 
نخست قرار داشته در این شاخص بندی جدید به جایگاه 
آخر نزول پیدا کند . بنابراین تداوم تاکید بر شاخص های 
یکسان در این رتبه بندی ساالنه و امکان مقایسه رتبه ها با 
سال های گذشته اهمیت دارد . متاسفانه تغییر شاخص ها 
ای��ن رتبه بندی را بر هم می زند و ش��رکت هایی را که در 
جایگاه های نخست می نشینند دچار سردرگمی می کند، 
زیرا مدیران شرکت با مطالعه بر روند کاریشان می بینند 
که تغییری در سیاست هایش��ان نداشته اند، اما ناگهان از 

جایگاه دهم در رتبه نخست نشسته اند . 
س�ازمان مدیریت صنعتی هر س�اله ش�اخص های 
مشخصی را در نظر می گیرد؛ حال با توجه به اینکه 
این رتبه بندی، میان سازمان های دولتی و خصوصی 
به صورت همزمان اتفاق افت�اده آیا این رتبه بندی 

قابل پذیرش است؟ 
ما تمام رتبه بندی هایمان به وزن حس��اس هس��تند . 

بنابرای��ن وزن دهی که در رتبه بندی ه��ای داخلی انجام 
می شود براساس تعیین شاخص ها به شدت رتبه بندی را 
در حالت تغییر قرار می دهد . بنابراین ممکن است تعیین 
شاخص های ما صحیح ش��کل گرفته باشد اما اوزان این 
ش��اخص ها به طور کلی این رتبه بن��دی را به هم می ریزد . 
بس��یاری از ش��رکت های ما، حتی زمان��ی که خصوصی 
هستند امکان استفاده از رانت دارند . اما برخی شرکت ها 
اساس��ا نمی توانن��د رانت��ی در اختیار بگیرن��د . بنابراین 
رتبه بندی در میان این مقوالت ناهمگن مطلقا اش��تباه 

است.
نگاه�ی به این رتبه بندی نش�ان می دهد که اغلب 
صنایع پیش�رو در حیطه پتروشیمی و صنایع نفت 
و گاز قرار دارند، در چنین ش�رایطی آیا معیار قرار 
دادن این رتبه ها برای تعیین سیاست های اقتصادی 

معنا دار است؟ 
در رتبه بن��دی یکی از کارهایی ک��ه باید اتفاق بیفتد، 
مقایسه مقوالت همگن است . ما نمی توانیم در یک شرکت 
رتبه بندی انجام دهیم و کارمندان را در کنار مدیران ارشد 
درجه بندی کنیم . بدیهی اس��ت در این رتبه بندی اوزانی 
که مدیران پیدا می کنند به خاطر شرایط ویژه آنها کسب 
می شود . از یک س��و رانت وزن برخی شرکت ها را برتری 
می دهد، از سوی دیگر شرایط بازار وزن برتری برای برخی 
صنایع ایجاد می کند . زمانی که شرکتی می رود به دنبال 
بازار تولید نان صنعتی و قطعات خودرو طبیعی است که 
در بازار سخت تری نسبت به شرکت های پتروشیمی قرار 
دارد . مقایس��ه این دو صنعت با یکدیگر مضحک اس��ت . 
چه این صنایع پیش��رو و چه در جایگاه پایین نسبت به 
صنایع پتروشیمی قرار گیرند اساسا قابل توجیه نیست . 
اگر رتب��ه این صنایع پایین باش��د که طبیعی اس��ت و 
صاحبان آنها خواهند خندید که ش��ما چه توقعی دارید 
که ما نسبت به صنایع پتروشیمی جلو باشیم، اگر در رتبه 
باالتر قرار گیرند به آن معناس��ت که صنایع پتروشیمی 
روند صحیحی دنبال نکرده اند که در مقایس��ه با صنعت 

سخت تری در درجه پایین تری قرار گرفته اند . 

