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بیسـت و دوم اسـفند ماه سـال گذشـته بانک مرکزی طی بخشـنامه ای 
بـه مدیران عامل بانک هـای غیردولتی اعالم کرد، شـورای پول و اعتبار 
اساسـنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتـی را تصویب و مقرر کرده که 

بانک های مشمول حداکثر تا پایان تیرماه 93 اقدامات الزم را 
برای تطبیق اساسـنامه خود با اساسنامه نمونه ابالغی انجام 

دهند و آن را برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار...

 دغدغه های بانک مرکزی جدی است
اشکاالت اساسنامه تیپ جدی تر

 خدمات بازرگانی و صنعتی 
خدمات حقوقی و ثبتی

سالمت و زیبایی

خودرو و خانه
خدمات چاپ و تبلیغات 

لوازم و تجهیزات دیجیتال

8 8 5 5 3 6 3 9 س�ازمان  آگهی ها:   

نیازمندی های مشاغل ایران

 پاسخگوی
 نیازهای

 شما صاحبان
 کسب و کار گرامی

در زمینه های مختلف

هـر روز
ضمیمه رایگان
روزنـــامه
فرصت امروز

گـردشـــگری

»های تک« در آرزوی 
10 سال قبل

کف های بربادرفته شاخص کل

وزارت نفت امتیازی به بخش خصوصی نمی دهد

مقاومت 64 هزار واحد هم از دست رفت

خاطره تلخ همکاري هاي گذشته مانع ساخت آینده مشترک

سهم فناوری های پیشرفته از صادرات همچنان نزولی

 ریسک باال و سود اندک
واردات فرآورده های نفتی 

چرا بانک ها به پروژه هاي 
آزادراهي اعتماد نمي کنند؟
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سال هاس��ت که صنایع های تک 
مورد توجه مسئوالن و صنعتگران 
دنیا به وی��ژه کش��ورهای در حال 
توس��عه قرار گرفته است و فعاالن 
این بخش به عل��ت مقرون به صرفه 

بودن و البته تاثیر مستقیم نقش آن 
در اقتصاد عالقه فراوانی به استفاده 
از این فن��اوری در محصوالت خود 
دارند. در کش��ور ما ه��م تحرکاتی 
برای استفاده از این علم در صنایع 

مختلف شده اس��ت و نزدیک به دو 
ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اس��المی، س��هم صنایع با 
فناوری باال )های تک( را در اقتصاد 

ایران بررسی کرد.

 10 مهارت طالیی
برای جذب مشتری

 رنگ بپاشید
و سود ببرید

بقای کسب و کار 
در دنیای بی رحم 

مشتریان آگاه

 گزارش »فرصت امروز«
از چگونگی مدیریت مجموعه 

نقاشی ساختمانی
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 گام گردشگران
در قدمگاه سالکان

پی��ت،  ب��رد  ک��ه   2010 س��ال 
بازیگر مش��هور آمریکایی تصمیم به 
تهیه کنندگی فیلم گرفت، داس��تان 
»خ��وردن، دع��ا، عش��ق« الیزاب��ت 
گیلب��رت را برای س��اختن فیلمی با 
همین نام مورد توجه قرار داد.  در این 
فیلم که جولیا رابرتز نقش اول آن را 
بازی می کند، سه مرتبه وجود انسان 
جری��ان داس��تان را هدایت می کند؛  
خوردن به معنای بعد زمینی انسان، 
دع��ا به نمایندگی از جنبه آس��مانی 
انسان و عشق که نتیجه به حد نصاب 

رسیدن دو مرتبه است. 
صفحه5

سرمقاله

محمدعلی بدری
کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی

پیشنهادهای تبلیغاتی برای آژانس های 
گردشگری در آستانه سفرهای نوروزی

بازاری که رقابت را 
لمس نکرده است

مش��اور رییس س��ازمان خصوصی سازی 
از انج��ام مذاکرات با متقاضیان س��رخابی 
با سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش 
خبر داد و گفت: قرار اس��ت امروز یکشنبه 
نوبت دوم آگهی عرضه س��رخابی در شش 

روزنامه کثیراالنتشار منتشر شود. 
جعفر س��بحانی در گفت وگو ب��ا ایرنا، با 
بی��ان اینکه، درخص��وص وضعیت دریافت 
پاکت ها تا روز 18 اس��فند م��اه نمی توان 
خبری را منتش��ر کرد، افزود: درصورتی که 
پاکتی دریافت نشود، مزایده 19 اسفندماه 

برگزار نخواهد ش��د.  وی با اشاره به انجام 
مذاک��ره توس��ط متقاضی��ان و خریداران 
باش��گاه های اس��تقالل و پرس��پولیس ب��ا 
سازمان خصوصی س��ازی گفت: با توجه به 
انجام این مذاکرات اس��تنباط می شود که 

این مزایده در روز مذکور انجام شود. 
سبحانی تصریح کرد: با وجود اینکه قیمت 
پایه باش��گاه های اس��تقالل و پرس��پولیس 
تغییر نکرده اما با توجه به تس��هیل شرایط 
واگذاری توسط هیات واگذاری، مذاکراتی با 
متقاضیان انجام شده است. البته معترضان 

در دوره قبل نیز نس��بت به رقم پایه گله ای 
نداش��تند و بیشتر منتقد ش��رایط واگذاری 
بودند.  وی گفت: قرار اس��ت روز یکش��نبه 
آگه��ی نوبت دوم باش��گاه های اس��تقالل و 
پرسپولیس در روزنامه های ایران، جام جم، 
اعتماد، دنیای اقتص��اد، تهران تایمز و خبر 
ورزش��ی منتشر ش��ود.  وی در پایان تاکید 
کرد: آخری��ن مهلت برای ارس��ال پاکت ها 
پایان وقت اداری 18 اس��فندماه سال جاری 
است و مزایده در روز 19 اسفند ماه برگزار 
می ش��ود.  یادآور می ش��ود ب��ا تصویب روز 

گذشته هیات واگذاری دو باشگاه استقالل 
و پرس��پولیس ب��ا هم��ان قیم��ت پای��ه و 
به صورت 25 درصد نقد و بقیه اقساط چهار 

ساله عرضه خواهند شد. 
پس از ناکامی س��ازمان خصوصی سازی 
و  اس��تقالل  باش��گاه  دو  واگ��ذاری  در 
پرسپولیس در روز 27 بهمن به دلیل نبود 
متقاضی، با تایید اعض��ای هیات واگذاری 
هر یک از دو تیم س��رخابی با همان قیمت 
پایه 290 میلیارد تومانی دوباره به مزایده 

گذاشته خواهند شد. 

قائم مق��ام مدیرعام��ل مرک��ز مدیری��ت 
بهره وری ایران گفت: ن��رخ بهره وری نیروی 
کار بخش صنعت که قرار بود طی سال های 
87 تا 92 براس��اس برنامه پنجم توس��عه به 

126.1 ارتقا یابد به 78.2 رسید. 
عباس صادق��ی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
رش��د تولید ناخالص داخلی در س��طح ملی 
ی��ا ارزش اف��زوده در هری��ک از بخش های 
اقتص��ادی از طریق دو منب��ع، یکی افزایش 
نهاده ها )نی��روی کار و س��رمایه( و دیگری 
بهب��ود س��اختارها )ماش��ین آالت تولی��د و 
تجهیزات نیرو، بهبود کیفیت نیروی انسانی 

و مدیریت( حاصل می شود. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه ش��اخص بهره وری 
نی��روی کار رایج ترین مقیاس��ی اس��ت که 
در م��ورد یک اقتصاد، صنع��ت یا یک واحد 
تولی��دی به کار ب��رده می ش��ود، گفت: این 
ش��اخص از تقس��یم ارزش افزوده بر هزینه 
جبران خدمات پرداختی به کارکنان حاصل 
می ش��ود و نشان می دهد، به طور متوسط به 

ازای هر ریال هزینه برای کارکنان چه میزان 
ارزش افزوده ایجاد کرده است. 

وی تصریح کرد: تغییرهای بخش صنعت 
نش��ان می دهد در سال 87 این میزان 100، 
در س��ال 88 مع��ادل 88، س��ال 89 معادل 
104.8، س��ال 90 معادل 100.5، س��ال91 
معادل 72 و س��ال 92 مع��ادل 78.2 بوده 
است.  همچنین براساس برنامه پنجم توسعه 
این شاخص یعنی از سال 87 تا 92 به ترتیب 
برابر با 100، 104.9، 110، 115.2، 120.5 

و 126.1 پیش بینی شده بود. 
صادق��ی گف��ت: همان طور که مش��اهده 
می ش��ود، میزان رش��د این ش��اخص بسیار 
کمت��ر از رش��د پیش بینی ش��ده در برنامه 
پنجم توس��عه اس��ت و تنها در سال 1388 
مقدار رشد این شاخص مناسب بوده که این 
رش��د نیز می تواند به واسطه تدابیر حمایتی 
کوتاه م��دت دول��ت در قال��ب معافیت های 
مالیاتی و حمایت های قابل توجه نظام بانکی 
به شکل استمهال  بدهی های معوق بنگاه های 

اقتصادی باشد که البته حمایت های یادشده 
به شکل کوتاه مدت آثار مناسب اما به صورت 
بلندمدت با آثار مخربی هم��راه بوده که در 
س��ال های بعدی کاهش ش��اخص بهره وری 
نیروی کار مش��اهده می ش��ود که ناش��ی از 

شرایط نامساعد اقتصادی کشور است. 
وی افزود: مقایسه میزان رشد بهره وری در 
صنعت در کش��ور با اهداف تعیین ش��ده در 
برنامه های چهارم و پنجم توسعه حاکی از آن 
اس��ت که در زمینه بهره وری به میزان کافی 
توجهی وجود نداشته و بیشتر توجه مدیران 
ارشد سازمان معطوف به س��رمایه گذاری و 
رشد اقتصادی از طریق فعالیت های توسعه ای 

بوده است. 
وی بیان کرد: آمارهای منتش��ره وضعیت 
نابس��امان رش��د ش��اخص های بهره وری را 
نشان می دهد و اگر مبنای قضاوت و ارزیابی 
رشد اقتصادی کشور، اهداف تعیین شده در 
برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور 
باش��د، متاسفانه ما به اهداف از پیش تعیین 

ش��ده به وی��ژه در برنامه پنجم نرس��یده ایم 
و فاصل��ه زیادی بین عملک��رد واقعی و قابل 
انتظار و هدف گذاری شده وجود داشته است. 
وی اف��زود: همچنین اگر مبنای مقایس��ه 
گزارش های سازمان بهره وری آسیایی باشد 
کش��ور ما در گزارش 2012 این س��ازمان از 
نظر به��ره وری نی��روی انس��انی از بین 22 
کشور عضو در جایگاه ششم قرار دارد اما اگر 
بخواهیم روند را مورد توجه قرار دهیم، کشور 
ایران در س��ال 1970در جایگاه نخست و در 
سال 1990 در جایگاه پنجم قرار گرفته است 
و از نظر نرخ رش��د بهره وری نیروی کار طی 
سال های 2000 تا 2010 در جایگاه نهم قرار 
گرفته ایم و از نظر رشد بهره وری کل عوامل 
نیز طی سال های2010-1970 در بین 16 
کش��ور مورد مقایسه عضو سازمان بهره وری 
آس��یایی ایران با 0.4 درصد رش��د متوسط 
س��االنه در جایگاه چهاردهم قرار دارد که در 
این میان کشور چین با 3.2 رشد در جایگاه 

اول است. 

تخلف های ساخت وساز جرم تلقی شود مذاکره سازمان خصوصی سازی با متقاضیان سرخابی

نایب رییس کنفدراسیون صادرات تشریح کرد
 دردسرهای سازمان امور مالیاتی برای صادرکنندگان 

مدیرکل دفتر مقررات ملی س��اختمان با اش��اره به 
آخرین وضعیت تهیه پیش نویس الیحه نظام مهندسی 
پیشنهاد کرد که تخلف در ساخت و ساز جرم تلقی شود.  
ب��ه گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، غالمرضا هوایی با 
بیان اینکه پیش نویس الیحه نظام های مهندس��ی در 
قالب کمیته ای که وزیر راه و شهرسازی تعیین کرده در 
حال تدوین است، ادامه داد: البته پیش نویس این قانون 
را مقام عالی وزارت سال های گذشته آماده کرده و حاال 
نیازمند بازنگری اس��ت. این پیش نویس در گام بعد در 
اختیار دولت قرار می گیرد تا نظام و ساختار مهندسی 

جدیدی در کشور تاسیس شود. 
مدی��رکل دفتر مقررات ملی س��اختمان توس��عه 
مهندس��ی و ارتقای نظام های مهندس��ی را از اهداف 
اصلی این پیش نویس دانس��ت و افزود: سازمان های 
نظام مهندس��ی به جای مشغول ش��دن در کارهای 
صنفی بهتر اس��ت به تولید فکر کنند؛ موضوعی که 
هم اکنون دیده نمی شود و مهندسان گرفتار سهمیه 
ش��دند، در حالی که س��ازمان نظام مهندس��ی نباید 

کار اجرای��ی انج��ام دهد.  وی با اش��اره به مهم ترین 
وظایف پیش نویس الیحه نظام مهندسی توضیح داد: 
این پیش نویس به توس��عه، آموزش و تنس��یق امور 
مهندس��ی می پردازد؛ همچنی��ن درخصوص مباحث 
حاکمیتی مقرر ش��د در قانون جدیدی به نام »قانون 
نظام ساخت و س��از یا کنترل س��اختمان« به مباحث 

حاکمیتی و حقوق مردم پرداخته شود. 
هوای��ی همچنین درب��اره این قان��ون اظهار کرد: 
یکی از مهم ترین مش��کالت موجود که باید برطرف 
ش��ود، نبود قانون ساخت و س��از در کش��ور است. در 
واقع تکلیف اینکه چه کس��انی ح��ق دارند در حوزه 
ساخت و س��از فعالیت کنند معلوم نیس��ت. در قانون 
جدید توجه ویژه ای به نظام مس��ئولیت پذیری شده 

است و نباید از بحث کیفیت گذشت. 
وی یک پیش��نهاد ه��م داد و گفت: ساخت و س��از 
حق مردم اس��ت اما اگر کس��ی در این زمینه تخلف 
کند، الزم اس��ت تخلفش نوعی »جرم« تلقی شود و 

محکومیت کیفری داشته باشد. 

 نایب رییس کنفدراس��یون ص��ادرات اتاق بازرگانی 
ایران گف��ت: خری��داران کاال به وی��ژه صادرکنندگان، 
مالیات ب��ر ارزش افزوده را پرداخت می کنند ولی برای 
اس��ترداد آن باید ماه ها در انتظار باش��ند، زیرا سازمان 
امور مالیاتی س��ازوکار درس��تی برای این مسئله ندارد 
و اجرای اش��تباه قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده چیزی 
ج��ز دردس��ر برای این بخش نداش��ته اس��ت.  محمد 
الهوتی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: با وجود همه 
تمهیداتی که دولت، وزارت اقتصاد و مسئوالن مرتبط 
برای حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده و استرداد آن به 
صادرکنندگان در نظر گرفته اند، به دلیل پیچیدگی های 
خ��اص در روند مالیات بر ارزش افزوده، این نوع مالیات 
در همه بخش های اقتصادی دریافت نمی شود و همین 

موضوع سبب شده سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی 
و تشخیص استرداد مالیات بر ارزش افزوده با مشکالتی 
از جمله زمان بر بودن رسیدگی مواجه شود.  وی افزود: 
از آنجا که در تمام کش��ورهای دنیا این مالیات از تمام 
مصرف کنن��دگان کاال دریافت می ش��ود و هر کاالیی 
که به خریدار فروخته می ش��ود، بخش��ی از آن مالیات 
بر ارزش افزوده اس��ت، استرداد آن به راحتی و سهولت 
قابل پرداخت است.  الهوتی ادامه داد: به عنوان نمونه در 
تمام کشورهای پیشرفته دنیا حتی کسانی که شهروند 
آن کش��ور نباشند و به عنوان گردش��گر یا بازرگان وارد 
آن کش��ور شوند، مالیات بر ارزش افزوده تمام کاالهای 
خریداری ش��ده غیرمصرف��ی در مب��ادی خروجی به 

خریدار مسترد می شود. 

طی سال های 87 تا 92

قرار بود به بهره وری نیروی کار 126.1 برسیم اما به 78.2 رسیدیم



به عن��وان  بخش خصوص��ی 
ب��ازوی قوی در ش��رایط تحریم 
در کنار وزارت نفت ایس��تاده تا 
فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور 
را تامین کند، این در حالی است 
که ریس��ک این کار بس��یار باال 
و س��ود آن نیز اندک است اما با 
این حال بخش خصوصی در کنار 
دول��ت بی هیچ امتی��ازی حضور 
دارد.پ��س از اعم��ال تحریم های 
جدید در بخش انرژی و بانک از 
تیرماه س��ال 91 واردات بنزین و 
گازوییل مورد نیاز کشور توسط 
دولت با مش��کل مواجه ش��د، از 
ای��ن رو تعدادی از ش��رکت های 
خصوص��ی و خصولتی برای حل 
مش��کل پا به عرصه گذاشتند تا 
کشور در این بخش متضرر نشود. 
به همی��ن دلیل ب��ود که بیش 
از 10 ش��رکت وارد کار ش��دند 
اما درنهایت به دلیل مش��کالت 
متعددی از جمله ریسک پذیری 
ب��اال و عدم ارائ��ه امتیازات کافی 
از س��وی وزارت نف��ت بخ��ش 
خصولتی خود را کنار گذاشت تا 
بخش خصوصی بیش از 80 درصد 
از سوخت وارداتی کشور را تامین 
کند. هم اکنون نیز س��ه تا چهار 
شرکت فعال واقعی خصوصی در 
واردات فرآورده ه��ای نفتی فعال 

هستند.
به همین دلیل بود که از سال 
92 واردات فرآورده های نفتی در 
یکی از تبصره های بودجه اعمال 
مانند  نمایندگان مجلس  ش��د. 
سال گذشته، امسال نیز واردات 
و ف��روش فرآورده های نفتی را با 
رعایت کیفیت و اس��تانداردهای 
عرضه هر فرآورده در کش��ور در 
حدود قوانی��ن و مقررات مربوط 
توس��ط بخش خصوص��ی مجاز 
اع��الم کردن��د. ای��ن اختیارات 
براساس بند ح تبصره 2 در بخش 
هزینه ای بودجه س��ال 1394 به 
بخش خصوصی واگذار شد. البته 
مسئولیت تامین و تنظیم بازار با 
در نظر گرفتن تولیدات داخلی و 

زیرساخت های موجود، با وزارت 
نفت است.

تنها خریدار دولت است
خس��روجردی،  حس��ن 
صادرکنندگان  اتحادی��ه  رییس 
و  گازی  نفت��ی،  فرآورده ه��ای 
پتروش��یمی در ای��ن ب��اره ب��ه 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»بخش خصوصی تنها واردکننده 
اس��ت و اختیاری ن��دارد و تنها 
براس��اس تحریم، فضا برای ورود 
آنها مهیا ش��ده اس��ت. ما هیچ 
اب��زاری برای ف��روش نداریم و از 
آنج��ا که به این اقالم سوبس��ید 
تعلق می گیرد تنه��ا خریدار نیز 
دولت است که این مسئله در نوع 

خود مشکالت خاصی دارد.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر 
پمپ بنزین متعلق به فرآورده های 
آزاد نداریم، می افزاید: »دولت اگر 
می توانست واردکننده بنزین باشد 
بدون ش��ک فرصت را در اختیار 
بخش خصوصی ق��رار نمی داد و 
شرکت های موجود نیز هیچ رانتی 
برای فروش باالتر ندارند. درآمد و 
س��ود حاصله از این محل بسیار 
اندک است و اگر عرق ملی در کار 
نبود برای بخش خصوصی صرف 
ن��دارد که در ای��ن حوزه پرخطر 
س��رمایه گذاری کند. با این حال 

گاهی اعالم می شود که سوخت 
وارداتی بی کیفیت است، این در 
حالی است که نوع بنزین وارداتی 
توسط بخش خصوصی از طریق 
دولت تعیین می ش��ود و فرآورده 
خریداری ش��ده نی��ز در گمرک 
توس��ط دولت بررس��ی می شود. 
سرمایه گذار بخش خصوصی تنها 
نقش خری��دار را دارد، از این رو 
ف��رآورده ای را خریداری می کند 
که م��ورد تایید باش��د زی��را در 
غیر این صورت متض��رر خواهد 
شد.« در حقیقت با شرایط موجود 
بخش خصوصی انگیزه ای ندارد که 
بخواهد محموله ای به کشور وارد 
کند که فاقد کیفیت باش��د، در 
حال حاضر در شرایطی که خرید 
این محموله ها با مشکل و انتقال 
آن نیز با س��ختی خاصی همراه 
اس��ت، چگونه بخش خصوصی 
می تواند فرآورده ای را به کش��ور 
وارد کند که دولت از آن به دلیل 
بی کیفیت بودنش خریداری نکند. 
این مواردی بود که رییس اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی، 
گازی و پتروش��یمی به آن اشاره 
می کن��د و در انتقاد از رفتار یکی 
از نمایندگان مجلس در انتش��ار 
اسامی ش��رکت های فعال در این 
زمینه می گوید: »انتشار شرکت ها 
و کشورهای رابط برای خریداری 

فرآورده های نفتی غیرممکن است 
و در شرایط حساس نباید به این 

موارد ورود کرد.«

میزان سود واردات 
فرآورده های نفتی

موضوع س��ود حاص��ل از این 
نفت��ی  فرآورده ه��ای  واردات 
موض��وع دیگری اس��ت ک��ه از 
سوی برخی از نمایندگان مجلس 
بارها به آن اش��اره ش��ده است، 
ای��ن در حالی اس��ت که به گفته 
بخش خصوصی  خس��روجردی 
بنزی��ن و گازویی��ل  واردات  در 
در هر بش��که به ط��ور میانگین 
65 سنت سود دارد البته براساس 
خریدوفروش  ب��رای  چانه زنی ها 
قمیت متغیر اس��ت، برای نمونه 
گاهی در هر بش��که 45 سنت و 
گاهی تا یک دالر نیز سود وجود 
گازویی��ل  واردات  دارد. گرچ��ه 
براس��اس نیاز فصلی کشور است 
و این مسئله روی قیمت آن نیز 
تاثیرگذار اس��ت. در مورد مازوت 
نیز س��ود بر حس��ب تن است و 
بخش خصوص��ی در هر تن یک 
تا سه  دالر س��ود می برد، اگرچه 
دول��ت هی��چ گاه واردات مازوت 
نداش��ته است. خس��روجردی با 
اش��اره به اینکه بخش خصوصی 
مجوز یا قراردادی ب��رای واردات 

فرآورده ه��ای نفتی ن��دارد و این 
مسئله از مشکالت جدی است، 
در خصوص امتیازات وزارت نفت 
به سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در واردات فرآورده ه��ای نفت��ی، 
می گوی��د: »م��ا هی��چ امتیازی 
نگرفتی��م، در حالی ک��ه وزارت 
نف��ت باید برای س��رمایه گذاران 
این بخش با توجه به ریسک باال 
و سود کم امتیاز بدهد. تالش ما 
برای حل بحران کش��ور است.« 
گرچه دول��ت می تواند در پیش 
خرید محموله های نفتی حداقل 
کم��ک را به بخ��ش خصوصی 
کند که گویا این کار را نیز انجام 

نمی دهد.

رونق سوآپ در دولت یازدهم
ام��ا پ��درام س��لطانی، فع��ال 
دیگ��ر  و  بخش خصوص��ی 
عض��و اتحادی��ه صادرکنن��دگان 
و  گازی  نفت��ی،  فرآورده ه��ای 
پتروشیمی در این باره به »فرصت 
امروز« می گوید: »بخش خصوصی 
نفت��ی  فرآورده ه��ای  واردات  در 
به خصوص سوآپ کمک خوبی به 
دولت بوده است اما هیچ گاه سودی 
از این محل عاید بخش خصوصی 
نشده است که چشمگیر باشد.« 
در حال حاضر در بخش س��وآپ، 
100 درص��د کار توس��ط بخش 
خصوصی انجام می ش��ود که این 
کار در دولت دهم تضعیف شد اما 
دولت یازدهم تالش دارد بازارهای 
از دست رفته سوآپ را مجددا احیا 
کند. سود س��وآپ در هر تن 15 
دالر است زیرا بازگشت سرمایه آن 

زمانبر است.
وی می افزای��د: »ق��رار اس��ت 
تا س��ال آینده پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس راه اندازی ش��ود. در 
این فضا واردات فرآورده ها کاهش 
خواهد یافت ام��ا زمانی که نیاز 
باش��د بخش خصوص��ی در این 
ح��وزه فعال خواهد ب��ود. گرچه 
س��رمایه گذار بخش خصوصی در 
فروش محموله خود به ش��رکت 
پاالی��ش و پخش مش��کالتی را 

دارد.«

وزارت نفت امتیازی به بخش خصوصی نمی دهد

ریسک باال و سود اندک واردات فرآورده های نفتی 

افزایش روزافزون اهمیت تنوع بخشی 
ب��ه منابع تامی��ن انرژی ب��رای اروپا 
ب��ه تنش های موجود می��ان اتحادیه 
اروپا و روس��یه تبدیل ش��ده اس��ت. 
 BP جو مورفی، نایب رییس شرکت
می گوید:  انتظار ما این اس��ت که گاز 
تولید ش��ده از میدان گازی شاه دنیز 
ب��ه س��االنه 16 میلی��ارد مترمکعب 
رس��یده و انرژی مورد نیاز میلیون ها 
مصرف کننده در گرجس��تان، ترکیه، 
کن��د.  تامی��ن  را  ایتالی��ا  و  یون��ان 
ب��ا   naturalgaseurope.com
مورف��ی گفت وگویی ح��ول و حوش 
توسعه میدان بزرگ گازی شاه دنیز 
و کری��دور گاز جنوبی انجام داده که 

می خوانید: 
خ�ط لوله گازی کری�دور جنوبی 
بدون ش�ک ی�ک پ�روژه عظیم 
اس�ت که منابع و اقدامات بسیار 
زیادی برای محقق شدن آن الزم 
اس�ت. اهمی�ت این پ�روژه برای 

کش�ورهایی که در آن مشارکت 
دارن�د و همچنی�ن اروپ�ا به چه 

اندازه است؟ 
کری��دور گاز جنوب��ی بزرگ ترین 
پ��روژه در حوزه ان��رژی در جهان به 
ش��مار می رود. این پروژه از اهمیت 
بسیار زیادی برای اروپا و کشورهای 
میزب��ان ای��ن خ��ط لوله برخ��وردار 
اس��ت. انتظ��ار ما این اس��ت که گاز 
تولید ش��ده از میدان گازی شاه دنیز 
ب��ه س��االنه 16 میلی��ارد مترمکعب 
رس��یده و انرژی مورد نیاز میلیون ها 
مصرف کننده در گرجس��تان، ترکیه، 
یون��ان و ایتالی��ا را تامی��ن کند. این 
می��زان گاز نیاز ه��ر پایتختی را که 
در نزدیکی این خ��ط لوله قرار دارد 
تامی��ن خواه��د کرد. در ای��ن میان 
ش��ش میلیارد مترمکعب از این گاز 
ب��ه ترکیه اختص��اص خواهد یافت و 
10 میلیارد مترمکع��ب دیگر آن به 
اروپا صادر خواهد شد که از این 10 
میلیارد مترمکع��ب 9 میلیارد آن به 
ایتالیا و یک میلیارد مترمکعب دیگر 
نیز مش��ترکا به یونان و بلغارس��تان 

فروخته شده است. 
با توجه به کاهش یافتن تولید گاز 
در اروپا این پ��روژه گازی یک منبع 
جدید انرژی قاب��ل اطمینان، امن و 
پایدار را برای کش��ورهای اروپایی به 
ارمغان م��ی آورد. این خط لوله برای 
نخس��تین بار مناب��ع گازی موج��ود 
در دری��ای خزر را ب��ه بازارهای گاز 
اروپ��ا متصل می کن��د. انتظار ما این 
اس��ت که با ایجاد شدن فرصت های 
جدی��د جهت افزای��ش تولید گاز در 
آذربایجان و افزایش توانایی کریدور 
گاز جنوب��ی ای��ن خط لول��ه بتواند 
منابع گازی موج��ود در دریای خزر 
را نه تنه��ا ب��رای یونان، بلغارس��تان، 
آلبان��ی و ایتالیا، بلک��ه به بخش های 
دیگر جنوب ش��رق و مرک��ز اروپا نیز 

انتقال دهد. 
طب��ق برآورده��ای انج��ام ش��ده 
ای��ن پ��روژه ب��ه 45 میلی��ارد دالر 
س��رمایه گذاری نیاز داشته و هزاران 
ش��غل جدید در کش��ورهای میزبان 

این خط لوله ایجاد خواهد کرد. 

پ�روژه کری�دور گاز جنوب�ی چه 
منافعی برای آذربایجان به همراه 

خواهد داشت؟ 
افزایش تولید گاز نقش آذربایجان 
را به عن��وان یک��ی از تولید کنندگان 
اصلی گاز در منطقه برجسته خواهد 
ک��رد. ای��ن پ��روژه موج��ب افزایش 
درآمده��ای آذربایجان ش��ده و این 
کش��ور مالک تجهیزات استخراج گاز 
در دریا و خش��کی خواهد ش��د که 
همگی ای��ن تاسیس��ات و تجهیزات 
مطاب��ق ب��ا اس��تانداردهای روز دنیا 
س��اخته خواهد ش��د. اح��داث این 
خ��ط لول��ه از جه��ت آماده س��ازی 
آذربایجان  برای  زیرساخت های الزم 
جه��ت ص��دور گاز از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. ام��ا مهم ترین نفع 
باک��و از این پروژه مطرح ش��دن آن 
به عن��وان ی��ک منبع تامی��ن انرژی 
قاب��ل اعتم��اد و پای��دار ب��رای اروپا 
خواهد ب��ود. همچنین انتظار می رود 
که میدان گازی شاه دنیز در مرحله 
ساخت و ساز خود هزاران شغل برای 
افراد محل��ی ایجاد کن��د. هم اکنون 
9500 نفر مش��غول ب��ه کار در این 
پروژه هس��تند که 90 درصد از این 

افراد اهل آذربایجان  اند. 
تاثی�ر وضعی�ت فعل�ی بازارهای 
نف�ت و روند نزول�ی قیمت نفت 
روی پ�روژه کری�دور گاز جنوبی 
چگون�ه خواه�د ب�ود؟ چنانچ�ه 
وضعیت فعلی قیم�ت نفت برای 
مدتی ادامه داش�ته باشد پروژه 

مذک�ور از ای�ن وضعی�ت تاثی�ر 
خواهد پذیرفت یا خیر؟ 

ب��ازار ان��رژی مثل یک م��وج بلند 
اس��ت. بدون ش��ک چرخ��ه قیمت 
نفت ب��ر تصمیم��ات بلند م��دت در 
این صنع��ت تاثیر خواهد گذاش��ت. 
گازی که قرار اس��ت از میدان گازی 
ش��اه دنیز اس��تخراج ش��ود با انعقاد 
قرارداده��ای طوالنی مدت به فروش 

رسیده است.
آذربایج��ان  در  م��ا  پروژه ه��ای 
بلند م��دت ب��وده و از اهمیت زیادی 
ب��رای م��ا و جمه��وری آذربایج��ان 
برخوردار اس��ت. ما در BP به تحقق 
این پ��روژه متعهد بوده و قصد داریم 
ت��ا از طری��ق احداث ای��ن خط لوله 
اس��تراتژیک بازار جدی��دی را برای 
منابع گازی دریای خزر ایجاد کنیم. 
در حال حاضر نی��ز عملیات حفاری 
و ساخت و س��از این پ��روژه در حال 

پیشرفت است. 
تا چ�ه حد به اتم�ام به موقع این 
پ�روژه و انتق�ال گاز دریای خزر 
به اروپا در س�ال 2020 خوشبین 

هستید؟ 
هم اکن��ون بخش ه��ای مختلف و 
متعددی از این پروژه مش��غول انجام 
ب��وده و تم��ام فعالیت ه��ای صورت 
گرفته براس��اس ج��دول زمان بندی 
بوده اس��ت. با توجه ب��ه روند موجود 
انتظ��ار م��ا این اس��ت ک��ه در نیمه 
نخس��تین   2018 س��ال  نخس��ت 
محمول��ه گازی ب��ه اروپا رس��یده و 

در س��ال 2020 ای��ن خ��ط لوله به 
تاکنون  برس��د.  نهایی  بهره ب��رداری 
عملیات حف��اری هفت چ��اه از 26 
چاه��ی که در میدان گازی موردنظر 
باید حفر ش��ود ب��ا موفقیت به اتمام 
رس��یده و توسعه و ساخت تجهیزات 
طبق برنام��ه پیش می رود و با توجه 
به ساخت و س��ازهای ص��ورت گرفته 
توسط آذربایجان تجهیزات زیر دریا 
و همچنین خط لوله در حال ش��کل 

گرفتن است. 
در  ساخت و س�از  وضعی�ت 
بخش ه�ای دیگ�ر پ�روژه که به 
ش�رکت BP مربوط می ش�ود به 
چه ش�کل اس�ت؟ تاکن�ون چه 
مقدار هزین�ه کرده اید؟ و میزان 
پیشرفت شما چقدر بوده است؟ 

از پروژه که مسئولیت  بخش هایی 
آن برعه��ده BP بوده از پیش��رفت 
بس��یار خوبی برخوردار بوده اس��ت. 
در م��ورد هزینه ه��ا از ابتدای س��ال 
2014 تاکن��ون 10 میلیارد دالر در 
بخش های مهندس��ی و ساخت و ساز 
به ای��ن پروژه اختصاص داده ش��ده 
اس��ت. تنها در آذربایجان 9500 نفر 
در بخش ساخت و ساز مربوط به این 

پروژه مشغول به کار هستند. 
پ�روژه  پیمان�کاری  ب�ر  ع�اوه 
 BP کریدور گاز جنوبی نقشی که
در تحقق کل پ�روژه ایفا خواهد 

کرد، چگونه خواهد بود؟ 
BP به هم��راه SOCAR به نوعی 
در ح��ال رهب��ری پ��روژه کری��دور 
گاز جنوب��ی هس��تند. م��ا از اینک��ه 
توانس��ته ایم رواب��ط بس��یار خوب و 
مستحکمی را با آذربایجان و منطقه 
ایجاد کنیم بسیار خرسندیم و قصد 
داریم تا ب��ه روابط کاری موفق خود 
با شرکت SOCAR ادامه دهیم. ما 
به ادامه توس��عه نیروی کار محلی و 
ایجاد یک مشارکت مثبت اقتصادی 

و اجتماعی کامال متعهدیم. 
به نظر شما توافق اخیر روسیه و 
ترکیه برای احداث یک خط لوله 
انتق�ال گاز تا چه حد روی پروژه 
تاثیر گذار  گاز جنوب�ی  کری�دور 

خواهد بود؟ 

در ح��ال حاضر اولویت م��ا اتمام 
به موقع پ��روژه بهره برداری از میدان 
گازی ش��اه دنیز است. پروژه کریدور 
گاز جنوبی در حال حاضر و پیش از 
اتمام آن مش��تریان خود را شناخته 
و گازی که قرار اس��ت از طریق این 
پ��روژه به اروپا انتق��ال یابد، پیش تر 
از طری��ق قرارداده��ای بلند مدت به 
فروش رسیده و مش��خصه دیگر آن 
انتقال گاز دریای خ��زر به بازارهای 
اروپا است. ضمن اینکه دولت ترکیه 
اخیرا دوب��اره تعهد خود را به تحقق 

پروژه مذکور تایید کرده است. 
س�ازمان ها و گروه های مشورتی 
نظیر ش�ورای مشورتی SCG که 
اخیرا در باکو نشست داشتند تا 
چه اندازه می توانند مفید باشند؟ 
با توج��ه به مقی��اس ای��ن پروژه 
و پیچیدگی ه��ای موج��ود م��ا روی 
حمایت ه��ای دولت ه��ای میزبان به 
منظ��ور ح��ل و فص��ل مش��کالت و 
باز می کنیم.  موانع حس��اب ویژه ای 
م��ا به هی��چ عن��وان پیچیدگی های 
موج��ود در این پ��روژه و چالش های 
پیش رو را دست کم نخواهیم گرفت 
زیرا این چالش ها در طی س��ال های 
آینده و درحی��ن انجام پروژه نیاز به 
مدیریت شدن دارند. تعداد زیادی از 
سهامداران هس��تند که باید رضایت 
خاطر آن��ان فراهم ش��ود. همچنین 
هفت کش��ور در این پ��روژه صاحب 
منافع��ی هس��تند ک��ه هر ک��دام از 
آنه��ا دارای الیه ه��ای محلی، ملی و 

منطقه ای هستند. 
11 ش��رکت در بخش های مختلف 
این پروژه س��هم داش��ته و همچنین 
11 خری��دار گاز در این بین حضور 
دارند که حجم قاب��ل توجهی از گاز 
تولید شده از طریق این میدان گازی 
را باید به دست مصرف کنندگان خود 
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جهانگیري عنوان کرد 
افزایش قیمت برق کاما قانوني است

مع��اون اول رییس جمهور گف��ت: افزایش مجدد 
قیم��ت برق از ابتداي اس��فند کام��ال قانوني و طبق 

مصوبه مجلس است.
به گ��زارش مهر، اس��حاق جهانگی��ري دیروز در 
حاشیه همایش »حمایت از حقوق مصرف کنندگان« 
در جمع خبرنگاران، گفت: دولت به رغم اینکه مجوز 
افزای��ش قیم��ت 3۷ درصدي ب��رق را داش��ت، اما 
حداکثر افزایش��ي که اعمال ک��رد، 20 درصد بود و 
بنابرای��ن هیچ گونه تخلف قانون��ي در افزایش مجدد 

قیمت صورت نگرفته است.
وی افزود: دولت مجوز افزایش قیمت 3۷ درصدي 
برق را داشته، درحالي که تاکنون حداکثر 20 درصد 

افزایش را اعمال کرده است.
وي در واکن��ش به س��خنان رییس کمیس��یون 
اقتص��ادي مجل��س مبن��ي ب��ر غیرقانون��ي بودن 
افزای��ش قیمت ب��رق،  افزود: از س��ال قبل دولت 
مج��وز افزایش 3۷درصدي قیمت برق را داش��ت، 
ولي برق خانگي و کش��اورزي را حداکثر 10 درصد 
و بخ��ش تجاري را تا س��قف 20 درصد گران کرد. 
در حالي که رییس مجلس اگر مصوبه اي را خالف 
قان��ون تش��خیص دهد، ب��ه دولت اع��الم مي کند 
و دول��ت نی��ز موظف ب��ه اعمال آن اس��ت. اما در 
رابطه ب��ا مصوبه دولت ب��راي افزایش قیمت برق، 
هیچ گونه نامه اي به دولت ارس��ال نش��ده اس��ت. 
ب��ه گفت��ه جهانگیري، به دلیل ش��رایطي که مردم 
به لحاظ معیش��تي داش��تند، به  رغم داشتن مصوبه 
ب��راي افزایش 3۷ درص��دي برق، ای��ن مصوبه را 
اعم��ال نکردیم و از اول اس��فند ماه برق خانگي و 

کشاورزي، حداکثر 10 درصد افزایش مي یابد.

 بومي سازي ساخت دکل دور از انتظار نیست 
ممکن است »سحر یک« بیکار شود 

 مع��اون وزیر نف��ت با بی��ان راهکاره��اي تامین 
منابع مالي براي توس��عه میادین مش��ترک با توجه 
به محدودیت هاي ایجاد ش��ده در پي کاهش قیمت 
نفت، تصریح کرد: بومي س��ازي ساخت دکل دور از 

انتظار نیست.
رک��ن الدین جوادي در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
ساخت دکل در داخل کش��ور اظهار کرد: نسبت به 
بومي سازي س��اخت دکل توس��ط جهاد دانشگاهي 

امیدوار هستیم اما هنوز براي قضاوت زود است.
وي ادامه داد: تجربه جهاد دانشگاهي در حوزه هاي 
دیگر نش��ان داده که اراده و ت��وان براي تبدیل ایده 
به عمل را  دارد، بنابراین دور از انتظار نیس��ت که در 

زمینه ساخت دکل نیز این اتفاق بیفتد.
مدیرعامل ش��رکت ملي نفت در پاس��خ به سوالي 
مبني ب��ر اینکه آیا با توجه به دس��تور توقف خرید 
و اج��اره کاال و دکل هاي خارج��ي در صورت وجود 
نمونه داخلي، آیا امکان بازگش��ت دکل »سحر یک« 
به خلی��ج فارس وج��ود  دارد؟ گفت: اگرکار باش��د 
اولویت با اس��تفاده از دکل هاي ملکي داخلي اس��ت 
البته در صورتي که شرایط دکل مناسب با کار باشد، 
اما اگر کار نباش��د ممکن است این دکل ها هم بیکار 
ش��وند، مانند پیمانکاران داخلي که در برخي مواقع 

بیکار مي شوند.

جزییات دور تازه مذاکره ایران و کرسنت
  قیمت و حجم گاز صادراتي

 محور گفت وگوها

ی��ک منبع آگاه در صنعت نف��ت در گفت وگو با 
ف��ارس با اش��اره به مذاکرات ص��ورت گرفته میان 
ایران و شرکت نفت الهالل امارات گفت: همان طور 
که قبال نیز اعالم ش��ده بود این مذاکرات در حال 
انجام اس��ت تا براساس یک توافق خوب که هر دو 
طرف از آن منافعي را کس��ب کنن��د گاز ایران به 

امارات صادر شود. 
وي در پاسخ به این سوال که اخیرا مسئول روابط 
عمومي شرکت ملي گاز ایران انجام هرگونه مذاکره 
از سوي مسئوالن شرکت ملي گاز را تکذیب کرده 
اس��ت، گفت: این مذاکرات به هیچ عنوان ربطي به 
ش��رکت ملي گاز ندارد و بنابراین احتیاجي نیست 
افرادي که در جریان این مذاکرات نیس��تند اقدام 

به تکذیب یا تایید کنند.
 این منب��ع آگاه ادامه داد: هم اکنون بحث هایي 
ک��ه بی��ن دو طرف مطرح مي ش��ود بیش��تر حول 
قیمت و حجم گاز صادراتي به این کش��ور اس��ت. 
وي تصریح کرد: به نظر مي رس��د مذاکرات بین دو 
طرف باید ادامه یابد تا بتوانیم گاز را به این کش��ور 
صادرکنیم اما در نهایت باید گفت، ایران خواس��تار 
صادرات گاز به این کشور و امارات نیز به گاز ایران 

نیازمند است. 
به گزارش ف��ارس، اخیرا یک مقام مس��ئول در 
شرکت ملي گاز ایران به خبرنگار فارس اعالم کرده 
بود مذاکره ای��ران و امارات به منظور صادرات گاز 
به این کشور حاش��یه خلیج فارس براساس همان 
مذاکره صادرات گاز ایران در س��ال 2005 صورت 

مي گیرد. 
ای��ن منبع آگاه با اش��اره به اینکه براین اس��اس 
مذاکرات ایران و امارات در قالب قرارداد کرس��نت 
در ح��ال انج��ام اس��ت و ق��رار نیس��ت منتج به 
قرارداد جدید ش��ود تصریح کرده بود: مس��ئوالن 
صنعت نفت ب��ه دنبال تغییرات��ي در نحوه اجراي 
ق��رارداد کرس��نت هس��تند، ام��ا هنوز ب��ه نتیجه 
موردنظر دس��ت پیدا نکرده اند و مش��خص نیست 
 ص��ادرات گاز ب��ه ام��ارات در چه زمان��ي اجرایي 

شود.
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صنای��ع  ک��ه  سال هاس��ت 
های تک مورد توجه مس��ئوالن 
و صنعتگ��ران دنی��ا به وی��ژه 
کش��ورهای در حال توس��عه 
قرار گرفته است و فعاالن این 
بخش به علت مقرون به صرفه 
بودن و البته تاثیر مس��تقیم 
آن در اقتص��اد عالقه فراوانی 
به استفاده از این فناوری در 

محص��والت خ��ود دارن��د.
در کش��ور ما هم تحرکاتی 
برای اس��تفاده از این علم در 
اس��ت  مختلف ش��ده  صنایع 
و نزدی��ک ب��ه دو م��اه پیش 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
صنایع  سهم  اسالمی،  شورای 
با فناوری باال )های تک( را در 

اقتصاد ایران بررسی کرد.
ان��رژی،  مطالع��ات  دفت��ر 
صنع��ت و مع��دن ای��ن مرکز 
صادرات  س��هم  داشت:  اعالم 
فناوری  با  محصوالت صنعتی 
ب��اال از کل ص��ادرات صنعتی 
کشور در سال های اخیر بسیار 
اندک و در برخی از س��ال ها، 
کمت��ر از یک درص��د و روند 
این س��هم نیز از سال ۱۳۸۴ 
تاکن��ون کام��ال نزول��ی بوده 
به گون��ه ای که از ح��دود ۱/5 
درصد به ح��دود 0/7۳ واحد 
درص��د در س��ال ۱۳۹۲ و به 
ح��دود 0/56 واحد درصد در 
هفت ماهه اول س��ال ۱۳۹۳ 

کاهش پیدا کرده است.
براساس این گزارش، ارزش 
های ت��ک  صنای��ع  ص��ادرات 
در س��ال ۱۳۹0 ب��ه باال ترین 
مقدار خود رس��ید که حدود 
۲۱7/۴میلی��ون دالر بود و در 
س��ال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به 
ترتیب به رقم ۱77 و ۱۸۴/7 
میلیون دالر کاهش پیدا کرد.

توسط  شده  ارائه  آمار های 
مجل��س  مطالع��ات  مرک��ز 
بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه طی 
۱۴س��ال اخی��ر همزم��ان با 
رشد صادرات صنعتی کشور، 
صادرات صنای��ع های تک به 
اندازه آن رشد پیدا نکرد، هر 
سال از سهم صنایع های تک 
در صنع��ت کاس��ته و تمرکز 
ب��ر یک ن��وع محصول خاص 
مانن��د تولی��د دارو افزای��ش 

پیدا کرد . 
آن  نش��ان دهنده  ارقام  این 
اس��ت که برخالف کشور های 
در حال توس��عه و پیش��رفته، 
در کشور ما این فناوری اصال 
جدی گرفته نش��ده اس��ت و 
مشکالت بزرگی برای استفاده 
از این علم در صنایع مختلف 

وجود دارد.
کارش��ناس  آری��ا،  ف��رزاد 
های ت��ک درب��اره مش��کالت 
پی��ش روی ای��ن فن��اوری به 
با  »فرص��ت ام��روز« گف��ت: 
در  های ت��ک  اینک��ه  وج��ود 
کش��ور  دانش��گاه های  برخی 

متاسفانه  اما  می شود  تدریس 
از  ناچی��زی  بس��یار  درص��د 
رش��ته  این  فارغ التحصی��الن 
جذب بازار کار مطابق رش��ته 
تحصیلی خود می شوند و این 
نش��ان می دهد ک��ه های تک 
فقط به عنوان ش��عار در کشور 
وج��ود دارد و هی��چ خروجی 

ندارد.
وی اف��زود: ع��الوه ب��ر این 
آمار های ارائه ش��ده از مجلس 
نیز نشان می دهد که متاسفانه 
رش��د های تک در کش��ور ما 
منفی اس��ت و این خبر بسیار 
ناگ��واری در ح��وزه صنای��ع 

مختلف کشور است.
آری��ا درب��اره صنایع��ی که 
ای��ن فن��اوری می تواند در آن 
نقش ایفا کن��د، گفت: صنایع 
الکترونی��ک یا صنایع طراحی 
و س��اخت که شامل کامپیوتر 
مداره��ای  آن،  ملحق��ات  و 
تجهی��زات  تولی��د  مجتم��ع، 
ال�ک�ت�رون�یک��ی و ارتباط��ی 
پیش��رفته می شود البته به جز 
فرآیندهای مونتاژ می توانند از 

های تک استفاده کنند.
وی اف��زود: ع��الوه ب��ر آن 
صنای��ع تولی��د م��واد ن��و که 
پیشرفته،  تولید سرامیک های 
پلیمره��ای  کامپوزیت ه��ا، 
پیشرفته و مواد ابر رسانا است 
و همچنین صنایع بیوفناوری، 
اپتی��ک و لی��زر، اتوماس��یون 
صنعت��ی و خیل��ی از صنایع 

دیگ��ر می توانن��د از های تک 
بهره مند شوند.

این کارشناس درباره نقش 
اقتصاد  بهین��ه های ت��ک در 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
صنایع  اقتصادی  ویژگی های 
پیش��رفته در این اس��ت که 
تعامل  ب��دون  ای��ن صنای��ع 
امکان  جهان��ی  تج��ارت  ب��ا 
چندان��ی برای توس��عه بازار 
ندارن��د . ب��ه ای��ن معنی که 
بازار داخلی برای محصوالتی 
پیش��رفته  فناوری های  با  که 
تولید ش��ده اند آنقدر وس��یع 
نیس��ت که بتواند در افزایش 
عرض��ه موثر باش��د . بنابراین 
صنای��ع فع��ال در این زمینه 
ب��رای توس��عه ب��ازار خ��ود 
بازارهای  ب��ا  ارتباط  نیازمند 
جهان��ی هس��تند. همین امر 
افزایش  در  بس��یاری  تاثی��ر 
کیفیت محصوالت دارد و در 
نتیجه باع��ث باال رفتن توان 

تولید می شود.
کش��ورهای  ش��دید  رقابت 
پیش��رفته، کیفی��ت ب��اال در 
در  خدم��ات  و  محص��والت 
ابعاد مختلف نی��از به مهارت 
و اب��زار دقی��ق و دان��ش فنی 
پیچیده و نرخ باالی تغییرات 
فن��اوری، از جمل��ه م��واردی 
اس��ت ک��ه تج��ارت آن را در 
دنی��ا مورد توجه ق��رار داده و 
 رقابت آن را بس��یار حس��اس 
کرده اس��ت. آریا افزود: مزیت 

فن��اوری  ب��ا  دیگ��ر صنای��ع 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  پیش��رفته 
تحوالت فناوری های روز دنیا 
بس��یار س��ریع اتفاق می افتد 
و صنایع کش��ور م��ا نیز برای 
تکنولوژی های  سطح  افزایش 
خود و ب��ه روز ماندن ناگزیر از 
برقراری ارتباط با فناوری های 
روز دنیا هستند که این امر در 
تولید بومی عل��م نیز بی تاثیر 

نخواهد بود.
این اس��تاد دانش��گاه افزود: 
گفته می شود ایران در زمینه 
تولی��د داروه��ای هورمون��ی 
»های ت��ک« و »بایوت��ک« در 
منطق��ه رتبه س��وم و در دنیا 
رتبه ۱۲ را به خود اختصاص 

داده است.
وی اظه��ار ک��رد: در حال 
حاضر در کش��ور ما های تک 
فق��ط در چند ح��وزه فعالیت 
دارد ک��ه تولی��د دارو و تولید 
از  کش��اورزی  محص��والت 
حوزه ها  ای��ن  برجس��ته ترین 
است که با مش��کالت و رشد 
بس��یار کمی در این بخش ها 

هم مواجه هستیم.
آری��ا در پایان خاطرنش��ان 
کرد: مسئوالن برای خروج از 
رکود صنعت کشور باید توجه 
زی��ادی ب��ه های تک داش��ته 
فن��اوری  این  باش��ند چ��ون 
دارد  س��رمایه گذاری   ارزش 
 و به س��رعت ب��ه درآمدزایی 

خواهد رسید.

سهم فناوری های پیشرفته از صادرات همچنان نزولی

»های تک« در آرزوی 10 سال قبل
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اشتغــال

دستمـزد

یک نفره به قاضی نرویم

علت اس��تقبال م��ردم ازکاالی خارج��ی، موضوع 
یکی از نظرپرس��ی های پیامکی هفته گذشته برنامه 
تلویزیون��ی پایش ب��ود. حدود 70 درص��د، کیفیت 
کاالی خارج��ی را علت اس��تقبال م��ردم از کاالی 

خارجی برشمردند! 
مس��لما درحالی که در کشور س��خن از حمایت از 
تولید و اقتصاد مقاومتی است، هدف برنامه، برجسته 
ش��دن کیفیت کاالهای خارجی نبوده اما دو پرسش 
غیر  هم س��نگ و طراحی با ش��تاب برنام��ه، به این 

نتیجه  و نقض غرض منجر شد. 
فض��ای برنامه به ق��دری از نتایج به دس��ت آمده 
متاثر ش��ده بود که نمی توانست توجیهی مردم پسند 
بیافرینند. دکتر رزاقی مهمان برنامه می خواس��ت به 
تنهایی و نه حتی همراهی مجری ثابت کند که الزم 
اس��ت مردم به دلیل تعصب ملی، ضرورت اشتغال، 
تحریم ها و نداشتن ارز کافی، به کاالی داخلی وفادار 
باشند. اما آیا چنین استداللی، ظلم به تولید داخلی 
و مصداق روش��نی از بد دفاع کردن نیست؟ دفاعی 

که نتیجه معکوس به بار می آورد. 
آی��ا بهتر نبود برای ش��نیدن نتیجه ای که اتفاقا 
م��راد برنامه س��ازان پای��ش نیز ب��ود، در کنار آن 
اس��تاد، مهمانانی هم از بخش صنعت، کشاورزی و 
صادرات دعوت می ش��دند تا تولید ملی و صادرات 
نی��ز فرصتی ب��رای بیان دیدگاه های خود داش��ته 

باشند؟ 

در بخش نخس��ت برنامه پایش نیز این پرسش به 
نظرسنجی پیامکی گذاشته شد که آیا اتاق بازرگانی، 

نماینده خوبی برای بخش خصوصی است؟ 
صرف نظ��ر از اینک��ه بخش خصوص��ی ب��ه غیر از 
اتاق های بازرگانی، اتاق ه��ای اصناف و تعاون را نیز 
شامل می شود، چنین پرسش بدون مقدمه به دنبال 
چیست؟ جایگاه اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و 

کشاورزی یا بررسی عملکرد آن ؟ 
ات��اق ایران براس��اس قانون س��ال های 6۹ و 7۳، 
نه��ادی قانونی و نماینده بخش خصوصی اس��ت. در 
دول��ت دهم که بیش��ترین هجمه و ع��دم همراهی 
دولت با اتاق ها وجود داش��ت، رهب��ر معظم انقالب 
در دیدار سال ۸۹ هیات رییسه اتاق ایران با ایشان، 
ایجاد جرأت و جس��ارت در بخش خصوصی را برای 
حض��ور در میدان ه��ای بزرگ اقتص��ادی از وظایف 
مهم اتاق بازرگانی دانس��تند و مأموریت رصد نبض 
اقتص��ادی کش��ور و ارائه گ��زارش آن را به این اتاق 
واگ��ذار کردند. اتاق تنها نه��اد داخلی بود که در آن 
س��ال ها، نتایج تحریم های غیرمنصفانه علیه اقتصاد 
ایران را بدون تحریف به اطالع مسئوالن ارشد نظام 

رساند. 
در بخ��ش نخس��ت برنام��ه پای��ش، فق��ط یکی 
اتفاق��ا در فهرس��ت  از کارآفرین��ان کش��ور ک��ه 
واردکنندگان نیز جای دارد، دعوت داش��ت. بهتر 
بود ب��رای تحلیل بخش مهمی از اقتصاد کش��ور، 
چن��د نماین��ده با دیدگاه ه��ای مختل��ف از هیات 
اتاق های سراسرکشور دعوت می شدند  نمایندگان 
تا ش��رایط ب��رای نتیجه گیری معق��ول و منصفانه 
فراهم ش��ود. چرا پرس��ش به گونه ای طرح شد که 
جای��گاه قانونی بخش خصوصی به چالش کش��یده 

شود؟ 
مهمان برنامه در غیاب سایرین، ادعای عدم حضور 
کافی داوطلبان در انتخابات پیش رو و لزوم داش��تن 
کارت بازرگانی در انتخابات را مطرح کرد و از داشتن 
رأی برابر افراد با شرکت ها و غلبه بخش بازرگانی بر 

مدیریت اتاق ها گالیه کرد. 
در پاس��خ باید گفت انتخابات اتاق های کش��ور با 
مش��ارکت فعاالن اقتصادی که دارای کارت عضویت 
اتاق و نه کارت بازرگانی هس��تند برگزار می ش��ود. 
براس��اس قانون، در هر استان به تناسب تعداد اعضا 
سهمیه مشخصی برای هر بخش در نظر گرفته شده 
که تعداد آن در صنعت و بازرگانی مس��اوی اس��ت. 
همچنین همه دارندگان کارت عضویت می توانند به 
افراد موردنظر خود رأی دهند و نتیجه این انتخاب، 
تعیین بیش از ۳۹0 نماین��ده از بخش های مختلف 
اقتصادی اس��تان ها اس��ت که هیات نمایندگان اتاق 
ایران را تشکیل می دهند. اگر این انتخابات روشن و 
قانونمند بیانگر اراده فعاالن بخش خصوصی نباش��د، 
با این اس��تدالل می توان هر نوع انتخاباتی را نیز زیر 

سوال برد. 
پرس��ش نظر خواهی پیامکی برنامه پایش نیز در 
تایید همان اش��تباه ناخواس��ته بود. به ادعای برنامه 
چی��زی حدود ۹0 درص��د از ۴0 نفر فعال اقتصادی 
پاس��خ دهنده، اتاق را نماینده فعاالن بخش خصوصی 
نمی دانس��تند. در جایی ک��ه تاکید فراوان بر کاهش 
تصدی ه��ای دولتی و گریز از اقتصاد دولتی اس��ت، 
این نوع برنامه س��ازی نتیجه عک��س داده و با القای 
آنکه اتاق ها نمایندگان بخش خصوصی نیستند، عمال 

جایگاه قانونی بخش خصوصی تضعیف می شود. 
ای کاش مج��ری و مهم��ان پای��ش ب��ه ج��ای 
پراکنده گوی��ی، ب��ر موضوع عدم اج��رای مطلوب 
قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار حتی در 
دولت فعلی، پای می فشردند تا بلکه سنگ بزرگی 
از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود؛ قانونی 
که ثمره پیگیری ها و مطالبه مشترک اعضای اتاق 

بازرگانی است. 

رعایت حقوق مصرف کننده بخشی 
از حق الناس است

مع��اون اول رییس جمه��ور ب��ا بیان اینک��ه موضوع 
حق الن��اس از اهمی��ت باالیی در جامع��ه ما برخوردار 
است و علما گفته اند که حق اهلل زمانی رعایت می شود 
که حق الناس رعایت شود، گفت: رضایت خداوند هم در 
این است که به حق الناس توجه ویژه ای داشته باشیم 
و حتم��ا صاحب نظران تبیی��ن خواهند کرد که حقوق 

مصرف کننده نیز بخشی از حق الناس است.
اس��حاق جهانگی��ری، در چهاردهمی��ن همای��ش 
روزمل��ی حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان که در 
سالن همایش های صداوسیما برگزار شد، با یادآوری 
تاکی��د مقام معظم رهبری بر رعایت »حق الناس« در 
انتخابات ریاست جمهوری گذشته و اینکه رأی جزو 
حق الناس است و برگزار کنندگان انتخابات مکلف به 
رعای��ت حق الناس هس��تند، تصری��ح کرد: این تاکید 
رهبر معظم انقالب حماسه سیاس��ی ۲۴ خرداد س��ال 

۹۲ را رقم زد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت، معاون اول 
رییس جمه��ور ب��ا اش��اره به وع��ده دکت��ر روحانی به 
مردم مبنی بر تدوین منش��ور حقوق ش��هروندی اظهار 
کرد: رییس جمهور به مردم وعده داد، منش��ور حقوق 
ش��هروندی را تدوی��ن کرده و همه دس��تگاه ها مکلف 
ب��ه رعایت آن ش��وند. وی ب��ا بیان اینکه مردم ما امروز 
مس��ائل مرتبط با حقوق ش��هروندی برایشان مثل نان 
ش��ب الزم اس��ت، افزود: رعایت حقوق شهروندی باعث 
ارتقا و باالرفتن س��رمایه اجتماعی می ش��ود و ش��کاف 
می��ان حاکمی��ت و مردم در بخش های مختلف کاهش 
پی��دا می کن��د، پس همه مکلف به رعایت آن هس��تیم 
و یقین��ا حق��وق مصرف کنن��ده نیز بخش��ی از حقوق 
ش��هروندی اس��ت. معاون اول رییس جمهور، در بخش 
 دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای رعایت اصل 
»حق��وق مصرف کنن��دگان« دولت و بخش خصوصی نه 
جدا از هم بلکه با همدیگر می توانند نقش  آفرین باشند، 
خطاب به فعاالن و دست اندرکاران بخش خصوصی گفت: 
تولید، مصرف، فرهنگ و تامین حقوق تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان کشور اموری دولتی نیستند، تنها توسط 
دولت هم درس��ت نمی ش��وند و مسئولیت کامل بر دوش 
دولت نیس��ت، بلکه نقش بخش خصوصی در این زمینه 

به مراتب از نقش دولت مهم تر است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه فرهنگ مصرف 
در کش��ور ما ناموزون اس��ت گفت: متاسفانه برخی آثار 
سوء مدیریت مثل پرداخت یارانه نقدی هم بر فرهنگ 

مصرف و هم تولید کشور آثار سوء گذاشته است.
وی افزود: تصمیم های غیرکارشناس��ی در اس��تفاده 
از منابع نفتی کش��ور باعث ش��د که جهت گیری کشور 
به ج��ای حمای��ت از تولید به س��مت حمایت از واردات 
س��وق پی��دا کن��د، به طوری ک��ه در س��ال ۸۹ بیش از 
6۴میلیارد دالر کاال از مبادی رسمی کشور وارد شده 
اس��ت. یعنی تصور می ش��د برای مقابله با تورم و گرانی 
و ب��ا ص��رف درآمدهای نفتی در بودجه دالرهای نفتی 
بای��د ب��ه ریال تبدیل ش��ود و در نهایت به واردات کاال 
تبدیل شود و امروز همه ما از این حجم واردات کشور 
ناراحت هستیم و هم تولید کننده و هم سیاست گذاران 
اقتصادی کش��ور نگران هس��تند. جهانگیری با اشاره به 
اینکه در ۱۱ ماهه سال جاری حدود ۴۸ میلیارد دالر 
واردات داشته ایم، گفت: البته نسبت به سال ۸۹ روند 
کاهنده خوبی طی شده ولی وقتی کشور با یک سرعتی 
به یک جهتی تنظیم می شود، تغییر آن جهت به سرعت 
امکان پذیر نیس��ت. وی ادامه داد: وقتی بودجه کش��ور 
به یک باره منبس��ط می ش��ود، نمی توان در یک زمان 
تصمیم بگیریم که بودجه ها را کاهش دهیم، بلکه با یک 
روندی می توانیم به سمت اصالح سیاست ها پیش رویم.

معاون وزیر تعاون اعالم کرد
رفع بیکاری با توسعه 

کسب و کارهای خرد و کوچک 

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حل معضل 
بیکاری را مستلزم توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک 
دانست و طرح آموزش های بازارمحور را در بهبود و رونق 

فضای کسب و کار موثر خواند.
ک��وروش پرند در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: طرح 
آموزش ه��ای بازارمح��ور گام بلن��دی در جهت حمایت از 
تولید ملی و س��رمایه های انس��انی اس��ت و این آموزش ها 
در رشد و رونق فضای کسب و کار به ویژه مشاغل خانگی و 
کارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی و خدماتی موثر است. 
وی از معرفی مدل های ایجاد اشتغال در سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور خبر داد و گفت: این مدل ها در صورت 
حمایت بخش خصوصی به اشتغال پایدار منجر می شود. 
پرند با اشاره به جمعیت ۴0 میلیون نفری غیرفعال در کشور 
اظهار کرد: در شرایطی که با مشکل بیکاری مواجهیم باید 
به سمت ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کارهای خرد 
و کوچک حرکت کنیم. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در حال حاضر ۳.5 درصد از جمعیت غیرفعال 
کش��ور دارای تحصیالت دانشگاهی هستند که در صورت 
بی توجه��ی ب��ه این امر و عدم تغییر فرهنگ مدرک گرایی، 

دچار مشکل خواهیم شد.

خبـــریادداشت

کسب و کار

رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر   
اجتماعي از ایجاد ۲00 هزار شغل 
در بنگاه هاي کوچک و متوس��ط 
خبر داد و گفت: کارگروه اشتغال 
جرای��م  بخش��ودگي  اس��تان ها 

دیرکرد را پیگیري مي کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، علي ربیعي 
ب��ا بی��ان اینکه دول��ت نزدیک به 
۲۴0هزار ش��غل از دس��ت رفته را 
نج��ات داد، اظهار کرد: درخصوص 
اشتغال دو نظریه وجود  دارد؛ یکي 
اینکه از طریق رشد باالي اقتصادي 

تحق��ق مي یابد و دیگر 
اینکه مي توان با مداخله 
در بخش هاي کوچک 
اش��تغال را در کش��ور 
توس��عه داد. وي افزود: 
با این دو روش مي توان 
در قال��ب بنگاه ه��اي 
متوس��ط  و  کوچ��ک 
اش��تغال زایي ک��رد به 

نحوي که طي دو س��ال گذش��ته 
۲00 ه��زار ش��غل در بنگاه ه��اي 
خرد ایجاد ش��ده اس��ت. به گفته 

ربیعي، در زمینه فناوري اطالعات، 
گردشگري و صنایع دستي مشاغل 
بسیاري قابلیت ایجاد پیدا مي کند، 
همچنان ک��ه آیین ن��امه ایج��اد 

صنایع  نمایشگاه هاي 
دس��تي در کمیسیون 
اقتص��ادي دول��ت در 

دستور کار قرار دارد.
وزی��ر تع��اون، کار 
و رف��اه اجتماع��ي با 
بیان اینکه سیاس��ت 
ی�ازده���م  دول���ت 
ح�م�ای��ت از تولی��د 
اس��ت، افزود: خوش��بختانه در 
زمین��ه تولید کفش، پوش��اک و 
چ��رم، مزیت ه��اي باالیي  داریم 

و مي توانی��م در ای��ن زمین��ه تا 
500 هزار ش��غل در کشور ایجاد 
کنیم. وي همچنین از بخشودگي 
جرای��م دیرکرد خبرداد و گفت: 
در بخش تولید داوطلب ش��دیم 
ک��ه جرایم دیرکرد را ببخش��یم 
و پیش��نهاد کردیم کمیته اي که 
در کمیس��یون اقتص��ادي دولت 
تش��کیل جلس��ه مي دهد به این 
امر بپردازد و کارگروه اش��تغال 
استان ها این موضوع را پیگیري 

کنند.

 ایجاد 200 هزار شغل در بنگاه هاي کوچک و متوسط 

کارفرمای��ان حاض��ر نیس��تند 
بیش��تر از ۱5درصد حداقل مزد 
س��ال آینده را افزایش دهند، اما 
کارگران معتقدند تنها نرخ تورم 
مالک تعیین دس��تمزد نیست و 
اگ��ر مذاکرات به نتیجه نرس��د، 
مصوبه ای را امضا نخواهند کرد. 

ب��ه گ��زارش مهر، قرار اس��ت 
در این هفته یک نشس��ت مهم 
در ش��ورای عال��ی کار به منظور 
تعیین حداقل دس��تمزد س��ال 
آینده مشموالن قانون کار برگزار 
ش��ود، همچنین پیش بینی شده 
وزرای اقتصاد و صنعت به همراه 
وزی��ر کار در این جلس��ه حضور 

داشته باشند. 
برای  آخری��ن بس��ته ای ک��ه 
دس��تمزد  و  حق��وق  افزای��ش 
کارگران مشمول قانون کار ارائه 
شد، به اس��فندماه سال گذشته 
مربوط است که طی آن، حداقل 
ب��ه 60۹ هزارتومان،  دس��تمزد 
ح��ق بن نق��دی ۸0 هزارتومان، 
حق مسکن ۲0 هزارتومان و پایه 

سنواتی نیز به روزانه 500 تومان 
افزایش ه��ای  رس��ید. مجم��وع 
اعمال ش��ده با وج��ود نرخ تورم 
حدود ۳۲ درصدی سال گذشته، 

۲۸.5 درصد بوده است. 

بسته پیشنهای ۱۵ درصدی 
کارفرمایان

ای��ن وجود، ش��رایط  ب��ا  اما 
ب��رای تعیین حداقل دس��تمزد 
س��ال ۹۴ که تا روزهای آینده 

ش��د،  خواه��د  تعیین تکلی��ف 
دشوارتر و پیچیده است. دولت 
به دفعات در ماه ه��ای اخیر از 
و  قیمت ها  کاهش سرعت رشد 
نرخ تورم خبر داده و از س��وی 
دیگ��ر، کارگ��ران می گویند در 
اق��الم اصل��ی مصرف��ی خانوار 
تغییر چندانی حاصل نش��ده و 
در برخ��ی موارد مانن��د هزینه 
مس��کن، حمل و نق��ل و خوراک 
نیز افزایش هایی به ثبت رسیده 

است. 
در هفته گذشته بانک مرکزی 
در گزارش��ی از افزای��ش قیمت 
۱۱ قلم اصلی در س��بد معیشت 
خانواره��ای کارگ��ری در فاصله 
بهمن ماه س��ال گذشته تا بهمن 
امس��ال خب��ر داد و از ای��ن رو 
نمایندگان کارگران بر این نکته 
تاکید دارند که در س��ال جاری، 
بند دوم م��اده ۴۱ قانون کار که 
ب��ه لزوم تامین معیش��ت خانوار 

کارگ��ری می پ��ردازد باید مورد 
توجه قرار گیرد. 

فرامرز توفیقی، مش��اور عالی 
مجم��ع نماین��دگان کارگ��ران 
ای��ران در گفت وگ��و ب��ا مه��ر 
ب��ا تاکید ب��ر اینکه تا امس��ال 
خ��رج  ب��ه  نجاب��ت  کارگ��ران 
دادند و ب��ا کارفرمایان و دولت 
همراه��ی داش��ته اند، گفت: اما 
دیگ��ر چی��زی برای از دس��ت 
دادن ندارند و س��بد معیش��ت 
آنه��ا تامی��ن نیس��ت؛ بنابراین 
برای  تا بسته ای  تالش می شود 
مزد ۹۴ تعیین و تصویب ش��ود 
بتواند دس��ت کم بخش��ی  ک��ه 
از کس��ری زندگ��ی کارگران را 

جبران کند. 
وی اظهار کرد: کارفرمایان در 
مذاکرات امسال بر تعیین حداقل 
مزد سال آینده براساس بند اول 
م��اده ۴۱ قانون کار )تعیین مزد 
براساس نرخ تورم بدون توجه به 
معیش��ت( به می��زان ۱5 درصد 

تاکید دارند. 

اختالف نظر شدید در افزایش مزد۹۴

حقوق فقط ۹0هزارتومان زیاد می شود؟ 

حمید شیرازی
کارشناس اقتصادی

محمد ممتازپور



گذش��ته  س��ال  دو  در 
بانک ه��ای کش��ور در م��ورد 
بن��گاه داری و ورود ب��ه ام��ور 
ش��دیدترین  مورد  تولی��دی، 
انتقادهای مسئوالن اقتصادی 
کش��ور بوده اند. ای��ن انتقاد از 
آنجا ناشی می شود که بانک ها 
با اختص��اص مناب��ع خود به 
تخصی��ص  از  بنگاه هایش��ان، 
تس��هیالت به سایر بخش های 
م��ورد نی��از از جمل��ه بخش 
کرد  خواهند  تولید خودداری 
اما آخری��ن آمار بانک مرکزی 
نش��ان می ده��د در 10 ماهه 
تس��هیالت  می��زان  امس��ال 
پرداخت��ی بانک ه��ا ب��ه بیش 
از 270 ه��زار میلی��ارد تومان 
افزایش یافته که رش��دی در 
حدود 32 هزار میلیارد تومان 
در فاصله یک ماه را به همراه 

داشته است. 
این آمار بان��ک مرکزی در 
حالی است که اکبر کمیجانی، 
قائم مقام بانک مرکزی با ابراز 
هش��دار نس��بت به س��رعت 
باالی تس��هیالت دهی بانک ها 
می گوی��د: عملکرد بانک ها در 
بزرگی  خطر  تس��هیالت دهی 
نسبت به اهداف تورمی است. 
وی می گوی��د: بانک ها با تمام 
ق��وا هر نوع ام��کان و منابعی 
را ک��ه در اختیارش��ان ب��وده 
به شکل تس��هیالت پرداخت 
کرده اند و ع��الوه بر آن تعداد 

زیادی از آنه��ا به عنوان اضافه 
برداشت بدهکار بانک مرکزی 
ش��ده اند. بانک ها نه تنها منابع 
خ��ود را در ای��ن راه مص��رف 
کرده اند، بلک��ه به منابع بانک 
ه��م دس��ت اندازی  مرک��زی 
کرده ان��د و ای��ن خطر بزرگی 
اس��ت ک��ه می توان��د ب��رای 
س��ال آینده اهداف تورمی را 

خدشه دار کند. 
ای��ن اظه��ارات قائ��م مقام 
حال��ی  در  مرک��زی  بان��ک 
کارشناس��ان  ک��ه  اس��ت 
ب��ا  در گفت وگ��و   اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« پرداخ��ت 
تس��هیالت به بخش های مولد 
را نه تنه��ا ت��ورم زا نمی دانند، 
بلکه حرکتی در مسیر کنترل 

تورم ارزیابی می کنند. 

نرخ سود تسهیالت مهم 
است

س��یروس کرمی، کارشناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
گف��ت:  ام��روز«  »فرص��ت 
بان��ک مرکزی در  متاس��فانه 
سیاس��ت های  بانک ها  قب��ال 
ض��دو نقیض��ی را در پی��ش 
گرفته، از س��ویی ب��ه بانک ها 
گفته می ش��ود که بنگاه داری 
نکنی��د و اموال م��ازاد خود را 
بفروش��ید. چرا؟ ب��رای اینکه 
دارایی ه��ا نبای��د در بانک ه��ا 
بلوکه ش��وند و بای��د در قالب 
اعطای تس��هیالت دوباره وارد 

چرخ��ه اقتصاد ش��ود. اما در 
حال حاضر، با سرعت گرفتن 
روند اعطای تسهیالت بانک ها، 
از رش��د ت��ورم اب��راز نگرانی 
می کنند. این نش��ان می دهد 
بان��ک مرکزی سیاس��ت های 
دفعی و مقطعی اتخاذ می کند 
و برنامه منس��جم و بلند مدتی 

برای نظام بانکی ندارد. 
وی اف��زود: برخ��الف نظ��ر 
بانک مرکزی، این تس��هیالت 
بانک��ی نیس��تند که ت��ورم زا 
می ش��وند، بلکه جامعه هدف 
تورم زا  اس��ت که  تس��هیالت 
بودن یا نب��ودن آن را تعیین 
می کن��د. بانک مرک��زی بهتر 
اس��ت به ج��ای اب��راز نگرانی 
اعطایی،  از میزان تس��هیالت 
ب��ر جامع��ه هدف��ی ک��ه این 
تس��هیالت به آنه��ا اختصاص 
پی��دا ک��رده اس��ت، متمرکز 
ش��وند. مهم این است که این 
تس��هیالت برابر قان��ون و به 
بخش ه��ای موردنظ��ر تزریق 

شده باشند. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
یکی از مس��ائل مهم که بانک 
مرکزی اصال به آن اش��اره ای 
نمی کن��د این اس��ت که این 
تس��هیالت ب��ا چ��ه نرخی به 
در  می ش��ود.  ارائه  متقاضیان 
س��ال های 74 ت��ا 80 ن��رخ 
سودی که به تسهیالت بخش 
صنعت تعل��ق می گرفت، بین 
17 تا 19 درصد بود. از س��ال 

81 ت��ا 90 این ن��رخ به 16 تا 
12 درص��د کاه��ش پیدا کرد 
اما از س��ال 90 به بعد دوباره 
افزایش پیدا کرده اس��ت. اگر 
دقت کنیم این افزایش س��ود 
دقیقا در س��ال هایی بوده که 
ن��رخ تورم هم رو ب��ه افزایش 
گذاش��ته اس��ت. در سال های 
اخیر، نرخ سود تسهیالت بین 
22 تا 28 درصد بوده اس��ت. 
تس��هیالت با ن��رخ 28 درصد 
انصافا ب��رای بخش تولید زیاد 
است و فقط واحدهای زیان ده 

مشتری آن هستند. 
وی ادام��ه داد: اینکه بانک 
می��زان  می گوی��د  مرک��زی 
برداشت بانک ها از منابع بانک 
مرک��زی به دلیل تس��هیالت 
تکلیفی زیاد ش��ده، دلیلی بر 
این است که بانک ها در مسیر 
درس��ت و قانونی تسهیالت را 

پرداخته اند. 

تسهیالت، تورم زا نیست
کارش��ناس  ایوبی،  محم��د 
ب��ه  دراین ب��اره  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« گفت: بانک 
مرکزی با وجود سیاست هایی 
که از تریبون ها اعالم می شود 
با باز گذاشتن دست بانک ها، 
نقدینگ��ی کش��ور را ج��ذب 
بانک ه��ا ک��رده؛ ام��ا اق��دام 
بانک ها در پرداخت تسهیالت 
بانکی حتی فراتر از آنچه بانک 
مرک��زی برای بانک ها تا پایان 

سال 93 در نظر گرفته است، 
از این سپرده ها  بخش مهمی 
را در اقتصاد کش��ور دوباره به 
جری��ان در آورده و به همین 
دلیل اس��ت که بانک مرکزی 
اع��الم ک��رده، این س��طح از 
می تواند  تس��هیالت  پرداخت 

تورم زا باشد. 
بانک  اس��تدالل  افزود:  وی 
مرکزی در مورد تورم زا بودن 
تس��هیالت اعطای��ی درس��ت 
نیس��ت. تس��هیالت اعطای��ی 
اگ��ر ب��ه بخش ه��ای مولد یا 
غیر داللی تزریق ش��ده باش��د 
نه تنه��ا به تحریک تورم منجر 
نمی ش��ود، بلک��ه ب��ه معنای 
تزریق نقدینگی به بس��ترهای 
درست اقتصادی خواهد بود و 
همین موضوع از افزایش تورم 

جلوگیری می کند.
ب��ه هر ح��ال س��پرده های 
بانکی سرانجام باید به طریقی 
از بانک ها خ��ارج و به جامعه 
تزریق ش��وند و نمی ت��وان با 
بلوک��ه ک��ردن نقدینگ��ی در 
بانک ها تورم را برای همیش��ه 

کنترل کرد.
براساس اس��تفاده از جاذبه، 
س��پرده های بانکی برای جذب 
نقدینگ��ی جامعه ی��ک راهکار 
مقطعی و ش��کننده برای مهار 
تورم اس��ت، زیرا دی��ر یا زود با 
تحریک بازارهایی مثل مسکن، 
بخ��ش مهم��ی از نقدینگی از 

بانک ها خارج می شود

ابراز نگرانی بانک مرکزی نسبت به افزایش روند اعطای تسهیالت 
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اختصاص منابع حاصل از 
واگذاري های دولت براي افزایش 

سرمایه بانک هاي دولتي 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي به دولت اجازه 
دادن��د تا س��قف پنج ه��زار میلیارد ری��ال از منابع 
حاصل از واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانک ها 
و بیمه هاي مشمول واگذاري را براي افزایش سرمایه 

بانک هاي دولتي اختصاص دهد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلس��ه علني دیروز 
مجل��س و در ادامه بررس��ي بخش هزینه اي جزییات 
الیحه بودجه س��ال 94 کل کش��ور بند ق تبصره 3 
را تصوی��ب کردند. نمایندگان در این مصوبه به دولت 
اجازه دادند تا س��قف پنج هزار میلی��ارد ریال وجوه 
حاصل از واگذاري باقیمانده س��هام دولت در بانک ها 
و بیمه هاي مشمول واگذاري را مطابق دستورالعملي 
که به تصویب وزارت امور اقتصادي و  دارایي، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشور و بانک مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران مي رسد با رعایت قانون و سیاست هاي 
کلي اص��ل چهل و چهارم قانون اساس��ي به افزایش 
س��رمایه بانک هاي دولتي اختصاص دهد. نمایندگان 
مجلس همچنی��ن در بخش هزینه اي بند ص تبصره 
3 الیحه بودجه س��ال 94 کل کش��ور مصوب کردند 
که مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران 
و سازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنایع معدني 
ایران موضوع بند )الف( ماده )19( قانون برنامه س��وم 
توس��عه اقتص��ادي، اجتماعي و فرهنگ��ي جمهوري 
اس��المي ایران مص��وب 17 فروردی��ن 1389 و بند 
)ح( ماده )8( قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي مصوب 11 شهریورماه 1383بابت 
واگذاري هاي قبل از ابالغ قانون اجراي سیاس��ت هاي 
کلي اصل 44 قانون اساس��ي براي سرمایه گذاري در 
مناطق کمتر توسعه یافته و حوزه هاي نوین با فناوري 
پیشرفته و تکمیل طرح هاي نیمه تمام به حساب این 

سازمان واریز شود.

بانک جهاني اعالم کرد 
افت ۳۰ درصدي ارزش ریال ایران

بانک جهاني از افت 30 درصدي ارزش ریال ایران 
در سال 2014 خبر داد و اعالم کرد: در بین 27 پول 
مل��ي، ریال ایران مق��ام دوم از نظر افت ارزش را در 

این سال داشته است.
به گزارش تس��نیم، جدیدترین اطالعات منتش��ر 
شده از سوي بانک جهاني نشان مي دهد ریال ایران 
پس از پزوي آرژانتین بیشترین میزان افت ارزش در 

سال 2014 را بین 27 ارز مهم داشته است.
ارزش پزوي آرژانتین در برابر دالر در سال میالدي 
گذشته 32.7 درصد کاهش یافته است و ریال ایران با 
افت 30 درصدي ارزش خود در رتبه دوم از این نظر 
قرار گرفته اس��ت. پول ملي ایران در حالي طي سال 
2014 رتبه دوم افت ارزش را داش��ته اس��ت که در 
سال 2013 با افت 32.1 درصدي در جایگاه نخست 
از این نظر قرار گرفته بود. ارزش ریال ایران در برابر 
دالر طي سال 2012 نیز 13 درصد و در سال قبل از 
آن 5.1 درصد کاهش یافته بود. بر اساس این گزارش 
از 27 پ��ول ملي که آمار تغییرات ارزش آن توس��ط 
بانک جهاني منتش��ر ش��ده اس��ت 23 ارز در سال 

2014 با افت ارزش در برابر دالر مواجه شده اند.
ارزش ین ژاپن در این سال 7.8 درصد، یوان چین 
0.2 درصد، روبل روس��یه 17.4 درص��د، لیر ترکیه 
12.9 درصد و روپیه هند 4.2 درصد کاهش داش��ته 
است. ارزش یورو نیز در برابر دالر 0.1 درصد و ارزش 

روپیه پاکستان 0.5 درصد افزایش داشته است.

  سرمایه بانک مرکزي 
به 4۳4۰ میلیارد تومان رسید

مع��اون اول رییس جمه��ور مصوب��ه دول��ت براي 
افزایش س��رمایه بان��ک مرکزي ب��ه 4340 میلیارد 

تومان از محل اندوخته احتیاطي را ابالغ کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، در ابالغیه اسحاق جهانگیري 
به بانک مرکزي آمده اس��ت: هیأت وزیران در جلس��ه 
1393/11/26 ب��ه پیش��نهاد مجم��ع عموم��ي بانک 
مرک��زي جمهوري اس��المي ای��ران و به اس��تناد بند 
)ه-( م��اده )10( قانون پولي و بانکي کش��ور -  مصوب 
1351- تصویب کرد: سرمایه بانک مرکزي جمهوري 
اس��المي ایران از محل اندوخته احتیاطي از مبلغ 37 
 هزار میلیارد )37.000.000.000.000( ریال به مبلغ 
43 هزار و 400 میلی��ارد )43.400.000.000.000( 

ریال افزایش مي یابد.

افزایش قیمت هفتگي و کاهش 
قیمت ماهانه طال

قیم��ت طال روز جمع��ه بهبود داش��ت. اطالعات 
اقتص��ادي آمریکا نش��ان از درپیش ب��ودن افزایش 
نرخ بهره بانک ف��درال را  دارد اما در عین حال طال 
بیش��ترین کاهش قیم��ت ماهانه را از س��پتامبر در 
نتیجه استحکام دالر و باال رفتن ارزش شاخص هاي 
س��هام اروپا تجربه کرد. به گزارش »اخبار بانک« به 
نقل از رویترز، طال از 1300 دالر در هر اونس یعني 
باالتری��ن قیمت پنج ماهه که در م��اه ژانویه به آن 

رسید تاکنون هفت  درصد افت داشته است. 
ط��الي اس��پات در ابت��دا 0.3 درص��د افزایش را 
ت��ا 1212.10 دالر تجرب��ه ک��رد. در عی��ن ح��ال 
قراردادهاي فیوچرز طالي آمریکا س��ه دالر بیشتر و 
با قیمت 1213.10 دالر در هر اونس بسته شد. این 
هفته قیمت طالي اسپات 0.8 درصد افزایش داشت 

اما در کل ماه فوریه 5.5 درصد افت داشت. 
ارزش دالر در برابر سبد ارزي ثابت بود و هشتمین 

ماه روند صعودي را به ثبت رساند. 
واردات ط��الي چین از هن��گ کنگ در ماه فوریه 
از کمترین مقدار طي سه ماه در ماه دسامبر، بهبود 
داش��ت و افزایش تقاضاي این فلز در سال نو قمري 

را منعکس کرد. 

نرخنــامه

بانکنامه

سکه 984 هزار تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.418 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادي طرح جدید را 

984.000 تومان تعیین کردند.
هر یورو در ب��ازار آزاد 3.897 تومان و هر پوند نیزبا 
5.302 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
517.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 287.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ي 181.000 تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالي 18عیار 100.210 

تومان قیمت خورد.
هر انس طال در بازارهاي جهاني 12.147 دالر بود.

قیمتنوع ارز 

3.418     دالر آمریکا

3.897یورو اروپا

5.302پوند انگلیس

941درهم امارات

1.405لیر ترکیه

558یوان چین

29 ین ژاپن

2.797دالر کانادا

3.635فرانک سوئیس

11.600دینار کویت

925      ریال عربستان

2.780دینار عراق

57  روپیه هند

985رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

981.500سکه طرح قدیم

984.000  سکه طرح جدید

517.000  نیم سکه

287.000ربع سکه

181.000سکه گرمی

12.147 انس طال

434.500مثقال طال

100.210هر گرم طالی 18 عیار

نفرات برگزیده مسابقه فرهنگي 
خانواده دي اعالم شد

 نفرات برگزیده مس��ابقه فرهنگ��ي خانواده دي که 
به مناسبت جش��نواره دي برگزار شده بود همزمان با 

سالروز میالد حضرت زینب )س( اعالم شدند.
ب��ه گزارش »اخبار بانک« به نق��ل از روابط عمومي 
بانک دي، مراسم قرعه کشي مسابقه فرهنگي جشنواره 
دي ک��ه بی��ن کارکنان بان��ک دي و خانواده ایش��ان 
برگزار شده بود در س��الروز میالد حضرت زینب)س( 
قرعه کش��ي و 10 نفر که پاس��خ صحی��ح داده بودند، 
انتخاب ش��دند. در این مراسم که با حضور نمایندگان 
کمیته فرهنگي، معاونت س��رمایه انس��اني و توس��عه 
مدیریت، ح��وزه مدیریت و جمع��ي از کارکنان بانک 
انجام شد، مدیرکل روابط عمومي بانک دي به تشریح 
روند برگزاري مس��ابقه و اه��داف آن پرداخت. ابراهیم 
صفرلک��ي گفت: جش��نواره دي که با ه��دف معرفي 
محصوالت و خدمات بانک به مشتریان در بعد بیروني 
و ایجاد نش��اط سازماني در بعد دروني از اول زمستان 
امسال آغاز ش��د، برنامه هاي متنوعي را شامل مي شد 
که یکي از مهم ترین آنها برگزاري مسابقه اي فرهنگي 

مخصوص کارکنان و خانواده هاي شان بود.