در رتبه بن�دی کش�ورهای دیگر پ�س چگونه این 
ناهمگن بودن را در نظر می گیرند و صنایع مختلف 

را مقایسه می کنند؟! 
در کش��ورهای دیگر عموما مق��والت همگن را در نظر 
می گیرن��د . اما اگر این همگنی اهمیت نداش��ته باش��د، 
شاخص ها به شدت عمومی می ش��وند . این شاخص های 
عمومی که در رتبه بندی مانند  fortuneاستفاده شوند، 
مقوالت��ی مانند بیش��ترین بازدهی به مقی��اس و درآمد 

هستند که در کشور ما چندان جذابیتی ندارد . 
چرا این شاخص های عمومی در کشور ما جذابیت 

اثرگذاری اقتصادی ندارند؟! 
در کشورهای دیگر چون اساس شرکت ها سهامی و یک 
فضای رقابتی است، این شاخص های عمومی برای همه 
مردم اهمیت دارد و به لحاظ تبلیغاتی اثر گذار اس��ت، اما 
در کشور ما چون این فضای رقابتی وجود ندارد بی تاثیر 

است . 
در میان ش�رکت هایی که رتبه بندی شده اند اغلب 
شرکت ها، شرکت های بزرگ هس�تند، با توجه به 
اهمی�ت ش�رکت های کوچک در رش�د اقتصادی، 
ارزیابی ش�ما از ماک قرار دادن این ش�رکت ها در 

سیاست های اقتصادی آینده چیست؟! 
ماهیت برخی خدم��ات و صنایع ایجاب می کند که 
در س��ازمان های کوچک ارائه ش��وند، از س��وی دیگر 
ماهیت برخی دیگر نیازمند س��ازمان های بزرگ است . 
چند س��ال پیش مطرح می ش��د که کوچک زیباست 
و ما باید به س��مت کوچک س��ازی صنای��ع برویم، اما 
این یک امر نس��بی اس��ت و برخی ش��رکت ها ماهیتا 
نیازمند آن هستند که در اشل بزرگ ارائه شوند و این 
ماهیت غیر قابل تغییر اس��ت . مثال ش��ما نمی توانید به 
مایکروس��افت، مک دونالد یا تویوتا بگویید که در قالب 
اس��می فعالیت کنید . شرکت های نفتی هم همین طور 
هس��تند و نمی توانن��د در قالب اس��می حرکت کنند . 
هرچند اسمی ها در این فضا نقش تاثیرگذار تری دارند 

و نباید آنها را نادیده گرفت . 

عباس طلوعی اشراقی:

شرکت های ناهمگن قابل مقایسه نیستند



رسوایی  جدید غول های بانکی
وال اس��تریت ژورنال  گ��زارش  به 
مقامات آمریکایی این بار تحقیقاتی 
را در م��ورد دس��تکاری قیمت های 
فل��زات ارزش��مند ازجمل��ه طال و 
نقره توس��ط 10 غول بانکی آغاز کرده اند، اچ اس  بی سی 
در گ��زارش مال��ی 2014 خود جزیی��ات این تحقیقات 
را ف��اش و اع��الم ک��رد: وزارت دادگس��تری آمریکا در 
نوامب��ر درخواس��تی را به ای��ن غول بانکی مس��تقر در 
لندن فرس��تاده و برای تحقیقات کیف��ری در ارتباط با 
فلزات ارزشمند خواس��تار دریافت اطالعات شده است. 
از س��وی دیگر کمیسیون تجارت معامالت کاال مقامات 
واحد آمریکایی اچ اس بی سی را در ژانویه احضار کرده و 
خواستار دریافت اسناد مش��ابهی برای تحقیقات مدنی 

شده است.
این بانک با اش��اره به اینکه این تحقیقات در مراحل 
ابتدای��ی ق��رار دارد، اعالم ک��رده با مقام��ات آمریکایی 
همکاری می کند. اچ اس بی سی در میان 10 بانک بزرگی 
اس��ت که در مورد احتمال دستکاری قیمت طال، نقره، 
پالتین و پاالدیم تحت تحقیقات مقامات آمریکایی قرار 
دارند. وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه از گلدمن 
س��اش، جی پی مورگان چیس، بانک انگلیس��ی بارکلیز، 
غول های بانکی سوییس��ی یوبی اس و کردیت سوییس، 
بانک نووا اس��کاتیا، دویچه بانک آلمان، سوسیته جنرال 
فرانس��ه و اس��تاندارد بان��ک آفریقای جنوب��ی به عنوان 

بانک هایی نام برده که تحت تحقیق هستند.