دستگاه هاي خودپرداز بانک سپه 
خدمات جدید ارائه مي کنند

 رییس اداره کل خدمات فناوري اطالعات و توسعه 
بانکداري نوین بانک س��په از ارائ��ه دو خدمت جدید 

روي دستگاه هاي خودپرداز این بانک خبرداد.
ب��ه گ��زارش »اخب��ار بان��ک« ب��ه نق��ل از پایگاه 
اطالع رس��اني بانک س��په، حس��ین صلوات��ي از ارائه 
خدمات س��رویس واریز به س��ازمان ها )با شناس��ه( 
و س��رویس نیک��وکاري )کمک هاي مردم��ي(، روي 
دس��تگاه هاي خودپرداز بانک س��په خبر داد. رییس 
اداره کل خدمات فناوري اطالعات و توسعه بانکداري 
 نوین بانک سپه، در تشریح سرویس واریز به سازمان ها 
)با شناس��ه( گفت: س��رویس مربوطه در صفحه اول 
منوي دس��تگاه هاي خودپرداز و با ایجاد امکان واریز 
وجوه به س��ازمان هاي طرف قرارداد، براي مشتریان 
بانک و همچنین کاربران ش��بکه شتاب قابل استفاده 
اس��ت.همچنین ب��ا توجه ب��ه قرارداده��اي موجود، 
سرویس مذکور براي س��ازمان تامین اجتماعي فعال 

شده است.

نسیم نجفی

در حال��ی تنه��ا س��ه هفته تا 
پای��ان س��ال جاری باق��ی مانده 
اس��ت که هن��وز ش��ورای پول 
 و اعتب��ار، تصمیم��ی ب��رای وام 
تومانی خرید مسکن  60میلیون 

اتخاذ نکرده است.
به گزارش مهر، تنها سه هفته 
ت��ا پایان س��ال جاری زمان باقی 
مانده است و بانک مرکزی هنوز 
تصمیم قطعی برای افزایش مبلغ 
وام خرید مسکن نگرفته، این در 
حالی اس��ت که پ��س از تصمیم 
بان��ک مرکزی، این ط��رح برای 
تصوی��ب نهایی باید به ش��ورای 
پ��ول و اعتبار هم ب��رود و مورد 

بررسی قرار گیرد.
بر این اساس به نظر نمی رسد 
ک��ه افزای��ش مبل��غ وام خرید 
مس��کن در روزهای پایانی سال 
93 چه��ره نهای��ی و اجرایی به 
خود بگیرد و به احتمال زیاد این 

طرح برای تصویب و اجرا به سال 
94 موکول خواهد شد و باالخره 
اخبار خوش��ی برای کس��انی که 
خانه ندارند، شنیده خواهد شد.

بانک مرکزی پیش از این هم 
طرح های��ی را ب��رای افزایش وام 
خرید مس��کن مورد بررسی قرار 
داده بود ام��ا هیچ یک از آنها به 
نتیجه نرس��یده بود و نگرانی از 
افزایش قیمت مس��کن، همواره 
طرح های افزایش مبلغ وام خرید 

را مسکوت نگه داشته است.
ای��ن در حالی اس��ت که چند 
م��اه پی��ش ریی��س کل بان��ک 
مرک��زی و وزیر راه و شهرس��ازی 
هم در طرحی مشترک، خواستار 
افزایش مبلغ وام خرید مس��کن 
به 80 میلیون توم��ان بودند اما 
بخش اعتب��اری بانک مرکزی با 

این طرح موافقت نکرد.
مدیر اعتب��ارات بانک مرکزی 

در م��ورد مخالفت بانک مرکزی 
با ط��رح تس��هیالت 80 میلیون 
تومانی خرید مسکن گفته است: 
به دو دلیل م��ا )بخش اعتباری 
بانک مرکزی( با وام 80 میلیون 
تومان��ی خری��د مس��کن موافق 
منابع  اول محدودیت  نیس��تیم؛ 
و دوم احتم��ال ایجاد ش��وک به 

بازار مسکن.
بر این اس��اس بود ک��ه بانک 
مسکن طرح دیگری را جایگزین 
ک��رد و براس��اس ای��ن طرح که 
هن��وز در بانک مرکزی اس��ت و 
تعیین تکلیف نش��ده، این خبر را 
مدیرعامل بانک مس��کن در دهه 
فج��ر اعالم کرده و گفته اس��ت: 
طرح پرداخ��ت وام 60 میلیونی 
برای خرید خانه توس��ط افرادی 
اس��ت که تاکنون اقدام به خرید  

خانه نکرده اند.
محمدهاشم بت ش��کن افزوده 

پرداخت  آزمایش��ی  طرح  است: 
ب��ه  تومان��ی  میلی��ون   60 وام 
زوج ه��ای ج��وان )50 میلی��ون 
تومان وام ب��ه اضافه 10 میلیون 
تومان جعاله( به افرادی که برای 
نخستین بار اقدام به خرید واحد 
مسکونی می کنند، تسری خواهد 

یافت.
بانک  براس��اس نظر مدی��ران 
 مس��کن ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه

30 درص��د هزینه س��بد خانوار 
به حوزه مس��کن و اج��اره تعلق 
دارد، بازپرداخ��ت ای��ن وام ب��ه 
نح��وی پیش بینی می ش��ود که 
افراد بتوانن��د این وام را به بانک 

بازگردانند.
همچنی��ن در حال حاضر بازار 
مس��کن در حالت با ثب��ات قرار 
گرفته و افزایش سقف وام خرید 
مسکن در س��ال گذشته قیمت 

مسکن را تحت تاثیر قرار نداد. 

در عین حال ب��ازار هم اکنون 
براس��اس تحلیل ه��ای ص��ورت 
گرفت��ه ب��ا مازاد عرضه مس��کن 
مواجه اس��ت و به نظر نمی رسد 
ک��ه ای��ن وام قیمت مس��کن را 

افزایش دهد.
مدیرعامل بانک مسکن در این 
بررسی های  اس��ت:  گفته  زمینه 
 م��ا نش��ان می دهد ک��ه این وام

60 میلی��ون تومان��ی نمی تواند 
مح��رک تقاض��ا ب��رای افزایش 
قیمت مسکن باش��د، چراکه در 
ح��ال حاض��ر بازار مس��کن یک 

شرایط باثبات را طی می کند.
ح��ال باید منتظ��ر ماند و دید 
که بانک مرک��زی چه تصمیمی 
ب��رای افزایش مبلغ وام مس��کن 
در س��ال 94 خواهد گرفت و آیا 
تغییرات وام مس��کن می تواند به 
فعال شدن بازار و بخش مسکن 

کشور منتهی شود؟ 

نس��ل جدی��د دس��تگاه های کارتخوان 
فروشگاهی و صندوق های فروشگاهی وارد 

بازار ایران می شوند.
به گزارش مهر، »بی جی«، مدیر فروش 
ی��ک ش��رکت ارائه کنن��ده دس��تگاه های 
در  فروش��گاهی  صندوق ه��ای  و    pos
جم��ع خبرن��گاران از ارائ��ه نس��ل جدید 
صندوق های فروش��گاهی و دس��تگاه های 
کارتخ��وان در ای��ران خب��ر داد و گف��ت: 
فیش های  پرینت  ارائه کننده  دستگاه های 

بانکی نیز در این گروه قرار دارد.
مدیر فروش هلدینگ SAM4S اظهار 
داش��ت: این محصوالت هم اکنون در 60 
کش��ور جهان عرضه می شود و قرار است 

در ایران نیز تولی��دات جدیدی وارد بازار 
ش��ود. از س��ویی تاکنون نیز محصوالت و 
تولیدات در این بخش در نمایش��گاه های 
مع��روف جهان از جمله دوب��ی و آلمان و 

الکامپ ایران معرفی شده است.
وی با اش��اره به ارائه 13 مدل دس��تگاه 
م��دل   17 و  فروش��گاهی  کارتخ��وان 
ای��ران  ب��ازار  در  فروش��گاهی  صن��دوق 
اف��زود: سیس��تم های جدی��دی ب��ه بازار 
خدمات بانکی در ایران خواهند پیوس��ت. 
همچنین قرار اس��ت دستگاه های جدید با 
سیس��تم های الکترونیک��ی و بانکی ایران 
هماهنگ ش��وند و از سویی عملکرد زبان 

فارسی آنها هم برقرار می شود.

عض��و ائت��الف فراگی��ر »ایرانی آباد« 
پیش��نهاد کرد با تش��کیل کمیس��یونی 
می ت��وان تعام��ل بیش��تر و بهت��ر ات��اق 
بازرگان��ی و نظ��ام بانکی را به عنوان یک 
بازوی کمکی در اقتصاد کشور رقم زد و 

بر بخشی از مشکالت فائق شد. 
 پرویزیان در گفت وگو با فارس، در ارزیابی 
وضعیت فعلی عملکرد اتاق بازرگانی اظهار 
داش��ت: در اقتصاد کش��ور ما به عنوان یک 
نظ��ام مردمی، همواره مردم در صحنه های 
مختلف تصمیم گیری حضور داشته و دارند. 
اتاق بازرگانی هم یکی از عرصه های حضور 
م��ردم در صحن��ه تصمیم گیری و مدیریت 
اقتصاد است و این پارلمان بخش خصوصی 

می توان��د نق��ش پررنگ��ی در اداره کش��ور 
داشته باشد کما اینکه از امتیازهای ویژه ای 
همچ��ون حضور در ش��ورای پ��ول و اعتبار 
به عن��وان باالترین مرجع سیاس��ت گذاری 
پول��ی و مالی کش��ور برخوردار اس��ت، اما 
به هرح��ال انتقادهای��ی ه��م ب��ه برخی از 
موضع گیری ه��ای ات��اق وارد اس��ت. م��ن 
ب��ا ن��گاه تخصصی در ح��وزه مالی و پولی، 
نوع��ی تقاب��ل را بین ات��اق بازرگانی و نظام 
بانکی کش��ور می بینیم که این امر ناش��ی 
از فقدان نگاه کارشناس��ی به نظام بانکی در 
اتاق بازرگانی اس��ت که پیش��نهاد من در 
این زمینه راه اندازی کمیس��یون یا کمیته 

تخصصی بانکی و مالی در اتاق است.  

تصویب وام ۶۰ میلیونی مسکن بازهم به تعویق افتاد

پیشنهاد تشکیل کمیسیون تعامل با نظام بانکی در اتاق بازرگانی ورود نسل جدید سیستم های کارتخوان فروشگاهی به ایران
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گام گردشگران در قدمگاه سالکان

سال 2010 که برد پیت، بازیگر مشهور آمریکایی 
تصمی��م ب��ه تهیه کنندگی فیل��م گرفت، داس��تان 
»خوردن، دعا، عشق« رمان الیزابت گیلبرت را برای 

ساختن فیلمی با همین نام مورد توجه قرار داد. 
در این فیلم که جولیا رابرتز نقش اول آن را بازی 
می کند، س��ه مرتبه وجود انس��ان جریان داستان را 

هدایت می کند. 
خ��وردن به معن��ای بع��د زمینی انس��ان، دعا به 
نمایندگی از جنبه آسمانی انسان و عشق که نتیجه 

به حد نصاب رسیدن دو مرتبه است. 
ن��ام  ب��ا  زن��ی  نق��ش  فیل��م  ای��ن  در  رابرت��ز 
»الیزابت گیلبرت« )نویس��نده رمان( را بازی می کند 
که پس از ناکامی در بارداری و شکس��ت در زندگی 

عاطفی با همسرش دچار سرگشتگی می شود. 
او ب��ه این فک��ر می افتد که ب��رای درک ارزش 
زندگ��ی بای��د بتواند جنب��ه م��ادی زندگی خود 
را تقوی��ت کن��د، از اینجا س��فر او ب��ه ایتالیا آغاز 
می ش��ود و با دوستانی که در س��فر چهارماهه در 
ایتالیا می یاب��د، طعم غذاه��ای ایتالیایی به عنوان 

کمال مطامع مادی را می چشد. 
در اوج این لذت فکر می کند که این برای زندگی 
کاف��ی نیس��ت و یک ش��ب س��ر میز ش��ام میزبان 
ایتالیای��ی اش اعالم می کند که ب��رای تقویت جنبه 
معنوی وجودش قصد س��فر به جای��ی را دارد تا در 
آنجا بیش��تر بتواند با خود خل��وت کند و جان خود 

را جال دهد. 
م��ادر خانواده میزبان که ای��ن کار برایش عجیب 
به نظر می رس��د می پرسد برای ارتقای جنبه معنوی 
وجودت قصد س��فر به کجا را داری؟ ایران؟ روش��ن 
می ش��ود که نقش اول فیلم قصد س��فر به آس��یای 

جنوبی و جنوب شرقی را دارد. 

آنچ��ه می خوانید نق��د فیلم نه چن��دان پرفروش 
برد پی��ت به کارگردان��ی رایان مورفی نیس��ت بلکه 
توجه به نوعی س��فر یا گردش��گری ب��ه قصد ارتقای 

روحانی و معنوی است. 
اگرچه گردش��گری به عنوان ی��ک صنعت امروزه 
بیش��تر به ش��کل بازاریاب��ی و مجموعه های تجاری 
آمیخته ب��ا تکنولوژی های جدید دیده می ش��ود اما 
سفرهایی که به هند، نپال، اندونزی، ترکیه، روسیه، 
مصر، س��وریه و حت��ی برخی مراک��ز در انگلیس و 
آمریکا می شود، نشان دهنده نیاز امروز جامعه بشری 

به آرامش روحی است. 
چ��ه ای��ن آرامش روحی به ش��کل ی��ک تجربه 
معن��وی و یک مس��کن تلقینی عمل کن��د، مانند 
آنچه در برخ��ی عرفان های ش��رقی و غربی دیده 
می ش��ود و چه به ش��کل تربیت نفس و باال بردن 
مرتبت انس��انی در مراتب حیات باش��د، چنان که 
در عرفان اس��المی و برخی عرفان های دیگر رایج 
در منطق��ه خاورمیانه وجود داش��ته و دارد، گروه 
زیادی از طالبان آرامش یا تربیت را به سوی خود 

فرامی خواند. 
نه فقط طلب آرامش یا تربیت، بلکه »آش��نایی« با 
مس��لک – به معنای روش سلوک و گذر در زندگی 
دنیایی برای رس��یدن به مراتب آس��مانی- می تواند 
بهانه س��فر بسیاری از گردش��گران به سرزمین های 

دارای تاریخ و فرهنگ عرفانی باشد. 
در برخی مناطق روس��یه روش زندگی راهبان 
ک��ه از قرن ها پی��ش در صومعه های��ی کوچک و 
س��اده در مناط��ق دوردس��ت و جدا از ش��هرها 
زندگی می کرده اند، منجر به ش��کل گیری سبک 
زندگ��ی و س��نت هایی خاص آنها ش��ده اس��ت؛ 
س��نت هایی ک��ه راهب��ان تا ام��روز نی��ز از آنها 

پیروی می کنند. 
صومعه خواهران ش��هر سرپوکوفس��کی 25 گاو 
دارد ک��ه ش��یرتازه آنها هر روز به ص��ورت خام یا 
به ص��ورت محص��والت لبن��ی هم��ه نی��از صومعه 
را تامی��ن می کن��د و در فصل تابس��تان که ش��یر 
گاوها بیش��تر از همیشه اس��ت، لبنیات تولیدشده 
در صومع��ه، بی��رون از صومعه به م��ردم محلی و 
گردشگران هم فروخته می شود. همچنین راهبان 
صومع��ه دانیلوف مقدس هم که قدمت آن به قرن 
16 میالدی می رس��د، در کار پخت نان هس��تند. 
این صومعه تقریبا نان مورد نیاز تمام مردم ش��هر 
س��رپوکتوف و برخی فروشگاه های مسکو را تامین 

می کند. 
در جن��وب و جنوب ش��رقی آس��یا نیز ش��ریک 
کردن گردش��گران در برنامه ه��ای تربیتی معابد و 
م��دارس عرفانی و همچنین اج��ازه اقامت به آنها، 
گردش��گری را نه تنها به عنوان ی��ک امر اقتصادی، 
بلک��ه به مثابه یک امر فرهنگ��ی و معرفتی تواناتر 

و نافذتر کرده است. 
در تاری��خ و فرهن��گ عرفانی ایران��ی نیز همان 
قدر که س��لوک و س��فر برای تربیت نفس مهم و 
کارب��ردی بوده، به همان می��زان مقاصد عارفان و 
س��الکان نیز در پهنه ایران زمین گس��ترده ش��ده 
اس��ت. ایران با تاری��خ و فرهنگ غن��ی عرفانی و 
با وج��ود مکان ها، گنبدخانه ها، مدرس��ه ها و مزار 
عارف��ان ب��زرگ و برجس��ته هزاره اول اس��المی، 
ظرفیت باالیی در جذب گردش��گران عالقه مند به 
س��فر و سلوک معرفتی دارد، ظرفیتی که همچنان 

مغفول مانده است. 

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران درباره 
نصب صندوق مکانیزه فروش پیشنهاد داد 

هزینه ها را از مالیات صنوف کسر کنید
ب��رای تش��ویق واحدهایی که صن��دوق مکانیزه 
نص��ب کرده ان��د بای��د هزینه ه��ای نص��ب ای��ن 
صندوق ها از اصل مالیات کس��ر شود.  سیدمحمود 
هاش��می، عضو هیات رییس��ه اتاق اصناف ایران با 
اش��اره به مشمول ش��دن 10 اتحادیه صنفی دیگر 
ب��ه صندوق مکانی��زه گفت: س��ازمان امورمالیاتی 
باید برای تش��ویق و ایجاد انگی��زه واحدهایی که 
صن��دوق مکانیزه را نص��ب کرده ان��د، هزینه های 
نص��ب صندوق مکانی��زه را از اص��ل مالیات واحد 
صنفی کس��ر کند، نه از درآم��د حاصل از فروش. 
وی در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار اصناف ای��ران با بیان 
اینک��ه تمام��ی واحده��ای صنفی مش��مول نصب 
صندوق مکانی��زه توانایی نصب صن��دوق را ندارند، 
افزود: تاکن��ون 30 اتحادی��ه از اتحادیه های صنفی 
مشمول نصب صندوق مکانیزه فروش شده اند و باید 
تا پایان سال 94 صندوق را نصب کنند.  وی تصریح 
کرد: مسئله اصلی که درخصوص نصب صندوق های 
مکانی��زه وجود دارد این اس��ت که تمامی واحدهای 
صنفی مش��مول ش��ده به این طرح به لحاظ تامین 
منابع درآمدی هم س��طح نیس��تند و ممکن اس��ت 
در یک اتحادیه صنف��ی تنها 20 درصد اعضا توانایی 
نصب صندوق مکانیزه را داش��ته باشند و 80 درصد 
توان نگهداری صندوق مکانیزه را که مستلزم هزینه 

است، نداشته باشند. 

مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی 
وزارت صنعت عنوان کرد

سهم اندک ایران از بازار 
۲5۰ میلیارد دالری ترکیه

مدیرعامل مرک��ز آموزش بازرگان��ی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت گف��ت: ترکیه در س��ال حدود 250 
میلی��ارد دالر واردات از کش��ورهای مختل��ف دارد که 
س��هم ایران کمتر از پنج درصد اس��ت و می توان گفت 
تراز تجاری با ترکیه در حال حاضر مثبت اس��ت و این 
مثبت بودن مدیون صادرات گاز، نفت و مش��تقات آن 
اس��ت. به گزارش فارس، عباس خالقی تبار در نشست 
خبری همایش تجاری ایران و ترکیه به شرایط و فضای 
کنون��ی اقتصاد جهانی و منطقه ای اش��اره کرد و گفت: 
توس��عه روابط تجاری با کش��ورهای دوست و همسایه 
عالوه بر ثبات و توسعه اقتصادی سبب رونق کسب و کار 

بنگاه ها می شود. 
 خالقی تبار افزود: ترکیه در سال گذشته ششمین بازار 
صادراتی و پنجمین مبدأ وارداتی ایران بود و این در حالی 
اس��ت که در 10 ماهه نخست امس��ال، ترکیه همچنان 
شش��مین بازار صادراتی و چهارمین مب��دأ وارداتی برای 

کشورمان محسوب می شود. 

رییس سازمان توسعه تجارت در دیدار با معاون وزیر صنایع هند تاکید کرد 

انعقاد توافقنامه ترجیحي بین ایران و هند 
ایران و هند قصد  دارند با انعقاد یک 
توافقنامه ترجیحي حجم تجارت میان 

دو کشور را افزایش دهند. 
ولي اهلل افخمي راد، رییس س��ازمان 
توسعه تجارت در دیدار با معاون وزیر 
صنای��ع هند گفت: با توج��ه به اینکه 
حجم فعلي تجاري بی��ن ایران و هند 
متناسب با توان و ظرفیت تولیدي دو 
کشور نیس��ت تقاضا داریم که واردات 
اقالم کش��اورزي ایران به هند با تعرفه 
کمتري همراه ش��ود تا صادرکنندگان 
ایران��ي راحت ت��ر کاالهای��ي از جمله 
زعفران، پس��ته، خرما، کیوي، س��یب 
و ان��ار را به بازار هن��د عرضه کنند. با 
انعق��اد توافق ترجیحي در مورد برخي 
اق��الم کاالیي که مورد توافق دو طرف 
اس��ت افزایش حجم تجارت دو کشور 

هدف گذاري مي شود. 
افخمي راد یادآور ش��د: ب��راي ورود 
اقالم کش��اورزي ایران به هند، تعرفه 
باالی��ي وج��ود  دارد، در حال��ي ک��ه 
کش��ورهاي دیگر این اقالم کشاورزي 
را ب��ا قیم��ت پایین تري ب��ه هند وارد 
این  انتظار داریم  بنابرای��ن  مي کنن��د. 
موض��وع م��ورد بررس��ي ق��رار گیرد 
و اق��دام الزم انج��ام ش��ود. در نظ��ر 
داش��تن تخفیفات ترجیح��ي در این 

ریی��س  م��وارد پیش��نهاد مي ش��ود. 
س��ازمان توس��عه تجارت با دعوت از 
ب��راي حضور  هندي  س��رمایه گذاران 
در بن��در چابهار و س��رمایه گذاري در 
حوزه هاي حمل ونقل و سایر پروژه هاي 
زیرساختي گفت: زمینه هاي خوبي در 
ایران وجود  دارد که اگر سرمایه گذاران 
هندي تمایل داشته باشند، مي توانند 
همکاري س��ازنده اي را ب��ا ایران انجام 
دهند؛ این همکاري ها متضمن سود و 

مزایا براي هر دو کشور است. 
وي با اش��اره به نقش نمایشگاه هاي 
اختصاصي در معرفي کاال خاطرنشان 
کرد: اهتمام دو کشور بر افزایش میزان 
اختصاصي  نمایش��گاه هاي  برگ��زاري 
متقابل به همکاري ها وسعت بیشتري 
خواه��د داد و دورنم��اي تج��اري دو 

کشور را گسترده تر خواهد کرد. 
افخم��ي راد ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ي 
مش��کالت تج��ار ایران��ي ب��راي ثبت 
ش��رکت در هندوس��تان گف��ت: ثبت 
ش��رکت در هن��د پروس��ه اي زمان بر 
بوده و به کندي انجام مي ش��ود، باید 
ای��ن فرآیند را براي تج��ار و بازرگانان 
ایراني تسهیل کرد تا ایراني ها با ایجاد 
ش��رکت، فعالیت بیش��تري را در این 

کشور ساماندهي کنند. 

 تصویب افزای��ش 4 درصدی تعرفه 
از  واردات صنایع دس��تی در مجل��س 
اهمیت این حوزه برای دولت و مجلس 
خبر می ده��د  . پیکری که برنامه ریزی 
دول��ت نهم و دهم زخمی اش کرد و به 
حاشیه رانده ش��د، امروز در حال احیا 
اس��ت . هنرمندان این حوزه در س��ال 
ج��اری در چندی��ن نمایش��گاه بزرگ 
بین الملل��ی ش��رکت کردند ت��ا اندک 

اندک حیات خود را از سر بگیرند.  
اق��دام جدید دیگ��ری ک��ه در این 
حوزه اتف��اق افتاد افزای��ش تعرفه بود 
ک��ه باید دید با رقم ب��ه ظاهر اندکش 
چق��در می توان��د در کاه��ش واردات 
صنایع دستی به کشور تاثیر گذار باشد.

مدیرکل دفتر صادرات صنایع دستی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
ای��ن  اس��ت  معتق��د  گردش��گری  و 
افزای��ش ان��دک می تواند ب��ر واردات 
صنایع دس��تی ک��ه از مبادی رس��می 
و گمرک��ی انج��ام می ش��ود تاثیر گذار 
ب��وده و حال��ت کنترل کننده داش��ته 
باش��د . پویا محمودیان ب��ا بیان اینکه 
واردات قاچاق درصد باالیی از واردات 
صنایع دستی را به خود اختصاص داده 
ب��ه »فرصت امروز« می گوی��د: ما هنوز 
نتوانسته ایم برنامه جامعی برای نظارت 
بر این واردات غیرقانونی داشته باشیم، 
در حال��ی که بر پیکره صنایع دس��تی 
کش��ور آس��یب های زیادی وارد کرده 

است.
به گفته این مقام مس��ئول، مدیریت 
واردات صنایع دس��تی بس��یار پیچیده 
اس��ت و تنها با افزای��ش تعرفه کنترل 
معرف��ی  مثب��ت  ب��ا  وی  نمی ش��ود . 
ک��ردن اق��دام نماین��دگان مجلس در 
افزای��ش تعرفه واردات صنایع دس��تی 
ادام��ه می ده��د: افزایش تعرف��ه باید 
با کارشناس��ی انجام ش��ود و ما نباید 
فک��ر کنیم که هر چ��ه افزایش تعرفه 
را داش��ته باش��یم در مدیریت واردات 
موفق خواهیم شد . محمودیان توضیح 
می دهد: ما در ی��ک فضای بین المللی 
تج��ارت می کنی��م و در کن��ار واردات 
صنایع دس��تی، صادرات آن هم مطرح 
است، بنابراین باید موازنه بازرگانی بین 
کشورها رعایت ش��ود و موازنه ما باید 

موازنه منطقی باشد.
به گفته این متخصص، برای کنترل 
واردات ص�ن�ای�ع دس��تی راهکاره��ای 
متعددی را باید به کار گرفت . مدیر کل 
دفتر صادرات صنایع دس��تی کشور به 

ممنوعیت فروش صنایع دستی خارجی 
در اماک��ن تاریخ��ی اش��اره می کند و 
می افزای��د: ای��ن ممنوعی��ت می تواند 
صنایع دس��تی  واردات  مدیری��ت  در 
تاثیر گ��ذار باش��د اما متاس��فانه هنوز 
اجرای آن به درس��تی انجام نش��ده و 
باید فروش��ندگان مجاب شوند که در 
این اماکن محص��والت خارجی عرضه 
نکنند و این کار بای��د با نظارت انجام 

شود.
اس��ت  معتق��د  محمودی��ان  پوی��ا 
محصوالت وارداتی ش��به صنایع دستی 
هس��تند، در حالی که صنایع دس��تی 

ایران واقعا با دست ساخته می شوند.

اجرایی نشدن ممنوعیت فروش 
در میادین تاریخی

یک متخصص صنایع دس��تی معتقد 
اس��ت افزای��ش تعرف��ه ب��رای واردات 
صنایع دستی باید همچنان ادامه یابد . 
محمد عطریان با بیان اینکه این اندک 
افزای��ش نمی تواند بازار داخلی را که از 
محصوالت خارجی اشباع شده آنچنان 
تکانی دهد به »فرصت امروز« می گوید: 
مشابه  بس��یار  صنایع دس��تی خارجی 
صنایع دستی داخلی ساخته می شود با 
این تفاوت که دستی نیست و خریدار 
هم خیلی به آن توجه نمی کند، بیشتر 
قیمتش برایش مهم اس��ت و متاسفانه 
این در حالی اس��ت که صنایع دس��تی 
ایران در بس��یاری از کشورها شناخته 
ش��ده اس��ت . وی می افزای��د: افزایش 
تعرفه باید در صنایع دستی گروه بندی 

شده افزایش یابد.
ب��ه گفت��ه ای��ن هنرمن��د قلم��کار، 
کااله��ای چینی و پاکس��تانی به وفور 
در بازار داخلی یافت می ش��وند و آنها 
با کپی برداری محصوالت  توانس��ته اند 
بس��یاری ش��بیه ما تولید و جایگزین 

محصوالت ایرانی کنند . 
در  راه��کار  ارائ��ه  در  عطری��ان 
واردات صنایع دستی  کاهش  خصوص 
ایتالی��ا  کش��ور  می گوی��د:  خارج��ی 
بین الملل��ی اش  نمایش��گاه های  در 
ورود چی��ن و پاکس��تان را ب��ه علت 
و حصرش��ان  بی حد  کپی برداری های 
ممنوع ک��رد . به نظر م��ن این کار نه 
تنها به معنای حمایت از صنایع دستی 
خودش��ان که به معنای نش��ان دادن 
ارزش و اهمی��ت صنایع دس��تی ه��ر 

کشوری است.
ای��ن هنرمن��د اصفهانی ب��ه اجرایی 
صنایع دستی  فروش  ممنوعیت  نشدن 

خارجی در میدان نقش جهان معترض 
و معتقد اس��ت نظارت برای این کار از 
آنجایی که تعداد زیادی از فروشندگان 
را در میادی��ن تاریخی کش��ور ش��امل 
می شود، می تواند بر بازار صنایع دستی 

خارجی تاثیر گذار باشد.

قوانین وارداتی و حمایت از 
تولید داخلی 

ریی��س اتحادی��ه تولید کنن��دگان و 
صادرکنندگان صنایع دس��تی ایران نیز 
معتق��د اس��ت تعرفه باید ب��ا مدیریت 
انج��ام ش��ود و بیش��تر افزای��ش یابد . 
منوچهر جنتی نیا ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: ب��ه نظ��ر م��ن تعرفه ها در 
واردات خودرو قابل توجه و بر تولیدات 
داخل��ی تاثیر گذار اس��ت و م��ن فکر 
می کنم بهتر است در صنایع دستی هم 

همین اتفاق بیفتد.
قیمت  می گوی��د:  متخص��ص  ای��ن 
صنایع دس��تی وارداتی در مقایس��ه با 
تولید داخلی پایین تر است و به همین 

دلیل بازارش را از دست نداده است.
جنتی نی��ا به دیدگاه مثبت دولت در 
مش��ورت با متخصصان صنایع و حرف 
پیش از برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 
برای صنایع اش��اره می کند و می گوید: 

به نظر من پیش از تعیین تعرفه ها باید 
ب��ا متخصصان و صنعتکاران مش��ورت 
شود تا تعرفه مبتنی بر واقعیت تعیین 

شود.
به گفته وی، تعرفه در کش��ورهایی 
که در صنایع دس��تی ضعیف هس��تند، 
بی��ن 20 تا 22 درصد اس��ت و قاعدتا 
کش��ورهایی مثل ای��ران ک��ه در این 
حوزه در جهان س��ر آمد بوده و صاحب 
تولیدات قابل توجهی هستند تعرفه ها 

باید باالتر باشد . 
جنت��ی نیا ادامه می ده��د: همه این 
قوانین ب��ه نوعی از تولید کننده داخلی 
حمای��ت خواهند ک��رد و می توانند در 
کاه��ش واردات خارج��ی تاثیر گ��ذار 

باشند.
به گزارش »فرصت امروز« نمایندگان 
مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی 
جزییات الیحه بودجه سال 94 افزایش 
4 درص��دی صنایع دس��تی را مصوب 
کردند . اگرچه این افزایش تعرفه اندک 
به نظر می رس��د، اما ش��اید درآغاز راه 
مجلس در توجه به صنایع دستی کشور 
که با تاس��یس فراکس��یونی به این نام 
کلید خورد، می تواند نوید  دورانی برای 
صنایع دستی کشور باشد که ایران را با 

نام صنایع دستی اش می شناختند.

تصویب افزایش 4 درصدی تعرفه واردات صنایع دستی در سال 94

افزایش تعرفه به تنهایی کارساز نیست

خبریادداشت

مینو گله 

محمدعلی بدری
کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی



کاه��ش زمان و طول مس��ير، 
افزايش ايمني و کاهش تصادفات 
و تلفات رانندگ��ي، صرفه جويي 
قابل توجه در مصرف س��وخت و 
البته افزايش توان ترانزيتي کشور 
تنها بخشي از ظرفيتي است که 
گسترش توان آزادراهي کشور را 

با خود به همراه مي آورد.
قرار دادن اي��ن ظرفيت ها در 
کن��ار مش��کالت عدي��ده اي که 
در راه ه��اي فعال در کش��ور چه 
در حوزه ه��اي اقتص��ادي و چه 
مسائل امنيتي وجود  دارد، باعث 
شده نگاه وزارت راه و شهرسازي 
نس��بت به گس��ترش پروژه هاي 
آزادراهي بس��يار مثبت ش��ده و 
البته آنها را در راس بس��ياري از 

پروژه هاي راهسازي قرار دهد.
پروژه هاي��ي بزرگي چون حرم 
 تا ح��رم، اصفه��ان – ش��يراز و 
ته��ران – زنج��ان – تبري��ز – 
بازرگان تنها جزئي از برنامه هاي 
ب��زرگ وزارت راه و شهرس��ازي 
زيرس��اخت هاي  تکميل  ب��راي 
آزادراهي کشور است؛ پروژه هايي 
که البته تکميل و راه اندازي آنها به 
بودجه هاي بسيار کالن نياز  دارد.

زيرس��ازي و آسفالت روسازي 
و  آزادراه  کيلومت��ر  چندي��ن 
چند بان��ده با توجه ب��ه افزايش 
قابل توجه هزينه ها و قيمت قير 
در س��ال هاي گذشته هزينه کار 
روي آزادراه هاي در دست ساخت 
را به ش��کل قابل توجهي افزايش 
داده است تا حدي که طبق اعالم 
ش��رکت س��اخت درحال حاضر 
تکميل هر کيلومتر آزادراه جديد 
با توجه به ش��رايط زيرساختي و 
کوهستاني يا مسطح بودن مسير 
بي��ن 15 ت��ا 32 ميلياردتومان 

هزينه  دارد.
اگ��ر حت��ي تمام مس��يرهاي 
آزادراهي کش��ور را با پايين ترين 
نرخ اعالم ش��ده از سوي شرکت 

ساخت بسنجيم براي تکميل و 
س��اخت 600 کيلومتر آزادراه در 
دست ساخت و 1900 کيلومتر 
آزادراه��ي ک��ه کار مطالعه براي 
س��اخت آن اجرايي شده، دولت 
درحال حاضر رقم��ي معادل 37 
هزار و 500 ميليارد تومان بودجه 

نياز دارد.
اين رقم هزينه ثابت س��اخت 
آزادراه را در س��ال جاري نش��ان 
مي دهد و با توجه به زمان بر بودن 
و طول چندين س��اله پروژه هاي 
بزرگ مطرح در س��طح کش��ور 
مي توان انتظار داش��ت به شکل 
س��االنه اي��ن بودجه م��ورد نياز 
افزايش��ي قابل توجه را پشت سر 

بگذارد.
اي��ن بودجه که تنه��ا يکي از 
چند حوزه توس��عه محور وزارت 
راه و شهرسازي را در برمي گيرد، 
در حال��ي چندين براب��ر بودجه 
کل اين وزارتخان��ه تخمين زده 
مي شود که طبق اعالم آخوندي 
صرف بدهي ه��اي اين وزارتخانه 
و بودجه ه��اي مورد ني��از براي 
پروژه هايي ک��ه کار اجرايي روي 
آنها ادامه  دارد، بالغ بر 140 هزار 

ميليارد تومان قلمداد مي شود.
از اي��ن رو در ط��ول ماه ه��اي 
گذش��ته دول��ت برنامه هاي��ي را 
براي متنوع سازي منابع بودجه 

پروژه هاي عمراني در دستور کار 
خود قرار داده که مي توان در اين 
ميان تهاتر بدهي هاي وزارت راه و 
شهرسازي را با طلب هاي دولت از 
پيمانکاران اين وزارتخانه جزو اين 

طرح ها به حساب آورد.
با اين وجود اما هنوز بانک ها به 
عنوان اصلي ترين منبع درآمدي 
دولت در حوزه پروژه هاي بزرگ 
عمراني به حس��اب مي آيند هر 
چند عملکرد آنها در س��ال هاي 
گذش��ته نش��ان از آن  دارد ک��ه 
چن��دان عالق��ه اي ب��ه ورود به 
طرح هاي عمراني طوالني مدت 
مانن��د آزادراه ها نداش��ته و اين 
مسئله باعث ايجاد گاليه از سوي 

مسئوالن دولتي شده است.

سرمايه گذاري در آزادراه ها 
براي بانک ها خاطره اي تلخ 

است
مدي��ر عام��ل س��ابق بان��ک 
صادرات ب��ا بيان اينکه س��ابقه 
همکاري بانک ها و مشارکت آنها 
در پروژه ه��اي آزادراهي چندان 
مثبت نبوده و براي آنها به جاي 
سود گاهي ضرر به همراه داشته 
اس��ت، اظهار ک��رد: آزادراه هايي 
مانند تهران-زنجان – تبريز که 
با مشارکت بعضي بانک ها همراه 
ب��وده هنوز وضعيت س��وددهي 

مش��خصي ندارند و اين مسئله 
براي بانک و البته سپرده گذارانش 

چندان مثبت به نظر نمي رسد.
سيدبهاءالدين حسيني هاشمي، 
در گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
تصريح کرد: پروژه هاي آزادراهي 
با توجه ب��ه ماهي��ت عمراني و 
زيربنايي که دارند زمان بازگشت 
سرمايه شان به 15 سال يا گاهي 
بيشتر از آن مي رسد. اين درحالي 
اس��ت که با توجه به نرخ س��ود 
ثابت در نظر گرفته شده در اين 
پروژه ها معموال پس از پايان دوره 
چندين ساله نخست سودي که 
به بانک تعل��ق مي گيرد، چندان 

قابل توجه نيست.
به گفته وي، زماني که بانک ها 
مي توانن��د با ارائه تس��هيالت به 
مش��تريان خ��رد خود س��ودي 
27 درص��دي را درياف��ت کنند 
قطعا اين مس��ئله که با ورود به 
پروژه هاي طوالني مدت سودي 
ح��دود 15 درصد را ب��راي خود 
در نظ��ر بگيرند، منطقي به نظر 
نمي رس��د. در کنار آن از س��ال 
1385 محدوديت هاي بين المللي 
به عنوان يکي ديگر از موانع اصلي 
بر سر نظام بانکي ايران در حمايت 
از اين پروژه ها به حساب مي آيد. 
مدير عامل سابق بانک صادرات 
با بيان اينک��ه دولت براي تامين 

مانده پروژه هاي بزرگ خود بايد 
به بودجه  ملي يا فاينانس خارجي 
اتکا کن��د، اظهار کرد: بانک ها در 
ايران با توجه به محدوديت منابع 
مالي که  دارند تنها مي توانند اين 
فاينانس و تعهدات مربوط به آن 

را تضمين کنند.
حس��يني تاکيد ک��رد: البته 
وزي��ر راه و شهرس��ازي دول��ت 
يازده��م ب��ا توجه به س��ابقه و 
ايده پ��ردازي  تجربه اي ک��ه در 
اقتصادی   در حوزه هاي مختلف 
دارد، قطعا طرح ه��اي مطلوبي 
را ب��ه بانک ه��ا در اي��ن زمينه 
ارائه خواهد کرد تا دولت بتواند 
با اس��تفاده از فاينانس خارجي 
و البته ت��وان تعهدي بانک هاي 
داخلي پروژه هاي بزرگ خود را 
مديريت کند. در کنار آن بحث 
ايج��اد نرخ واقعي قيم��ت، ارائه 
اوراق مشارکت به بانک ها و البته 
متغير کردن نرخ سود حاصل از 
مشارکت آزادراه ها براي بانک ها 
از اهميت بااليي برخوردار است 
که باي��د در پروژه هاي پيش رو 
به آنه��ا توجه وي��ژه اي صورت 
گي��رد. هرچن��د هن��وز وزارت 
راه و شهرسازي طرح هاي جديد 
خود را ب��راي مش��ارکت دادن 
بانک هاي داخل��ي در پروژه هاي 
زيربنايي بزرگ خود ارائه نکرده 
و البت��ه ج��زو گاليه هاي جزئي 
درب��اره همکاري ه��اي جديد با 
بانک ها اظهارنظر قطعي نيز ارائه 
نکرده اس��ت اما به نظر مي رسد 
براي بازگرداندن بانک هاي ايراني 
به پروژه ه��اي بزرگ��ي که نياز 
اصلي کش��ور به حساب مي آيد 
دولت بايد ش��رايط جديد را به 
وج��ود آورد. هرچند با توجه به 
شرايط نه چندان مطلوب منابع 
پيگيري  بانک ها ش��ايد  مال��ي 
خارج��ي  س��رمايه گذاري هاي 
و ج��ذب فاينانس ب��راي دولت 
نسبت به اتکا به منابع بانکي برد 

بيشتري داشته باشد.

خاطره تلخ همکاري هاي گذشته مانع ساخت آينده مشترک

چرابانکهابهپروژههايآزادراهياعتمادنميکنند؟
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حمل و نقلمسکن

بررسی لیزينگ مسکن در دولت
وزارت راه و شهرس��ازی با هم��کاری بانک مرکزی 
و بان��ک مس��کن در حال تهيه ش��يوه نام��ه ليزينگ 
مس��کن است تا متقاضيان بتوانند با پرداخت اقساطی 
تا 80درصد قيمت مس��کن و سود توافقی، مالک يک 

آپارتمان شوند. 
به گزارش مهر، بس��ته پيشنهادی انبوه سازان که پاييز 
امسال از سوی انبوه س��ازان به رييس جمهور و وزارت راه 
و شهرس��ازی ارائه شد، وارد مراحل جديدی شده است و 
کارشناس��ان اين وزارتخانه در حال بررسی بخش هايی از 
اين بس��ته هستند. يکی از موارد مهمی که در اين بسته 
پيش��نهادی آمده مربوط به ليزينگ مس��کن اس��ت که 
انبوه سازان پيش��نهاد داده بودند متقاضيان تا 80 درصد 
قيم��ت مس��کن را به صورت اقس��اطی بپردازند و س��ود 
هم به صورت توافقی و تفاهمی بين خريدار و فروش��نده 
تعيين شود.  براساس اين گزارش، اين بسته پيشنهادی 
دهک های متوسط جامعه را هدف قرار گرفت تا عمده اين 
قشر بتوانند با تسهيالت 80 درصدی مسکن مورد نياز را 
خريداری کنند. در اين بسته آمده است که همکاری نظام 
بانکی با انبوه سازان و مالکان واحدهای تکميل شده برای 
فروش واحدها به صورت ليزينگ با اين توضيح که شخص 
انبوه ساز دارای ساختمان مسکونی، اداری، تجاری تکميل 
شده )مالک(، توسط نظام بانکی تا 80 درصد قيمت واحد 
را )براس��اس توافق بي��ن خريدار و فروش��نده( به صورت 
ليزينگ به خري��دار واگذار می کند. نرخ ليزينگ حداکثر 
معادل نرخ تورم رس��می اعالمی توسط بانک مرکزی به 

عالوه 4 درصد کارمزد بانک ها پيشنهاد می شود. 
اين روش می تواند حتی بين فروشندگان در کاهش 
به��ای ملک ايجاد رقابت نيز بکن��د؛ با اين توضيح که 
فروشنده مختار است نرخ ليزينگ خود را کمتر از نرخ 
تورم نيز اعالم کند. در اين روش، بانک س��ند ملک را 
همزمان که فروش��نده به نام خريدار می کند در رهن 
خود می گيرد و در عوض اقس��اط فروشنده را براساس 
توافق بين خريدار و فروشنده در مواعد توافق شده به 
فروش��نده پرداخت می کند و خريدار نيز موظف است 
اقس��اط خود را در مواعد مقرر به بان��ک بپردازد و در 
صورت تاخير عالوه بر جريمه ديرکرد که مطابق ضوابط 
بانک ب��ه وی تعلق می گيرد، ب��رای تضمين تعهدات 

خريدار نيز کل واحد در رهن بانک قرار دارد. 
پيش��نهاد می ش��ود برای اجرايی کردن اين راهکار 
کميته ای مرکب از نمايندگان نهاد رياست جمهوری، 
وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و کانون سراسری 
انبوه سازان مسکن و ساختمان تشکيل و دستورالعمل 

مربوطه تهيه و جهت اجرا به بانک ها ابالغ شود. 
براس��اس اين گ��زارش، در حال حاضر جلس��ات 
هفتگ��ی مي��ان کارشناس��ان بانک مرک��زی، بانک 
مس��کن، وزارت راه و شهرسازی و انبوه سازان برگزار 
می ش��ود ت��ا راهکاره��ای اجرايی ليزينگ مس��کن 

بررسی و برای اجرا ابالغ شود. 

وزير راه و شهرسازی: 
عراق را با ريل به ترکمنستان وصل 

می کنیم
وزير راه و شهرس��ازی در همايش تجاری دهمين 
نمايش��گاه بين الملل��ی صنعت��ی بازرگان��ی ايران در 
ترکمنس��تان گف��ت: در ح��ال حاضر رواب��ط ايران و 
ترکمنس��تان خوب اس��ت و اين س��رمايه ای است که 

در اختيار دو کشور قرار دارد. 
به گزارش ايسنا، عباس آخوندی افزود: سفير ايران 
در ترکمنس��تان با رييس جمهور ترکمنستان مالقات 
کرده که در اين مالقات رييس جمهور ترکمنس��تان 
دس��تورهای بس��يار مثبت و س��ازنده ای برای توسعه 
روابط دوجانبه داده  اس��ت و با اس��تفاده از اين اهرم 
می توان حجم روابط اقتصادی، سياس��ی، فرهنگی و 
اجتماعی را با شتاب گسترش داد.  وی با ذکر اينکه 
ايران دروازه کش��ور ترکمنستان و آسيای ميانه برای 
اتص��ال ب��ه خليج فارس و دريای عمان اس��ت، افزود: 
همچنين ترکمنس��تان معبری برای اتصال به چين، 
آسيای ميانه و روسيه است که در پی اتصال راه آهن 
ايران به عراق هستيم که با اين اتصال جاده ابريشم 
ب��ه خ��ط آهنی تبديل می ش��ود.  آخوندی گفت: دو 
کش��ور مصمم هس��تند که ميزان حمل و نقل بار روی 
ري��ل را ب��ه 10 ميليون تن افزايش دهند که در حال 
حاضر س��ه ميليون تن اس��ت و همچنين ميزان تردد 
کاميون ها روزانه از 500 به 1000 دستگاه برسد. وی 
افزود: نياز به تسهيالت زيربنايی و جاده ای است که 
اين امکان را به سرعت فراهم خواهيم کرد و مفهوم 

دروازه مشترک مرزی را ايجاد می کنيم. 

 7 تا ۵۰ میلیارد تومان هزينه 
يک کیلومتر آزادراه

دبير انجمن ش��رکت های راهس��ازی با بيان اينکه 
س��اخت يک کيلومتر آزادراه از هفت تا 50 ميليارد 
تومان هزينه دارد، گفت: عدم بازگش��ت س��رمايه در 
مدت زم��ان مش��خص، مان��ع ورود بخش خصوصی به 

پروژه های راهسازی می شود. 
ب��ه گ��زارش مهر، علی آزاد با اش��اره به هزينه های 
باالی ساخت آزادراه در کشور، اظهار داشت: ساخت 
يک کيلومتر آزادراه در دش��ت اعتباری بالغ بر هفت 
تا هشت ميليارد تومان نياز دارد و اگر پروژه در مسير 
تپ��ه ماه��ور باش��د بالغ بر 12 ت��ا 15 ميليارد تومان 
هزينه الزم اس��ت.  وی با بيان اينکه س��اخت آزادراه 
در مناطق کوهستانی حدود 30 ميليارد تومان هزينه 
به دنبال دارد، گفت: در مسيرهای کوهستانی سخت 
که نيازمند تونل هم باشد اين هزينه به 50 ميليارد 
تومان می رسد که در تمامی اين شرايط شرکت های 
پيمانکاری داخلی آمادگی کامل برای ساخت دارند. 
دبير انجمن شرکت های راهسازی با اعالم اينکه با 
وجود حضور شرکت های ايرانی می توان از پيمانکاران 
خارجی هم به عنوان سرمايه گذار استفاده کرد، افزود: 
اما اين به معنای ناتوانی ش��رکت های داخلی در اين 
حوزه نيس��ت، بلکه به دليل کافی نبودن بودجه های 
اختص��اص يافت��ه ب��ه پروژه ه��ای عمران��ی، حضور 

بخش خصوصی ضروری است. 
آزاد، يک��ی از مش��کالت حضور بخش خصوصی در 
پروژه های آزادراهی را عدم بازگش��ت سرمايه دانست 
و گفت: در س��ال های اخير بخش خصوصی ثابت کرد 
ک��ه توانايی ه��ای الزم را در حوزه راهس��ازی دارد اما 
عدم بازگش��ت س��رمايه در مدت زمان مشخص، مانع 
ورود بخش خصوصی به عرصه راهسازی کشور است. 
وی تصري��ح ک��رد: درواق��ع باوجود اينک��ه دريافت 
عوارضی از آزادراه ها به عنوان تضمين بازگش��ت جزئی 
از مف��اد قراردادهای راهس��ازی اس��ت، اي��ن عوارض با 
هزينه های صرف ش��ده تناس��ب ندارد بنابراين حضور 
بخش خصوصی با مشکل مواجه می شود.  دبير انجمن 
شرکت های راهسازی با اشاره به اينکه يکی از مهم ترين 
راهکارها تغيير در قوانين است تا جذابيت سرمايه گذاری 
برای بخش خصوصی افزايش يابد، اظهار داشت: راهکار 
ديگر متناسب کردن قوانين فعلی و تعهد دولت در اجرای 
قانون و سوم ارائه تضمين های مناسب به بخش خصوصی 

برای بازگشت سرمايه است. 

 قیمت بلیت اتوبوس
 در نوروز افزايش نمی يابد

مديرعامل اتحاديه ش��رکت های تعاونی مسافربری 
کشور با اشاره به آغاز فروش اينترنتی بليت نوروزی 
اتوبوس اظهار داش��ت: هر س��ال و در راستای جبران 
تردد يک س��رخالی ناوگان در نوروز، قيمت بليت های 
نوروزی تا 25 درصد افزايش می يافت که امسال اين 

افزايش اعمال نمی شود. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، احمدرض��ا عام��ری درب��اره 
پيش فروش بليت های نوروزی اتوبوس اظهار داش��ت: 
طب��ق هماهنگی با س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده  ای و اتحاديه ش��رکت های مس��افربری کش��ور، 
پيش ف��روش اينترنتی بليت ه��ای نوروزی اتوبوس از 
امروز 10 اسفند و پيش فروش حضوری از 17 اسفند 
آغاز می شود.  وی بيان کرد: پيش فروش حضوری از 
طريق دفاتر سطح شهر و دفاتر مستقر در پايانه های 
مسافری خواهد بود، ضمن آنکه پيش فروش اينترنتی 
نيز از طريق س��ايت های شرکت های تعاونی مسافری 

انجام می شود. 
مديرعامل اتحاديه ش��رکت های تعاونی مسافربری 
کش��ور درباره  نظارت بر عملکرد ناوگان در ايام نوروز 
بي��ان کرد: س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
به عنوان حاکميت در پايانه های مسافری مستقر است 
و بر عملکرد ناوگان نظارت دارد، همچنين در تمام ايام 
سال مديران فنی شرکت های تعاونی با بررسی صورت 
وضعيت مسافر و نظارت فنی بر ايمنی خودرو تالش 
می کنند سفر برای مسافران با آرامش همراه باشد. 

عام��ری اظه��ار داش��ت: هر س��ال به دلي��ل انجام 
ترددهای يک س��رخالی ن��رخ بليت اتوبوس برای ايام 
ن��وروز ح��دود 20 درصد افزايش می يابد اما امس��ال 
فروش نوروزی بليت اتوبوس افزايشی نخواهد داشت. 

جواد  هاشمي

خبر

بخش خصوصی در بهار امس��ال بيش از 
21 هزار ميليارد تومان در ساختمان های 
جديد سرمايه گذاری کرد و بيشترين سهم 
اين س��رمايه گذاری با حدود 76.9 درصد 
به ساختمان های »مس��کونی« اختصاص 

داشت. 
به گزارش ايسنا، در سه ماهه اول امسال 
مجموع سرمايه گذاری بخش خصوصی در 
ساختمان های جديد مناطق شهری ايران 
ب��ه قيمت جاری ح��دود 21 هزار و 154 
ميليارد تومان بود که 13.9 درصد نسبت 

به سه ماهه اول سال 1392 رشد دارد. 
همچنين 46 درصد از س��رمايه گذاری 
انجام ش��ده از س��وی بخش خصوصی در 
س��اختمان های جدي��د در س��ه اس��تان 
تهران 28.6 درص��د، اصفهان 9.3 درصد 
و خراس��ان رضوی 8.1 درصد انجام شده 
اس��ت که در مقايسه با سه ماهه اول سال 
گذشته س��رمايه گذاری در اين سه استان 

بين 15 تا 21 درصد رشد دارد. 

ساختمان های شروع شده
بنابر آماره��ای اعالمی بان��ک مرکزی، 
در بهار امس��ال بخش خصوص��ی احداث 
47 هزار و 496 دس��تگاه ساختمان را در 
مناطق ش��هری کشور ش��روع کرد که در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال قبل 26.1 
درصد کاهش دارد. برای اين ساختمان ها 
ح��دود 22 ه��زار و 775 ميلي��ارد تومان 
هزينه و 29.6 ميليون مترمربع سطح کل 

زيربنای طبقات پيش بينی شده است. 
در دوره مورد بررس��ی، متوس��ط هزينه 
بهای س��اختمان های ش��روع شده حدود 
480 ميلي��ون توم��ان و ميانگين س��طح 
کل زيربن��ای آن 623 مترمرب��ع و هزينه 
ي��ک مترمربع اي��ن س��اختمان ها حدود 
700 هزار تومان بوده که بررسی ها نشان 
می دهد نس��بت به سه ماهه سال گذشته 
متوس��ط هزين��ه 53 درصد، س��طح کل 
زيربن��ا 19.1 درصد و هزينه يک مترمربع 
بن��ای س��اختمان ها ح��دود 28.5 درصد 

کاهش دارد. 

ساختمان های مسکونی شروع شده
در سه ماهه اول س��ال جاری تعداد 40 
هزار و 405 درصد از کل س��اختمان های 
ش��روع شده در مناطق ش��هری کشور به 
ساختمان های مس��کونی اختصاص يافته 
است که 24.6 درصد کمتر از دوره مشابه 
سال قبل هس��تند. برای اين ساختمان ها 
ح��دود 16 ه��زار و 388 ميلي��ارد تومان 
هزينه و 22.8 ميليون مترمربع سطح کل 

زيربنای کل طبقات در نظر گرفته ش��ده 
است. 

در دوره م��ورد گ��زارش، ب��رای ه��ر 
دستگاه س��اختمان مسکونی شروع شده 
در مناطق ش��هری ايران به طور متوسط 
405 ميلي��ون توم��ان هزين��ه بنا، 565 
مترمرب��ع س��طح کل زيربنا و 700 هزار 
تومان هزينه يک مترمربع بنا پيش بينی 
شده که نسبت به سه ماهه سال گذشته 
40.6 درص��د س��طح کل زيربن��ا 17.5 
درص��د و هزينه ي��ک مترمربع بنای اين 
س��اختمان ها 19.8 درصد رش��د داشته 
است. همچنين در بهار سال جاری احداث 
6190 ساختمان مسکونی در تهران شروع 
ش��ده که در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
قبل 11.8 درص��د افزاي��ش دارد. هزينه 
اين س��اختمان ها حدود پنج هزار و 396 
ميلي��ارد توم��ان و س��طح کل زيربن��ای 
طبقات آن 6.1 مترمربع پيش بينی ش��ده 

است. 

ساختمان های تکمیل شده
اما ح��دود 42 هزار و 800 دس��تگاه 
س��اختمان در مناط��ق ش��هری اي��ران 
ش��ده  تکميل  بخش خصوص��ی  توس��ط 
که نس��بت ب��ه دوره مش��ابه قبل 27.3 
درصد کاه��ش دارد. ب��رای احداث اين 
س��اختمان ها حدود 23 ميليون و 600 
هزار مترمرب��ع زيربنا و 14 هزار و 293 

ميليارد تومان هزينه پيش بينی ش��د. 

ساختمان های مسکونی تکمیل شده
همچنين از کل ساختمان های تکميل 
شده در مناطق کشور در بهار سال جاری 
حدود 37 هزار و 463 دستگاه مسکونی 
بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 

28 درص��د کاه��ش دارد. 
هزينه بهای اين بناها بالغ بر 11 هزار و 
400 ميليارد تومان و س��طح زيربنای آن 

حدود 19 ميليون مترمربع است. 

واحد های مسکونی تکمیل شده
ام��ا بانک مرکزی گ��زارش داد که در 
سه ماهه اول س��ال 93 از کل 40 هزار 
و 187 دس��تگاه س��اختمان »مسکونی« 
تکميل ش��ده  ت��وام«  و »غيرمس��کونی 
بناهای يک واحد  توسط بخش خصوصی 
مس��کونی با 32.7درصد بيشترين سهم 
را دارا هس��تند. اين در حالی اس��ت که 
ساختمان های ش��امل دو واحد 24.3 و 
هفت واحد مس��کونی و بيش��تر با 13.2 

درصد در رده ه��ای بع��دی ق��رار دارد. 

 سرمايه گذاری 21۰۰۰ میلیاردی بخش خصوصی 
در ساختمان سازی



تولیدکنندگان نان های سنتی و فانتزی در رقابتی نابرابر

نانسالمازسفرههابرداشتهمیشود؟
زمان�ی ن�ان را قوت الیموت عامه م�ردم می نامیدند. یعنی غذایی که در 
دس�ترس همگان اس�ت و تمامی اقش�ار جامعه با آن توان سیر کردن شکم 
خود را دارند. در سال های اخیر زیر  نام قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت 
نان روند افزایش�ی گرفته و هر قرص نان )س�نتی( از 200 به 1000 و حتی 
1500 تومان نیز رسیده است. با این همه وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته 
گذشته خبر گرانی دوباره نان در سال 94 را اعالم کرد و گفت که براساس 
قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت نان باید به یک باره آزادسازی شود، اما 

به دلیل اینکه این موضوع از حساسیت برخوردار است، افزایش قیمت ها را 
به تدریج انجام می دهیم. با این تفاسیر در سال نو خورشیدی باید چشم 
به دهان مسئوالن بدوزیم و افزایش قیمت چندباره نان را منتظر باشیم. 
بر  همین اساس و برای اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه ها، از ابتدای 
اسفندماه سهمیه آرد یارانه ای نان های حجیم حذف شد. نان حجیم که به دلیل 
سالمت و بهداشت بیشتر قرار بود جایگزین نان های سنتی و فلت )مسطح( 
ش�ود و در س�بد خانوارها جای  گیرد اکنون با این مصوبه دولت چاره ای جز 

افزایش قیمت ندارد و شاید از دور رقابت بیرون رود.
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 بی مهری تاریخی دولت ها 
به آبخیزداری

رییس سابق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
گف��ت: دولت ه��ا همواره به مس��ئله آبخی��زداری که 
می توان��د س��فره های آب زیرزمین��ی را تقویت کند، 
بی مه��ری کرده ان��د. البته در دول��ت یازدهم بودجه 
عملی��ات آبخیزداری دو برابر ش��د که نش��ان دهنده 

اهمیت این موضوع از دید مسئوالن است. 
علیرض��ا اورنگ��ی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
همواره دولت ها به مس��ئله آبخیزداری کم توجهی و 
بی مهری کرده اند اما در دولت یازدهم بودجه آن برای 
س��ال آینده به دو برابر افزایش یافت که نش��ان دهنده 
اهمیت دادن به این موضوع از سوی مسئوالن است. 
وی افزود: آبخیزداری نقش و اثراتش در مس��ائلی 
مانند مدیریت سیالب، تغذیه سفره های آب زیرزمینی 
و... بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت اما برای مسئوالن و 
تصمیم گیران ملی و استانی باورپذیر نیست، چرا که 
تاثی��رات فعالیت هایی مانند آبخیزداری در بلند مدت 
و به صورت کیفی قابل مش��اهده اس��ت و مسئوالن با 
وج��ود اینکه هنگام بازدی��د از طرح های آبخیزداری 
اهمیت آن را تایید می کنند، هنگام تخصیص منابع، 

کمتر توجه می کنند. 
و  مرات��ع  ریی��س س��ابق س��ازمان جنگل ه��ا، 
آبخیزداری با بیان اینکه همه مس��ئوالن به دنبال 
نتایج یک ساله  هستند اما آبخیزداری جزو مسائلی 
است که نتایجش در بلند مدت قابل مشاهده است، 
تصری��ح ک��رد: به عنوان مثال هنگامی که درختی را 
بکاری��م بای��د حداقل سه س��ال از آن مراقبت کنیم 
تا به مرحله تولید برس��د، نتایج آبخیزداری نیز در 
مدت  طوالنی تری قابل مشاهده است. در این میان 
مس��ئوالن تغییر می کنند و باز هم مس��ئول جدید 
باید به دنبال فرهنگ س��ازی و معرفی اهمیت های 

آبخیزداری باشد. 

در فرآیندهاي نظام مند حوزه غذا 
بیوتروریسم معنا ندارد

مدیر کل نظارت و ارزیابي فرآورده هاي غذایي، آرایشي 
و بهداش��تي س��ازمان غذا و  دارو گفت: بیوتروریسم در 
مباحث پدافند غیر عامل از نکات بسیار مهم کشور است 
که به هر طریقي مي تواند مطرح باشد، به همین دلیل 
واردات فرآورده هاي غذایي صرفا از منابع ثبت ش��ده و 

 داراي شناسه مجاز صورت مي گیرد.
هدایت حسیني با بیان اینکه تاکنون در محصوالت 
تحت نظارت س��ازمان غذا و  دارو به مورد خاصي از 
بیوتروریس��م برنخورده ایم، افزود: اداره کل نظارت و 
ارزیابي فرآورده هاي غذایي، آرایشي و بهداشتي، ورود 
محص��والت به چرخ��ه واردات را به گونه اي نظام مند 
کرده است که هیچ تهدیدي نتواند متوجه آن باشد.  
مدی��ر کل نظ��ارت و ارزیاب��ي فرآورده ه��اي غذایي، 
آرایش��ي و بهداش��تي س��ازمان غذا و  دارو ادامه داد: 
البته مرزهاي وس��یع جنوبي، ش��رقي و غربي کش��ور 
ب��ا همس��ایگان و معضل قاچاق مواد غذایي مس��ئله 
مهمي اس��ت که باید براي آن چاره اندیش��ید. پیرو 
همین نگراني ها نیز اخیرا نمایندگان محترم مجلس 
شوراي اسالمي قانوني مصوب کرده اند که براي مبارزه 

با کاالهاي قاچاق دست را باز گذاشته است.
هدایت حس��یني در پایان با تاکید بر اینکه قانون 
مصوب مجلس بس��یار اطمینان بخش اس��ت، اظهار 
داش��ت: نگران��ي  درخص��وص قرار گی��ري در معرض 
بیوتروریس��م غذایي به بهانه تحوالت سیاس��ي وجود 

ندارد.

 انقالب نظارتي 
در مبارزه با کاالهاي تقلبي

مع��اون برنامه ری��زي و نظ��ارت س��ازمان غ��ذا و  
دارو گف��ت: به دلیل اس��تفاده لحظه اي و مس��تمر از 
فرآورده ه��اي س��المت محور و اثر گ��ذاري باالي آنها 
در س��المت، بهترین راه شناسایي محصوالت اصل از 
تقلبي »س��امانه ملي مدیریت و نظارت بر محصوالت 

سالمت محور« سازمان غذا و دارو است.
اکب��ر عبداله��ي اصل در گفت وگ��و با پایگاه خبري 
س��ازمان غذا و  دارو، با بیان اینکه این اپلي کیش��ن، 
کنت��رل، ردیاب��ي و رهگی��ري فرآورده هاي س��المت 
 مح��ور را ممک��ن مي س��ازد و هم اکن��ون در س��ایت
ttac.fdo.gov.ir قرار گرفته است، ادامه داد: تمامي 
خریداران کاالهاي س��المت محور مي توانند با دانلود 
این نرم افزار آن را روي گوشي هاي همراه خود نصب 

کنند. 
وي گف��ت: در ص��ورت اس��تعالم برچس��ب اعالم 
ش��ده، تم��ام اطالعات��ي که اصالت ی��ک محصول را 
نش��ان مي دهد مثل نام کاال، تاریخ تولید، انقضا، نام 
تولیدکننده، واردکننده، اصل یا تقلبي بودن محصول 

مشخص خواهد شد.
عبدالهي اصل اظهار داشت: از نظر ما به فرآورده هایي 
که در این س��امانه شناس��ه ندارند به راحتي نمي توان 
اعتماد کرد چون سیستم را تغییر داده ایم ممکن است 
فرآورده هایي که برچسب اصالت قبلي را داشته و اصل 

هستند از سیستم تاییدیه نگیرند.
البت��ه برخ��ي ش��رکت ها، س��امانه اي راه اندازي 
کرده ان��د ک��ه درص��ورت رجوع ب��ه آن محصوالت 
تقلبي شان را تایید مي کند که ما از طریق استعالم 
شماره تلفن ها از طریق مراجع قانوني پیگیر تخلف 

آنه�ا نیز هستیم.

 تذکر سازمان حمایت 
برای اصالح قیمت شیر کم چرب

مع��اون س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان اع��الم کرد: برخ��ی کارخانه های 
لبنی، قیمت شیر کم چرب را 200 تومان افزایش 
داده ان��د که به آنه��ا تذکر داده ش��ده از دیروز - 
ش��نبه - ش��یر کم چرب به قیمت قبل به دس��ت 
م��ردم برس��د، درغیر این صورت برخ��ورد قانونی 
می شود و کل توافقات این سازمان با صنایع لبنی 

لغو خواهد شد. 
علیرضا رفیعی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
براس��اس آخرین توافق نام��ه، کارخانه های لبنی 
می توانس��تند 15 درصد قیمت محصوالت شان را 
نس��بت به سال گذش��ته افزایش دهند و با توجه 
به اینکه برخی کارخانه ها به دلیل ش��رایط رکود 
اقتص��ادی، ای��ن افزای��ش را اعم��ال نکردند، در 
هفته های گذش��ته قیمت های خود را 15 درصد 
افزای��ش دادند که این موضوع باعث ش��د برخی 

سودجویان از این فرصت استفاده کنند. 
وی ادامه داد: چن��د کارخانه لبنی قیمت اقالم 
پرمص��رف به خصوص ش��یر کم چ��رب را افزایش 
دادند که موجب ش��د دولت حساس��یت بیشتری 
نس��بت به این موضوع داشته باشد؛ بنابراین ابتدا 
تذکراتی به آنها داده شد که باید نسبت به اصالح 
قیمت ه��ای خود اقدام کنند و از دیروز - ش��نبه 
- ش��یر کم چرب باید به قیمت گذش��ته به دست 

مردم برسد. 

حال و روز چای خوب نیست
دبی��ر اتحادی��ه چایکاران ش��مال با بی��ان اینکه 
باغ های چای حال و روز خوبی ندارند، ایجاد سیستم 
»حراج« برای س��اماندهی ب��ازار را تنها راهکار حل 

مشکالت چای دانست. 
س��یداحمد مظف��ری در گفت وگو با ایس��نا اظهار 
کرد: سیستم »حراج« یک سیستم شناخته شده در 
صنعت چای جهان است که در ایران هیچ کاربردی 

ندارد.
در این سیس��تم چای تولیدی کارخانه ها براساس 
اس��تانداردهای آزمایش��گاهی ب��ه حراج گذاش��ته 
می شود، سپس توسط کمپانی های بزرگ خریداری، 
بس��ته بندی و به فروش می رسد. در این فرآیند، نوع 
و درجه چای، بسته بندی، نحوه  توزیع و شرایط بازار 

کامال مشخص است. 
وی اف��زود: سال هاس��ت ک��ه قصد داری��م چنین 
فرآین��دی را در ب��ازار چ��ای ایجاد کنی��م که هنوز 
موفق نشده ایم، چراکه کارخانه های داخلی در فصل 
برداش��ت، طی یک رقابت بی ثمر س��عی می کنند با 
قیمت های ارزان تر از رقبا، چای خود را بفروش��ند و 
همین مس��ئله مجال ایجاد ارزش افزوده قابل قبول 

را از این صنعت سلب کرده است. 
به گفت��ه مظفری، باغ های چای حال و روز خوبی 
ندارن��د که این مس��ئله مرب��وط به ام��روز و دیروز 
هم نیس��ت، سالیان متمادی اس��ت که چایکاران از 
وضعیت نامناس��ب بازار مصرف رنج می برند و کسی 

هم برای حل این مشکل اقدامی نمی کند. 

 توسعه شرکت هاي زنجیره اي 
راهکاري براي کاهش قیمت مرغ

دبیر انجمن ملي طیور ای��ران گفت: براي کاهش 
هزینه ه��اي تم��ام ش��ده تولید و قیمت ها، توس��عه 
ش��رکت هاي زنجیره اي کامل تولی��د تا مصرف مرغ 

ضروري است.
س��عید اصغري ف��رد در گفت وگو با ایرن��ا افزود: 
قیمت مرغ تولیدي ش��رکت هاي زنجی��ره اي کامل 
)تولید مرغ مادر، جوجه کشي، کارخانه تولید نهاده، 
کش��تارگاه و بسته بندي( نس��بت به دیگر واحدهاي 

پرورش و تولید مرغ کمتر است.
وي اظهار داش��ت: در واقع هزینه تولید مرغي که 
در ش��رکت هاي زنجیره اي تولید مي شود، بین 700 
تا 800 تومان کمتر از قیمت تمام شده مرغ تولیدي 

در واحدهاي معمولي است.
وي با بیان آنکه تنها 10 درصد مرغ کش��ور توسط 
شرکت هاي زنجیره اي تولید مي شود، گفت: بنابراین 
90 درص��د تولید مرغ در اختی��ار واحدهاي پرورش 

مرغ معمولي است.
ب��ه گفته وي، درحال حاضر به طور میانگین قیمت 
واقع��ي ه��ر کیلوگرم م��رغ در واحده��اي تولیدي 
معمولي بین چهار هزار و 700 تا چهار هزار و 800 
تومان اس��ت، اما قیمت تمام شده براي شرکت هاي 
زنجیره اي بین س��ه هزار و 900 تا چهار هزار تومان 
است که تهیه چنین مرغي براي مصرف کنندگان نیز 

مي تواند مقرون به صرفه باشد.

لبنیــات

باغداری

مولود غالمی

آب

خبـــر

طیــور

ح��ذف س��همیه آرد یارانه ای 
)فانت��زی(  حجی��م  نان ه��ای 
هی��چ  البت��ه  دارد.  صح��ت 
مصوبه ای مبنی بر اینکه نان های 
صنعت��ی و حجی����م ی�اران��ه 
نگیرن��د، نداری��م. در راس��تای 
هدفمندس��ازی  قانون  اج��رای 
یارانه ه��ا، 20 درص��د از یاران��ه 
نان ه��ای س��نتی را نیز کاهش 

داده ای��م. این کار کیفیت  را باالت��ر می برد و منجر 
به رقابت بیش��تر می ش��ود.  در تبص��ره 21 بند 3 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها، دولت موظف اس��ت 
آزاد سازی یارانه ها را به صورت کامل انجام دهد، اما 
در بخ��ش نان نمی توانیم عجوالنه تصمیم بگیریم و 
به یک باره قیمت ها را آزادس��ازی کنیم. برای ایجاد 
رقابت بیش��تر در ماه های گذشته دولت تصمیم به 

افزایش 20درصدی نان گرفت و آن را اجرا کرد. 

ب��ا توجه ب��ه موضوع فس��ادآور 
ب��ودن یارانه ه��ا، پی��ش از اجرای 
قانون هدفمندسازی در سال 89، 
مصرف س��االنه آرد کش��ور به 10 
میلیون تن می رس��ید، اما پس از 
اجرای این قان��ون، مصرف آرد به 
هف��ت میلیون تن رس��ید. یعنی 
سه میلیون تن آرد قاچاق می شد 
که با اجرای قانون هدفمندسازی 
یارانه ه��ا و اصالح قیمت ها جلوی 
آن گرفت��ه ش��د. یارانه فس��ادآور 
اس��ت و قاچاق آرد یکی از موارد آن به شمار می رود. 
برای افزایش قیمت نان تا پایان سال برنامه ای نداریم 
و تصمی��م جدیدی در این زمینه نگرفته ایم و تا پایان 
اسفند ماه جاری قیمت ها تغییری نخواهد کرد و کسی 
حق ندارد به جز 20 درصدی که دولت مصوب کرده، 
افزایش قیمت داشته باشد. اما گران شدن نان در سال 

94 قطعی است. 
*سخنان وزیر صنعت در نشست خبری شورای گفت وگو

گران شدن نان برای جلوگیری از رانت و قاچاق

افزایش قیمت نان فانتزی توجیه پذیر نیست

مردم به ارزان خریدن نان عادت کرده اند

ح��ذف یاران��ه نان از س��وی 
دولت نادرس��ت است. نان قوت 
الیموت مردم اس��ت و نباید با 
حذف یارانه های آرد، قیمت آن 
را افزای��ش داد. برعکس دولت 
باید با افزایش یارانه آرد و نان، 
به اقش��ار کم درآم��د و ضعیف 
کم��ک کند نه اینکه قیمت نان 

را افزایش دهد. 
در موضوع حذف س��همیه آرد نانوایی های حجیم 
و نیمه حجی��م، باید اذعان داش��ت ک��ه دولت اگر 
می خواه��د به نان یارانه بدهد، باید به هر دو بخش 
س��نتی و حجیم، سهمیه آرد اختصاص دهد. حذف 
یک بخش از دریافت یارانه منجر به افزایش قیمت 
قوت غالب مردم می شود. همچنین نانوایی ها دیگر 
قدرت ی��ا تمایلی برای تولید نان باکیفیت نخواهند 

داشت. 

ب��ه ه��ر روی افزای��ش قیمت 
نان توجیه پذیر نیس��ت و دولت 
را  یاران��ه ای  آرد  عرض��ه  بای��د 
بدون کمترین وقف��ه ای به همه 
نانوایی ه��ا انج��ام ده��د و فرقی 
میان نان سنتی و فانتزی نگذارد. 
ح��ذف س��همیه آرد نانوایی های 
نیمه حجیم(  و  )حجی��م  فانتزی 
رقابت می��ان نانوایی ها را از بین 
می ب��رد و موجب عرضه نان های 
بی کیفی��ت ب��ه مردم می ش��ود. 
این مس��ئله سالمت جامعه را به مخاطره می اندازد. 
نانوایی های س��نتی در کن��ار نانوایی های حجیم و 
نیم��ه حجیم، ایجاد رقابت می کنند، اما دادن یارانه 
به یک بخش و حذف بخش دیگر این رقابت پذیری 
را از بین می برد. نتیجه اینکه افزایش قیمت نان در 
کشور به صالح نیس��ت و دولت در چنین شرایطی 
باید به نانوایی ها برای کاهش هزینه ها کمک کند و 
حمایت ها به این بخش را افزایش دهد تا از افزایش 

قیمت نان جلوگیری شود. 

سوبس��یدی که دولت به نان 
می ده��د، کاهش یافته اس��ت. 
امس��ال 20 درصد از س��همیه 
آرد نانوایی های سنتی را حذف 
کردند، اما قیمت ها را پس از آن 
گران نکردند. اگر تمام نانوایی ها 
به س��مت آزادپز بروند، ش��اید 
قیمت ها کم��ی افزایش یابد اما 
نان ب��ا کیفیت و اس��تاندارد به 

دس��ت مردم می رس��د. با قیمت های کنونی، مردم 
در قب��ال پولی ک��ه می پردازند  نان ه��ای کوچک و 

بی کیفیت دریافت می کنند. 
دولت در حال حاضر حدود 12 هزار میلیارد تومان 
سوبس��ید در بخش آرد و نان می پردازد و ادامه این 
کار برای دولت امکان پذیر نیست. اگر آزادسازی نان 
در کش��ور اعمال شود، هم کارخانه های آرد رقابتی 
خواهند شد و محصول بهتری به نانوایی ها می دهند 
و هم نانوایی ها مجبور می ش��وند ن��ان باکیفیت به 

مردم تحویل دهند. 

بر هیمن اس��اس قرار اس��ت 
ت���ا ابت���دای تابس��ت��ان 94، 
س��نتی  نانوایی ه��ای  تمام��ی 
نی��ز آزادپ��ز ش��وند و نان های 
ابتدای  از  نی��ز  صنعتی و فانتزی 
اسفندماه )93( سهمیه آردشان 
قطع شده و به سمت آزادسازی 
رفته اند. اکنون نان های س��نتی 
کیلوگرم��ی  س��نگک  مانن��د 
عرضه می شود  تومان  س��ه هزار 
قیم��ت  ب��ا  مقایس��ه  در  ک��ه 
کاالهای اساس��ی دیگ��ر، قیمت باالیی نیس��ت و 
نباید گفت که گران ش��ده است. شوربختانه مردم 
به ارزان خریدن ن��ان عادت کرده اند، اما فرهنگ 
مصرف درست آن را نمی دانند. نانوایی ها هم باید 
در پخ��ت نان دقت بیش��تری کنند البته آردهای 
یاران��ه ای از کیفی��ت الزم برخ��وردار نیس��تند و 
بخش��ی از آرد یارانه ای ب��ا گندم های دان مرغی 
مخلوط می ش��ود، به همین عل��ت نانواها هر چه 
دقت کنند هم نمی توانند نان مناس��بی با این آرد 

نامرغوب تولید کنند. 

 حذف یارانه نان های حجیم
با کدام توجیه؟ 

سیاس��ت های آزادسازی قیمت ها را مثبت می دانیم اما 
تبعیض میان بخش ها نادرست است. وقتی یارانه آرد یک 
بخش مانند نان های حجیم حذف می ش��ود اما به بخش 
دیگر )نان های س��نتی( سهمیه آرد تعلق می گیرد، رقابت 
ناس��الم ایجاد می ش��ود. ریزش و نشتی آرد از نانوایی های 
سنتی که سهمیه دریافت می کنند، رقابت سالم را از بین 
می ب��رد و قاچ��اق و رانت به وج��ود می آورد. در این میان 
واحدهایی که س��الم کار می کنند مش��تری های خود را از 
دس��ت می دهن��د و از دور تولی��د و رقاب��ت کنار می روند، 
بنابراین دولت باید دست کم در این زمینه همه را به یک 
چش��م نگاه می کرد و تفاوتی میان نان س��نتی و حجیم 
قائل نمی ش��د. اگر هم یارانه ای می خواس��ت بدهد باید به 
نان های حجیم و نیمه حجیم که س��الم تر و بهداش��تی تر 

هستند، تعلق می گرفت. 
ح��ذف س��همیه آرد یاران��ه ای از نانوایی ه��ای حجیم و 
نیمه حجیم، اتخاذ روشی نادرست است و در هیچ کجای 
دنیا نیز اتفاق نمی افتد که به واحدهای مدرن و تولیدکننده 
محصوالت سالم یارانه ندهند، اما به نانوایی های سنتی که 
به گفته کارشناسان و مسئوالن مربوطه، نان سالم تولید 
نمی کنند، سهمیه آرد دولتی بدهند! این چه عدالتی است 
که یارانه آرد تولیدکنندگان نان های س��الم و بهداش��تی 

باید قطع شود؟ 
گرچ��ه م��ا با یارانه موافق نیس��تیم، ام��ا تفاوت قائل 
ش��دن را هم مطلوب نمی دانیم. خواس��ته ما این اس��ت 
که اگر قرار باش��د تفاوتی هم قائل ش��د کفه ترازو باید 
به سود تولید سالم و بهداشتی سنگین شود. شوربختانه 
ای��ن موض��وع نه تنها در آرد س��همیه ای، بلکه در بخش 
مالیات ها و حق بیمه ها نیز صادق اس��ت. این مس��ائل 
موج��ب افزای��ش هزینه ه��ای تولید نان ه��ای حجیم و 
نیمه حجیم می ش��ود و ما چاره ای جز افزایش قیمت ها 
نداریم. مش��تری هم به دنبال کاالی ارزان تر می رود و 
نتیجه اینکه مردم از مصرف نان س��الم دور می ش��وند. 

توجیه و بهانه مس��ئوالن برای حذف یارانه های آرد به 
نانوایی های حجیم این اس��ت که می گویند این نان س��فره 

مردم نیست! 
وقتی همه ش��رایط و حمایت ها برای تولید نان س��نتی 
فراه��م باش��د، م��ردم و مصرف کنن��ده هم به آن س��مت 
می روند. ش��وربختانه مس��ئوالن، ما را با نان های صنعتی 
اش��تباه گرفته اند. نان صنعتی، بسته بندی و لوکس است، 

اما نان های حجیم و نیمه حجیم این گونه نیستند.
م��ا تولیدکننده بهترین نان از جمله نان س��بوس داری 
هس��تیم که تمامی پزش��کان و متخصصان به مصرف آن 
تاکی��د دارن��د. بنابرای��ن اگر قرار به حمای��ت و یارانه های 
حمایتی باشد، نان های حجیم باید در اولویت قرار گیرند 
نه اینکه حذف ش��وند. این نان ها بدون جوش ش��یرین که 
برای سالمتی افراد بسیار خطرناک است، هستند و مانند 
نان های س��نتی حرارت مس��تقیم نمی بینند و همچنین 
پروسه کامل تخمیر و پخت در مدت زمان مناسب انجام 

می شود. 
در س��ال 86 با مصوبه مجلس بودجه مناس��بی به تولید 
نان سالم تخصیص یافت که تنها چند کارخانه نان صنعتی 
س��اخته ش��د، اما ش��اید پول ها در جاهای دیگر خرج شد 
که نان سالم سر سفره مردم قرار نگرفت. دولت باید برای 
مصرف نان سالم توسط مردم حمایت و فرهنگ سازی کند. 

محمدجواد کرمی
رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم

 * وزیر صنعت، معدن و تجارت
محمدرضا نعمت زاده

نماینده علی آباد کتول و عضو 
کمیسیون کشاورزی مجلس

رحمت اهلل نوروزی

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی
محمدنظرنژاد



روزنامه دیلی میل نوش��ته اس��ت: آی��ا یک زن دلیل 
جراح��ی ص��ورت والدیمی��ر پوتی��ن، رییس جمهوری 
روس��یه اس��ت؟ گفته می ش��ود یک ژیمناس��تیک کار 
س��ابق المپیک که نصف سن رییس جمهوری روسیه را 
دارد، از او دس��ت کم ی��ک فرزند دارد و ب��ه بانوی اول 
 مخفی روس��یه بدل شده است. گمان قطعی می رود که 
»آلینا کابایوا« زنی اس��ت که درمورد او سخن می رود. 
براس��اس اظهارات منابع مختل��ف، وی قطعا مادر یکی 
از فرزندان پوتین اس��ت. مردم روس��یه گمان می کنند 
که این زن 31 س��اله بانوی اول اعالم نش��ده کشورشان 
باشد. این س��خنان درباره رهبر روسیه در حالی مطرح 
می شود که این زن به ندرت در مألعام رویت می شود و 
هرگز هم دست در دست پوتین دیده نشده است. طبق 
گ��زارش منابع اطالعاتی غرب، پوتین در س��ال 2010 
جراحی صورت انجام داده است و چروک های پیشانی و 
زیر چش��م خود را ترمیم کرده است. با این حال گمان 
می رود که آلینا نیز همانند بسیاری از چیزها در زندگی 

خصوصی پوتین، در سایه پنهان مانده است. 
می توان گفت که رهبر 62 س��اله روس��یه در زمانی 
که ناتو س��روصدای بسیاری را بر سر الحاق شبه جزیره 

کریم��ه به خاک روس��یه به راه انداخته بود، به ش��دت 
تالش می کرد تا درباره زندگی خصوصی خود س��کوت 
اختیار کرده و با دق��ت تصویر عمومی از خود به عنوان 
یک قهرم��ان قدرتمند طراح��ی کن��د. روزنامه نگاران 
روس��ی مدعی هستند که گزارش مس��ائل امنیت ملی 
کشورشان به مراتب آسان تر از گزارش زندگی خصوصی 
پوتین اس��ت و همان طور که در ادامه می بینیم، کسانی 
که از خودش��ان دل و جرات نشان می دهند، با عواقب 
آن مواجه می ش��وند. به عنوان مثال، هفته گذشته یک 
مستند تلویزیونی در آلمان روی آنتن رفت که ادعاهای 
جس��ورانه ای را علیه رهبر روس��یه مط��رح کرد. طبق 
این مس��تند که با استناد به آرش��یو آژانس جاسوسی 
آلمان تهیه ش��ده بود، پوتین در س��ال های اول زندگی 
مش��ترکش با »لیودمیال«، مردی »زن باره« بود و دست 

بزن داشت.
 اطالعات مذکور توس��ط زنی گزارش شده بود که در 
آن زمان مترجم پوتین بود. در این برنامه همچنین ذکر 

می شود که پوتین از پیر شدن می ترسد. 
بن جوده، ی��ک بیوگرافی نویس اس��ت که می گوید، 
پوتین همچنان تالش می کند جوانی خود را حفظ کند 

و برای این کار در گذش��ته با ببرها و خرس های قطبی 
عک��س می انداخت و ب��ا باالتنه ای عریان در س��یبری 
س��وارکاری می کرد. پوتین پس از جلس��ات ورزش��ی، 
حمام گرم و س��رد می گرفت تا هیکل ورزشکاری خود 

را حفظ کند. 
رهبر روس��یه در دسامبر سال گذشته در مصاحبه ای 
گفت که با فردی که »عاش��قش« است، رابطه دارد اما 
هنوز هم هیچ صحبت علنی ای در این باره مطرح نشده 
است. در بهار 2008 یک روزنامه روسی گزارش داد که 
پوتین به زودی از لیودمیال جدا می ش��ود و ازدواج دوم 
وی قریب الوقوع است. در ژوئیه 2008 روزنامه دیگری 
گ��زارش داد که کابایوا باردار اس��ت و ب��ه همین دلیل 
مدتی از کار کناره گیری کرده اس��ت. این گزارش پس 
از انتش��ار به سرعت از روی خروجی برداشته شد. طبق 
گزارش نیویورک پس��ت، کابایوا در سال 2009 پسری 
از پوتین به دنیا آورد که نامش »دمیتری« اس��ت. یک 
دختر نیز در سال 2012 متولد شد و پس از آن پوتین 
جدایی خود را از لیودمیال اعالم کرد. گمانه زنی درباره 
زندگی ش��خصی پوتین در حالی ادامه دارد که وی در 

این باره سکوت اختیار کرده است. 