 اما و اگر قیمت نفت
در بودجه نیجریه

نیوی�ورک تایم��ز،  گ��زارش  ب��ه 
دول��ت نیجری��ه اخی��را در اقدامی 
ک��ه مه��ر تاییدی ب��ر فش��ار زیاد 
کاهش قیمت ه��ای نفت بر اقتصاد 
بزرگ تری��ن تولیدکننده نف��ت آفریقا ب��ود، پیش بینی 
قیمت نفت و ارزش ارز خود را در س��ال جاری میالدی 
کاه��ش داد. مجلس س��نای نیجریه تصوی��ب کرد که 
پیش بینی قیمت شاخص نفتی این کشور در سال جاری 
به ٥2 دالر برای هر بش��که کاهش یابد. در ماه دسامبر 
قیمت ش��اخص نفتی نیجریه ٦٥ دالر برای هر بش��که 

تعیین شده بود.
نماین��دگان ای��ن مجلس همچنین ب��ا کاهش ارزش 
نای��را در برابر دالر از 1٦٥ واحد پیش��ین به 1٩0 واحد 
موافق��ت کردن��د. ارزش پول نیجریه ب��ه دنبال کاهش 
بی��ش از ٥0 درصدی قیمت نف��ت در بازارهای جهانی، 
در س��ال جاری میالدی به کمترین مقدار خود رس��ید. 
نیجریه، بزرگ ترین اقتصاد ق��اره آفریقا، نزدیک به ٧0 
درص��د درآمده��ای دولتی خود و نیز بخ��ش زیادی از 
درآمده��ای ارزی خ��ود را از راه تولید و فروش نفت به 

دست می آورد.

 رقابت »آی فون«
با »شیائومی« چینی

گاردی��ن  روزنام��ه 
با اش��اره ب��ه پررونق 
شدن مدل های جدید 
گوش��ی های هوش��مند چینی در مقایس��ه با همتایان 
آمریکایی آنها می نویس��د: »گوش��ی های هوشمند ٥.٧ 
اینچی »ش��یائومی« پابه پای »اپل« و »سامسونگ« در 
حال جلورفتن هس��تند و ف��روش خوبی دارند. عالوه بر 
قیمت ارزان تر این گوش��ی ها، آنه��ا دارای قابلیت هایی 
هس��تند که رقابت ش��ان ب��ا دیگر برنده��ای معروف را 

امکان پذیر ساخته است. 
ش��اید باور نکنید اما عالوه بر نازکی و س��بکی بیشتر 
این گوش��ی ها در مقایس��ه با »آیف��ون٦« ٥.٥ اینچی و 
»گلکس��ی نت 4« ٥.٧ اینچی، گوشی های »شیائومی« 
دوربین ش��ان تصویری جوان تر از ش��ما در زمان گرفتن 

عکس سلفی نشان می دهد.«
 ای��ن روزنامه در ادامه می افزای��د: »در آمریکا امکان 
دسترس��ی به این نوع از گوشی ها وجود ندارد. شیائومی 
تنها در چین فروخته می ش��ود و سازندگان آن تصمیم 
ب��ه فروش این محصول در بازارهای آمریکایی را ندارند. 
قیمت این نوع گوش��ی به طور غیرقابل باوری ارزان تر از 

گوشی های هوشمند آمریکایی است.«

داده های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران گویای ازبین رفتن ٥00هزارش��غل در 
بخش تولید و یک میلیون شغل در بخش کشاورزی طی سال های 1٣٨٥ تا 1٣٩0 است. در 
کنار کاهش اشتغال بین یک تا یک ونیم میلیون نفر از نیروی مولد اقتصادی کشور، استخدام 
بیش از ٥00هزارنفر در س��ازمان های دولتی و عمومی و افزایش اشتغال بخش های خدماتی، 
ساختمان و واسطه گری توانست از تنزل سطح کلی اشتغال کشور جلوگیری کند. با توجه به 
عدم افزایش خروجی نیروی کار مولد طی دوران اقتصاد نفتی و اتکای روزافزون نیروی محرکه 
رش��د اقتصادی کش��ور به رش��د مداوم درآمدهای نفتی، در صورت اختالل در ورودی نفتی، 
ایستایی اقتصاد اجتناب ناپذیر بود. تراز اشتغال صفر و پیشی گرفتن هزینه های خانوار به میزان 
بیش از 20درصد نسبت به افزایش دستمزدها طی سال های 1٣٨٩ تا 1٣٩٣، نشان می دهد 
توان کلی تهیه کاالهای مصرفی مردم حداقل 20درصد در چهارسال اخیر کاهش یافته است. 
طی دوره اقتصاد نفتی )٩0-1٣٧٨( عدم وجود فضای رقابتی و عادالنه کس��ب وکار موجبات 
تضعیف بخش خصوصی مولد و کارآفرین را فراهم کرد و زمینه ساز رشد بی رویه اقتصاد رانتی 
و شبه دولتی شد. درهمین حال وفور درآمدهای نفتی باعث شد تا در دهه٨0 با بزرگ شدن 

دولت، بودجه آن به میزان 11برابر )با تعدیل تورم به میزان ٨/2 برابر( افزایش یابد.

نیروهای موثر بربازار ارز 94
ک�ه  می ده�د  نش�ان  بررس�ی ها 
»شوک های نفتی و کاهش درآمد های 
مذاکرات هس�ته ای«،  »نتایج  ارزی«، 

ارز«،  ک�ردن  تک نرخ�ی  »سیاس�ت 
بلوکه شده«  دارایی های  »آزاد ش�دن 
و »بهب�ود وضعیت اقتصادی آمریکا و 

تقوی�ت دالر« عوامل موث�ر در تعیین 
تش�کیل  را  آین�ده  س�ال  ارز  ن�رخ 

می دهن�د. 

خودپرداز در گوگل، موتور های جست وجوگر ایرانی را سرچ کرد و به نام های جدیدی در 
این حوزه رسید؛ مانند »پارسی جو«، »یوز« و »ُگرُگر«! به نظر شما چرا مردم از موتورهای 
جست وجوگر ایرانی استفاده نمی کنند؟ دلیلش چیست؟ واقعا زشت نیست؟ این همه جوان 
دانشمند و مهندس می نشینند و یک موتور جست وجوگر طراحی می کنند که من و شما 
استفاده کنیم ولی بدون هیچ دلیلی از گوگل استفاده می کنیم، من که به شخصه تصمیم 
گرفتم که از همین االن از جست وجوگر های ایرانی استفاده کنم. در زمینه استفاده از آنها 

به چند مشکل در همین ابتدا برخورد کردم که عرض می کنم خدمت تان. 
مشکل اول

اگ��ر یوز را جایگزی��ن گوگل کنی��م در محاوره مان چه اتفاقی می افتد؟ مثال همیش��ه 
می گوییم که فالن چیز را گوگل کردم و پیدا کردم، االن می خواهیم چه بگوییم؟ فالن چیز 
را یوز کردم؟ یا وقتی می گویند که »بزن تو گوگل ببین چی میش��ه«، االن با این ش��رایط 
می خواهیم چه بگوییم؟ بزن تو یوز ببین چی میشه؟ یا تو یوز چیزی پیدا نکردم، هر چی 