رییس س��ازمان انرژی اتمی تاکید کرد: ما در حال حل و 
فصل مس��ائل فنی در جلسات مذاکرات هستیم و قدم های 
خوبی نیز در این زمینه برداشته ایم. به گزارش مهر، علی اکبر 
صالحی در حاش��یه مراسم ختم صادق طباطبایی در جمع 
خبرنگاران درخصوص آخرین دور مذاکرات هسته ای، اظهار 
کرد: مذاکرات خوب بود و دور بعدی آن نیز هفته آینده در 

یکی از شهرهای سوییس برگزار می شود. 
وی در پاس��خ ب��ه چرای��ی حضور حس��ین فریدون در 
مذاک��رات تصری��ح کرد: هم��ه باید کم��ک کنند. رییس 
س��ازمان انرژی اتمی با اشاره به حضور خود در مذاکرات 
هسته ای، خاطرنش��ان کرد: ما در حال حل وفصل مسائل 

فنی در مذاکرات هستیم که در این زمینه قدم های خوبی 
برداشته شده است. صالحی در پاسخ به این سوال که آیا 
در دور بعدی مذاکرات نیز شرکت می کنید یا خیر، گفت: 

ان شاءاهلل حضور خواهم داشت. 
همچنی��ن به نقل از رویترز یک مقام ارش��د آمریکایی 
با اش��اره به دور بعدی مذاکرات هسته ای که هفته جاری 
در س��وییس برگزار می شود از پیشرفت قابل مالحظه در 
ای��ن گفت وگوها خبر داد. به گفته این مقام آمریکایی که 
خواس��ته نامش فاش نشود، مذاکرات هس��ته  ای ایران و 
گروه 1+5 پیش��رفت  های اساس��ی و قابل توجهی داشته 
اس��ت، اما همچنان مسائل دش��واری باقی مانده و انتظار 

نمی رود در مذاکرات هفته جاری توافقی حاصل شود. 
ای��ن مق��ام آمریکای��ی با تاکید بر پیش��رفت اساس��ی 
مذاکرات عنوان داشت که هنوز روشن نیست که طرفین 
قادر خواهند بود تا به یک توافق خوب دس��ت پیدا کنند. 
در همین رابطه قرار است در اواخر هفته جاری جان کری، 
وزیر خارجه آمریکا و ارنست مونیز، وزیر انرژی این کشور 
ب��ا محمدج��واد ظری��ف، وزیر ام��ور خارج��ه و علی اکبر 
صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در شهر مونترو 
در س��وییس دیدار و گفت وگو کنند. ای��ن مقام بلندپایه 
تمدید چندین باره مذاکرات را نشان  دهنده تمایل آمریکا 

مبنی بر رسیدن به یک توافق خوب عنوان کرده است.

موس��وی چلک در گفت وگو با ایس��نا، با 
اش��اره به اینکه یکی از مشکالت اجتماعی 
کش��ور به ویژه در پنج، ش��ش س��ال اخیر، 
موضوع طالق است، افزود: اگر جمعیت زیر 
25 س��ال را در محاسبه آمار طالق در نظر 
بگیری��م اکثر مطلقه ه��ا و همچنین بخش 
اصلی طالق ها در کمتر از 25 سالگی اتفاق 
می افتد. با بررس��ی روند 50 س��اله کش��ور 
مشخص می شود که روند طالق همواره در 
جامعه رو به رش��د بوده اما در چند س��ال 
اخیر این پدیده افزایش چشمگیری داشته 
است. در سال 92 به طور میانگین در مقابل 
هر پنج ازدواج یک طالق در کشور داشتیم 
اما ای��ن آم��ار را نمی توان به تمام کش��ور 
تعمی��م داد زیرا در برخی اس��تان ها مانند 
تهران این نسبت کمتر از سه ازدواج و یک 
طالق اس��ت و در استان البرز نیز تقریبا در 
مقابل هر سه ازدواج یک طالق وجود دارد، 
درحالی که در سیستان وبلوچس��تان میزان 

ازدواج زیاد بوده و طالق بسیار کم است. 
رییس انجمن م��ددکاری اجتماع��ی ایران 
ضمن اش��اره به کاه��ش مدت زم��ان زندگی 
مشترک زوجین گفت: در گذشته عنوان می شد 

که بیشتر طالق ها در پنج سال اول زندگی رخ 
می دهند اما در حال حاضر این زمان به دو سال 
کاه��ش یافته و حتی طالق هنگام عقد نیز در 
حال رواج است. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
زنان جوان کشور با مسئله طالق درگیر شده و 
این موضوع باعث تشدید آسیب های احتمالی 
آنان می ش��ود، عن��وان کرد: این زن��ان نیروی 
انس��انی کش��ور بوده و در چرخه  انسانی کشور 
می توانند بس��یار موثر باشند و درگیری آنان با 
طالق و به تبع آن س��ایر آسیب های اجتماعی، 
آنان را از مس��یر توس��عه کنار زده و همچنین 

باعث کاهش قدرت آنان می شود. 
موسوی چلک با بیان اینکه جامعه نسبت 
به یک زن مطلقه دید خیل��ی خوبی ندارد، 
اف��زود: برای مثال در جامع��ه ما اگر زنی که 
دارای ش��وهر است با دوستانش به مسافرت 
برود، هیچ مشکلی ندارد اما اگر همین زن بعد 
از طالق این عمل را تکرار کند، برچسب های 
اجتماع��ی متعددی ب��ه وی زده ش��ده و با 

تحقی��رات متعدد اجتماعی روب��ه رو خواهد 
شد که این عوامل بس��تر ایجاد آسیب های 
اجتماعی متعدد را برای آنان فراهم می کند. 

رییس انجمن م��ددکاری اجتماعی ایران 
همچنین به برگزاری »جشن طالق« اشاره 
ک��رد و گفت: به دلیل رش��د و افزایش آمار 
طالق در حال حاضر قبح آن کمتر ش��ده، 
درحدی که ش��اهد آن هس��تیم که برخی 
به برپایی جش��ن طالق اق��دام می کنند یا 
حتی در برخی مواقع خود خانواده ها مشوق 
آن هس��تند. وی ب��ا تاکی��د براینکه طالق 
»حالل مغضوب« اس��ت، اظهار کرد: ممکن 
اس��ت در بعضی اوقات طالق راهکار باش��د 
ام��ا به دلیل تبع��ات و پیامدهای اجتماعی 
که دارد در حوزه های آسیب های اجتماعی 
مورد بررس��ی و مطالعه قرار می گیرد. نباید 
ب��ه طالق نگاه جزی��ره ای داش��ت زیرا این 
موض��وع تحت تاثیرعوام��ل مختلف بوده و 
شامل عوامل متعددی است که بخشی از آن 

حوزه های اجتماعی، فرهنگی و... را ش��امل 
می ش��ود. وی ضمن بیان اینکه پیش��گیری 
نخس��تین راه حل مقابله با طالق است، گفت: 
برای پیشگیری از طالق از دوران کودکی باید 
آموزش ها روی کودک و خانواده انجام ش��ود 
تا نتیجه موردنظر حاصل شود. باید ارتباطات 
بین فردی، مهارت های عام و خاص زندگی و... 
مانند مهارت های همسرداری، روابط زناشویی، 
فرزندپروری، روان شناسی جنس مخالف و... به 
افراد از کودکی و نوجوانی آموزش داده شود تا 

بتوانند ازدواج موفقی داشته باشند. 
وی در ادام��ه عنوان کرد: متاس��فانه در 
بسیاری مواقع به ازدواج تنها به صورت یک 
ارتباط جنسی نگاه می شود که نگاه بسیار 
اشتباهی اس��ت. رییس انجمن مددکاری 
اجتماعی ای��ران در ارتباط با این موضوع 
تصریح کرد: در همین حوزه نیز مشکالت 
بس��یار زیادی وجود دارد برای مثال اغلب 
زوجین ب��ه عل��ت مالحظ��ات اجتماعی 
متعدد این موضوع را در دادخواس��ت های 
ط��الق خود مطرح نمی کنن��د درحالی که 
یک��ی از مهم ترین مش��کالت ما در طالق 

عدم رضایت جنسی است. 

پیشرفتقابلمالحظهدرمذاکراتهستهای

در9ماههاولامسال،12درصدمطلقههاکمتراز20سالداشتند

نبایدبهطالقنگاهجزیرهایداشت

دادگاه جنایی قاهره با برگزاری جلسه محاکمه رهبران 
اخوان المس��لمین در پرونده قتل تظاهرکنندگان، محمد 
بدی��ع و 12 نفر دیگر از رهبران این گروه را به حبس ابد 
و چهار نفر را به اعدام محکوم کرد . به گزارش اسکای نیوز 
عربی، در این پرونده که به »دفتر ارش��اد« مشهور است، 
محمد بدیع رهبر اخوان المس��لمین، خیرت شاطر معاون 
وی و 15 نفر دیگر از رهبران اخوان المس��لمین در جلسه 

روز شنبه حضور داشتند.
براس��اس حکم صادر ش��ده از س��وی دادگاه، چهار نفر 
از رهبران اخوان المس��لمین به اع��دام با چوبه دار محکوم 

ش��دند و برای 13 نف��ر باقیمانده از جمل��ه محمد بدیع، 
حک��م حب��س ابد و توقی��ف دارایی ها صادر ش��د . پرونده 
دفتر ارشاد به درگیری ها میان هواداران اخوان المسلمین 
و مخالف��ان دولت محمد مرس��ی در مقابل دفتر ارش��اد 
اخوان المسلمین برمی گردد که طی آن چندین نفر کشته 
ش��دند . رهبران اخوان به تحریک هواداران خود برای قتل 
مخالفان، تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی در کش��ور 
متهم ش��دند . محمد بدیع پیش تر نیز به اتهام تحریک به 
قتل و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم ش��ده بود و 

پرونده های دیگری نیز هنوز علیه وی مطرح است.

حبسابدواعدامبرای17رهبراخوانالمسلمینمصر

ح�دادع�ادل،ریی�سفراکس�یون
اصولگرایاندرحاش�یهمراس�مختم
سیدصادقطباطباییدرپاسخبهسوالی
مبنیبراینکهوزیرکش�وراخیراگفته
بودکهپولهایکثیفیواردسیاس�ت
شدهاستگفت:ایشانصراحتانگفتند
ک�هاینموضوعاتفاقافتادهاس�تاما
هشداردادندکهاگرجلویاینتجارت
کثیفگرفتهنشوداینپولازهمهجا

سردرمیآورد.
وزارتخارجهسوریهازجامعهبینالملل
خواستتابهمبارزهباتروریسموگروههای
تندروازطریقهمکاریوهماهنگیکامل

باسوریهپایبندباشد.

س�یدمقتداصدرچهرهجنجالیس�الهایگذش�تهدرعراقبهمراسمختم
سیدصادقطباطباییآمد

تیتر اخبار

معاون وزیر کش��ور اعالم کرد بالگ��ردی که در ارتفاعات 
تهران سقوط کرد متعلق به سازمان مدیریت بحران کشور 
بوده و اکیپی برای بررسی حادثه اعزام شده است . اسماعیل 
نجار در گفت وگ��و با مهر اعالم کرد: براس��اس تفاهم های 
انجام ش��ده یک فروند بالگرد متعلق به س��ازمان مدیریت 
بح��ران کش��ور برای اس��تفاده در ح��وادث و عملیات های 
امدادی در اختیار هالل احمر کشور قرار گرفت تا در صورت 

نیاز مدیریت بحران هم از آن استفاده کند.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: بالگردی که 

چند روز قبل س��قوط کرد همان بالگ��رد مدیریت بحران 
بود ک��ه در اختیار هالل احمر ق��رار دارد . همچنین اکیپ 
ویژه ای برای بررسی حادثه به محل اعزام شده اند . براساس 
این گزارش هفتم اسفند ماه سال جاری حدود ساعت 1۴ 
یک بالگرد در سطح پایین و نزدیک به خانه های روستای 
پس قلع��ه پرواز می کرد که به گفته مس��ئوالن با توجه به 
اینکه برف شدید و مه غلیظی در این منطقه وجود داشت 
موجب س��قوط بالگرد ش��د . این بالگرد از نوع یک موتوره 

بوده و پس از سقوط دچار حریق شده است.

بررسیسقوطبالگرد

عبدالله�یمع�اونخدم�اتش�هری
از بخش�ی گف�ت: ته�ران، ش�هرداری
رفتوروبشهربایددرساعاتپایانیشب
انجامش�ودوتغییرس�اعتکاررفتگران،

امکانپذیرنیست.
ملکی،سخنگویس�ازمانآتشنشانی
ش�هرته�رانگف�ت:بام�دادروزش�نبه
آتشس�وزییکدس�تگاهپژوپ�ارسدر
داخلپارکینگمنزلمسکونیاتفاقافتاد.
رییسمرکزاجراییاتپلیسراهورناجا
گفت:رانندگانپیشازس�فرهاینوروزی
نسبتبهپرداختجرایممعوقهخوداقدام
کنندتادرنوروزبامشکلیمواجهنشوند.

خبرگزاریهایروسیدرحالیازمذاکراتبرایتبادلببرآمورویوزپلنگایرانی
خبرمیدهندکهمسئوالنسازمانمحیطزیستآنراتکذیبمیکنندوتکرار

رسواییپروژهاحیایببرمیدانند

تیتر اخبار

لئون��اردو دی کاپری��و به نقش��ی ک��ه نزدیک 20 س��ال 
در انتظ��ار اجرای��ش بود، نزدیک ش��ده اس��ت . به گزارش 
هالیوود ریپورت��ر، او در این نقش در جلد ش��خصیت بیلی 
میلیگان فرو می رود؛ نخس��تین فردی که موفق ش��د تا از 
چندین ش��خصیت درونی ش��ده در وجودش ب��رای ایجاد 
اخالل در دادگاهی قضایی استفاده کند . این در حالی است 
که کمپانی لئوناردو دی کاپریو یعنی »اپین وی« قصد دارد 
برای تهیه این فیلم با کمپانی نیو ریجنس��ی همکاری کند . 
جیسون اسمیلوویچ و تاد کاتسنبرگ برای نوشتن فیلمنامه 
 اقتباسی این فیلم انتخاب شده اند . اسمیلوویچ پیش از این 

»ش��ماره برنده اسلوین« را نوشته اس��ت . عالوه بر بازی در 
این فیلم دی کاپریو در کنار جنیفر دیویس��ون و آلکساندرا 
میش��الن در نقش تهیه کنن��ده کار خواهد ک��رد . کمپانی 
دی کاپریو با ریجنسی فیلم »زندگی مجدد« به کارگردانی 
آلخان��درو ایناریت��و، کارگردانی که ب��رای »بردمن« برنده 
اسکار ش��د، تهیه کرده اند . »اتاق شلوغ« را سال ها کمپانی 
نیو ریجنس��ی قصد داش��ت تولید کند ام��ا هرگز به مرحله 
تولید نرسید . این فیلم با اقتباس از یک کتاب غیرداستانی 
نوش��ته دانیل کی یس درباره میلیگان ساخته می شود . این 

فرد 2۴ شخصیت مختلف داشت.

لئوناردودیکاپریوبهآرزوی20سالهاشمیرسد

شهابحس�ینپوردرتدارکبازتولید
»بیوهه�ایغمگی�نس�االرجن�گ«وبه
صحن�هبردننمایش»ی�کزندگیبهتر«

است.
باچاپزندگینامه»جی.کی.رولینگ«،
جزیی�اتن�گارشوب�هچ�اپرس�یدن
هفتگانهمعروف»هریپاتر«منتشرشد.

رضاداودنژادمعتقداس�تمردمبیشتر
و میبینن�د را ماه�وارهای س�ریالهای
ش�خصیتهاییمث�ل»فاطم�اگل«رااز
ایرانیبیشتر شخصیتهایس�ریالهای

میشناسند.

ناصرحس�ینیمهرکتاب»اکسپرسیونیس�م،دادائیس�م،پستمدرنیسم«
راک�هاثریتالیفیوپژوهش�یاس�تبههمراهنخس�تیننمایش�نامههای

اکسپرسیونیستیجهانتوسطانتشارات»نگاه«راهیبازارکتابکرد

تیتر اخبار

پدیده س��ال تکوان��دوی ایران در فاصله س��ه هفته به پایان 
رقابت ه��ای لیگ برتر با پاس قوامین به می��دان خواهد رفت . 
درحالی که لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور روزهای پایانی 
خود را سپری می کند مس��ئوالن پاس قوامین به لحاظ مالی 
با فرزان عاش��ورزاده، پدیده تکواندوی ایران که از سوی سایت 
فدراسیون جهانی به »سونامی« تکواندو تعبیر شده بود به توافق 

رسیده و در سه هفته پایانی از وی استفاده خواهند کرد . 
فرزان عاش��ورزاده را بدون ش��ک باید بهترین تکواندوکار 
ایران در سال رو به پایان 1393 نامید . این تکواندوکار فصل 
قبل در تیم پاس قوامین حضور داش��ت و این تیم که موفق 

نشد راهی به جمع س��ه تیم اول برتر لیگ برتر پیدا کند با 
جذب وی در تالش اس��ت با کسب 9 امتیاز ممکن تا پایان 
فصل از کمترین روزنه برای سوم شدن استفاده کند . هرچند 
تحقق این هدف سخت به دست می آید و باید منتظر لغزش 
و باخت دانش��گاه آزاد در سه بازی پیش رو باشد که آن هم 
بعید به نظر می رسد . هفته های پنجم و ششم از رقابت های 
لی��گ برتر امروز در خانه تکواندو برگزار می ش��ود و این تیم 
در دو ب��ازی باید ابتدا با پاس قوامین و س��پس بانک ش��هر 
دیدار کند که در هر دو دیدار فرزان عاشورزاده می تواند نقش 

مهمی در کسب نتیجه پیروزی داشته باشد.

»سونامی«درلیگبرترتکواندو

خواجهوند،سخنگویپیشینباشگاه
پرس�پولیسب�ابی�اناینک�هدرجریان
برکناریاشازاینس�متنبودهاس�ت،
گفت:منهمازطریقس�ایتهامتوجه
شدم.دیگرسخنگویپرسپولیسنیستم.
س�جادی،معاونوزیرورزشوجوانان
گفت:مشکلیباحسینرضازادهنداریماما
اوبایدبرایحضوردرانتخاباتفدراسیون

وزنهبرداریازشورایشهراستعفاکند.
رضایی�ان،مدیرعام�لباش�گاهنفت
مسجدس�لیمانازپای�اناعتصابتیم

فوتبالاینباشگاهخبرداد.
س�ایتomroepgelderlandدرگ�زارشب�ازینایمخ�نوروداکرکرداد،

علیرضاجهانبخشراغیرقابلمهارخواند

تیتر اخبار
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مردان؛19درصدمعلمانپایتختگواهینامه5000رانندهدرآستانهتوقیف
ریی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی نیروی انتظامی از در آس��تانه توقی��ف قرار گرفتن 
گواهینام��ه رانندگی قریب به 5000 راننده خبر داد. س��ردار اس��کندر مومنی در گفت وگو 
با ایس��نا در ای��ن باره گفت: در حال حاضر حدود 5000 راننده در آس��تانه توقیف ش��دن 
گواهینامه رانندگی خود هس��تند، زیرا مجموع نمره منفی ش��ان از عدد 20 عبور کرده و در 
آس��تانه رس��یدن به 25 یا 30 است. وی همچنین از وجود 32 میلیون گواهینامه در کشور 
خبر داد و درباره تعداد آن دس��ته از رانندگانی که ب��دون اخذ گواهینامه اقدام به رانندگی 
می کنند نیز گفت: میزان رانندگی بدون گواهینامه در کش��ور ما بس��یار اندک اس��ت و در 
واقع می توان گفت که نس��بت آن به تعداد افرادی که با گواهینامه رانندگی می کنند حتی 
به چند دهم درصد هم نمی رس��د. رییس پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی درباره 
احتمال اتخاذ سیاست های تشویقی برای بخشش رانندگان متخلف در ایام نوروز نیز اظهار 
کرد: بخش��ی از تصمیم گیری درباره سیاس��ت های تنبیهی یا تشویقی تماما بر عهده پلیس 
نیست و باید در نهادهای مختلف تصویب شود، اما به دنبال این هستیم تا در ایام نوروز برای 

آن دسته از رانندگانی که تخلفی مرتکب نشده اند سیاست های تشویقی را اعمال کنیم. 

مدیرکل آموزش وپرورش ش��هر تهران با اش��اره به کمبود شدید نیروی انسانی مرد در 
آموزش وپرورش تهران گفت: برقراری تعادل میان نیروی انس��انی مرد و زن س��ال آینده 
م��ورد توج��ه قرار خواهد گرفت. اس��فندیار چهاربند در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه 
به ش��دت در بحث نیروی انس��انی مرد دچار کمبود هستیم، اظهارکرد: از مجموع نیروی 
انس��انی در ش��هرتهران 19 درصد مرد و مابقی زن هس��تند. این موضوع در ساماندهی 
نیروی انسانی سال تحصیلی آینده مورد توجه قرار دارد و باید تالش کنیم تعادلی میان 

این دو جنسیت برقرار کنیم. 
مدی��رکل آموزش وپرورش ش��هر ته��ران در ادامه با بیان اینکه امس��ال در بخش��نامه 
س��اماندهی نیروهای انسانی به ثبات ش��غلی معلمان توجه داشتیم گفت: آسیب شناسی 
س��اماندهی در س��ال گذش��ته نش��ان می داد که چون جابه جایی از مدرس��ه در حیطه 
اختیارات مدیران مدرسه و مدیران مقاطع تحصیلی در هر منطقه بود، سرنوشت معلمان 
تحت الش��عاع قرار می گرفت و معیاری در این خصوص نداش��تیم، اما امس��ال جابه جایی 

نیروهای انسانی منوط به نظر کمیته نیروی انسانی در مناطق بود. 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

زندگی پنهان پوتین
رسانههایروسیهبهدنبالزندگیشخصیرهبرروسیه
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در آگهی خود چه کسی را هدف 
قرار داده اید؟ 

وقتی یک آگهی قرار است پخش شود پیش از هر 
چیزی باید در نظر گرفت چه کسی مخاطب ماست 
و گروه هدف ما کیس��ت؛ موضوعی که متاسفانه در 

اغلب تبلیغات ایرانی مغفول واقع می شود.
مثال ش��رکتی اخیرا در تبلیغ خ��ود خانواده ای را 
به تصویر کش��یده که در حال بازی معروف »اس��م 
فامیل« هس��تند. در این خانواده همه گروه س��نی 
و جنس��ی وجود دارد؛ از کودک خردس��ال )پس��ر 
و دخت��ر( تا جوان و پیر. مس��ابقه اس��م فامیل آغاز 
می ش��ود و هر یک اسمی را از حرف »م« می گویند 
و در نهای��ت مردی ج��وان در حالی که حوله حمام 
پوش��یده وارد می ش��ود و نامی را که یک��ی از اعضا 
به کار ب��رده و دیگران آن را قب��ول ندارند، تصدیق 

می کند.
وقت��ی به ای��ن آگهی نگاه می کنیم باید بپرس��یم 
س��ازنده آگهی چه کس��ی را هدف قرار داده و با چه 
کس��ی می خواهد ارتباط برق��رار کند؟ آیا همه افراد 
آن خانواده مخاطب این س��ازنده هستند؟ و آیا این 
آگهی توانسته با تمامی این افراد ارتباط برقرار کند؟ 
آیا می ش��ود به صورت گروهی با اعضا ارتباط برقرار 

کرد؟ 
مثال ش��اید بازی اسم فامیل برای دهه 60 یا قبل 
از آن یک حس نوستالژیک ایجاد کند ولی به ظاهر 
در این آگهی کودکان خردسال پسر و دختر نیز جا 

دارند که اصال تصوری از اسم فامیل ندارند.
وقتی ش��ما مش��خصا بدانید مخاطب تان کیست 
و چ��ه جنس��یتی را هدف ق��رار داده ای��د، آن وقت 
می توانی��د با او ارتباط برق��رار کنید. این به آن معنا 
نیست که بگویم نمی شود چنین آگهی ای را ساخت 
که همه گروه های سنی و جنسی در آن جای داشته 
باش��ند، بلکه بیشتر تمرکز و توجه من این است که 

گروه هدف در ساخت آگهی در نظر گرفته شود.
مث��ال یک آگهی خارجی پدری را نش��ان می دهد 
ک��ه قص��د دارد یک خوراک��ی را بخ��ورد؛ آن وقت 
دختر خان��واده می آی��د و کاغذی را به پدر نش��ان 
می ده��د و پدر بی توجه خوراکی خ��ود را روی میز 
می گ��ذارد و دختر با ش��یطنت آن را برمی دارد و تا 
می خواهد آن را بخورد پس��ر کوچک تر در حالی که 
گوش��ی تلفن را به دس��ت گرفته به سراغ خواهرش 
می آی��د و می گوی��د دوس��تش پش��ت خط اس��ت، 
دخت��ر گوش��ی را می گیرد و بی اختی��ار خوراکی را 
به ب��رادرش می دهد و تا می گوید ال��و برادرش فرار 
می کند و آنجاس��ت که دنبال برادرش می دود چون 
متوجه ش��ده که س��رش کاله رفت��ه آن وقت مادر 
قص��ه می آی��د و در حال��ی که چهار ع��دد خوراکی 
 مورد نظر را در دس��ت دارد آن را بین اعضا تقس��یم 

می کند. 
در این آگهی همه گروه های سنی و جنسی هدف 
ق��رار گرفته ش��ده اما اگر دقت کرده باش��ید با تک 
تک اعضا به صورت جداگانه ارتباط برقرار شده است.

یا به طور مثال ش��رکت المبورگینی در یک آگهی 
فیلمی را طراحی می کن��د و مخاطب اصلی خود را 
کشورهای عربی قرار می دهد. در این آگهی ماشین 
»المبورگین��ی آوانتادور« با س��رعتی خیره کننده از 
میان دش��ت ها و جنگل ها عبور می کند و بعد جاده 
هر لحظه خراب و خراب تر می شود و ناگهان ماشین 
به کویر خش��ک و ب��ی آب و علفی وارد می ش��ود و 
در آنج��ا نیز با س��رعت خیره کننده حرکت می کند؛ 
درحالی که توفان ش��ن این ماشین را احاطه کرده، 
طوری به بیننده القا می ش��ود که توفان قصد مبارزه 
با این ماش��ین را دارد اما ماش��ین از میان توفان نیز 
عب��ور می کن��د و پ��س از پیروزی در ی��ک جا آرام 

می گیرد.
این آگهی مش��خصا هدفش تم��ام جوانان پولدار 
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس اس��ت؛ جوانانی که 
در کشوری خشک و بیابانی زندگی می کنند و عالوه 
ب��ر آن به ق��درت مانور خیره کننده این ماش��ین در 
سرعت های باال نیز اشاره دارد؛ طوری که هر جوانی 
از آن ب��ه وجد بیای��د. این آگهی می خواهد نش��ان 
دهد المبورگینی قابلیت حرکت در س��طوح شنی و 
ماس��ه ای را هم به همان اندازه که روی آس��فالت و 

جاده حرکت می کند، دارد.
در ه��ر دو آگه��ی ک��ه در مث��ال ب��اال آمد هدف 
س��ازنده آگهی، گروه س��نی و عالیق خاص اس��ت. 
این طور نیس��ت که یک آگهی س��اخته شود و همه 
گروه ها را مخاطب قرار دهد.ش��اید این سوال پیش 
بیاید که چه اش��کالی دارد این گونه آگهی بسازیم؟ 
در جواب باید گفت مثل آن اس��ت که فردی پشت 
تریبون��ی ق��رار بگیرد و ش��روع به س��خنرانی کند 
و موض��وع س��خنرانی نیروهای الکترومغناطیس��ی 
س��یاره مش��تری باش��د و مخاطبان این سخنران از 
همه اقش��ار از کودک خردس��ال تا پیرمرد و پیرزن 
90 س��اله با تحصیالت مرتبط و غیر مرتبط باش��ند 
و آن وق��ت انتظار داش��ته باش��یم تم��ام مخاطبان 
 ح��رف م��ا را درک کنن��د و ب��ا م��ا ارتب��اط برقرار 
کنند.از همه بدتر گاهی به زبان التین هم صحبت کنیم 
 طوری که هیچ کس جز افراد خاصی متوجه منظورمان 

نشوند.
دس��ت آخر این نکته را باید اضافه کنم متاسفانه 
اص��رار زیادی در اغلب آگهی های داخلی وجود دارد 
ک��ه حتما کالم نیز در آگهی وجود داش��ته باش��د. 
غافل از آنکه ش��ما می توانید یک آگهی با کیفیت و 
استاندارد های الزم بسازید؛ بدون آنکه کالمی در آن 

به کار برده باشید.

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

نرگس فرجی

محمد تماشا

تعطی��الت نوروز نزدیک اس��ت و 
بسیاری از افراد در حال برنامه ریزی 
برای سفرهای نوروزی خود هستند؛ 
س��فرهایی ک��ه بس��یاری از آنها به 
واسطه  آژانس های گردشگری صورت 
می گیرند. پس ای��ن روزها عالوه بر 
مش��تریان، بس��یاری از آژانس های 
گردش��گری نیز درگی��ر برنامه ریزی 
برای س��فرها و جذب مشتریان این 
حوزه هس��تند. آژانس ه��ای داخلی 
معم��وال ب��رای این کار از یکس��ری 
ش��یوه های بازاریاب��ی یکس��ان بهره 
آژانس ها  می گیرند. ش��یوه هایی که 
اج��را می کنن��د، اکث��را کوتاه مدت 
اس��ت و به صورت آن��ی برگزار و بعد 
از به دست آوردن سود موردنظر کنار 
آژانس ها  گذاشته می شود، درنتیجه 
به فکر اجرای ش��یوه های بلندمدت 
ب��ا برنامه ه��ای اس��تراتژیک منظم 
نیستند. پس با این توصیفات اجرای 
ش��یوه های جدید در ای��ن بازار کم 
اس��ت و به نظر، مشاوران این حوزه 
باید با ارائه روش های خالقانه تر این 
صنع��ت را پویاتر کنن��د. در ادامه با 
دکتر ف��رزاد مقدم، طراح و مش��اور 
پروژه های برندس��ازی و کارش��ناس 
مدیری��ت برند ک��ه س��ال ها تجربه 
هم��کاری ب��ا ایرالین ه��ا، هتل ها و 
آژانس ه��ای گردش��گری را دارد به 

گفت وگو نشسته ایم. 

اثربخش کردن پیامک های 
دقیقه  نودی 

درب��اره  مق��دم  ف��رزاد  دکت��ر 
اثربخ��ش  تبلیغات��ی  پیامک ه��ای 
می گوید:  گردش��گری  آژانس ه��ای 
چندی پی��ش به منظ��ور اثربخش 
ک��ردن پیامک ه��ای تبلیغاتی برای 
گردشگری  آژانس های  از  یکس��ری 
تحقیقات��ی را انجام دادی��م. در پی 
این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم 
ک��ه پیامک ه��ای متکی ب��ر قیمت 
ویژه روی مش��تریان دو گ��روه باال 
تاثیر بیش��تری می گ��ذارد. دو گروه 
ب��اال در تحقی��ق ما کس��انی بودند 
که پاس��خ های »به احتمال زیاد به 
س��فر می روم« و »احتماال به س��فر 
م��ی روم« را داده بودن��د. درنتیجه 
پیامک هایی  این تحقیق،  براس��اس 
که در زمان پایی��ن آمدن قیمت ها 
ب��ه مخاطبان ارس��ال می ش��ود به 
موفقیت نزدیک تر اس��ت. البته این 
پیامک ها همان طور که گفتیم روی 
مش��تریانی تاثیر می گذارد که قصد 
مسافرت دارند و احتماال قیمت های 
چند شرکت گردشگری را نیز مورد 
ارزیاب��ی ق��رار داده اند. اگ��ر در آن 
لحظه براساس مقصدی که مشتری 
می خواهد ب��ه آنجا ب��رود، پیامکی 
مبتن��ی بر قیمت مناس��ب تر از رقبا 
ارس��ال ش��ود، آژانس گردش��گری 
به راحتی مش��تری را به دست آورده 
اس��ت. پیامک ه��ای معمول��ی ک��ه 
در م��ورد تور ه��ای مال��زی، دوبی 
و... پش��ت س��ر هم برای مشتریان 
ارس��ال می ش��ود، تاثی��ر چندان��ی 
روی آنها نداش��ته و به تعداد باالی 
تم��اس منج��ر نخواهد ش��د. رفتار 
مصرف کنندگان در این حوزه به این 
شکل نیست که پس از دریافت یک 

پیامک به س��رعت تصمی��م بگیرند 
و ف��ورا از همان نقط��ه خرید کنند. 
معموال تجربی��ات و ارتباطات قبلی 
که مش��تریان با آژانس ها داشته اند، 
روی انتخ��اب آنها تاثیرگذار اس��ت. 
البت��ه باز هم در ش��رایطی که برند 
مطرح نباش��د، قیمت باعث خواهد 
ش��د که مش��تریان آژانس موردنظر 
را انتخ��اب کنن��د. در ای��ن می��ان 
پیامک ه��ای تاثیرگذار اگ��ر پنج یا 
ش��ش روز قبل از پرواز به مشتریان 
ارسال ش��ود، نتایج بهتری به دست 
می آید. در پیامک های دقیقه نودی 
یا پیامک هایی که مبتنی بر افزایش 
ف��روش اس��ت باید حتم��ا مقصد و 
قیمت لحاظ شود. در واقع جزییات 
بای��د در این پیامک ها لحاظ ش��ود؛ 
جزییاتی که موجب تماس مشتریان 

با آژانس می شود. 

بازاری بی رقیب برای آژانس های 
بزرگ 

مق��دم درباره عل��ل گرایش برخی 
آژانس ه��ای گردش��گری به س��مت 
استفاده از تبلیغات محیطی به منظور 
اهداف بازاریابی خود می گوید: در این 
میان هستند آژانس های گردشگری 
که از رس��انه های محیطی اس��تفاده 
می کنند. هدف اکثر این آژانس ها از 
این عملکرد تداعی کردن نام شان در 
ذهن مش��تریان است. در واقع با این 
کار می خواهند آگاهی مشتریان را از 
نام شان باال ببرند. چنین آژانس هایی 
ای��ن ن��وع عملک��رد را ش��یوه ای از 
ای��ن درحالی  برندس��ازی می دانند. 
است که تا جوهره برند طراحی نشده 
باشد فقط منجر به شهرت می شود، 
ن��ه برند ش��دن! اکث��ر آنه��ا برنامه 
برندسازی مدون و مدلی که براساس 
آن بدانند در چه زمان هایی باید چه 
فعالیت های��ی را برای چه گروهی در 
جهت پیش��برد برند در اذهان انجام 
دهند، ندارند. در واقع می توان گفت، 
تمایلی نیز به این کار ندارند و هنوز 
متوجه ارزش برند نشده اند. اکثر آنها 
هنگام کمک گرفتن از مش��اور فقط 
در جهت افزایش ف��روش راهنمایی 

می خواهند. این موض��وع به دالیلی 
مختل��ف اتف��اق افتاده اس��ت. یکی 
از دالیل این اس��ت ک��ه آژانس های 
ب��زرگ احس��اس می کنن��د، رقیب 
ندارن��د و هی��چ گاه رقیب��ی در بازار 
برای شان مشکل ایجاد نخواهد کرد، 
به همین دلیل در تبلیغات خود فقط 
نام آژانس را قید می کنند و مشتری 
هم به خاطر نام به سمت آژانس آنها 
می آی��د. البته در این مدت با اجرای 
ای��ن روش جواب گرفته اند و به نوعی 
مش��تریان، آنها را خدمات دهندگان 
اصلی بازار می شناس��ند. بسیاری از 
عالقه مند  گردشگری  بازار  مشتریان 
هستند که خدمات را از تولیدکننده 
اصلی دریافت کنن��د. همین نگرش 
باعث ش��ده که چنین آژانس هایی با 
استفاده از شیوه های تبلیغاتی ساده 
به نتیجه برسند. برای مثال مشتری 
حاضر اس��ت به س��راغ آژانسی برود 
که خ��ودش برگزارکننده  تور ترکیه 

است نه آژانس��ی که نقش واسطه گر 
را در ای��ن می��ان ب��ازی می کند. از 
طرف��ی تع��داد آژانس های واس��طه 
که فقط فروش��نده تور هس��تند هم 
زیاد ش��ده که تبلیغات آنها در واقع 
تبلیغی است برای خدمات دهندگان. 
ب��ه همین دلیل حجم ب��ازار افزایش 
یافت��ه و آژانس هایی که چارتر کننده 

هستند، رشد می کنند. 

بازار گردشگری داخلی، رقابتی 
نیست

مق��دم می گوید: بازارگردش��گری 
حال حاضر کش��ور ما ب��ازار رقابتی 

جدی نیس��ت و هن��وز آژانس های 
گردش��گری اصل��ی ب��ازار رقابت را 
لمس نکرده اند. مطمئن باش��ید اگر 
یک آژانس گردشگری حرفه ای وارد 
بازار داخلی ش��ود، دیگر آژانس های 
بزرگ نمی توانند صرفا به این دلیل 
که تولیدکننده هستند و قیمت را با 
درصدی پایین ارائه می کنند در بازار 
عرض اندام کنند. در شرایط رقابتی 
ب��ازار، خدماتی که به مش��تریان از 
آغاز تا پایان سفر ارائه می شود مهم 
خواهد ش��د. در آن شرایط مخاطب 
براساس چندین فاکتور حق انتخاب 
دارد. مسلما مشتری در این شرایط 
به س��مت آژانس��ی می رود که هم 
خدم��ات و هم قیمت خوب��ی ارائه 
می دهد. چندی قب��ل برای یکی از 
برنامه ه��ای تلویزیون ک��ه در مورد 
ب��ود تحقیق  بازاریابی گردش��گری 
بازاری انج��ام دادیم. در آن تحقیق 
مشتریانی که به خارج از کشور سفر 

می کردن��د، معتقد بودند هیچ فرقی 
نمی کند که خدمات و بلیت سفر را 
از کدام آژانس گردشگری خریداری 
کنند. مشتریانی که در این تحقیق 
از آنه��ا س��وال می ش��د، حداقل در 
سال پنج بار به خارج از کشور سفر 
می کردند. آنه��ا می گفتند خدماتی 
که آژانس��ی با دفتر شیک و قیمت 
باال ارائ��ه می کند، تفاوت چندانی با 
خدماتی که آژانسی با دفتر معمولی 
و قیمت پایین ارائه می کند، ندارد. 

این کارش��ناس در ادامه می گوید: 
موضوع برندس��ازی در گردش��گری 
داخلی به محصول وصل نشده است. 

هنوز در مراحل ابتدایی برندس��ازی 
فعالی��ت  ک��ه  درحال��ی  هس��تیم. 
اصل��ی برندس��ازی، کار روی ارزش 
ویژه برند اس��ت. ای��ن ارزش از دید 
کل��ر )ارائه کنن��ده ای��ن مفه��وم به 
جهان( یعنی اینک��ه برند باید روی 
فعالیت های بازاریابی س��ازمان تاثیر 
بگ��ذارد و این موضوع را مس��افر یا 
مصرف کننده در مراحل س��فر حس 
کن��د. درحال��ی ک��ه مصرف کننده 
داخلی ما در این حد باقی مانده که 
یک آژانس را بشناس��د و دیگری را 
نشناس��د و آژانس ش��ناخته شده با 
شناخته نشده از لحاظ ارائه خدمات 
بازاریابی هی��چ تفاوتی باهم ندارند، 
یعن��ی اث��ر برن��د روی فعالیت های 
بازاریاب��ی دی��ده نمی ش��ود. براین 
اس��اس می توان نتیج��ه گرفت که 
در ای��ن زمین��ه ارزش وی��ژه برن��د 
وجود ندارد. در واق��ع آنچه درحال 
حاضر برند نامیده می ش��ود، شهرت 
برند اس��ت. همه این م��وارد دلیل 
نبود ب��ازار رقابتی جدی اس��ت. در 
کش��ور ترکی��ه که هم اکن��ون جزو 
کش��ورهای پیش��رو در گردشگری 
است، چندس��الی است بحث بر سر 
ساخت برند شرکت و برند محصول 
ج��دی گرفته ش��ده اس��ت. افتخار 
این را داش��ته ام ک��ه در چند پروژه 
برندس��ازی در آنجا حضور داش��ته 
باشم و پس از آمدن به ایران متوجه 
تفاوت نگاه کارفرمای��ان به موضوع 
برند شدم. متاسفانه نگاه کوتاه مدت 
ما به کسب و کار و زندگی باعث شده 
تا برند محکمی نداش��ته باشیم. اگر 
به فکر این باش��یم ک��ه این آژانس 
قرار اس��ت تا 100 س��ال دیگر هم 
بماند و به عنوان یک برند ش��ناخته 
ش��ود آن وقت است که مجبوریم به 
دنبال برنامه ریزی مدون و مدل های 
جدی��د برندس��ازی بروی��م. باز هم 
می گوی��م برخی از مدیران آژانس ها 
ب��ه کار درازمدت عقی��ده دارند اما 
متاس��فانه به علت نداش��تن دانش 
کافی در موضوع برندس��ازی، آن را 
فقط همی��ن برخورده��ای خوب و 
خدمات هم��راه با لبخند می دانند و 

این س��اده انگاری فرآیندی است که 
برای محقق ش��دنش تع��داد زیادی 
متخصص ماه ه��ا برنامه ریزی و فکر 
می کنند. ب��ه همین خاطر می گویم 
اگر برند را فقط شهرت نیک بدانیم 

همه در کشور برندساز هستند. 

برگزاری جلسات با محوریت 
دادن اطالعات به مشتریان 

 این کارش��ناس درباره شیوه های 
می گوی��د:  موقت��ی  و  اثربخ��ش 
آژانس های��ی ک��ه هت��ل را گرفته و 
هزینه کرده اند، چ��اره ای جز تبلیغ 
ندارن��د. این آژانس ه��ا برای فروش 
باید کاری کنند که مشتریان متوجه 
شوند آژانس، محصول موردنظر آنها 
را دارد. در ای��ن می��ان ب��ه چنی��ن 
توصیه های  می ت��وان  آژانس های��ی 
آژانس ه��ا می توانند  ک��رد.  دیگری 
ب��رای مش��تریان خ��ود برنامه های 
وی��ژه ای را اجرا کنن��د؛ برنامه هایی 
که بس��یاری از آژانس های خارج از 
کش��ور آن را اجرا می کنند، درحالی 
که به جز یکی از آژانس های داخلی 
ندیده ام آژانس دیگ��ری این برنامه 
را اجرا ک��رده باش��د. در این روش 
آژانس  ب��رای مش��تریان خ��ود در 
هتل یا مکانی مش��ابه جلس��اتی را 
برگزار می کند. این جلس��ات درباره 
برنامه ه��ای آژانس اس��ت. در واقع 
مش��تریان قبلی شان که قصد خرید 
چن��د مقص��د را داش��ته و در ای��ن 
رابطه نیاز به اطالعات دارند، دراین 
جلس��ات راهنمایی می ش��وند برای 
مثال جلس��ه ای در س��النی برگزار 
شده و در مورد س��ه یاچهار مقصد 
داده می ش��ود، درای��ن  اطالعات��ی 
جلسه به مش��تریان می گویند که با 
س��فر به این مقصدها چه خدماتی 
به آنها ارائه می شود. با این عملکرد 
به مش��تریان حق انتخاب می دهند 
و مصرف کنن��دگان می توانند از بین 
آنها انتخاب کنند. این روش ش��اید 
ظاهری تبلیغاتی نداش��ته باشد ولی 
روی فروش آژانس های گردش��گری 
تاثی��ر زیادی می گذارد. این ش��یوه 
در کوتاه مدت انجام ش��ده و جواب 
می دهد. برگ��زاری این جلس��ه در 
ای��ران با توج��ه به افزای��ش حجم 
خری��د با نزدیک ش��دن ب��ه تاریخ 
پرواز می تواند یک تا سه ماه قبل از 
برگزاری تور انجام شود. حال آژانس 
با ابزاره��ای تبلیغاتی خود برگزاری 
این جلس��ات را به مش��تریان اعالم 
می کن��د و می گوید ک��ه در چنین 
جلس��اتی بهترین تصمی��م را برای 
س��فر خود بگیرند. روش پیشرفته تر 
این ش��یوه برگزاری این جلسات از 
طریق وب اس��ت یعنی به مشتریان 
اع��الم می کنن��د که در ف��الن روز 
در وب س��ایت آژان��س وبینار برگزار 

می شود. 
در ای��ن حالت لیدره��ای مقاصد 
مختل��ف به مش��تریان توضیح داده 
و درعین حال به س��واالت مشتریان 
نیز پاس��خ می دهن��د. نتایج اجرای 
ای��ن ش��یوه نش��ان داده ک��ه تاثیر 
زیادی روی فروش گذاش��ته و تاثیر 
خوب��ی نیز در درازم��دت روی برند 
آن آژانس گذاش��ته اس��ت. در واقع 
این جلس��ات مانند تیری اس��ت که 

دوهدف را نشانه می رود. 