گشتم تو یوز چیزی نبود! 
مشکل دوم

مشکل دومی که با جست وجوگر های ایرانی وجود دارد این است که تعدادشان کمی زیاد 
شده، اگر یک جست وجوگر می ساختند و روی همان برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کردند 

خوب بود، منتها آنقدر تعدد جست وجوگر داریم که هر روز یک نام جدید می شنویم. 
مشکل سوم

فیلترینگ در س��ایت های عادی به این صورت است که اول جست وجو را انجام می دهد 
و س��پس اگر بخواهیم لینک نامربوط یا خاک برسری را باز کنیم به صفحه پیوندها وصل 
می شود. منتها این جست وجوگرها ابتدا فیلتر بوده اند سپس دست وپا در آورده اند و موتور 

جست و جوگر شدند، مثال سرچ کنید کی روش هم به صفحه پیوند ها وصل می شود. 
مشکل چهارم

همه گیر نشده! ما ایرانی ها یک خصوصیت بین المللی داریم که وقتی می خواهیم از کاری 
به کار دیگر یا از عادتی به عادت دیگر س��وییچ کنیم، حتما باید شخصی پیشرو شود و او 
انجام دهد و عده زیادی پش��ت س��رش بروند تا ما نیز این تغییر را بپذیریم وگرنه به شدت 

اینرسی داریم، این اینرسی هم الکی است  ها! در واقع بی خود و بی جهت. 
مشکل پنجم

مش��کل پنجمی نداریم، این مش��کل همان الکی انتخاب نکردن است، در واقع بی دلیل 
فکر می کنیم که چیز ایرانی خوب نیست و حتما گوگل بهتر است. که البته هزاران هزاران 

تجربیات مان درستی این بی خودی قبول نکردن را اثبات می کند. 
خالصه اینکه امید داریم به زودی از گوگل سوار یوز شویم. 

محققان یک شرکت فرانسوی چمدان هوشمندی طراحی کرده اند که امکان باز کردن قفل چمدان را از طریق حسگر اثر انگشت و تلفن همراه هوشمند فراهم می کند. 

پورش ٩11 کاررا، گران ترین محصول پورش با 
قیمت یک میلیارد و 4٨0 میلیون تومان در بازار 
ایران موجود است و بعد از آن پورش پانامرا توربو 
و پ��ورش کاین توربو در صدر ج��دول قرار دارند. 
این خبری است که در رسانه ها منتشر شده است 
و واکنش های بسیاری را در میان کاربران فضای 
مجازی دربر داشته است.  در ادامه این خبر آمده 
است؛ قیمت محصوالت پورش بدون تغییر بوده 
است و در بین این محصوالت، پورش ٩11 کاررا، 
خودرویی لوکس و اس��پرت با قیمت 14 میلیارد 
و ٨00 میلیون ریال، بیش��ترین قیمت را به خود 
اختصاص داده اس��ت. کالس بدنه این خودرو از 
نوع کوپ��ه اس��ت و از پرطرفدارترین خودروهای 
این برند محس��وب می ش��ود. پورش، خودروساز 
آلمان��ی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودروهای 
اس��پرت اس��ت.  بعد از پورش ٩11 کاررا، پورش 
پانام��را تورب��و و پورش کاین تورب��و، لیفت بک و 
شاس��ی بلند محبوب ب��ا قیم��ت 1٣ میلیارد و 

٦00 میلی��ون ریال و 1٣ میلیارد و ٥00 میلیون 
ریال با بیشترین قیمت گزارش شد ه اند. کاربران 
»تابن��اک« درباره این آمار و ارقام و حضور پورش 
یک و نیم میلیاردی در خیابان های تهران چنین 
نوش��تند... کاربری نوشته است: چند روز پیش 
آگهی خ�ودرو بنز sls قرمز رنگ�ی را دیدم 
که به قیمت هش�ت میلیارد تومان از سوی 
مالکش قیمت گذاری ش�ده بود که در ایران 
همین یک مدل اس�ت و ایشان مدعی بود 
چهار میلیارد تومان، هزینه شماره گذاری 
ش�ده. ولی من نمی دانم ماشین شش هزار 
سی سی چگونه وارد می ش�ود، مگر باالی 
2500 سی سی غیر مجاز نیست! مریم نوشته 
است: بخشکی  ای شانس. اگه یه کم بیشتر 
پول داشتم، می تونستم پورش پانامرام رو 
بفروشم یه دونه از اون 911 کاررا می گرفتم. 
حسین نوشته است: از کلیه مسئوالن محترم 
که به فکر ما فقیران پورش س�وار هستند 

و با اع�ام قیمت ه�ا باعث شفاف س�ازی 
ش�ده اند کمال تش�کر را داریم- کارگروه 
ویژه سوارکاران پورش. دارا نوشته است: آقا 
بیاین 10روز نخریم؛ محبور بش�ن ارزونش 
کنن! کاربری هم نوش��ته: ج�ون میده برای 
مسافرکشی! کاربر دیگری با شناسه ناشناس 
نوش��ته: به نظرتون ما کارمن�دا و کارگرا با 
عیدیم�ون کدومش رو بخریم بهتره؟ کاربر 
دیگری نوش��ته: پس به من 150 تومن گرون 
انداختن�د! کارب��ری هم نوش��ته: یعنی با یه 
پورش کررا، می ش�ه 1400 تا ماش�ین مثل 
مال منو خرید و ردیفشون کرد! علی نوشته: 
قیم�ت این خ�ودرو از 85295 تا 106625 
دالر )290 ت�ا 362.5 میلیون تومان با نرخ 
ارز 3400 تومان برای هر دالر( اس�ت یعنی 
در باال ترین قیمت به قیمت پنج برابر قیمت 
واقعی در ایران به فروش می رسد. حاال پیدا 

کنید قیمت واقعی خودرو های داخلی را. 

پورش یک ونیم میلیاردی در خیابان های تهران

بیاین 10 روز نخریم؛ مجبور بشن ارزونش کنن! 

یوز یا گوگل؟! 

یک ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی یونان 
و تش��کیل دولت جدید این کشور از سوی حزب 
ائتالف چ��پ، مذاکرات مقامات عال��ی رتبه این 
کش��ور با نهادهای اروپایی برای برنامه اقتصادی 
این کشور بر سر بدهی ٣40 میلیارد دالری یونان، 
سرانجام موجب توافق میان آتن و یورگروپ بر سر 
برنامه اقتصادی یونان و فرصت چهار ماهه به آتن 
ش��د. وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو تصمیم 
گرفتند م��دت زمان بازپرداخت بدهی های یونان 
را ت��ا چهار ماه دیگر تمدید کرده به ش��رط آنکه 
آتن به زودی فهرستی از اصالحات خود ارائه دهد؛ 
اصالحاتی که باید در نهایت به تصویب طلبکاران 

یونان برسد. 
نخس��ت وزیر یون��ان تواف��ق با اتحادی��ه اروپا 
درخص��وص بازپرداخ��ت بدهی ه��ای آت��ن را 
پایان بخ��ش عص��ر ریاضت اقتص��ادی در یونان 
خوان��د. به اعتقاد او تواف��ق منعقده این امکان را 
برای یونان فراهم می کند که دوره سخت ریاضت 