پیامک های معمولی که در مورد تور های مالزی، دوبی 
و... پشت سر هم برای مشتریان ارسال می شود، تاثیر 
چندانی روی آنها نداشته و به تعداد باالی تماس منجر 
نخواهد شد. رفتار مصرف کنندگان در این حوزه به این 
شکل نیست که پس از دریافت یک پیامک به سرعت 
تصمیم بگیرند و فورا از همان نقطه خرید کنند. معموال 

تجربیات و ارتباطات قبلی که مشتریان با آژانس ها 
داشته اند، روی انتخاب آنها تاثیرگذار است

 مسابقه با ببر 
برای حمایت از طبیعت

تنه��ا ۴۵0 ببر آمور )Amur Tiger( در روس��یه 
باقی مانده ان��د و این موض��وع بهانه ای ش��ده تا بنیاد  
جهانی طبیعت )WWF( ب��رای جذب حمایت های 
مالی و معنوی مردم دس��ت به اجرای یک کمپین به 

نام چالش ببر )Tiger Challenge(  بزند.
در این چالش ش��ما کافی است سریع تر از یک ببر 
بدوید! اگر شما برنده نشدید باید به این کمپین مالی 

کمک کنید.
ایده این کمپین به این ش��کل اس��ت ک��ه یکی از 
مس��یرهایی که یک ببر دویده اس��ت توسط دستگاه 
ردیاب GPS شناس��ایی و عالمت گذاری شده است. 
ح��ال عالقه من��دان با پیوس��تن به ای��ن کمپین و به 
وس��یله یکی از دس��تگاه های ردیاب ورزشی خود، در 
این مس��یر شروع به دویدن می کنند تا بتوانند رکورد 

یک ببر را بزنند. 

پیشنهادهای تبلیغاتی برای آژانس های گردشگری در آستانه سفرهای نوروزی

بازاری که رقابت کردن را 
لمس نکرده است



سنجش اثربخشی استراتژی های 
بازاریابی

س��نجش نخس��تین گامی اس��ت که به کنترل و 
س��رانجام به بهبود فرآیند بازاریابی منتهی می شود. 
هر شرکتی که س��عی در اتخاذ تالش های بازاریابی 
ب��رای مرحله ه��ای بع��د  دارد، باید به ای��ن مرحله 
دق��ت کند. هنگام��ی که طرح برنامه های س��نجش 
را می ریزی��د، با تصمیم درب��اره چگونگی جمع آوری 
م��داوم اطالعات آغاز کنید. ی��ک برنامه خوب برای 
آغاز با آن، س��نجش اثربخش��ی برمبن��ای ماهانه و 
ساالنه و... است. قبل از اینکه سنجش را آغاز کنید، 

نیاز است از مسائل زیر مطمئن شوید. 
1- اهداف بازاریابی: اگر شما چندین هدف  دارید، 
می توانید آنها را اولویت بندی کنید )اهداف شما باید 
با اهداف تیم مدیریت تان مطابقت داشته باشد و اگر 

ندارد، اکنون زمان مطابقت است(. 
2- شاخص های عملکرد اصلی: شما باید اثربخشی 

محتوای بازاریابی تان را ارزیابی کنید. 
3- برنام��ه ای ب��رای جم��ع آوری ای��ن اطالعات 

عملکردی داشته باشید. 
4- تعیین کنید چه کس��ی مس��ئول جمع آوری و 

گزارش دهی این اطالعات است. 
فرآینده��ای س��نجش زیادی در ح��ال حاضر در 
سراس��ر دنیا وجود  دارد و پیگیری بس��یاری از آنها 
زمان بر اس��ت و نیاز به تحلیل و گزارش دهی درباره 
عملکرد  دارد. اما در س��ال های اخیر چگونگی اجرای 
صحی��ح این چرخه و بهینه س��ازی آن ب��ر مبناهای 
مختلف به درس��تی تعریف ش��ده اس��ت. نیاز است 
لیس��ت معیارها به صورت هر سه ماه یک بار یا سالی 
دوبار یا ساالنه برای به دست آوردن اطالعات ارزیابی 
شود. همچنین بازنگری معیارها برمبنای هر سه ماه 
یک بار شرکت را قادر می سازد اهداف و ماموریت های 

خود را با برنامه جاری اش منطبق کند. 
امیر صالحی، کارش��ناس بازاریابی درباره سنجش 
اثربخشی استراتژی های بازاریابی به »فرصت امروز« 
می گوید: همیشه برای سنجش اثربخشی برنامه های 
بازاریابی باید کنترل انجام شود، یعنی پس از اجرای 
ه��ر قس��مت از برنامه بای��د کنترل کنی��م، ببینیم 

چ��ه میزان در اج��رای برنامه موف��ق بوده ایم، نقاط 
ضعف مان چیس��ت و چگون��ه می توانیم آن را اصالح 
کنیم یا حتی برنامه را تغییر دهیم. جالب اس��ت که 
اگ��ر این کنترل، برنامه به برنامه انجام نش��ود وقتی 
در نهای��ت برنامه بازاریابی یک س��اله خ��ود را مرور 
می کنید، چیزی که در آن لحظه متوجه اش خواهید 
شد این است که شما شکست خورده اید! وارن بافت 
از بزرگ تری��ن س��رمایه گذاران آمریکای��ی جمله ای 
معروف  دارد که می گوید: »اگر مشغول بازی هستی 
و هن��وز بعد از 20 دقیقه نمی دانی چه کس��ی برنده 

است، بدان که بازنده خود تویی!«
این کارش��ناس اضافه می کن��د: اجرای یک برنامه 
استراتژیک بازاریابی از تدوین آن سخت تر است، ولی 
باز متاسفانه اکثر شرکت ها فقط به تدوین استراتژی 
می پردازند و فکر می کنند کار تمام شده است. جالب 
این اس��ت که وقتی چند س��ال بگذرد و ببینند آن 
برنامه جواب قابل قبولی به آنها نداده اس��ت، دوباره 
برنام��ه ای دیگر را فقط تدوی��ن می کنند و فراموش 
می کنند که ب��ه مرحله اجرا درآوردن از عناصر مهم 

یک برنامه موثر به حساب می آید. 

موز هوشمند تولید شد

ش��رکت ژاپنی Dole که بزرگ ترین صادرکننده 
میوه و س��بزی در جهان اس��ت، یک موز هوش��مند 
را ب��ه عنوان اولی��ن محصول پوش��یدنی - خوردنی 
 GPS تولید کرده اس��ت. این موز هوشمند مجهز به
بوده و با چراغ های LED به ش��رکت کننده زمان و 
مسافت طی شده را نشان می دهد. این موز همچنین 
می تواند ضربان قلب فرد دونده را روی خود نش��ان 
ده��د و در عین حال تش��ویق های مردم را از طریق 
ش��بکه های اجتماعی به اطالع دارنده آن برساند. به 
گزارش آی تی ایران، این موز هوشمند از طریق سیم 
به یک دس��تگاه جدا که دونده با خود حمل می کند 
متصل می ش��ود و البته زمانی که فرد دونده از خط 
پایان گذش��ت به او پیغام می دهد که زمان خوردن 
موز رس��یده اس��ت. نحوه کار به این شکل است که 
ابتدا م��وز را خالی می کنند و سنس��ور و چراغ های 

LED و یک تکه موز را داخل آن قرار می دهند.
نخس��تین  را  محص��ول  ای��ن   Dole ش��رکت   
خوردنی - پوش��یدنی نام گذاش��ته ام��ا واقعیت این 
است که Dole اولین سازنده محصوالت پوشیدنی - 
 Kagome خوردنی نیست. سازنده سس های کچاپ
هم پی��ش از این ی��ک ماش��ین گوجه فرنگی خوری 
پوش��یدنی تولید و یک کلیپ طنز هم از آن منتشر 

کرده بود.

 بازاریابی کسب وکارهای کوچک 
در مقابل غول های صنعت

امروزه با توس��عه وحش��تناکی که کسب و کار های 
بزرگ داش��ته اند و راه های پیچیده ای که در زمینه 
بازاریاب��ی و خدم��ات مش��تریان انج��ام می دهن��د 
طبیعی اس��ت که چنین فک��ری در ذهن صاحبان 
مش��اغل کوچ��ک نقش ببن��دد که چط��ور و با چه 
روش هایی می توان در براب��ر غول های صنعت خود 
نه تنها ایس��تادگی کرد، بلکه از آنها پیش��ی گرفت 
و ب��ا آنها ب��ه رقاب��ت پرداخت. مش��کل اصلی همه 
 کس��ب و کارهای کوچک از خود کم بینی آنها ناش��ی 
می ش��ود. کس��ب و کارهای کوچک در قدم اول باید 
بدانند که با اس��تفاده از روش های نوی��ن بازاریابی 
و اس��تفاده از راهکاره��ای خ��الق می توانند به این 
مهم دس��ت یابن��د. اگر کس��ب و کارهای کوچک در 
زمان مناس��ب به این مهم نرس��ند قبل از اینکه به 
برتری های خود پی ببرند نابود می ش��وند. در ادامه 
به بررس��ی بخش��ی از ای��ن راهکاره��ای عملی که 
برای کس��ب و کارهای کوچک قابل اس��تفاده اس��ت 

پرداخته ایم. 
هدف ش��رکت ها و س��ازمان های ب��زرگ از انجام 
تبلیغات، اش��اعه نام تجاری و ایجاد ش��ناخت برای 
آین��ده اس��ت. ام��ا کس��ب و کارهای کوچ��ک توان 
مالی انج��ام تبلیغات وس��یع را ندارن��د. در عوض، 
کس��ب و کارهای کوچک می توانند تبلیغات ش��ان را 
طوری طراح��ی کنند که بر ف��روش در زمان حال 
اثر بگ��ذارد. یک روش برای این کار، آن اس��ت که 
همواره در تبلیغات خود پیشنهادهای تجاری به نفع 
مش��تریان تان ارائه کنید؛ این یک راه مناسب برای 

جلب نظر مشتریان بالقوه است. 
کسب و کارهای کوچک می توانند از اندازه  سازمان 
خود اس��تفاده کنند و از غول ها سبقت بگیرند، یک 
کس��ب وکار کوچک مانند یک قایق تندرو است که 
می تواند به س��رعت مانور دهد، هر گاه الزم اس��ت 
س��رعت خود را کم یا زیاد کند و برای تغییر جهت 
نسبت به یک کش��تی بزرگ به فضای کمتری نیاز 

 دارد. 

کسب و کارهای کوچک باید به مشتری توجه کرده 
و ارتباط نزدیک خود را با آنها حفظ کنند، صاحبان 
این کس��ب وکارها می توانند با مش��تریان رابطه ای 
نزدیک و واقعی برقرار کرده، با آنها احوال پرس��ی و 

صمیمانه تر برخورد کنند. 
آموزش نیز می تواند بخش مهمی از فرآیند خرید 
مش��تری باش��د. وقتی که چندین کاالی مشابه در 
برابر مش��تری ق��رار  دارد که همه آنه��ا نیازهای او 
را ب��رآورده می کنند انتخاب بین آنها کار س��اده ای 
نخواهد بود. کسب و کارهای کوچک تمایل بیشتری 
برای کمک به مش��تری و ارائه آموزش های اولیه از 
خود نش��ان می دهند و همین طور اجناس خاص را 
که ممکن اس��ت فقط یک مش��تری از آنها بخواهد 
بهتر فراهم می کنند. برای کس��ب تخصص و س��واد 
کافی جهت انجام فعالیت های کس��ب و کار می توان 
قسمت کمی از سرمایه  را صرف پرداخت هزینه های 
آموزش های تخصصی ک��رد و مهارت ها را به صورت 
حرف��ه ای آموخت. این مطمئن ترین روش اس��ت و 
کسب و کار ما درصورت موفق نشدن هم هیچ ضرری 

نکرده است. 
تعدادی از کس��ب و کارهای بزرگ دنیا که امروزه 
شهرتی بین المللی برای خود به دست آورده اند و به 
بزرگان صنعت خود تبدیل شده اند، حاصل پرورش 
ایده هایی بوده اند که س��اده و خالقان��ه بوده اند. در 
کس��ب و کار هیچ ضمانتی وجود ن��دارد، اما می توان 
با طرح نقش��ه   بازاریابی مناسب و بررسی دقیق آن 
احتم��ال موفقیت را افزایش داد. کس��ب و کار های 
کوچ��ک به دلیل س��رعت اجرا و س��رمایه محدود، 
قابلی��ت آن را  دارند ت��ا با اندك خالقیت��ی به ثمر 
نش��ینند. بدین منظور باید با فراهم آوردن برنامه ای 
جامع ب��رای بازاریابی، بس��ترهای ایج��اد تحوالت 

شگرف را سنجید. 

بازاریابی صنعتی 
آی��ا می دانس��تید بازاریاب��ی صنعت��ی به عن��وان 
آن دس��ته از عملکرده��ا و فعالیت ه��ای تج��اری و 
بازرگانی تعریف ش��ده  اس��ت که فرآیندهای مبادله 
را بین تولید کنندگان و مش��تریان سازمانی تسهیل 
می کن��د؟ ماهی��ت بازاریاب��ی صنعت��ی را می توان، 
خلق ارزش برای مش��تریان به وسیله ارائه کاالها و 
خدماتی دانس��ت که نیازهای سازمانی و اهداف آنها 

را تحقق می بخشد.
این نوع بازاریابی در مقایس��ه با بازاریابی مصرفی 
تفاوت های��ی دارد. اگرچ��ه در بازاریاب��ی صنعت��ی 
مانن��د بازاریابی کاالهای مصرفی، نیاز به ش��ناخت 
بازاره��ای ه��دف و تش��خیص نی��از ای��ن بازارها و 
طراح��ی محصوالت و خدمات مناس��ب برای تامین 
خواسته های بازار وجود دارد ولی باید توجه کرد که 
در مقایسه با بازاریابی مصرفی، بازاریابی صنعتی در 

حوزه مدیریت عالی قرار دارد.

وفادار  مش��تری های  حفظ 
مش��تری های جدید  و جذب 
از  یک��ی  هم��واره  بالق��وه  و 
انواع  فعاالن  اهداف  مهم ترین 
کسب و کارها محسوب می شود 
و تج��ارت در عص��ر کنونی با 
وجود رقیبان متعدد هر لحظه 
دشوارتر و حساس تر می شود، 
بنابرای��ن در ش��رایط کنونی 
دس��تیابی به افزایش س��ود و 
مش��تری، ب��دون فراگیری و 
حرفه ای  مهارت ه��ای  اجرای 
غیر ممک��ن.  اس��ت  ام��ری 
فرام��وش نکنیم ک��ه در این 
فضای پرش��تاب امروزی، رقبا 
به هر نحوی که بتوانند سعی 
دارند ب��ا به کار بردن ترفندها 
و شگردهای خاص، بیشترین 
حج��م مش��تری را ب��ه خود 
اختص��اص داده و ب��ا گرفتن 
سهم بیشتر بازارهدف، جلوتر 
از س��ایرین به س��رعت خود 
بیفزایند. پس برای ماندگاری 
و توسعه ش��غل تان می توانید 
با ب��ه کار گی��ری مهارت های 
مه��م حرفه ای ضم��ن حفظ 
مش��تریان کنونی، مش��تریان 
جدی��د را نیز به س��وی خود 
جذب کنید و ش��اهد تحولی 
کس��ب و کارتان  در  ش��گرف 

باشید.

1- از جای خود برخیزید
در ه��ر ش��رایطی به محض 
ورود مش��تری ب��ه مح��دوده 
کسب و کارتان، به حکم ادب و 
تاثیر حس خوشایند در ذهن 
او، از ج��ای خود برخیزید و با 
کلماتی تاثیر برانگیز و مناسب 
ضم��ن خوش��امد گویی، ج��و 
موجود را با هدف ایجاد حس 
آرام��ش و آس��ایش او تغییر 
دهید. اصلی که متاس��فانه در 
کشور ما روزبه روز کمرنگ تر و 
ش��اید در خیلی مواقع به بوته 

فراموشی سپرده شده است.
 در نظر داشته باشید حتی 
اگر مشتری هیچ کاالیی را هم 
از شما خریداری نکرد با ابراز 
آرزوی موفقیت و سالمتی، او 
را تا در خروجی فروش��گاه تان 

بدرقه کنید.
الزم به یادآوری اس��ت که 
این عادت بس��یار پس��ندیده 
و زیب��ا در دهه های گذش��ته 
کش����ورهای  فرهن����گ  از 
موف��ق آس��یای ش��رقی وارد 
ازکشورهای  بسیاری  فرهنگ 
توس��عه یافته دنی��ا ش��د و به 
دلیل اثرگذاری حیرت انگیزی 
تج��ارت  توس��عه  در  ک��ه 
ایج��اد ک��رد، به س��رعت در 
س��طح بین المللی، گس��ترش 

چشمگیری یافت. 

2- صبور باشید
در فرهن��گ م��ا نی��ز ب��ه 
ای��ن اصل اش��ارات بس��یاری 
آورده اند  که  به گونه ای  ش��ده 
»صبر و ظفر هر دو دوس��تان 
قدیمی ان��د« یا »صب��ر کوتاه 
خدا، 30 س��ال است« و... این 
حاکی از اهمیت این اصل در 
زندگ��ی و حرف��ه و پیش��ه ما 
دور  گذش��ته های  از  ایرانی ها 

تاکنون بوده است .
آشفته  مش��تری  که  زمانی 
و سراس��یمه نزد شما می آید، 
به ج��ای اینکه ب��ا بی انگیزگی 
را  درخواس��تش  عجل��ه  و 

انج��ام دهی��د و او را ب��ه خدا 
با  بس��پاریدش، س��عی کنید 
حوصله و حفظ آرامش مانند 
ی��ک مش��اور امی��ن، خدمت 
شایس��ته ای که انتظ��ارش را 
دارد در س��طح مطل��وب به او 

ارائه کنید. 
اس��ت  ی��ادآوری  ب��ه  الزم 
ه��دف از اجرای ای��ن اصول، 
ارائه خدمات با ش��یوه کند و 
آهسته نیست، بلکه انجام امور 
 باید همراه با صبر و حوصله ای 
ت��وأم ش��ود ک��ه مش��تری با 
احس��اس خوب فروشگاه شما 

را ترك کند.

3- توانایی گوش دادن 
به خواسته های واقعی 

مشتری 
همچون حرفه ای ها با کمی 
زیرک��ی و توجه س��عی کنید 
نی��از واقعی و اصلی مش��تری 
را در خری��د کاالی مورد نظر 
شناس��ایی کرده و در مرحله 
بع��دی ب��ا مقایس��ه، تبیی��ن 
و تش��ریح کااله��ای مش��ابه 
به عنوان مش��اوری امین او را 
برای نزدیک شدن به اهدافش 
یاری کنید ت��ا جایی که پس 
کاالی  خری��د  و  انتخ��اب  از 
مورد نظر، راضی و خرسند و با 
خاطره ای خوش فروشگاه شما 

را ترك کند.

4- به کارگیری 
مهارت های 

ارتباطی حرفه ای 
و نه مهارت های 

غیرحرفه ای و آماتور
شاید بارها برای شما 
هم اتفاق افتاده باش��د 
به محض ورود به یک 
خرید  برای  فروش��گاه 
مورد نظرت���ان،  کاالی 
خاطرات  از  فروش��نده 
خود  تج��ارب  زندگی، 
را  ای��ن کاال  اینک��ه  و 

از اعضای  ه��م ب��رای یک��ی 
و  تهی��ه ک��رده  خان��واده اش 
بسیار هم از مصرف آن راضی 
هستند برای تان پرگویی کرده 
باش��د و قطعا همی��ن امر نیز 
ش��ده  کالفگی ت��ان  موج��ب 
اس��ت، از این رو مطلع باشید 
براب��ر اص��ول مس��لم قوانین 
کس��ب و کار، مش��تری ها هیچ 
زندگی ش��خصی  به  عالقه ای 
شما و خاطرات خانوادگی تان 
ندارند و براب��ر اصول مذکور، 
فروش��نده باید بیشتر شنونده 
باش��د نه گوینده تا قادر باشد 
ب��ا این روش موث��ر، اطالعات 
مش��تری  ذه��ن  از  مفی��دی 

دریاف��ت کند و براس��اس آن 
همچ��ون ی��ک حرف��ه ای در 
جهت رس��یدن به هدف خود 
که همانا فروش بیش��تر است 

گام های مفیدی بردارد. 

5- کسب حداکثر دانش 
درباره محصولی که عرضه 

می کنید
و  موف��ق  فروش��نده  ی��ک 
باید ش��ناخت  حرفه ای حتما 
عمیق��ی نس��بت ب��ه کارکرد 
محصول��ی که ارائ��ه می دهد 
داش��ته باش��د تا بدین وسیله 
بتواند ح��س اعتماد را درقلب 
مش��تری ایجاد کن��د. مقصود 
این نیس��ت که فروشنده باید 
تمام فرآیند تولید محصول را 
از ابتدای ساخت بشناسد، بلکه 
باید نسبت به نوع تکنولوژی، 
جنس مصرف شده یا متریال، 
خصوصیات و مزایای محصول 
و... ش��ناخت کافی داش��ته تا 
در انتق��ال اطالع��ات ضروری 
و مهم به صورت س��اده و روان 
به مشتری دچار مشکل نشود 
و در نهای��ت قادر باش��د او را 
موردنظر،  کاالی  خرید  جهت 

ترغیب کند.
 الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت 
هیچ گاه در حضور مش��تری از 
جمالتی مانن��د من نمی دانم، 
اج��ازه بدهید  ندارم،  اطالعی 

بپرس��م، ش��اید، فکر می کنم 
و... اس��تفاده نکنی��د، چ��ون 
موجب  هولن��اك  خطای  این 
انص��راف و ف��رار مش��تری از 

فروشگاه تان خواهد شد.

6- استفاده از الفاظ مثبت 
و مناسب 

چه بخواهیم و چه نخواهیم 
بیش��تر قضاوت ه��ای دیگران 
درب��اره ما مربوط ب��ه الفاظی 
اس��ت که در طول روز از آنها 
در مح��اوره و ارتباطات م��ان 
پ��س  می کنی��م،  اس��تفاده 
می ت��وان حت��ی زمان��ی ک��ه 
ممکن اس��ت کاالی موردنظر 

مش��تری در فروشگاه موجود 
نباش��د ب��ا اس��تفاده از الفاظ 
مثب��ت، او را راض��ی کرد که 
کاالی مورد نظرش را با تاخیر 
هم که ش��ده فق��ط از کانال 
ش��ما خری��داری کن��د، زیرا 
حتما خودتان بارها مش��اهده 
را  فروش��نده هایی  کرده ای��د 
ک��ه حتی ب��ا داش��تن کاالی 
موردنظر به جای اس��تفاده از 
الف��اظ مفید و مثبت با به کار 
بردن الفاظ نامربوط، مشتریان 
باارزش زیادی را در طول سال 

از دست داده اند. 

7- با دیدن و صحبت کردن 
با مشتری خیلی سریع به 

شخصیت او پی ببرید
در عل��وم ارتباط��ات اص��ل 
بس��یار مهمی وجود دارد که 
می گوید: »اگر در س��ه تا پنج 
آشنایی  لحظه  نخستین  ثانیه 
با مش��تری، قادر بودید نظر او 
را به س��وی خود جلب کنید 
قطع��ا در مس��یر ف��روش ب��ا 
س��رعت زیادی پیش خواهید 
رف��ت و در نهای��ت ب��ه هدف 
خ��ود که فروش بیش��تر و در 
نهایت کس��ب س��ود باالست 
در  یاف��ت،  دس��ت خواهی��د 
شکس��ت  غی��ر  این ص��ورت 
خواهی��د خورد.« پس اهمیت 
هی��چ گاه  را  اول  ثانیه ه��ای 
مثال   نگیرید  دس��ت کم 
ک��ه  نکنی��د  فرام��وش 
یک فروش��نده حرفه ای 
هیچ گاه با مش��تری که 
ظاه��ر و رفتارش جدی 
است، ش��وخی نمی کند 
و همین ط��ور در حضور 
کس��ی که لباس عزا به 
و  نمی خندد  دارد،  ت��ن 
با مشتری که خوشحال 
ترش��رویی  ب��ا  اس��ت 
برخ��ورد نمی کن��د زیرا 
او به عن��وان ی��ک ف��رد 
حرف��ه ای قب��ل از ه��ر 
چی��ز باید توانای��ی فهم حال 
مش��تریان خود را در شرایط 

متفاوت فرا گرفته باشد. 

8- قانون همیشه حق با 
مشتری است را فراموش 

نکنید
همواره ام��کان دارد که در 
ارائ��ه، توزی��ع و تحوی��ل کاال 
مش��کالتی بروز کند از جمله 
تاخیر در تحویل کاال، آس��یب 
دیدن کاال در حین جابه جایی، 
تحوی��ل کاال در رنگ و مدلی 
غیر از آنچه مش��تری سفارش 
داده و... بنابرای��ن در ص��ورت 
ب��روز چنین مش��کالتی یک 

فروشنده حرفه ای باید توانایی 
را  غیر منتظره  اتفاقات  کنترل 
ک��ه از قب��ل پیش بینی کرده 
دارا باشد و بتواند با استفاده از 
بهترین ش��یوه ها، ضمن حفظ 
منافع خ��ود، رضای��ت مندی 
مش��تری را نیز در نظر بگیرد. 
مثال��ی اس��ت ک��ه می گویند 
دوس��تی ها  »مس��تحکم ترین 
همیش��ه از آنجای��ی ش��روع 
می ش��ود که مش��کلی برس��ر 
راه قرار می گیرد« پس س��عی 
مش��تری  ش��ود جهت حفظ 
خود مش��کالت را به شکالت 
و اتفاق��ات ب��د و غیر منتظره 
را ب��رای آنه��ا ب��ه خاط��رات 
دلنش��ین تبدیل کنی��د و در 
نیز هیچ گاه  کس��ب و کار خود 
اصل »برد- برد« را به دس��ت 

فراموشی نسپارید. 

9- برای مشتریان خود 
مجری اخالق باشید نه 

معلم اخالق 
و  کار  در  درس��ت  اخ��الق 
صداقت، کلید مهارت رسیدن 
به یک فروش دلخواه اس��ت. 
در نظ��ر داش��ته باش��ید که 
م��ردم صداق��ت را به خوب��ی 
درك می کنند و به آن پاس��خ 
مثبت و چن��د برابر می دهند، 
در  دهان به ده��ان  تبلیغ��ات 
صورت رضایت مش��تری یکی 
راهکاره��ای  موثرتری��ن  از 
م��ا  کش��ور  در  آن  افزای��ش 
محس��وب می ش��ود از این رو 
فراموش نکنید یک مش��تری 
ناراض��ی ب��ا ابراز مش��کالتی 
ک��ه در خرید برای��ش ایجاد 
می ش��ود 10 مش��تری راضی 
ش��ما را هم مطل��ع می کند تا 
آنه��ا را از مراجع��ه ب��ه محل 
کس��ب وکارتان منصرف کند. 
در ضم��ن برابر قوانین، جذب 
مشتری جدید 10 برابر حفظ 
مشتری قدیمی تان برای شما 

هزینه در برخواهد داشت.

10- یادگیری و مطالعه در 
حوزه تخصصی خود را 

افزایش دهید
فروشندگانی که برای توسعه 
و رش��د علمی حوزه تخصصی 
خود فعالیتی نمی کنند به یقین 
از همکاران خود که با اشتیاق 
و کوش��ش دائمی به معلومات 
و  می افزاین��د  خ��ود  جدی��د 
جهت یادگیری مس��تمر خود 
می کنن��د،  س����رمایه گذاری 
عقب  خواهند افت��اد، بنابراین 
برای پیش��رفت خود در دنیای 
کس��ب و کار امروز همواره باید 
مهارت هایی  آموختن  در حال 
باش��ید که نیازه��ای جدید و 
را  مشتریان تان  لحظه به لحظه 

مرتفع کنید. 
در ای��ن میان یادگیری زبان 
انگلیسی را هم فراموش نکنید 
به خصوص با وجود شبکه های 
و  اطالع رس��انی  مختل��ف 
مش��تریان  متعدد،  اینترنت��ی 
امروز و فردا بر خالف گذش��ته 
ب��ا آگاهی بس��یاری ق��دم به 
فروشگاه شما می گذارند. پس 
یادم��ان بماند فق��ر اطالعاتی، 
یقین��ا م��ا را از گردونه رقابت 
حذف خواهد کرد و به عبارتی 
صحی��ح، »دنیای کس��ب و کار 
کنونی دنیای بسیار بی رحمی 
اس��ت.« اگر خودت��ان را برای 
آینده آماده نس��ازید، به زودی 
متوجه خواهید شد که متعلق 

به گذشته هستید. 
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بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

کافه بازاریابی

ایستگاه  بازاریابی

در هرکش��وری بیمه گره��ا با 
توجه به فرهنگ، آداب و سنن، 
دین ومذهب، وضعیت اقتصادی، 
سیاس��ی و اجتماعی، استراتژی 
مناسب خود را برای آن جامعه و 
آن صنعت مدنظر قرار می دهند . 
صنعت��ی بودن، دولت��ی بودن و 
خصوصی ب��ودن از دالیل دیگر 
تفاوت در استراتژی هاست ، زیرا 
با توس��عه صنعتی ریس��ک ها و 
مخاط��رات جدیدی ب��ه وجود 
می آید و به دنب��ال آن نیازهای 
پیدا  بیم��ه ای جدید ض��رورت 

می کند . 

اقتص��اد متمرک��ز )دولتی( و 
خصوصی نی��ز موج��ب تفاوت 
در تدوی��ن اس��تراتژی بازاریابی 
شرکت های بیمه می شود . ممکن 
است در اقتصاد دولتی، کشوری 
پوش��ش های بیمه الزامی داشته 
باش��د، ولی درکش��وردیگر این 
الزام وجود نداشته باشد . به طور 
بازاریابی  اس��تراتژی های  کل��ی 
و  تصمیم��ات  از  مجموع��ه ای 
فعالیت های به هم پیوسته است 
ک��ه از طری��ق آن، واحد تجاری 
استراتژیک انتظار دارد به اهداف 
بازاریابی خود برسد و ارزش های 

مورد انتظار مشتریانش را برآورده 
سازد . کتاب بازاریابی و برند سازی 
در صنع��ت بیمه نوش��ته دکتر 
س��عید صحت و مژده چرخیان 
ب��ا اش��اره ب��ه همی��ن موضوع 
اس��تراتژی های بازاریابی با توجه 
به سیاس��ت های هر ش��رکت را 
تقسیم بندی می کند . در قسمتی 
از این کتاب می خوانیم: نمی توان 
از شگردها و مهارت های بازاریابی 
ش��رکت های تولی��دی دقیقا در 
موسسات خدماتی استفاده کرد. 
زیرا از چندین جهت با هم تفاوت 
دارند . تفاوت های اساسی بازاریابی 

خدمات و بازاریابی کاال از تفاوت 
بین کاال و خدمات ناشی می شود.

در واقع تفاوت اساس��ی بین آنها 
این اس��ت که در خدمات، بدون 
اینکه مشتریان مالکیت عنصری 
فیزیکی را به طور دائم در اختیار 
بگیرند، فوایدی را از آن به دست 
می آوردن��د . به عب��ارت دیگر در 
خدم��ات، مش��تریان مالکی��ت 
چی��زی را به دس��ت نمی آورند . 
مزایای موجود در خدمات ناشی 
از ماهیت اجراس��ت . به عبارتی، 
غیرعینی  محصوالت خدمات��ی 
هستند )غیرعینی، یعنی چیزی 

ک��ه آزمودنی اس��ت، ولی قابل 
لمس و نگهداری نیس��ت( . این 
کتاب در 323 صفحه و به مبلغ 
20 هزار تومان توس��ط موسسه 
کتاب مهربان نشر به چاپ و نشر 

رسیده است.

بازاریابی و برندسازی در صنعت بیمه 

کتابخـانه

10 مهارت طالیی برای جذب مشتری

بقای کسب و کار در دنیای بی رحم مشتریان آگاه
هدی رضاییعطیه عظیمی

کارشناس ارشد علوم ارتباطات و تبلیغات

حسین بهبودی

سعی کنید نیاز واقعی و اصلی 
مشتری را در خرید کاالی مورد نظر 
شناسایی کرده و در مرحله بعدی با 
مقایسه، تبیین و تشریح کاالهای 
مشابه به عنوان مشاوری امین او 
را برای نزدیک شدن به اهدافش 

یاری کنید تا جایی که پس از 
انتخاب و خرید کاالی مورد نظر، 
راضی و خرسند و با خاطره ای 

خوش فروشگاه شما را ترک کند



همه م��ا ب��رای تازه ش��دن و 
جلوگی��ری از یکنواخت ش��دن 
فضای خانه هرچن��د وقت یکبار 
وس��ایل آن را جابه جا می کنیم . 
همچنین ممکن است از مبلمان و 
پرده جدید نیز بهره ببریم تا خانه 
روح تازه ای بگیرد . رنگ های دیوار 
نیز یکی از معیارهایی اس��ت که 
روی روحیه افراد تاثیر مس��تقیم 
دارد . به همین دلیل شغل نقاشی 
س��اختمان این روزه��ا از حالت 
س��نتی خود فاصله گرفت��ه و پا 
به دنیای مدرن گذاش��ته است . 
ش��اید تا یک دهه گذشته فردی 
اگر قصد رنگ ک��ردن خانه خود 
را داشت، به همسایه نقاش خود 
مراجعه می کرد یا اینکه خودش 
دس��ت به کار می ش��د . اما امروز 
چنین موضوعی را شاهد نیستیم 
و هر فرد برای خان��ه خود هزینه 
گزافی می تراشد تا بهترین رنگ 
و مواد برایش اس��تفاده شود . اگر 
شما در این شغل فعالیت دارید، 
خوان��دن این گ��زارش می تواند 

راهنمای راه تان باشد . 

تبلیغ کنیم یا نه؟ 
در این زمینه برخی افراد هستند 
که به صورت مستقل فعالیت دارند 
و برخی دیگ��ر در ش��رکت های 
خدمات ساختمانی . اگر به صورت 

مس��تقل فعالیت می کنی��د باید 
به چند نکته مهم و کلیدی توجه 
داش��ته باش��ید . ابتدا باید بدانید 
تبلیغاتی برای شما انجام نمی شود 
و ای��ن کار را باید خودتان بر عهده 
بگیرید . معم��وال برای ای��ن افراد 
تبلیغات یک هزینه اضافی تلقی 
می شود و س��عی می کنند از این 
بخش پرداخ��ت هزین��ه فاصله 
بگیرند . ما هم به شما نمی گوییم 
که برای خود تبلیغ کنید بلکه کار 
ش��ما باید تبلیغ کارتان باشد . کار 
شما از نظر کیفیت باید به گونه ای 
باشد که هر فرد مهم ترین بخش 
خانه یعنی رنگ آمیزی دیوارها را 

به شما بسپارد . 

مدیریت زمان داشته باشید
برای اینک��ه بتوانی��د به همه 
کارهای پیش��نهاد شده خدمات 
بدهید باید زمان خود را مدیریت 
کنی��د . زمانی ک��ه کار را تحویل 
می گیری��د و زمانی ک��ه تحویل 
می دهید باید مش��خص باشد و 
طبق برنامه باید کار خ��ود را در 
زمان تعیین شده تحویل دهید . 
از خرده کاری های��ی ک��ه باعث 
می ش��ود زمان تحویل کار شما 
را به تعویق بین��دازد بپرهیزید . 
روی ی��ک کار تمرک��ز داش��ته 
باشید تا بتوانید بهترین کیفیت 
را ارائ��ه دهید . متاس��فانه برخی 
افراد همکار ش��ما چن��د کار را با 

هم تحوی��ل می گیرند اما نتیجه 
کار این می ش��ود ک��ه هیچ کدام 
از دریافت کنن��دگان خدمات از 
کار تحویل شده راضی نیستند . 
کار شما کاری است که نوع رنگ 
آن بس��تگی به قدرت مالی افراد 
دارد ام��ا کیفی��ت کار و چگونه 
در آوردن رن��گ دیواره��ای خانه 

هنر شماست.

از کارت ویزیت غافل نشوید
برای اینکه بتوانی��د خودتان را 
به افراد بشناسانید می توانید یک 
کارت ویزی��ت برای خ��ود تهیه 
کنی��د و آن را به مش��تریانی که 
خدم��ات ارائه می دهن��د بدهید . 
ممکن است نزد خودتان بگویید 
که مگر ی��ک خان��ه در طول یک 
دهه چندبار رن��گ می خواهد که 
کارت ویزی��ت ب��رای آن اجباری 
است . اش��تباه نکنید . شما کارت 
ویزی��ت را ب��رای معرف��ی  کردن 
مشتری به وی می دهید . مطمئن 
باشید اگر کارتان به قول معروف 
تمیز و به صرفه باش��د همیش��ه 
برایتان مش��تری وج��ود دارد اما 
اگ��ر دندان گرد ب��ازی در بیاورید 
در هر خانه یک بار بیشتر مهمان 
نیس��تید.برای مش��تریانی ک��ه 
کارهای بزرگ برایتان س��فارش 
می گیرند تخفیف��ات و خدمات 
چشمگیر در نظر بگیرید . به عنوان 
مثال یکی از مش��تریان شما که 

قب��ا ب��ه وی خدم��ات داده اید 
رنگ آمی��زی ی��ک س��اختمان 
سازمانی و اداری را برایتان گرفته 
و تحویل شما داده است .  سود این 
کار ممکن است چندبرابر فعالیت 
در منازل باش��د، به این دلیل که 
همه پول یکجا پرداخت می شود و 
زمان کمتری هم باید صرف شود . 
از ای��ن رو می توانید به مش��تری 
قول بدهید که تا فان زمان معین 
می توانید ی��ک یا دو ات��اق وی را 

به صورت رایگان رنگ کنید . 

پیشنهاد رنگ بدهید
ممک��ن اس��ت ک��ه برخ��ی 
مش��تریان رنگ ه��ای خ��ارج از 
عرف را س��فارش دهن��د . در این 
صورت ش��ما می توانی��د مانند 
یک روانش��ناس عمل کنید و به 
وی اطاع دهی��د که این رنگ در 
کوتاه مدت خسته کننده می شود . 
رنگ هایی را پیش��نهاد دهید که 
باعث می ش��ود روحیه ف��رد تازه 
شود . اگر مشتری قبول نکرد این 
امر را بپذیرید و رنگی را که دوست 
دارد تهیه کنی��د . در این صورت 
حتما ش��ماره خود را به مشتری 
تحویل دهید تا در زم��ان نیاز به 

تغییر رنگ شما را خبر کند . 
سود کمتر، مشتری بیشتر

بعد از اینکه هم��ه آی تم های 
باال رعایت ش��د به بحث هزینه ها 
می رس��یم . برای مشتری دو چیز 

حائز اهمیت اس��ت؛ اولی هزینه 
و دوم کیفیت . برخی مش��تریان 
حاض��ر هس��تند پ��ول کمتری 
پرداخت کنند اما دریافت کیفیت 
خیلی برایشان اهمیت ندارد . شما 
باید کار خ��ود را به گونه ای انجام 
دهید که ای��ن دو گزین��ه در آن 
رعایت شود . یعنی کار با کیفیت 
در کن��ار به صرف��ه  ب��ودن برای 
مش��تری . برای این کار هم چند 
راهکار پی��ش رو دارید . برای تهیه 
رنگ به ص��ورت عم��ده از مراکز 
پخش اصل��ی اس��تفاده کنید تا 
رنگ برایتان ارزان ت��ر دربیاید . با 
این کار کمک بزرگی به مشتری 
خود کرده اید . حال دستمزد شما 
می ماند . درخصوص دستمزد خود 
با مشتری کنار بیایید و اگر توانایی 
پرداخت یکجای مبلغ را ندارد در 
صورت آش��نا بودن در چند نوبت 
پول را دریافت کنید و اگر هم آشنا 
نیست از او چک بگیرید . خاصه تا 
می توانید هوای مشتری را در این 
بخش داشته باشید که با این کار 
حتما در ذهن او باقی می مانید . اگر 
کار باکیفیت باال تحویل دهید اما 
دس��تمزد گرانی را برای پرداخت 
بگویید حتما خنده روی لب های 
مشتری خش��ک می شود و جای 
خود را به اخ��م می دهد . بگذارید 
لبخن��د روی لب ها باق��ی بماند 
چون دوباره با وی ماقات خواهید 

داشت.

نستله، برندی که غذای خوب را به 
زندگی خوب پیوند زد

تاریخچه پیدایش ش��رکت نس��تله، به س��ال 1866 
یعنی زمانی برمی گ��ردد که یک داروس��از و کارآفرین 
سوییس��ی آلمانی تبار به نام هنری نس��تله، موفق شد 
ایده تولید یک گزینه س��الم و ارزان قیم��ت را به عنوان 
جایگزینی ب��رای غذای کودکانی که نمی توانس��تند از 

شیر مادرشان استفاده کنند، عملی کند. 
همین ایده، زمینه س��از تاس��یس ش��رکتی شد که 
هم اکنون یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نوشیدنی، 
مواد غذایی و فرآورده های قندی جهان، به شمار می آید. 
نستله یک کمپانی چندملیتی است که دفاتر مرکزی 
آن در کشور س��وییس واقع شده اس��ت تا جایی که به 
درآمد شرکت مربوط می شود، نستله عنوان بزرگ ترین 
کمپان��ی تولی��د مواد غذای��ی را در سراس��ر جه��ان و 
بزرگ ترین برند را در کش��ور س��وییس در اختیار دارد. 
هنری نستله یکی از نخستین تولیدکنندگان سوییسی 

بود که برند خود را با کمک گرفتن از یک لوگو ساخت. 
تلفظ صحیح نام این شرکت نِِس��ل یا نِسلِی است که 
در برخی کشورها از جمله ایران به اشتباه نستله خوانده 
می شود. نِِسل در زبان انگلیسی به معنای آشیانه گرفتن 

است. 
لوگوی شرکت نستله نیز چند پرنده را نشان می دهد 
که در یک آش��یانه قرار گرفته اند. تولید محصوالتی از 
قبیل غذای کودک، س��ریال های صبحانه، مواد غذایی 
لبنی، ش��کات، قهوه، بس��تنی، آب معدنی، تنقات و 
حتی غذای حیوانات خانگی، تنوع بس��یاری را به سبد 

محصوالت این شرکت بخشیده است. 
نستله در همان س��ال های اولیه تاس��یس، توانست 
به س��رعت دامنه فعالیت ه��ای خود را گس��ترش داده 
و محصوالت خود را در اس��ترالیا و آس��یا نیز بشناساند. 
با وج��ود آنکه جن��گ جهان��ی اول به ایجاد مس��ائل و 
مش��کاتی در توزیع محصوالت به سراس��ر اروپا منجر 
ش��ده بود، باال رفتن تقاض��ا برای فرآورده ه��ای لبنی، 
نس��تله را وادار ب��ه تاس��یس چندین کارخان��ه جدید 
در ای��االت متح��ده آمریکا ک��رد تا بتواند پاس��خگوی 
قراردادهایی باش��د که برای تامین مواد غذایی لبنی در 

زمان جنگ با دولت بسته بود. 
به این ترتیب، تنها در طول چهار سال نستله توانست 
میزان تولید ش��یر خشک و ش��کات خود را به دو برابر 
افزایش دهد. اما با پایان یافتن جنگ، اتمام قراردادهای 
دولت��ی و تمایل مجدد مش��تریان به خرید ش��یر تازه، 
کس��ب و کار نس��تله از رونق افتاد و این شرکت در سال 
1921 در نتیج��ه باال رفت��ن قیمت ش��یر و دیگر مواد 
خام اولیه، نخس��تین ضرر خود را گزارش کرد و بحران 
اقتصادی پس از آن، نستله را تقریبا تا مرز ورشکستگی 

پیش برد. 
در همان زمان مدیر جدید این شرکت یعنی لوئیس 
داپلز، با فروش برخی از کارخانه های کم بازده و متمرکز 
کردن کسب و کار نستله بر شیر و ش��کات، به مقابله با 

بحران اقتصادی برآمد. 
ش��اید بت��وان بزرگ تری��ن گام در توس��عه نس��تله 
ک��ه  دانس��ت  زمان��ی  یعن��ی  س��ال 1930  در  را 
ش��رکت نس��تله همکاری خ��ود را ب��ا موسس��ه قهوه 
برزیل ب��ه منظ��ور یافت��ن راهی ب��رای بهره ب��رداری 
 از تولی��د انب��وه دانه ه��ای قه��وه در ای��ن کش��ور 

آغاز کرد. 
نستله در آغاز همان تکنیکی را که برای تبدیل شیر 
به شیر خش��ک مورد اس��تفاده قرار داده بود، آزمایش 
کرد و بعد از هش��ت سال تحقیق، س��رانجام موفق شد 
روش��ی را برای خش��ک کردن قه��وه و تبدی��ل آن به 
یک پ��ودر قاب��ل ح��ل و دارای تاریخ مص��رف طوالنی 
 تبدی��ل کند. نش��ان تجاری نس��کافه در هم��ان زمان 

متولد شد. 
ش��اید بتوان پایان جنگ جهان��ی دوم را همزمان با 
آغاز دوران طایی پویایی های شرکت نستله دانست. 
در این دوره رشد شرکت نستله شتاب بیشتری گرفت 
و ادغام این ش��رکت با بسیاری از ش��رکت های بزرگ 
دیگر از دهه 1950، زمینه ساز رشد فعلی این شرکت 
سوییس��ی ش��ده و طی چند دهه نس��تله را به یکی از 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان مواد غذای��ی در جهان 

تبدیل کرد. 
هم اکنون شرکت نستله با 447 کارخانه و بالغ بر 333 
هزار نفر کارمند، در 194 کشور جهان فعالیت می کند 
و نام های تجاری ش��ناخته ش��ده ای مث��ل کیت کت، 
اسمارتیز، نسکافه، نسکوئیک و مگی را در زیرمجموعه 

خود دارد. 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت مجموعه نقاشی ساختمانی

رنگ بپاشید و سود ببرید
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پروانه مسجل

پاسخ؛ دکتر امین اسداللهی: 
این کس��ب وکار برای ش��روع باید تبلیغاتی را متمرکز 
بر کیفیت محصوالت انجام ده��د؛ یعنی در تبلیغات خود 
بیش��تر روی طعم و مزه محصوالت تاکید کند . حال این 
تولیدکنن��ده اگر تبلیغ��ات را به صورت س��مپلینگ اجرا 
کند، بهتر نتیجه می گیرد . یعنی یکس��ری از محصوالت 
خود را به ص��ورت رایگان در کنار فروش��گاه های مختلف 
توزیع کند تا مشتریان هنگام عبور از مقابل فروشگاه های 
زنجی��ره ای محص��ول را رای��گان تس��ت کنن��د و بعد از 
مورد پسند قرار گرفتن به سمت مصرف آن جذب شوند . 