را پش��ت س��ر بگذارد. اگرچه آت��ن در این نبرد 
پیروز ش��ده اس��ت اما هنوز جنگ را نبرده  است 
و مش��کالت و دشواری های واقعی پیش روی آن 
ق��رار دارد. از دیدگاه وزیر اقتصاد و دارایی یونان، 
مذاکرات با یوروگروپ نشان داد که ادامه سیاست 
ریاضت اقتصادی در کش��ور ما ناکارآمد اس��ت 
و بدین ترتیب، برنامه ه��ای اصالحات اقتصادی 
براس��اس ادامه سیاس��ت ریاض��ت اقتصادی در 
یونان به پایان رس��یده است.  دولت جدید یونان 
که تالش دارد به وعده های قبل از انتخابات خود 
عمل کند و امیدوار است حداقل حقوق کارکنان 
دولت را افزای��ش داده، مالیات برتمام منازل که 
دولت س��ابق وضع کرده، حذف کند و هیچ یک 
از کارکن��ان ادارات دولتی را اخ��راج نکرده و به 
جای آن برنامه منسجمی را برای توسعه و رشد 
اقتصادی از طریق افزایش سرمایه گذاری و مبارزه 
با ف��رار مالیاتی فراهم کند. دولت متعهد ش��ده 
اس��ت اجرای اصالحات را در اولوی��ت قرار داده 
و اصالحاتی را در کش��ور اجرایی کند که معرف 
زمینه توافق با اتحادیه اروپا باشد. این اصالحات 
مبارزه با ف��رار مالیاتی، مبارزه با فس��اد، اصالح 

س��اختار ادارات دولتی و پاسخ به بحران انسانی 
موجود در کشور را شامل خواهد شد. 

رییس جمهور فرانس��ه از توافق اتحادیه اروپا و 
یونان درخصوص تمدید چهار ماهه قرارداد نجات 
مالی یونان به عنوان یک »سازش خوب« یاد کرد و 
تاکید دارد این سازش خوبی است که برای اروپا و 
یونان به دست آمده است. راه حل صحیح این است 
که بسته های مالی یونان تمدید شود تا این کشور 
بتوان��د تعامالت خود را انج��ام داده و به تعهدات 
مالی خود عمل کند. راه حل درس��ت این اس��ت 
که به یونان زمان الزم برای اجرای اصالحات و به 
دس��ت آوردن دوباره اعتماد مردم داده شود. وزیر 
اقتصاد آلمان که سرپرستی یوروگروپ را بر عهده 
داشت مذاکرات را بسیار سخت دانسته و مدعی 
شد دو طرف در تالش بودند تا اعتماد سازی کنند 
و رییس یوروگروپ نیز تمدید برنامه کمک مالی 
به یونان را »پیچیده« و »بس��یار دشوار« ارزیابی 
کرد. خانم الگارد، رییس صندوق بین المللی پول 
نیز تاکید کرده اس��ت ما با یونان در آغاز راه قرار 
داریم، این کار دش��واری بود اما سرانجام سازنده 

بود، اما این آغاز کار است. 

صندوق بین المللی پول؛ ما با یونان در آغاز راه قرار داریم

با نزدیک شدن فصل بهار خانه تکانی و ُرفت و روب دوباره رونق می گیرد؛ حتی درکشورهای 
دیگری که از تقویم شمسی استفاده نکرده و عید نوروز راجشن نمی گیرند هم درست مثل ما 
ایرانی ها در آس��تانه آغاز فصل بهار با تمیزکردن همه چیز و همه جای خانه به اس��تقبال بهار 
می روند.  در این ایام مصرف آب و برق در خانه ها چند برابر بیشتر شده، بازار خرید مواد پاک کننده 
و شوینده پررونق می شود و البته آمارتعداد مراجعه کنندگان به پزشک به علت مسمویت، آلرژی، 

کمردرد یا دست درد هم سیر صعودی دارند. 
ازجمله اش��تباه های مخصوص این زمان، انتخاب روش��ی نامناسب به قصد صرفه جویی در 
هزینه هاست. مثال شستن فرش در خانه اقتصادی و به صرفه نیست یا بعضی به اشتباه پرده یا 
پتو  را در ماشین لباسشویی خانه می شویند که به علت وزن زیادتر از ظرفیت ماشین، به جای 
هزینه خشکشویی باید هزینه بیشتری را برای خرید یا تعمیر لباسشویی بپردازند. از طرفی، ماده 
پاک کننده  اغلب درست از تارو پود خارج نمی شود و باعث پوسیدگی و مندرس شدن پرده یا پتو 
می شود.  در این ایام تعمیر و خرید های پیش بینی نشده لوازم منزل هم بیشتر می شوند اما گاهی 
مثال خرابی جاروبرقی فقط در اثر گرفتگی لوله یا فیلتر هواست و الزم نیست جاروبرقی نو خرید؛ یا 
ممکن است در خانه ای شستن دیوارها امسال دیگر مقرون به صرفه تر از رنگ کردن دیوار نباشد.  
بسیاری از اسباب و وسایل خانه تنها به پاک شدن یا گردگیری نیاز دارند و الزم نیست حتما آنها 
را با آب شست. استفاده ازبعضی مواد پاک کننده، موجب ضرر و زیان های زیاد و گاه جبران ناپذیر 