اگر تبلیغات درس��ت صورت گیرد، خ��ود محصول بعد 

از مدت��ی می توان��د تبلیغ کننده باش��د . البته چ��ون این 
محصول به طعم و مزه مربوط اس��ت باید مشتریان نیز آن 
را تبلیغ کنند . یعنی در این راس��تا تبلیغات دهان به دهان 
نیز تاثیرگذار اس��ت . در فرآیند بازاریاب��ی و تبلیغات، این 
ش��یوه تبلیغاتی تاثیرات زیادی روی مشتریان می گذارد؛ 
یعنی تبلیغاتی که براس��اس س��فارش و توصیه دوس��تان 
خریداری ش��ده باش��ند، تاثیرگذارترند . این کس��ب وکار 
برای سمپلینگ می تواند از ش��رکت هایی که در این زمینه 
فعالی��ت می کنند، کمک بگی��رد . همچنین این ش��رکت 
می تواند از شیوه س��مپلینگ خانه به خانه نیز استفاده کند 
یعنی شرکت با بردن محصول به درب خانه های مشتریان 
آنها را ترغیب به اس��تفاده  کند . بس��یاری از وقت ها هنگام 
سمپلینگ شرکت ها تحقیقات بازار را نیز انجام می دهند؛ 
یعنی هنگامی که مشتری محصول را مصرف می کند، چند 

سوال درباره آن از او می پرسند . این کار با اینکه زمان کمی 
را صرف می کند ولی برای بهتر شدن روند فروش تاثیرگذار 
است . س��مپلینگ خانه به خانه با اس��تفاده از نمونه گیری 
خوش��ه ای صورت می گیرد . این نمونه گیری باید براساس 
گروه هدف محصول انجام گیرد . ای��ن موضوع روی توزیع 
محصول نیز تاثیرگذار اس��ت و بر این اس��اس مش��خص 
می شود که محصول از کدام نقطه شهر باید النچ شود . برای 
تحقیقات همراه با سمپلینگ ش��رکت می تواند شیوه های 
مختلف��ی را اجرا کن��د . در ای��ن حالت ش��رکت می تواند از 
مشتریان بخواهد که به س��راغ س��ایت بروند و پرسشنامه 
مربوط را در آن بخش پر کنند یا پرسشنامه را دستی به آنها 
بدهد و زمان دیگر به سراغ آنها برای تحویل برود . در دوحالت 
محصول به صورت رایگان به مشتریان تحویل داده می شود و 
بعد از مدتی باید نتیجه این مصرف از مشتریان پرسیده شود . 

تبلیغ نان و شیرینی سالم

پرسش: تولیدکننده  نان و شیرینی هستم و مزیت کسب وکار خود را تولید محصوالت سالم می دانم . چگونه 
می توانم این مزیت را به صورت خالقانه به مشتریان یادآور شوم؟  ایجاد مدل کسب و کار Canvas کلینیککسبوکار

مدل Canvas با اس��تفاده از 9 س��ازه، منطق تمایات 
ش��رکت برای به دس��ت آوردن پول را بهتر توصیف خواهد 
کرد . این 9 س��ازه، چه��ار ناحیه مهم کس��ب و کار از جمله 
زیرس��اخت ها، ارزش پیشنهادی، مش��تریان و منابع مالی 
را پوش��ش می دهد که در این قس��مت به منابع مالی اشاره 

خواهیم داشت.
منابع مالی

الف(  جریان های درآمدی: جریان های درآمدی موفق 
از ارزش های پیشنهادشده موفقیت آمیز به مشتری نشات 
می گیرند . سازه جریان های درآمدی به آن پول نقدی اشاره 
دارد که یک ش��رکت در ازای هر بخش مش��تری به دست 
می آورد )هزینه ها باید از درآمد کسر ش��ود( . اگر مشتریان 
قلب یک کس��ب و کار باش��ند جریان درآمدی ش��ریان آن 
اس��ت . یک کمپانی باید از خودش بپرسد برای دریافت چه 
برتری ای، یک مش��تری تمایل به پرداخت دارد؟ جواب این 
س��وال به ما اجازه می دهد یک یا چند جریان درآمدی برای 
هر بخش ایجاد کنیم . هر کدام از این جریان ها مکانیسم های 
قیمت گذاری مختلف از قبیل لیست قیمت معین، چانه زنی، 
حراجی، بازار وابس��ته، حجم وابسته یا مدیریت عملکردی 
مختلف دارند. یک مدل کسب و کار می تواند دو نوع جریان 

درآمدی داشته باشد: 
1-   درآمد معامله حاصل از پرداخت یک بار مشتری

2-  تکرار درآمد که ناشی از پرداخت مستمر مشتری جهت 
ارزش پیشنهادی و انتقال آن و خدمات پس از فروش است.

راه های مختلف ایجاد جریان های درآمدی
فروش دارایی: مفهوم کلی مش��تق شده از جریان های 
درآمدی، حاصل از ف��روش حقوق مالکیت به یک محصول 
فیزیکی اس��ت . ش��رکت اتومبیل فیات، رانندگ��ی، دوباره 
فروختن و حتی خراب کردن ماشین ها را برای مشتریانش 

رایگان کرده است.
بهای اس�تفاده: این جریان درآمدی، خدمات خاصی را 
ایجاد می کند . هر چه بیشتر از خدمات استفاده شود مشتری 
بیشتر پرداخت می کند . اپراتور تلکام مشتری را برای استفاده 
چند دقیقه از تلفن بیشتر شارژ می کند . یک هتل مشتریانش 
را برای استفاده چند شب بیشتر از اتاق هایش شارژ می کند . 
ارائه خدمات ارس��ال بسته بندی، مش��تریان را برای ارسال 

محموله از یک مکان تا مکان دیگر شارژ می کند.
هزینه اش�تراک: این جریان درآمدی به وسیله فروش 
مس��تمر دس��تیابی به خدمات ایجاد می ش��ود . یک سالن 
ورزشی به اعضایش اشتراک ماهانه یا ساالنه در قبال استفاده 

از امکانات ورزشی اش می فروشد . 
وام و اج�اره: این جری��ان درآمدی به ط��ور موقت حق 
انحصاری اس��تفاده از دارایی خاصی را درع��وض پرداخت 
مبلغی می دهد . برای قرض دهنده این درآمد چندین بار تکرار 
می ش��ود . Zipcar.com مثال خوبی است . این شرکت به 
مشتری اجازه اجاره ماشین هایش را در عوض خرید در شهر 

شمالی آمریکا به صورت ساعتی می دهد . 
صدور مجوز: این جری��ان درآمدی به مش��تری اجازه 
اس��تفاده از دارایی های حفاظت ش��ده در قبال بهای صدور 
مجوز را می ده��د . صدور مجوز ب��ه دارنده آن ای��ن اجازه را 
می دهد که از دارایی اش بدون ساخت کاال یا خدمات درآمد 
کسب کند . صدور مجوز در رسانه ها جایی که صاحبان آنها با 
حفظ کپی رایت می توانند آنها را به اشخاص ثالث بفروشند 
معمول اس��ت . در بخش تکنولوژی نیز دارندگان اختراع به 
شرکت های دیگر حق استفاده از این اختراع را در قبال بهای 

صدور مجوز می دهند.
هزینه های کارگ�زاری: این جریان درآمدی از خدمات 
واس��طه گری یک یا چند گروه نش��ات می گیرد . کارگزاران 
و نمایندگان اماک و مس��تغات از هر بار که موفق به انجام 
معامله بین خریدار و فروشنده می شوند کمیسیون دریافت 

می کنند.
تبلیغات: این جری��ان درآمدی ناش��ی از تبلیغات کاال، 
خدمات و نام تجاری اس��ت . به ط��ور س��نتی، روزنامه ها و 
ترتیب دهنده رویدادها تکیه خیلی زیادی روی درآمد حاصل 
از تبلیغات دارند . در س��ال های اخی��ر بخش های خدماتی 
و نرم افزاری ش��روع به تکیه بر این مه��م کرده اند . هر جریان 
درآمدی ممکن اس��ت قیمت گذاری مختلفی داشته باشد . 
نوع مکانیس��م انتخابی منتخب تاثیر زیادی بر درآمد دارد . 
مکانیسم قیمت گذاری دو نوع است: قیمت گذاری ثابت و پویا.

ب(  ساختار هزینه
عناصر مدل کس��ب و کار در س��اختار هزینه مش��خص 
می ش��ود . این س��ازه تمام هزینه های عملی��ات یک مدل 
کسب و کار را در بر می گیرد . ایجاد و ارسال ارزش، نگهداری 
روابط با مشتری و ایجاد درآمد، همه هزینه دارد . این هزینه ها 
می تواند بعد از تعری��ف منابع، فعالیت ها و مش��ارکت های 
کلیدی تعریف شود. بعضی از مدل های کسب و کار هزینه بر تر 
هستند . برای مثال مدل کسب و کارخطوط هوایی کاما روی 
کم کردن هزینه ساخته شده است . به طور طبیعی هزینه ها 
باید در هر مدل کسب وکار کم ش��ود اما ساختار کم کردن 
هزینه ها در بعضی مدل ها مهم تر از مدل های دیگر اس��ت . 
بنابراین ساختار هزینه مدل کسب وکار به دو قسمت تقسیم 
می ش��ود: هزینه محور و ارزش محور )بعض��ی از مدل های 

کسب و کار  بین این دو هستند(.

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 هم��ین بخ��ش پیگیری کنید  .

غزال بابایی

ترجمه: شهال دریس 

مدیریت امروز BRAND



 63,950,90شاخص کل
(100,82)میزان تغییر
B 2,863,757,334ارزش بازار

B 575,435ارزش معامالت
M 291,831حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
10,26722,68پتروشیمی خلیج فارس

(19,2)6,670گروه مپنا
(17,68)2,567ایران خودرو

(14,06)2,862نفت و گاز پارسیان
(11,61)1,955بانک ملت

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 2,96215,267کمک فنرایندامین

B 1,3553,093سرمایه گذاری شاهد
B 11,4172,263ایران مرینوس

B 1,5002,218س. صنایع سیمان
B 2,7051,320س. صنعت نفت

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 25,81242,267پتروشیمی فناوران

B 5,04024,163حفاری شمال
B 35,5656,364سیمان قائن
B 2,7135,999کالسیمین

B 13,5155,406داروسازی سینا

درصد قیمتنام کامل شرکت
2,1538,03زغال سنگ طبس
2,9436,9دوده صنعتی پارس
5,9814نوسازی و ساختمان

31,9773,9دامپروری مگسال
2,9093,89سرمایه گذاری ساختمان

درصدقیمتنام کامل شرکت
(3,99)8,392پتروشیمی فارابی

(3,99)15,633مواد اولیه داروپخش
(3,95)2,987توس گستر
(3,89)2,716کالسیمین

(3,86)2,242ریخته گری تراکتورسازی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M47,599 B 65,670بانک صادرات
M62,200 B 30,732بیمه پارسیان

M33,946 B 14,514سرمایه گذاری امید
M9,713 B 14,224ح. رایان سایپا
M14,443 B 14,068کمباین سازی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M62,200 B 30,732بیمه پارسیان

M47,599 B 65,670بانک صادرات
M33,946 B 14,514سرمایه گذاری امید

M33,004 B 3,215پتروشیمی خلیج فارس
M16,878 B 5,964صنایع آذرآب

تعدادقیمتنام کامل شرکت
10271538کمباین سازی
6831149ح. رایان سایپا
7251105بانک صادرات
2830883صنایع آذرآب

12845874نفت بهران

 715شاخص کل
(1,60)میزان تغییر

B 1,380,070ارزش معامالت
M 60,859حجم معامالت

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

ب��ورس اوراق بهادار تهران 
ب��ا افت 100 واح��دی برای 
 93 س��ال  در  نخس��تین بار 
ب��ه کانال 63 ه��زار واحدی 
نقدینگی  تامین  کرد.  سقوط 
س��هامداران اع��م از حقوقی 
روزه��ای  در  حقیق��ی  و 
پایانی س��ال، یکی از عوامل 
مهم��ی اس��ت ک��ه در افت 
س��هام  بازار  روزه��ای  ای��ن 
موثر بوده اس��ت. اقدام هایی 
همچون انتش��ار شاخص های 
جدید و کاهش دامنه نوسان 
بازار سهام  بر تصمیم فعاالن 
اثری نداش��ته و فعاالن تاالر 
شیش��ه ای بیش��تر خواه��ان 
ابهام��ات  ش��دن  برط��رف 

اقتصادی و سیاسی هستند. 
ب��ر ای��ن اس��اس از ارزش 
ب��ورس  معام��الت  حج��م  و 
به ش��دت کاس��ته ش��د و در 
مجم��وع 291 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 54 میلی��ارد تومان 
مورد دادوس��تد ق��رار گرفت 
و ارزش بازار س��هام تا سطح 
286 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
اف��ت کرد. در معام��الت بازار 
سهام، گروه بیمه و بازنشسته 
را  معامالت  ارزش  بیش��ترین 
به نام خود ثب��ت کردند. 32 
میلی��ون و 274 ه��زار س��هم 
ب��ه ارزش 64 میلیارد و 145 
میلی��ون ری��ال از س��هام این 
گ��روه خریداری ش��د. پس از 
ارزش معامالت  آن، بیشترین 
به نام گ��روه بانک ها و خودرو 

ثبت شد. 

بازگشایی های جدید در 
فرابورس

فرابورس  در  کل  ش��اخص 
ب��ا یک واح��د کاهش  ایران 

ب��ه رقم 715 واح��د و ارزش 
فراب��ورس  دوم  و  اول  ب��ازار 
ب��ه 58 هزار میلی��ارد تومان 
پتروشیمی  نمادهای  رس��ید. 
جم، توس��عه خدمات دریایی 
ش��رکت  س��ینا،  بن��دری  و 
آه��ن و فوالد ارفع، ش��رکت 
پتروشیمی خراسان، توکاریل 
و کش��تیرانی دریای خزر در 
کاهش ش��اخص فرابورس اثر 
داشته و نماد هلدینگ صنایع 
افزایش  در  معدنی خاورمیانه 
اثرگذار  فراب��ورس  ش��اخص 
بودند. همچنین روز گذش��ته 
ناش��ران  ب��ر  نظ��ارت  اداره 
فرابورسی دالیل توقف نمادها 
را اع��الم کرد. بر این اس��اس 
تهران  نفت  پاالیش  ش��رکت 
با ارس��ال پیش بینی سود هر 
س��هم س��ال 93 با س��رمایه 
مالی  و صورت ه��ای  جدی��د 
میان دوره ای سه و شش ماهه 
س��ال 93 بازگش��ایی خواهد 
ش��د. بانک س��رمایه با توجه 
به عدم ثبت افزایش س��رمایه 
می تواند نماد این ش��رکت را 
دوباره به بازار برای معامالت 
پاالیش  بازگردان��د. ش��رکت 

نفت الوان با ارائه صورت های 
مال��ی می��ان دوره ای س��ه و 
شش ماهه س��ال مالی 93 و 
آخری��ن پیش بینی س��ود هر 
سهم برای س��ال جاری نماد 
ش��رکت دوب��اره بازگش��ایی 
می ش��ود. پاالیش نفت شیراز 
با ارائه صورت های مالی میان 
دوره ای سه و شش ماهه سال 
مالی 93 و آخرین پیش بینی 
س��ود هر س��هم س��ال مالی 
93 معامالت را از س��رخواهد 
گرفت. س��یمان الر س��بزوار 
هم ب��ا ارائه عملک��رد واقعی 
س��ال مال��ی 93 و پیش بینی 
س��ال مالی 94 دوب��اره برای 
معام��الت در فرابورس آماده 

می شود. 

تاثیر شاخص های جدید 
بورسی بر بازار سهام

 این روزه��ا بحث پیرامون 
بورسی  جدید  ش��اخص های 
و تاثی��ر آن ب��ر بازار س��هام 
بس��یار جدی است. در هفته 
قیم��ت،  ش��اخص  گذش��ته 
ش��اخص قیمت (هم وزن) و 
 شاخص قیمت و بازده نقدی 

(هم وزن) رونمایی ش��د. این 
در حالی اس��ت ک��ه در 13 
ماه گذشته شاخص کل بازار 
س��هام 25 هزار واحد افت را 
به ثبت رسانده است که سهم 
سال 93 این نزول، 15 هزار 
واحد اس��ت. بورس تهران از 
س��ال 1369 شاخص دار شد 
و ب��ه کم��ک آن، محاس��به 
قیم��ت  ش��اخص  انتش��ار  و 
با  پایه 100،  برمبنای ع��دد 
نام تپیکس ب��ه متغیر مهمی 
بازار  تا وضعیت  تبدیل ش��د 
سهام براس��اس آن سنجیده 
ش��ود. ای��ن ش��اخص نماگر 
بازار بود  تغییرات قیمت کل 
و به ص��ورت میانگی��ن وزنی 
 87 از سال  محاسبه می شد. 
شاخص بازده نقدی و قیمت 
جای خود را به ش��اخص کل 
در ب��ورس داد. در محاس��به 
جدی��د، قیمت س��هم پس از 
تقس��یم س��ود نقدی کاهش 
پیدا می کند و پایه ش��اخص 
تقسیم شده  اندازه س��ود  به 
تعدیل می ش��ود تا تاثیری بر 

شاخص نگذارد. 
ام��ا ش��اخص های جدی��د 

بورس��ی ک��ه هفته گذش��ته 
رونمایی شد در نخستین روز 
کاری خود ب��ا کاهش مواجه 
از شاخص های  ش��دند. یکی 
قیم��ت  ش��اخص  جدی��د، 
اس��ت ک��ه قبال هم منتش��ر 
با  قیمت  ش��اخص  می ش��د. 
هم��ان فرمول ش��اخص کل 
بدون احتس��اب س��ود نقدی 
تا آذر 87 محاس��به می ش��د. 
تنه��ا تفاوت ش��اخص قیمت 
(وزنی - ارزش��ی) با شاخص 
کل در این است که شاخص 
کل در زمانی که ش��رکت ها 
س��ود نقدی تقسیم می کنند 
با وج��ود اینکه این تقس��یم 
قیمت  کاه��ش  باعث  س��ود 
س��هام می ش��ود این تعدیل 
کل  ش��اخص  کاه��ش  ب��ه 
منجر نمی ش��ود. به عبارتی، 
همان ط��ور ک��ه از اس��مش 
را  بازدهی کل  اس��ت  معلوم 
نش��ان می دهد، یعنی هم به 
واس��طه س��ود نقدی، هم به 
واس��طه افزایش قیمت سهام 

بازده را نمایان می کند. 
تف��اوت  دیگ��ر،  از س��وی 
اساس��ی ک��ه ش��اخص ه��م 
 – ب��ا ش��اخص وزن��ی  وزن 
ارزش��ی دارد، در این اس��ت 
که ای��ن ش��اخص به گونه ای 
طراحی ش��ده که سهم تمام 
شرکت های پذیرفته شده در 
بورس در این شاخص به یک 
اندازه است. به عبارت دیگر، 
بزرگ تری��ن و کوچک تری��ن 
ش��رکت ب��ورس دارای تاثیر 
یکسان در ش��اخص هستند، 
بنابرای��ن زمان��ی ک��ه بیش 
از نصف س��هام ش��رکت های 
ب��ورس نوس��انات مثب��ت را 
این ش��اخص  تجرب��ه کنند، 

مثبت می شود. 

مقاومت 64 هزار واحد هم از دست رفت

کف های بربادرفته شاخص کل

مدیریت تحقیق و توس��عه  ش��رکت بورس اوراق بهادار 
تهران گزارش »بررس��ي ریزساختارهاي بورس هاي اوراق 
بهادار« را منتش��ر کرد. در این گزارش ریزس��اختارهاي 
بورس های��ي همچ��ون توکی��و، نیویورک، یورونکس��ت، 
اسپانیا، هند، مالزي و س��نگاپور مورد بررسي قرار گرفته 
اس��ت. گ��زارش »بررس��ي ریزس��اختارهاي بورس ه��اي 
اوراق به��ادار« در چه��ار فص��ل ب��ه بررس��ي محدودیت 
 نوس��ان قیم��ت (price limitation) ، توقف معامالت 
مراحل  (trading halt/suspension)، ط�ب�قه بندي 
معامالتي (trading phases) و سازوکار تعیین قیمت 
مبن��ا (reference price) پرداخت��ه و در انته��اي این 
گزارش دو پیوس��ت شامل راهنماي معامالتي بورس هاي 
اوراق بهادار 33 کش��ور دنیا و واژگان تخصصي، ارائه شده 
اس��ت. در فصل اول، س��ازوکار حدود نوس��ان قیمت در 
بورس هاي اوراق بهادار توکیو، مالزي، تایوان، اس��تانبول، 
آتن و بورس هاي اوراق بهادار اس��پانیایي بررس��ي ش��ده 
اس��ت. بررسي هاي انجام شده در این بخش نشان مي دهد 
ابزاره��اي کنت��رل نوس��ان قیم��ت در اکث��ر بورس هاي 
 مورد بررس��ي ش��امل تعیین محدوده  نوسان قیمتي پویا 
ای��س���ت��ا  و   (dynamic price limitation) 

(static price limitation) است. 
در این س��ازوکار محدوده نوسان قیمت ایستا به تعیین 
حد نوس��ان قیمت روزانه و محدوده قیمت پویا به تعیین 
حداکث��ر تغیی��رات قیمت از هر معامله ب��ه معامله  بعدي 

مي پردازد. 
بدی��ن ترتیب افزون بر محدوده قیمت روزانه که حدود 
نوس��ان قیمت در هر جلس��ه  معامالتي را تعیین مي کند، 
تغیی��رات قیمت��ي از ه��ر معامله ب��ه معامله  بع��دي نیز 
کنترل مي شود. بورس هاي مختلف در صورت عدم انجام 
معامله در محدوده قیمتي تعیین ش��ده، نسبت به اعمال 
سازوکارهاي مختلفي اقدام مي کنند که عمدتا شامل انجام 
معامله  حراج براي تعیین قیمت مبناي جدید اس��ت. این 
حراج به حراج نوس��ان (volatility auction) مشهور 
 اس��ت. همچنین تعیین حداقل تغیی��رات قیمت مظنه  ها 
(tick size) از ن��کات مش��ترک تغیی��رات قیم��ت در 

بورس هاي بررسي شده است. 
بر این اس��اس حداق��ل تغییرات قیم��ت مظنه ها (که 
در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران و فراب��ورس ایران یک 
ریال اس��ت) متناس��ب با طبقات مختلف قیمت س��هام 
ش��رکت ها تغییر مي کند. بر این اس��اس ه��ر چه قیمت 
ورقه  بهاداري بیش��تر باش��د، در فرآیند رقابت معامالتي 
حداق��ل تغیی��رات قیمت مظنه آن افزای��ش مي یابد. در 
فص��ل دوم، به کارگی��ري م�ت�وق�ف ک�ننده هاي خودکار 
صالحدی��دي  و   (automatic trading halt)
(discretionary trading halt) ب��راي کل بازار و 

همچنین یک ورقه  بهادار مورد بررسي قرار گرفته است. 
در این بررسي ویژگي هاي توقف معامالت در بورس هاي 
هند، هنگ کنگ، مال��زي، برزیل، تورنتوی کانادا، ایاالت 
متحده  آمریکا، اندونزي و س��نگاپور بررس��ي شده است. 
توقف  صالحدیدي، معموال توسط مسئوالن بازار یا مقام 
ناظ��ر براي توق��ف معامالت یک ورقه  به��ادار یا گروهي 
از اوراق بهادار اجرا مي ش��ود. ای��ن توقف در صورت  نیاز 
ف��وري به انتش��ار اخبار با اهمیت از س��وي ناش��ر یا در 
واکنش  ب��ه رخدادهاي غیرمترقبه اجرا مي ش��ود. توقف 
خودکار معامالت س��ازوکار مبتني بر معیارهاي از پیش 
تعیین شده (مانند مقررات بازار) است. هنگامي که نوسان 
زی��اد در قیمت یک ورقه  بهادار یا کل بازار به وجود آید 
و به طور کلي نظم بازار به خطر افتد، معامالت به صورت 
خ��ودکار متوقف مي ش��ود. محدودیت قیمت��ي و توقف 
معام��الت دو نوع اصل��ي از متوقف کننده ه��اي خودکار 
معامالت هستند. بورس هاي کش��ورهایي همچون هند، 
برزیل، مالزي، کانادا و ایاالت متحده  آمریکا از س��ازوکار 

توقف خودکار معامالت استفاده مي کنند. 
البته آن دسته از بورس هایي که توقف خودکار معامالت 
ندارن��د، در مق��ررات خ��ود مجموعه اي از س��ازوکارهاي 
نظ��ارت بر تغییرات در قیمت یا حجم معامالت را تعریف 
کرده اند که توس��ط ناظ��ر بازار و به ص��ورت صالحدیدي 
اعمال مي شود. در بورس ها براي حداکثر مدت زمان توقف 
موقت معامالت ورقه  بهادار یا بازار براي انتشار اطالعیه ها، 

محدوده زماني در قانون تعریف شده است. 
در فصل س��وم، مراحل معامالت و مدت زمان نشس��ت 
معامالتي در ط��ول برگزاري یک جلس��ه  معامالت مورد 
بررس��ي قرار گرفته اس��ت. اکثر بورس هاي مورد بررسي 
در این گزارش  داراي مراحل معامالتي مش��ابه هس��تند 
ک��ه ش��امل پیش گش��ایش (pre-opening)، ح��راج 
 آغازی��ن (opening auction)، مرحله  اصلي معامالت  
 ، (main /continuous /market session )
 (closing auction) حراج پایاني ، (per closing) پ�ی�ش پ�ایاني
و معامالت پایاني (trading at last) است. اولین مرحله 
در جلس��ه  معامالت روزانه، مرحله  پیش گشایش است. در 
این مرحل��ه امکان ورود س��فارش به س��امانه  معامالت، 
اص��الح و حذف آن وجود  دارد، اما هیچ معامله اي صورت 
نمي گیرد. مرحله  حراج آغازین براس��اس قیمت تئوریک 
گش��ایش انجام مي شود و امکان ورود سفارش هاي  جدید 

و اصالح یا حذف سفارش هاي موجود وجود ندارد. 
در جلس��ه  پیوس��ته، ورود، اص��الح و ح��ذف ان��واع 
مرحل��ه   در  اس��ت.  امکان پذی��ر  مج��از  س��فارش هاي 
پیش پایاني، سفارش ها بر اس��اس قیمت هاي پیشنهادي 
مي توانند وارد، اصالح و حذف ش��وند، اما سفارش��ي اجرا 
نمي ش��ود. پس از اتمام مرحله  پیش پایاني، مرحله حراج 

پایاني براساس قیمت تئوریک پایاني آغاز و سفارش هاي 
وارد ش��ده  مش��مول قیمت تئوری��ک پایاني ب��ا یکدیگر 
منطبق مي شوند. پس از اتمام مرحله  پیش پایاني، مرحله 
حراج پایاني براس��اس قیمت تئوریک پایاني آغاز مي شود 
و همه  س��فارش هاي وارد ش��ده  مش��مول قیمت تئوریک 
پایان��ي با یکدیگ��ر منطبق مي ش��وند. در آخرین مرحله، 
سفارش ها مي توانند با قیمت مبنا (قیمت تئوریک پایاني 
 تعیین ش��ده در مرحله  پیش پایاني) وارد، اصالح و حذف 

شوند.
توج��ه به ای��ن نکته درخور اهمیت اس��ت ک��ه تمامي 
بورس های��ي ک��ه از مرحله  معامالت پایان��ي برخوردارند، 
قیم��ت پایان��ي ورقه  به��ادار را با برگزاري ح��راج پایاني 
تعیین مي کنند. به بیان دیگر بورس هایي که از س��ازوکار 
میانگی��ن موزون قیم��ت (VWAP) براي تعیین قیمت 
پایاني بهره مي برن��د، از مرحله  معامالت پایاني برخوردار 
نیس��تند. همچنین بررسي نشس��ت معامالتي بورس هاي 
دنیا نش��ان مي دهد که اکثر بورس ها صرفا یک نشس��ت 
معامالت��ي پیوس��ته  دارن��د و مدت زمان این جلس��ه در 
 مقایسه با جلس��ه  معامالتي بورس اوراق بهادار تهران نیز 

طوالني تر است.
 در فص��ل آخ��ر گزارش، س��ازوکار تعیی��ن قیمت مبنا 
(reference price) م��ورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. 
قیم��ت مبنا در بورس هاي مختلف ب��ا روش هاي متفاوت 
محاس��به مي ش��ود. روش ه��اي تعیی��ن قیمت ش��امل 
قیم��ت آخرین معامل��ه (last price) ، میانگین موزون 
 ،(value weighted average price) معام��الت 
 محاس��به میان��ه (median) و برگ��زاري ح��راج پایاني 

(closing auction) است.
تعیی��ن قیمت پایاني براس��اس آخری��ن قیمت معامله 
در بورس ه��اي دنیا منس��وخ ش��ده اس��ت. همچنین از 
بین کش��ورهاي مورد بررس��ي، صرفا بورس اوراق بهادار 
هنگ کن��گ از روش میانه براي تعیین قیمت پایاني بهره 

مي گیرد. 
بورس ه��اي  اکث��ر  ک��ه  مي ده��د  نش��ان  مطالع��ات 
نیوی��ورک،  یورونکس��ت،  جمل��ه  از  دنی��ا  پیش��رفته 
توکی��و، اس��تانبول، لن��دن، اس��پانیا و تع��دادي دیگ��ر 
 از ح��راج پایان��ي ب��راي تعیی��ن قیم��ت مبنا اس��تفاده 
مي کنن��د. همچنی��ن در برخ��ي از بورس ه��ا ب��ا هدف 
جلوگی��ري از دس��تکاري قیمت ه��ا و کش��ف منصفانه 
قیم��ت  در حراج ه��اي آغازی��ن و پایان��ي از س��ازوکار 
حراج تصادفي اس��تفاده مي شود. بدین معني که لحظه  
گش��ایش ح��راج مي تواند به طور تصادف��ي در یک بازه  
زماني که توس��ط بورس تعیین مي ش��ود، انجام گیرد. 
در این ش��رایط زمان گشایش به صورت خودکار توسط 

سیستم معامالت تعیین مي شود.

بررسي ریزساختارها در بورس هاي مختلف جهان
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واگذاری 2415 میلیون 
سهم دولتی در بورس

تع��داد 2415 میلی��ون س��هم دولت��ی ب��ه ارزش 
میلیارد ریال از ابتدای امس��ال تاکنون توسط   9602
سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار فروخته 
ش��ده که از این میزان در فروردین و اردیبهش��ت به 
ترتیب 36 میلیون سهم دولتی به ارزش 50 میلیارد 
ریال و 156 میلیون س��هم ب��ه ارزش 1482 میلیارد 
ریال در بورس واگذار ش��ده اس��ت . همچنین در این 
م��دت تعداد 1780 میلیون س��هم دولت��ی به ارزش 
6837 میلی��ارد ریال و تعداد 107 میلیون س��هم به 
ارزش 417 میلیارد ریال به ترتیب در خرداد و تیر در 
بورس فروخته شده و تعداد 43 میلیون سهم دولتی 
ب��ه ارزش 112 میلیارد ریال و تع��داد 257 میلیون 
س��هم به ارزش 663 میلیارد ری��ال نیز به ترتیب در 
مهر و آبان امس��ال واگذار شده اس��ت . براساس آمار 
شرکت بورس اوراق بهادار در دی ماه امسال هم تعداد 
36 میلیون س��هم دولتی ب��ه ارزش 41 میلیارد ریال 
در بورس فروخته ش��ده و در مرداد، ش��هریور، آذر و 
بهمن ماه امس��ال هیچ س��هم دولتی توسط سازمان 

خصوصی سازی در بورس به فروش نرسیده است.

عرضه بلوکی سهام 3 شرکت در 
فرابورس ایران

99,5 درصد از سهام کنترلی شرکت مولد نیروگاهی 
تجارت فارس و 20 درصد از سهام مدیریتی غیرکنترلی 
شرکت فن آوا کارت به صورت یکجا در روز چهارشنبه 
20 اسفندماه در بازار سوم فرابورس ایران عرضه خواهد 
ش��د، ضمن آنکه عرضه 30 درصد از س��هام مدیریتی 
غیرکنترلی شرکت سرمایه گذاری اعتال البرز در همان 

روز در بازار دوم فرابورس انجام می شود . 

درج یک پتروشیمی 
در فرابورس ایران

سیدمهدی علم الهدی، معاون توسعه بازار فرابورس 
ایران با اش��اره ب��ه پذیرش چند ش��رکت جدید در 
فرابورس ایران اظهار داشت: از آذرماه امسال تاکنون 
چهار ش��رکت در بازارهای مختل��ف فرابورس ایران 
پذیرش شده اند که از این تعداد، دو شرکت در بازار 
اول و دو ش��رکت در بازار دوم پذیرش ش��ده است . 
معاون توس��عه بازار فرابورس ایران با بیان اینکه در 
میان ش��رکت های یاد شده، تنها پتروشیمی غدیر با 
نماد »شغدیر« در بازار اول فرابورس درج شده است، 
ادامه داد: پذیرش شرکت های سرمایه گذاری سبحان 
متعلق به سازمان اقتصادی کوثر و پتروشیمی غدیر 
در بازار اول و ش��رکت های چرم مشهد و بیمه کوثر 

در بازار دوم انجام شده است.

36 نوع کاال در نخستین 
روز هفته عرضه شد

33  ن��وع کاال از 36 تولید کنن��ده کش��ور راه��ی 
تاالره��ای معامالت��ی ب��ورس کاالی ایران ش��د . در 
ت��االر فرآورده های نفت��ی و پتروش��یمی، 32 هزار 
و 334 ت��ن ان��واع ماده پلیمری و ش��یمیایی عرضه 
ش��د . مهم ترین مواد پتروشیمی عرضه شده در این 
روز ش��امل اس��تایرن بوتادین رابر، استایرن منومر، 
اسیدکلریدریک، اس��یدنیتریک، آروماتیک سنگین، 
آمونیاک، پلی اتیلن ترفتاالت، پلی اتیلن س��نگین، 
پل��ی بوتادی��ن راب��ر، پلی وینی��ل کلرای��د، تولوئن 
دی ایزو س��یانات، س��الپس واکس و سود کاستیک 
ب��ود . همچنین 22 ه��زار تن وکیوم بات��وم پاالیش 
نفت بندرعباس و پاالی��ش نفت اصفهان راهی تاالر 
معامالت ش��د . تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
همچنین شاهد عرضه 42 هزار و 600 تن انواع قیر 
و 1500 ت��ن گوگرد بود . در ت��االر صادراتی نیز 10 
هزار و 400 تن قیر 6070 عرضه ش��د . براساس این 
گزارش، در مجموع ح��دود 212 هزار تن انواع کاال 

در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران عرضه شد.

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه »وغدیر«
شرکت سرمایه گذاری غدیر صورت وضعیت پرتفوی 
سرمایه گذاری های یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه 
93 را به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر کرد . براین 
اس��اس »وغدیر« طی این دوره تعدادی از سهام چند 
شرکت بورسی را با بهای تمام شده 62میلیارد و 962 
میلیون ریال و با مبلغ 76 میلیارد و 753 میلیون ریال 
واگذار ک��رد و از این بابت 13 میلیارد و 791 میلیون 

ریال سود کسب کرد.

»خگستر« در بهمن ماه امسال 
هم خریدار و هم فروشنده بود

ارزش بازار ش��رکت گسترش سرمایه گذاری ایران 
خ��ودرو در پای��ان دوره ی��ک ماهه منته��ی به 30 
بهمن م��اه 93 مع��ادل 37 میلی��ارد و 679 میلیون 
ریال افزایش یافت . این ش��رکت در ابتدای دوره یاد 
شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای 
تمام شده س��ه هزار و 175 میلیارد و 465 میلیون 
ری��ال و ارزش بازار پنج هزار و 427 میلیارد و 733 

میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

سقوط شاخص کل بورس
 به کانال 63 هزار واحدی

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
روز ش��نبه بازار س��هام با 99 واحد افت ب��ه 63 هزار و 
952 واح��د کاه��ش یافت و ب��ه این ترتیب ب��ه کانال 
63 هزار واحدی س��قوط کرد . همچنین شاخص قیمت 
(وزنی - ارزش��ی)، ش��اخص کل (هم وزن) و ش��اخص 
قیم��ت (هم وزن) به ترتیب با 43، 20 و 19 واحد افت 

مواجه شده اند .

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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بورس کاال

فرابورس

شرکت ها و مجامع



نگاهی به وضعیت فعلی قرارداد های آتی سکه در بورس کاال 

رکود سکه آتی
ت�ح�ل�ی���ل ق�یمت ه��ا در 
س��که  آت��ی  سر رس��ید های 
معموال در دوره های رشد و در 
دوره های رکود متفاوت خواهد 
ب��ود . به طوری که در دوره های 
رش��د، فاصله قیمتی و س��ود 
مورد انتظار در س��ر رس��ید ها 
باالتر از س��ود بانکی بوده و در 
دوره ه��ای رکود، این فاصله به 
سود بانکی نزدیک شده و حتی 
ممکن است پایین تر از این رقم 
قرار گیرد . در حال حاضر، سود 
بانکی را معادل با س��ود اوراق 
مش��ارکت و سود ساالنه بدون 
ریس��ک در نظر می گیریم که 
مع��ادل ب��ا 22 درصد س��االنه 
خواه��د ب��ود . در ضمن، بنا به 
دالی��ل بنیادی در بس��یاری از 
مواق��ع حباب قیمتی مثبت یا 
منفی در س��که نقدی نس��بت 
ب��ه قیمت های جهانی در بازار 
مش��اهده می شود که این رقم 
معموال حداکثر بین )10 هزار 
الی 15هزارتومان( خواهد بود.

تحلیل فعلی قیمتی برای 
سکه نقدی

در بازار سکه نقدی دو سطح 
حمای��ت و مقاومت قوی داریم 
س��طح حمایتی، ناحیه قیمتی 
970هزار-960هزار تومان بوده 
ک��ه تازمانی که قیمت ها باالی 
ای��ن س��طح قرار دارن��د، امکان 
رش��د قیمت ه��ا در کوتاه مدت 
وج��ود دارد ول��ی اف��ت قیمت 
زیر این سطح قیمتی به معنای 
کاه��ش بیش��تر در قیمت های 
س��که نقدی خواهد بود . سطح 
مقاومت قیمتی مهم نیز ناحیه 
قیمتی 1010000-1000000 
تومان بوده و تازمانی که قیمت ها 
زیر این سطح قرار دارند همچنان 

ام��کان افت قیمت ها را خواهیم 
داش��ت ولی عبور قیمت از این 
س��طح ب��ه معنای ادامه رش��د 
قیمت��ی در ب��ازار س��که نقدی 
خواه��د ب��ود و انتظ��ار داری��م 
دست کم تا هفته آینده قیمت ها 
در این ناحیه قرار داشته باشند 
که بازار آتی نیز به تناسب با این 

قیمت ها حرکت خواهد کرد . 
در جدول زیر سود مورد انتظار 
در هر یک از س��ر رس��ید های 
آت��ی س��که براس��اس آخرین 
قیمت های تسویه روز پنجشنبه 
)1393/12/07( و ن��رخ جهانی 
ط��ا مع��ادل ب��ا 1206 دالر 

محاسبه شده است. )جدول(
بازده فعلی در سررس��ید ها 
نش��ان دهنده دوره رک��ود در 
بازار س��که است . زیرا در حال 
حاضر، در بیش��تر سررسید ها 
ب��ازده م��ورد انتظ��ار کمتر از 
بازده بدون ریسک )22درصد( 
است . در ضمن تا ماه گذشته، 
س��که دارای حباب منفی بود 
ک��ه در حال حاضر، این حباب 
منف��ی از بی��ن رفته و با توجه 

به فرمول محاسبه ارزش سکه 
ک��ه معادل ب��ا )قیمت دالر * 
قیمت اونس/ 4.25( که با دالر 
3435 تومانی و قیمت جهانی 
اون��س ط��ا در قیمت 1206 
دالر قیم��ت س��که مع��ادل با 
974731 تومان خواهد بود که 
با توجه به ارزش ضرب، قیمت 
فعلی 988 هزار تومانی تقریبا 
قیمتی متناسب و منطقی برای 
سکه نقدی خواهد بود که تنها 
ب��ا تغییر در قیمت های دالر و 
قیم��ت جهانی ط��ا این رقم 

تغییر خواهد کرد.

فرصت آربیتراژ در بازار 
آتی سکه

 زمان��ی ک��ه در دوره رون��ق 
ب��ازار قرار داریم، انتظار رش��د 
قیمت ه��ا باعث ایج��اد فاصله 
بی��ن  در  مناس��ب  قیمت��ی 
سررس��ید های بازار آتی سکه 
می ش��ود و ای��ن فاصله فرصت 
آربیت��راژ )فروش س��که نقدی 
در سررس��ید های آتی و خرید 
س��که نقدی در بازار نقدی که 

ای��ن فاصله قیمت��ی معادل با 
س��ود تعریف شده خواهد بود 
و در نهایت تحویل س��که های 
خریداری شده نقدی در زمان 
سررس��ید و کسب سود تعریف 

شده( ایجاد خواهد کرد . 
در ح��ال حاض��ر، ب��ا توجه 
در  مورد انتظ��ار  س��ود  ب��ه 
سررس��ید ها مطابق جدول باال 
 که کمتر از بازده بدون ریسک 
)22 درصد( اس��ت باعث شده، 
فرص��ت آربیت��راژ در بازار نیز 
وجود نداش��ته و یکی از دالیل 
رکود و کاهش حجم معامات 
همین موضوع است. در صورت 
افزایش س��ود م��ورد انتظار در 
این بازار به تدریج فرصت های 
آربیتراژ ایجاد ش��ده و افزایش 
حج��م معامات را نیز ش��اهد 

خواهیم بود . 