و بروز مخارج پیش بینی نشده و اضافی می شود. 
مواد ش��وینده ای مثل جرم گی��ر، لوله بازکن ها که در چاه ریخته می ش��وند، به علت وجود 
جوهرنمک یا ترکیبی حاوی هیدروکسید سدیم )سود سوزآور( موجب خوردگی لوله ها شده، باید 
درنهایت مبلغی اضافی بابت تعمیروتعویض لوله ها پرداخت. بعضی از مواد پاک کننده به رطوبت 
یا نور واکنش نشان می دهند. نگه داشتن مواد پاک کننده درظرف غیراستاندارد، کاری خطرناک 
اس��ت و اغلب در اثر نگهداری در ظرف نامناسب ترکیب آن عوض می شود و خاصیت خود را 
ازدست می دهند.  برای خرید مواد پاک کننده به مواد و ترکیبی که در آن به کار رفته دقت کنید. 
گاهی دو محصول با نام های مختلف، هیچ فرقی در ترکیب، استاندارد یا حجم و کارایی با هم 
ندارند و تنها یکی قوطی رنگارنگ و قیمت گران تری دارد. بعضی از مواد پاک کننده، چیزی به جز 
نمک، سرکه یا الکل صنعتی نیستند که با اسم دیگری اما با قیمت بیشتری فروخته می شوند. 
استفاده از مواد غیر شیمیایی و پاک کننده های طبیعی یا سنتی یک راه خوب صرفه جویی در 
هزینه ها و کمک به حفظ محیط زیست است. سرکه یکی از بهترین شیشه پاک کن های دنیاست 
و هیچ ماده ای تولید نشده که درون مایکروویو را به خوبی لیموترش پاک کند یا نوشابه گازدار 
)کوکاکوال، پپسی...( از معروف ترین پاک کننده های لکه های روی سنگ و یک جرم گیرعالی برای 
فلز  است. ترکیب مواد شیمیایی با هم یا موادی که به خصوص در وقت استفاده از آنها گاز کلر 
متصاعد می شود، ممکن است اجسام را تمیز و براق کنند، اما بدون شک باعث پوسیدگی اجسام 
شده، اغلب الیه محافظ اشیا را از بین می برند و به ریه، چشم و پوست انسان آسیب های جبران 
ناپذیری می زند. مواد خوشبو کننده وبعضی نرم کننده های داخل پودرهای لباسشویی در درازمدت 

موجب آلرژی، حساسیت، بیماری های تنفسی و سردرد های مزمن می شوند. 
کمک گرفتن از نظافت چی هم همیشه کاری درست و به صرفه نیست. یک کارگر بی تجربه 
در مصرف آب و برق صرفه جویی نکرده، مراقب چیزی نیست وگاهی در اثر استفاده اشتباه از 
موادشیمیایی، چنان به خانه، خودش یا دیگران آسیب می رساند که صاحب خانه آرزو می کند 

کاش هرگز کسی را برای کمک به خانه نیاورده بود. 

نگاه آخر

نمودار امروز

360

محمود فاضلی
کارشناس مسائل اروپا

منطقه آزاد

خودپرداز

سعید هوشیار
طنزنویس

سودوکو
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خانه تکانی مقرون به صرفه 
نوشین پیروز

روزنامه نگار و جهانگرد

خالص  تراز بازرگانی به عاوه نفتتراز بازرگانی بدون نفت
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