معامالت آنالین آتی 
سکه طال

حدود ش��ش س��ال از زمان 
آت��ی  معام��ات  راه ان��دازی 
س��که ط��ا در ب��ورس کاال 

می گ��ذرد و م��دت زیادی بود 
که باوجود تمایل بس��یار زیاد 
فعاالن بازار آتی س��که و ابراز 
تمایل مس��ئوالن بورس کاال، 
راه ان��دازی معام��ات آناین 
س��که به تابویی تبدیل ش��ده 
بود که باالخره با فراهم شدن 
نرم اف��زار بومی این معامات، 
در تاری��خ 1393/11/20 ب��ه 
طور رس��می معامات آناین 
آتی س��که در ب��ازار معامات 
کاال  ب��ورس  مش��تقه  اب��زار 

افتتاح شد . 
کارگ��زاری  ش���رک�ت های 
عق��د  ح��ال  در  عاقه من��د 
قرارداد با ش��رکت ارائه دهنده 
و گرفت��ن مج��وز از س��ازمان 
ب��ورس هس��تند، ک��ه انتظار 
می رود نخس��تین قرارداد های 
آناین آتی س��که در اسفندماه 
امسال مورد معامله قرار گیرد . 
می توان��د  مس��ئله  ای��ن 
س��رعت معام��ات را به طور 
بی س��ابقه ای افزای��ش ده��د 
)هن��وز ارائه دس��تور خرید یا 
فروش در این بازار براس��اس 
روش س��نتی تلفن��ی انج��ام 
می گی��رد( ک��ه ای��ن اتفاق را 
بای��د ب��ه فال نی��ک گرفت و 
امی��د می رود به ایجاد بازاری 
کارا در ای��ن ح��وزه منج��ر 
ش��ود، به طوری ک��ه تغییرات 
در عوام��ل موثر ای��ن بازار با 
س��رعت بیشتری در معامات 
آتی سکه نمود یابد و با رونق 
بی��ش از پیش این معامات، 
ب��ه س��مت ب��ازاری قابل اتکا 
ب��رای پوش��ش ریس��ک ک��ه 
هم��ان کارک��رد اصل��ی بازار 
معامات ابزار مش��تقه اس��ت 
حرک��ت کنیم و در آینده نیز 
معام��ات قرارداد آتی مبتنی 
بر دارایی های دیگر نیز به این 

بازار اضافه شود. 

همان ط��ور ک��ه تصویر نش��ان می دهد در 
بلند م��دت قیم��ت در یک رون��د صعودی در 
نوس��ان است که هر بار صعودهایش پر شتاب 
و قوی است اما اصاح ها کند و فرسایشی است. 
بنابرای��ن می توان انتظار داش��ت در بلند مدت 
مجددا در آینده نزدیک یک ش��وک افزایش��ی 
پر قدرت وارد س��ود ش��ود که قیمت س��هم را 
ب��ه بیش از 1200 ری��ال ببرد. در کوتاه مدت 
قیمت در یک کانال نزولی در نوس��ان اس��ت، 
بنابراین اس��تراتژی معامله گران در کوتاه مدت 
نوس��ان گیری در مح��دوده کانالیزه کاهش��ی 
اس��ت ک��ه در ک��ف کانال خرید و در س��قف 
کانال بفروش��ند. در صورت شکس��ته ش��دن 
کان��ال موردنظر انتظار رش��د قیمت به باالی 

1200 ریال داریم. 

تحلیل تکنیکی »بانک صادرات ایران« 

یکشنبه
1013 اسفند 1393 www.forsatnet.irشمــاره 174 فرصت س�رمایه

تحلیــل سهم

تاالر شیشه ای 
در رکود

روز گذش��ته ش��اخص بورس با کاه��ش 100.8 
واحدی به کانال 63 هزار واحدی وارد ش��د و سطح 
63950 واح��د را لمس کرد. بازار بورس و فرابورس 
با ارزش معامات ب��ه ترتیب 57.5 میلیارد تومان و 

138.1 میلیارد تومان به کار خود پایان دادند.
اوراق به��ادار در  روز گذش��ته ش��رکت ب��ورس 
پیش بینی س��ال 94 خود به افزای��ش 51 درصدی 
درآمد ناش��ی از افزای��ش ارزش معام��ات در بازار 
بورس اشاره کرده است. بر این اساس سود هر سهم 
پس از کس��ر مالیات افزایش 21 درصدی نسبت به 
سال گذشته داشته است. این پیش بینی نگاه مثبت 
مدیران اجرای بازار س��رمایه را به چش��م انداز آینده 

بازار نشان می دهد.
در بخش صنایع و معادن، معاون برنامه ریزی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از پیش بینی رشد اقتصادی 
س��ه درصدی در س��ال جاری خبر داد و پیش بینی 
کرد که در بخش صنعت و معدن رش��د پنج تا شش 
درصدی را ش��اهد باش��یم. به نظر می رس��د، دولت 
راهکارهایی را برای خروج از رکود همزمان با کنترل 

تورم را در پیش گرفته است.
در ب��ازار نفت، ش��مار دکل های نفت��ی با کاهش 
33 عددی به 986 دکل رس��ید، که کمترین میزان 
خود از 12 دی ماه به ش��مار می آید. ایاالت متحده 
در چهار ماه گذشته به دلیل کاهش بهای نفت بیش 
از یک س��وم دکل های حفاری خ��ود را کاهش داده 
اس��ت. این خبرها تاثیر روانی مثبتی بر روند قیمت 

نفت خواهد داشت.
ش��رکت ملی مس ایران پیش بینی سال 94 را با 
کاهش 18 درصدی نس��بت به س��ال گذشته ارائه 
کرد. در بودجه س��ال 94 شرکت ملی مس ایران، 
نرخ هر تن کاتد 5500 دالر و نرخ تس��عیر 3400 
تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بر این اس��اس 
ازای هر سهم 271 ریال پیش بینی  سود خالص به 

شده است.
اول  مع��اون  گذش��ته  روز  ب��رق،  صنع��ت  در 
رییس جمه��ور در حاش��یه چهاردهمی��ن همایش 
ملی حمایت از حق��وق مصرف کننده گفت: مجلس 
در س��ال جاری اجازه افزای��ش 37 درصدی قیمت 
ب��رق را داده بود که دولت برای مص��ارف خانگی و 
کشاورزی 10 درصد و برای سایر مصارف 20 درصد 
اعمال کرد. می توان امیدوار بود، با افزایش نرخ برق 
و واقعی شدن این انرژی استراتژیک توسعه در حوزه 

برق ادامه پیدا کند.
به نظر می رس��د، این روزها بازار سرمایه در انتظار 
خبره��ای مثبتی اس��ت ت��ا تغییر رون��د را در بازار 
تجربه کند. خبر مثبتی که بتواند گوش��ه ای از حجم 
نقدینگی عظیم در کش��ور را به سمت بازار سرمایه 

جذب کند.

اثرات مثبت کاهش حجم مبنا در بورس
منتظر رشد بورس در پایان سال باشیم؟ 
به اعتقاد کارشناس��ان بازار س��رمایه مصوبه اخیر 
س��ازمان بورس اوراق بهادار بخش��ی از بازار سرمایه 

را به سمت نقل و انتقال بیشتر سوق خواهد داد.
هیات مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار هفته 
گذش��ته مصوبه ای را در زمینه حجم مبنای تعدادی 
از شرکت های بورسی به تصویب رساند که براساس 
آن حجم مبنای تمام ش��رکت های پذیرفته شده در 
ب��ورس اوراق بهادار تهران چه��ار در 10 هزار تعداد 

سهام شرکت تعیین شد.
حجم مبنا حداقل تعداد برگه س��هامی اس��ت 
ک��ه باید م��ورد معامله ق��رار گیرد تا س��هم در 
پای��ان روز در قیمتی به ثبت برس��د. حجم مبنا 
برای کنترل رش��د بی رویه قیمت سهام در سال 
1382تصویب ش��د. مهم ترین مزیت قانون حجم 
مبن��ا، جلوگیری از حرکات پرش��یب و یک باره 

در روند قیمت هاست.
با ای��ن مصوبه اگر س��همی بی��ش از ارزش ذاتی 
در حال معامله باشد با کاهش حجم مبنا سریع تر به 
قیمت واقعی خود می رسد و اگر قیمت سهمی کمتر 
از ارزش ذاتی یا NAV باش��د ای��ن تصمیم کمک 

می کند که خودش را بازیابی کند.
یوسف امین داور، کارشناس و فعال بازار سرمایه از 
تاثیر مثبت کاهش حجم مبنا در بازار س��رمایه خبر 
داده و گفت: »با کاهش حجم مبنا سهمی که پیش 
از این حجم مبنای باالیی داش��ت و به سختی تغییر 
قیم��ت می داد ب��ه راحتی افزای��ش و کاهش قیمت 

خواهد داشت.«
ب��ه گفت��ه امی��ن داور تغیی��ر در حج��م مبنا در 
کوتاه م��دت تاثیر زی��ادی در بازار س��رمایه نخواهد 
داشت. تا مدتی مردم و سهامداران در حال آزمایش 
این روند جدید در بازار سرمایه هستند و پس از آن 

اعتماد ها جلب خواهد شد.«
وی با اش��اره به درس��تی اتخاذ چنین تصمیمی 
در این مقطع زمانی توس��ط مدیران بازار سرمایه 
اظه��ار داش��ت: »کاهش حجم مبن��ا در بلند مدت 
نقد ش��وندگی بازار را بیشتر کرده و بازار زودتر به 

تعادل می رسد.«
به گ��زارش خبر آناین، وی افزود: »س��هم های 
بزرگ��ی که حج��م مبنای باالیی داش��تند حرکت 
و س��رعت نق��ل و انتقال کمی داش��تند که با این 
مصوبه این سهم ها نیز با س��رعت بیشتری منتقل 

می شوند.«
امین داور ضمن اش��اره به نوس��انات ش��اخص در 
روزهای پایانی س��ال گفت: »در 26 روز باقیمانده تا 
پایان سال در صورتی که مسئله سیاسی جدیدی رخ 
ندهد شاهد یک افزایش کوچک در شاخص خواهیم 
بود و پیش بینی می ش��ود تک س��هم ها مورد اقبال 

واقع شوند.«

استراحت در مسیر نزولی

کاه��ش 100 واحد دیگر از ارتفاع ش��اخص کل، 
مهم تری��ن اتفاق جلس��ه معاماتی ش��نبه بود. طی 
جلس��ه معاماتی گذشته ش��اخص کل 0.16 درصد 
از ارتف��اع خود را از دس��ت داد و به رقم 63950.9 
واحد رس��ید. ش��اید در روزه��ای ابتدای��ی آذرماه، 
کمتر کس��ی می توانس��ت باور کند که شاخص کل 
از کانال 63000 واحد س��ر در بیاورد، اما قطعا این 
پایان کار نیس��ت. ارزش کل معامات روز شنبه در 
حدود 57.5 میلی��ارد تومان بود؛ پایین بودن ارزش 
معامات مزایا و معایب قابل بررس��ی بسیاری دارد. 
حضور گروه »انبوه س��ازی« در طرف سبز شاخص و 
تاثیر منفی س��ایر گروه ها در شاخص کل نیز در نوع 
خود قابل توجه بود. ش��اخص فرابورس نیز با کاهش 
همراه بود. ش��اخص فرابورس در جلس��ه معاماتی 
گذش��ته ب��ا 1.6 واحد کاهش مواجه ش��د و به رقم 
715 واحد رس��ید. ارزش معام��ات این بازار نیز در 

مجموع به رقم 138 میلیارد تومان رسید.
ورود ش��اخص کل به کانال 63000 واحد نش��ان 
داد ک��ه هیچ گاه نمی توان کف��ی مطلق را برای بازار 
متصور ش��د؛ یا به قول معامله گ��ران »همواره کفی 
پایین ت��ر از کف کنونی وجود دارد.« ش��رایط نزولی 
حاک��م بر بازار به آس��انی تغییر نخواهد کرد و توجه 
ب��ه همین موضوع کافی اس��ت تا انجام بس��یاری از 
خریده��ا به تعویق بیفتد. ش��اخص کل ب��ا ورود به 
این کانال رفته رفته برای رس��یدن به ارقام پایین تر 
آماده می ش��ود و در این میان، افرادی که سهم های 
خود را نگه داشته اند هر روز بیشتر و بیشتر تحریک 
می شوند تا در بدترین ش��رایط ممکن و پایین ترین 
قیمت ممکن و تنها از روی ناچاری و هیجان محض 
س��هام خ��ود را بفروش��ند. ارزش کل معامات بازار 
ب��ورس اوراق بهادار تهران نیز به طرز اذیت کننده ای 
پایین بود. حجم و ارزش کم معامات روز گذش��ته 
می تواند دو معنای مختلف داشته باشد: نخست آنکه 
عرضه خود به خود در بازار کم ش��ده اس��ت و دوم 
آنکه عرضه بنا به طرح ریزی قبلی کم ش��ده باش��د. 
همان طور که واضح است، اگر کاهش عرضه خود به 
خود و بنا به فطرت بازار باش��د، نه تنها جای نگرانی 
نیست، بلکه می توان از بازار انتظار صعود نیز داشت؛ 
اما از آنجایی که بازار بارها و بارها نش��ان داده است 
که چق��در راحت بنا به میل س��رمایه گذاران بزرگ 
حرکت می کند، این نظریه که کاهش عرضه از پیش 
طرح ریزی ش��ده و بخش��ی از رخداد بزرگ تر باشد 
قوت می گیرد. این کاهش عرضه را می توان با ایجاد 
ج��و خرید هیجانی ادغام کرد و معامله گران حقیقی 
را به بازار کشاند تا حجم عظیمی از سهام شرکت ها 
را ب��ه راحتی ب��ه آنها فروخت. در جلس��ه معاماتی 
روز گذش��ته، رنگ قرمز در اکث��ر گروه ها غالب بود؛ 
اما گروه »انبوه سازی« مشمول این قانون کلی نبود. 
در روز گذش��ته تقریبا تمام س��هم های این گروه در 
رنگ س��بز معامله شدند و این موضوع کمی عجیب 
به نظر می رس��د. در طرف مقابل بسیاری از گروه ها 
وجود داشتند که پتانسیل منفی تر کردن شاخص را 
در خود داشتند، اما بنا بر حجم پایین معامات این 

اتفاق به وقوع نپیوست.
در جلس��ه معامات��ی روز جاری به ص��ورت کلی 
انتظار می رود عرضه در بازار قابل حس باش��د. روند 
پی��ش آم��ده در ب��ازار، محتمل ترین س��ناریو برای 
امروز را به این ش��رح تشکیل می دهد: گشایش بازار 
با عرضه ه��ای قابل توجه، ریتم آهس��ته معامات و 
کاهش س��ریع تر عرضه ها در یک چهارم س��وم بازار 
و به وج��ود آوردن موجی از تقاضا در پایان بازار. به 
این ترتیب ارزش پایین معامات در روزهای پیش رو 
کمت��ر قابل رویت خواهد ب��ود و روز آتی را می توان 
به عنوان روز اس��تراحت در مس��یر نزولی تلقی کرد. 
حمایت اصلی ش��اخص کل برای امروز رقم 63580 
است که بعید می رسد شاخص کل به این رقم برسد 
و در صورت این اتفاق می توان انتظار داشت شاخص 

کل به این حمایت واکنش نشان دهد.

شنیده ها و شایعات بازار

- شنیده می شود که سایپا قصد دارد بلوک وساپا 
را در اسفند ماه عرضه کند.

- از کفرا ش��نیده می شود این شرکت زمینی را به 
فروش رس��انده اس��ت اما در صورت های مالی خود 
درج نکرده اس��ت. همچنین ش��نیده می شود حدود 

200 تومان سود برای سال 93 ایجاد خواهد کرد.
- ش��نیده می ش��ود ثش��اهد در نظ��ر دارد بلوک 

ایران زمین را به فروش برساند.
- ش��نیده ها حاک��ی از عرضه بلوک غدیر توس��ط 

وبصادر است.
- خبرهایی از افزایش س��رمایه 200 درصدی در 

سال آینده برای نماد ثغرب به گوش می رسد.
- ش��نیده می ش��ود س��ازمان بورس قصد بازگشایی 

نمادهای پاالیشگاهی را در نهایت تا اواخر اسفندماه دارد.
- گفته می ش��ود یکی از مدیران شرکت بورس در 
فهرست نامزدهای مدیر عاملی سرمایه گذاری بهمن 

دیده می شود.
- سهامداران فاذر همچنان معتقدند این سهم رشد 

باالی قیمت را تا اواخر اسفند به خود خواهد دید.
- شنیده می شود وزارت خارجه انگلیس به دنبال 

بازگشایی سفارت خود در تهران است.
- در گ��روه خودروی��ی باردیگ��ر ش��ایعه فروش 

پارسیان شنیده می شود.
- از نماد وپترو ش��نیده می شود تصمیم به فروش 

وساخت دارد.
- گفته می ش��ود عرضه مبین در اواخر اسفندماه 
خواه��د ب��ود که این عرض��ه بر ف��ارس تاثیر مثبت 

خواهد داشت.

نگاهی به بازار

دنیای مجازی

عمق بازار

دریچه

نیما آزادی
تحلیلگر بازار سرمایه

قیمت ها )تومان(اختالف با سکه نقدیاختالف با سر رسید قبلسود ساالنه %ارزش دالرروز باقیمانده تا سر رسید

سکه نقدی3482988000

سررسید اسفند ماه17352124.131110511105999105

سر رسید اردیبهشت ماه79359414.9420838319431019943

سر رسید تیر ماه138371517.7334297662401054240

سر رسید شهریور ماه199385819.85406631069031094903

بان��ک صادرات ای��ران در تاریخ 
1370/07/24 مبادرت به تاسیس 
شرکت سرمایه گذاری غدیر، با نام 
اولیه ش��رکت سرمایه گذاری بانک 
ص��ادرات ک��رد. تمرکز گرای��ی در 
به  فعالیت های س��رمایه ای  بخش 
تدری��ج موجبات س��اماندهی امور 
س��رمایه گذاری ها را فراهم کرد و 
این بانک را قادر ساخت تا در بازار 
سرمایه منسجم تر و با برنامه ریزی 
عمیق ت��ری حرکت کن��د. میزان 
سرمایه، وسعت کار و رشد افزونی 
که این ش��رکت داشته آن را جزو 
اوراق  برترین ش��رکت های بورس 
به��ادار ق��رار داده اس��ت. میزان 
س��رمایه ثبت ش��ده فعلی شرکت 

36 هزار میلیارد ریال است. 
نظ��ام  اس��تقرار  راس��تای  در 
راهب��ردی ش��رکتی و ب��ه منظور 

هدایت و حمایت از ش��رکت های 
تخصصی، موضوع هلدینگ مداری 
در دس��تور کار شرکت قرار گرفته 
و فعالیت ه��ای گ��روه در هف��ت 
هلدینگ )نفت، گاز و پتروشیمی، 
عم��ران، س��یمان،  و  س��اختمان 
صنای��ع و مع��ادن، خدم��ات برتر 
مالی و تجاری، حمل و نقل و برق و 

انرژی( ساماندهی شده است. 
در این گزارش پرتفوی ش��رکت 
س��رمایه گذاری غدیر بررسی شده 
است و نظر به اینکه بخش اعظمی 
از پرتفوی آن را شرکت نفت و گاز 
پارسیان تش��کیل می دهد خالص 
ارزش دارایی ها و س��ود هر س��هم 
آن در دو سناریو مورد بررسی قرار 

گرفته است: 
1 - محاسبه سود 
* سناریوی اول: 

در این سناریو، با در نظر گرفتن 
اف��ت قیمت نفت تا م��رز50 دالر 

تا پایان س��ال 94 و متناس��ب آن 
کاهش قیم��ت ف��روش صادراتی 
متانول و اوره، س��ود ش��رکت های 
پتروش��یمی زاگرس و پتروشیمی 
پردیس برای س��ال 94 به ترتیب 
ب��رآورد  ری��ال   3635 و   2826
پاالیشگاهی های  برای  است.  شده 
پارس��ان نیز س��ود س��ال 94 در 
حدود 50درصد س��ود واقعی سال 
92 در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت. 
در نهایت س��ود محاس��به ش��ده 
برای شرکت پارس��ان درسال 94 
ح��دود 753 ری��ال و ب��ه تبع آن 
سود شرکت س��رمایه گذاری غدیر 
در سال 94، 664 ریال برآورد شد. 

* سناریوی دوم: 
در سناریوی دیگر که محتمل تر 
اس��ت در صورتی که ف��رض کنیم 
قیمت نفت تا پایان س��ال 94 در 
ح��دود 60 دالر باقی بماند س��ود 
ش��رکت های پتروش��یمی زاگرس 

و پتروش��یمی پردیس برای سال 
94 ب��ه ترتی��ب 3152 و 3778 
ب��رای  می ش��ود.  ب��رآورد  ری��ال 
سود  نیز  پارسان  پاالیشگاهی های 
سال 94 حدودا برابر بودجه اعام 
شده توسط شرکت در نظر گرفته 
شده است. در نهایت سود محاسبه 
شده برای شرکت پارسان درسال 
94 حدود 772 ریال و به تبع آن 
سود شرکت س��رمایه گذاری غدیر 
درس��ال94، 675 ری��ال ب��رآورد 

می شود. 
2 - محاس�به خال�ص ارزش 

دارایی های هر سهم 
* سناریوی اول: در صورتی که 
ارزش س��هام شرکت های پاالیشی 
پارس��ان را نزدیک ب��ه قیمت های 
پیش از بس��ته ش��دن نمادش��ان 
در نظ��ر بگیری��م در ای��ن صورت 
ارزش خالص دارایی های هر سهم 
شرکت پارسان حدود 3697 ریال 

محاسبه می شود که با توجه به آن 
اگر این عدد در محاس��به خالص 
ارزش دارایی ه��ای غدی��ر مدنظر 
قرار گیرد، NAV هر سهم غدیر 

حدود 4341 ریال خواهد بود. 
* سناریوی دوم 

س��هام  ارزش  صورتی ک��ه  در 
ش��رکت های پاالیش��ی پارسان را 
در روز بازگش��ایی براب��ر با نصف 
قیمت های آخری��ن روز معاماتی 
آنها در نظر بگیریم در این صورت 
ارزش خالص دارایی های پارس��ان 
ح��دود 14 ه��زار میلی��ارد ریال 
کاهش خواه��د یافت به طوری که 
NAV هر سهم از 3697 ریال به 
3239 ریال کاهش خواهد یافت. 
ح��اال اگر ای��ن عدد در محاس��به 
خال��ص ارزش دارایی ه��ای غدیر 
مدنظ��ر ق��رار گی��رد، NAV هر 
س��هم غدیر ح��دود 3798 ریال 

خواهد بود. 

تحلیل بنیادی وغدیر

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سیداحسان حسینی

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

ملیحه کریم شاهی 
معامله گر کارگزاری امین آوید شعبه آران و بیدگل

 علیرضا سلیمانی
کارشناس و تحلیلگر بورس کاال و آتی

سروین بلوری
تحلیلگر فاندامنتال 
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طی س��ال های گذش��ته س��رمایه گذاری 
خوبی در صنایع غذایی کشور صورت گرفته  
است، از این رو به نظر می رسد ظرفیت های 
جدیدی برای س��رمایه گذاری در این بخش 
وجود نداشته باشد اما بررسی های »فرصت 
امروز« درباره صنعت غذا در کش��ور حاکی 
از آن اس��ت که ب��ا وجود حجم گس��ترده 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش همچن��ان 
فرصت های خوبی برای ورود به این صنعت 
حیاتی وجود دارد. ضعف صنایع تبدیلی در 
کشور از س��ویی و عقب ماندگی های صنایع 
بس��ته بندی درکش��ور از س��وی دیگر لزوم 
س��رمایه گذاری در صنای��ع غذایی را تا حد 

زیادی روشن می کند . 
گس��تردگی و تنوع کاالهایی که در حوزه 
صنای��ع غذایی جای می گیرند و پویایی این 
صنعت زمینه را برای ورود س��رمایه گذاران 
جدید فراهم می کن��د . بحران غذا پدیده ای 
اس��ت ک��ه بس��یاری از کش��ور های جهان 
در پ��ی یافت��ن راهی ب��رای رهای��ی از آن 
هس��تند. از این رو توجه ب��ه صنایع غذایی 
و س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختل��ف 
آن نه تنه��ا می تواند امنیت غذایی کش��ور 
را تامی��ن کند، بلک��ه زمینه های��ی را برای 
صادرات غیر نفتی و ارزآوری فراهم می کند. 
این درحالی اس��ت که بسته بندی نامناسب 
و ع��دم توجه به صنای��ع تبدیلی و تکمیلی 
باعث ش��ده صنایع غذایی کش��ور نتواند به 
جای��گاه حقیقی خود دس��ت یاب��د. در این 
گزارش به بررسی وضعیت صنایع غذایی در 
کش��ور و زمینه های مختلف سرمایه گذاری 

در آن می پردازیم.

وضعیت سرمایه گذاری در صنایع 
غذایی کشور 

علی موحد مدیر عامل شرکت آذرنوش در 
رابطه با وضعیت س��رمایه گذاری در صنایع 
غذایی کش��ور به »فرصت امروز« می گوید: 
طی 15 س��ال گذشته س��رمایه گذاری های 
خوب��ی در صنای��ع غذای��ی کش��ور صورت 
گرفته اس��ت، ولی این به آن معنا نیس��ت 
که جایی برای ورود س��رمایه گذاران جدید 
وجود ندارد . در حال حاضر صنایع غذایی از 
فعال تری��ن و به روز ترین بخش های صنعتی 
کشور است به طوری که در بسیاری از موارد 
می توانی��م ادعا کنیم به لح��اظ تکنولوژی 
در سطح کش��ور های پیشرو جهان هستیم. 
وی می افزاید: درس��ت اس��ت که در برخی 
موارد مانند صنایع بس��ته بندی تنگناهایی 
ب��رای صنای��ع غذایی کش��ور وج��ود دارد 
اما خوش��بختانه رویکرد نوگ��رای صاحبان 
این بخش از صنایع کش��ور طی 15 س��ال 
گذشته باعث ش��د صنایع غذایی کشور در 
تراز جهان��ی قرار گیرد، البت��ه با نقطه اوج 
فاصله بس��یار زیادی داریم ولی در مس��یر 
رو به رش��دی قرار داریم که با توجه بیشتر 
سرمایه گذاران می توانیم به جایگاه مناسبی 

در دنیا دست یابیم . 

فرصت های موجود در صنایع غذایی 
فرصت ه��ای  خص��وص  در  موح��د 
س��رمایه گذاری در ای��ن صنع��ت عن��وان 
می کند: صنایع غذایی جزو صنایعی است 
که همواره پویای��ی خود را دارد و این به 
دلیل آن اس��ت که همواره بخش عمده ای 
از درآم��د خانوار ها در هر جامعه ای صرف 
تامین غذا می شود بنابراین در بخش های 
مختلف صنایع غذایی همواره فرصت هایی 
برای س��رمایه گذاری وجود دارد اما نکته 
صنای��ع  در  س��رمایه گذاری  در  کلی��دی 

غذایی آن اس��ت که این سرمایه گذاری ها 
متناس��ب با نیاز های جامعه و با مطالعات 
صحیح انجام شود . وی می افزاید: در حال 
حاضر به دلی��ل ضعف هایی که در صنایع 
تبدیل��ی و بس��ته بندی در کش��ور داریم 
ای��ن دو بخ��ش از مهم تری��ن فرصت های 
س��رمایه گذاری در صنعت غذا در کش��ور 
ما اس��ت. از س��وی دیگر بازار های منطقه 
فرص��ت مناس��بی را در اختی��ار فع��االن 
صنایع غذایی کش��ور قرار داده اس��ت که 
می توان��د زمینه های ارزآوری مناس��بی را 

برای کشور فراهم کند . 
ای��ن فع��ال ح��وزه صنایع غذای��ی ادامه 
ب��ا وج��ود س��رمایه گذاری های  می ده��د: 
وس��یعی ک��ه در ح��وزه صنای��ع غذایی در 
کش��ور ص��ورت گرفته این اطمین��ان برای 
س��رمایه گذاران وجود دارد ک��ه با مطالعات 
مناسب، ارزیابی دقیق بازار و ارائه محصول 
نوآورانه در بس��ته بندی های مناسب در کار 
خود موفق عم��ل کنند . وی تاکید می کند: 
بازار ه��ای منطقه ای جمعیت��ی بالغ بر500 
میلی��ون نفر رادر بر می گیرد که اش��تراکات 
دینی، مذهبی و فرهنگی خاصی با کشور ما 
دارند و اقتضا می کند از غذاهای مش��ترکی 
اس��تفاده کنن��د . بنابرای��ن در بخش هایی 
از ای��ن بازار ه��ا فرصت های مناس��بی برای 
س��رمایه گذاری وجود دارد . در حال حاضر 
برخی از مش��کالتی که ب��ه دالیل تحریم و 
مس��ائلی از این دست به اقتصاد کشور وارد 
ش��ده بر صنایع غذایی ه��م تاثیر گذار بوده 

است . 
موحد می گوید: فرصت های مناس��بی در 
بخش تامین مواد اولیه وجود دارد که بخش 
خصوصی باید توجه بیش��تری به آن نشان 
ده��د . بخش عم��ده ای از م��واد اولیه مورد 
اس��تفاده در صنایع غذایی، از کش��ور های 
اروپای غربی یا آسیای شرقی وارد می شود 
که اگر سرمایه گذاران به این بخش ها ورود 
پیدا کنند نیاز های وارداتی کش��ور کاهش 

خواهد یافت.
ای��ن فعال صنای��ع غذای��ی می گوید: در 
بخ��ش محصوالت عمده نیاز های کش��ور از 
کاالهای داخل��ی تامین می ش��ود بنابراین 
س��رمایه گذاران باید با اه��داف صادراتی و 
در قالب بس��ته بندی های روز دنیا به دنبال 
بازار های فرامرزی باشند. به عنوان مثال در 

صنایع ش��یرینی و ش��کالت پیشرفت های 
مناس��بی داش��ته ایم، در صنای��ع لبنی هم 
رشد خوبی را در این سال ها تجربه کرده ایم 
اما هنوز در برخ��ی بخش ها نیاز هایی برای 

سرمایه گذاری بیشتر وجود دارد.
موحد با تاکید بر لزوم پرداختن به تحقیق 
و توس��عه در صنایع غذای��ی، این بخش را 
یکی از مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری 
عن��وان می کند و می افزاید: ب��ازار امروز در 
تمام صنای��ع نیازمند محص��والت جدید و 

نوآورانه اس��ت و صنایع غذای��ی هم از این 
قاع��ده مس��تثنا نیس��ت، از ای��ن رو توجه 
به تحقیق و توس��عه در کن��ار فعالیت های 
تولیدی امری ض��روری برای صنایع غذایی 
کش��ور اس��ت . وی ادامه می دهد: در زمینه 
مطالع��ات جایگزینی زمینه های مناس��بی 

برای سرمایه گذاری وجود دارد . 

تنوع در سرمایه گذاری؛ یک مزیت 
برای صنایع غذایی 

 نخس��تین س��والی ک��ه در ذه��ن ه��ر 
سرمایه گذاری برای ورود به یک صنعت و 
س��رمایه گذاری در آن شکل می گیرد این 
اس��ت که با چه حجم سرمایه ای می توان 
اقدام به س��رمایه گذاری کرد. این پرسشی 
اس��ت که پاسخ به آن شاید نخستین مانع 
ورود برای سرمایه گذاری در برخی صنایع 
باش��د اما مهم ترین ویژگی صنایع غذایی 
که آن را از س��ایر بخش ها متمایز ساخته 
و س��رمایه گذاران زیادی را به خود جذب 
ک��رده همین تنوع محصوالت و به تبع آن 

تنوع حجم س��رمایه گذاری در این صنعت 
است . 

موحد در پاس��خ به این پرسش »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: نکته ای ک��ه باید به آن 
توجه ش��ود این اس��ت که س��رمایه گذاری 
در صنایع غذایی بس��یار متفاوت از صنایع 
دیگ��ر اس��ت و تقریب��ا ب��ا هر س��طحی از 
س��رمایه می توان برای ورود به این صنعت 
فکر ک��رد اما باید در نظ��ر بگیرید که ذات 
س��رمایه گذاری سرمایه طلب است و ایجاب 
می کند که س��رمایه گذار در مراحل مختلف 
کار و ب��ه طور مداوم حجم س��رمایه گذاری 
خود را افزایش دهد بنابراین درست نیست 
ک��ه بگوییم ب��رای ورود به ی��ک صنعت یا 
بخش خاصی از آن چه مقدار س��رمایه نیاز 
داریم . وی تاکید می کند: سرمایه گذاری در 
تولید اصوال توسعه گراست و سرمایه گذار را 
وادار به س��رمایه گذاری بیش��تر می کند . در 
صنایع غذایی این ابعاد توس��عه گسترده تر 
از س��ایر صنایع و بخش های تولیدی دیگر 

است . 
دبیر کل س��ابق کانون انجمن های صنایع 
غذایی ایران ادامه می دهد: تنوع محصوالت 
در صنایع غذایی بس��یار گس��ترده است و 
بیش از 5000 ن��وع محصول در این بخش 
جا می گیرد، از این رو س��رمایه گذار با توجه 
به حجم س��رمایه ای ک��ه در اختی��ار دارد 
می توان��د تصمیم گیری کن��د در چه بخش 
ی��ا بخش هایی از صنایع غذایی وارد ش��ود 
بنابراین س��طوح مختلف سرمایه گذاری در 

این بخش قابل انجام است . 
موح��د در ادام��ه در خص��وص کس��ب 
مجوز های الزم در صنایع غذایی این فرآیند 
را یکی از دش��واری های ورود به این صنعت 
عن��وان می کند و می افزاید: نخس��تین گام 
در کس��ب مجوزها برای ش��روع هر فعالیت 
صنعتی مربوط ب��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت می شود لذا پس از کسب مجوز های 
اولی��ه و گرفتن موافق��ت اصولی کار نیاز به 
اخذ مجوز از وزارت بهداش��ت اس��ت . برای 
ش��روع تولید ه��م باید مجوز ه��ای الزم از 
موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات اخذ شود، 
چرا که مواد غذایی باید اس��تاندارد های الزم 
را داشته باشد البته در برخی موارد گرفتن 
مجوز های زیست محیطی الزم نیز ضروری 

است . 

فرصت ها و تهدید های بازار 
ش��روع س��رمایه گذاری در هر صنعتی به 
دنبال شکل گیری فرصت های موجود در آن 
به وجود می آی��د و ادامه کار در هر صنعت 
همواره فرصت ها و تهدید هایی را پیش روی 
سرمایه گذاران و فعاالن بازار قرار می دهد، از 
این رو در نظر گرفتن این نکات برای شروع 
و ادام��ه یک س��رمایه گذاری موفق بس��یار 
اهمیت دارد. موحد در خصوص فرصت های 
موج��ود می گوی��د: جمعی��ت رو به رش��د 
کش��ور و نیاز به مواد غذایی بیش��تر یکی از 
بزرگ ترین فرصت هایی اس��ت که در مقابل 
س��رمایه گذاران وجود دارد. از س��وی دیگر 
نیازمندی های بازار های منطقه این ضرورت 
را به وج��ود آورده تا به صنای��ع غذایی در 
کشور توجه بیشتری صورت گیرد بنابراین 
ق��رار گرفتن در چنین منطق��ه ای از جهان 
یک مزیت نسبی برای صنایع غذایی کشور 
اس��ت . وی ادام��ه می دهد: نیروی انس��انی 
جوان و تحصیلکرده در حوزه صنایع غذایی 
یکی دیگر از فرصت های موجود اس��ت که 
می ت��وان با تکیه بر آن به رش��د مناس��بی 
در ای��ن صنع��ت دس��ت یابیم . گس��ترش 
دانش��کده های صنایع غذایی در کشور این 
ام��کان را فراهم آورده تا س��رمایه گذاران با 
خیال آس��وده تر و با تکیه بر منابع انس��انی 
سرمایه گذاری موفقیت آمیزی داشته باشند . 
این فع��ال صنای��ع غذایی اش��تغال زایی 
ب��االی صنایع غذایی را یک��ی از مزیت های 
این صنعت در کش��ور می داند و می گوید: با 
توجه به بحرانی که در حوزه اشتغال به ویژه 
در میان فارغ التحصیالن دانش��گاهی وجود 
دارد، س��رمایه گذاری در این بخش می تواند 

اشتغال زایی خوبی به دنبال داشته باشد . 
موحد میزان دستیابی به نقدینگی را یکی 
از چالش های جدی صنایع تولیدی در کشور 
می داند و عنوان می کند: در حال حاضر تامین 
نقدینگی یکی از مهم ترین مشکالت تولید در 
کشور به ویژه در حوزه صنایع غذایی است . از 
سویی نرخ باالی تسهیالت بانکی یکی دیگر 
از تهدید های پیش روی سرمایه گذاران است . 
وی تاکی��د می کند: عدم توج��ه به مطالعات 
بازار و نیازمندی های جامعه یکی از مهم ترین 
تهدید های سرمایه گذاری در این صنعت است . 

توصیه های پایانی 
موحد در پایان و در توصیه به تازه وارد ها 
توج��ه ب��ه مزیت ه��ای نس��بی در مناطق 
مختل��ف کش��ور را یکی از ن��کات مهم در 
س��رمایه گذاری می دان��د و تاکی��د می کند: 
توج��ه به ای��ن مزیت ه��ا می توان��د تا حد 
زی��ادی هزینه ه��ای تولی��د را کاهش دهد . 
اینک��ه بدانی��م تولی��د ک��دام کاال در کدام 
منطقه دارای مزیت نس��بی اس��ت یکی از 
عوام��ل موفقیت در س��رمایه گذاری اس��ت 
بنابراین س��رمایه گذاران بای��د این امر را در 

 تصمیم گیری های خود در نظر بگیرند . 
وی ادامه می دهد: اولویت دادن و توجه 
به مقوله دانش در ش��رایط کنونی صنایع 
غذایی کش��ور یکی از ضروریات اس��ت و 
س��رمایه گذاران باید ب��ا مطالعات کافی و 
آگاهی کامل از ش��رایط ب��ازار و توجه به 
به  تحقیق محور  و  دانش مح��ور  تولی��دات 
این بخش وارد ش��وند تا مسیر هموارتری 
را برای کس��ب موفقیت پیش رو داش��ته 

باشند . 
ای��ن فعال ب��ازار می گوید: ب��ه واقع آنچه 
صنای��ع غذای��ی را صنعت��ی ج��ذاب جلوه 
می دهد س��ود آوری باالی آن نیس��ت بلکه 
اس��تمرار این س��ودآوری اس��ت ک��ه این 
صنع��ت را در می��ان صنایع ج��ذاب برای 

سرمایه گذاران جای داده است . 

سرنخ

دعوت از ایرانیان مقیم خارج
کالف اول

ح��������ث  مب����ا
همواره  سرمایه گذاری 
مربوط ب��ه همه مردم 
یک کش��ور می ش��ود 
حال اینک��ه این مردم 
در داخل کشور باشند 
یا خارج از کشور زندگی کنند چندان تفاوتی در اصل 
عم��ل ندارد، از طرفی کارشناس��ان معتقدند در هیچ 
جای دنیا توسعه ای مگر با حضور و مشارکت سرمایه و 
فکر خارجی اتفاق نیفتاده است و اگر بخواهیم توسعه 
را دنبال کنیم نیازمند مش��ارکت خارجی هس��تیم و 
خط مقدم این مشارکت، ایرانیان مقیم خارج از کشور 

به شمار می آیند. 
مباح��ث مرب��وط به مالیات، س��ود بانکی و بیمه از 
مس��ائل و مش��کالت گذشته س��رمایه گذاری ایرانیان 
مقیم خارج از کش��ور برش��مرده می ش��ود، اما بیان 
می ش��ود که دولت یازدهم تالش کرده بس��یاری از 
این مش��کالت را مرتفع س��اخته و ش��رایط را برای 
سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور تسهیل کند. 
به گزارش ایرنا، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان 
خ��ارج از کش��ور نی��ز در این ب��اره متذک��ر ش��ده که  
ایرانیان مقیم خارج از کش��ور خط مقدم مش��ارکت 
در س��رمایه گذاری هس��تند و دره��ای اس��تقبال از 

سرمایه گذاری آنها بیش از پیش باز است. 
س��یدجواد قوام ش��هیدی افزود: حضور در خارج از 
کشور می تواند همراه با مشارکت اقتصادی در داخل 
باش��د و هر میزانی از مش��ارکت مورد استقبال دولت 
خواهد بود. ارائه خدمات بهتر و بیشتر، تسهیل تردد 
ایرانی��ان، تامین آرام��ش فکری و روحی هموطنان و 
پیگی��ری حل مش��کل آن��ان در زمینه های مختلف از 
طری��ق هماهنگ��ی با دس��تگاه های اجرایی از وظایف 

شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است. 
وی ی��ادآور ش��د: بسترس��ازی و بهره گی��ری از 
توانمندی های ایرانیان در زمینه های علمی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و تسهیل مشارکت هموطنان مقیم 
خارج از کشور در عرصه های سازندگی و توسعه پایدار 
ملی نیز از دیگر رویکردهای دولت تدبیر و امید نسبت 

به شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است. 
ما هم در این کالف به س��رمایه گذاران بالقوه مقیم 
خارج پیشنهاد می دهیم با توجه به آمادگی های ایران 
برای جذب س��رمایه گذاران و ایجاد ش��رایط مناسب 
برای این گروه، به فکر سرمایه گذاری در داخل کشور 
باشند چرا که در بسیاری از بازارها مانند حمل و نقل، 
مسکن و حتی بازارهای صنعتی پتانسیل های بسیاری 

برای شروع سرمایه گذاری وجود دارد. 

کالف دوم
از  یک��ی  تخم م��رغ 
مواد غذای��ی غنی اس��ت 
که توس��ط کارشناسان 
تغذیه توجه و س��فارش 
ویژه ای برای مصرف دارد 
ام��ا در این مورد س��رانه 
مصرف مردم کش��ور ما تقریبا نصف س��رانه استاندارد 
جهانی است، تولید این محصول در اقصی نقاط کشور 
می تواند مفید واقع شود، اما استانی که در این کالف 
می خواهی��م معرف��ی کنیم با عنوان اینکه نیاز ویژه ای 

به تولید تخم مرغ دارد، کرمانشاه است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مهندس بهرام  خان��ی، معاون 
بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد  کشاورزی استان 
کرمانش��اه تع��داد واحدهای پرورش م��رغ تخم گذار 
در اس��تان را 23 واح��د ب��ا ظرفیت جوجه ریزی 851 
هزار قطعه دانس��ت و گفت: تولید س��االنه این واحدها 
10 هزار و 500 تن است. خانی با بیان اینکه براساس 
آمارهای موجود سرانه مصرف تخم مرغ بین 9 تا 9/5 
کیلوگرم در س��ال اس��ت، نیاز ساالنه تخم مرغ استان 
را 18ه��زار و 500 تن دانس��ت ک��ه کمبود تخم مرغ 
اس��تان در حال حاضر از طریق اس��تان های تهران، قم 
و قزوین که تولید عمده تخم مرغ کش��ور را بر عهده 
دارند، تامین می شود. وی خودکفایی در زمینه تولید 
تخم مرغ در اس��تان را یکی از اهداف س��ازمان دانست 
و از در دس��ت توس��عه ب��ودن واحده��ای پروش مرغ 
تخمگ��ذار از طری��ق راه اندازی واحده��ای غیرفعال، 
توس��عه واحدهای موجود یا ایج��اد واحدهای جدید 
خب��ر داد و اف��زود: به غیر  از تخم مرغ، در مورد س��ایر 
فرآورده های دامی هیچ کمبودی در استان وجود ندارد 
و تمامی فرآورده های دامی به حد نیاز در استان تولید 
می ش��ود. در این راس��تا چند واحد در حال توس��عه و 
چند واحد نیز در مرحله دریافت تسهیالت هستند. 
م��ا ه��م در ای��ن کالف ب��ه س��رمایه گذاران حوزه 
صنایع غذایی پیش��نهاد می دهیم برای برطرف کردن 
نیاز این استان به تخم مرغ می توانند روی حمایت های 
دولتی این اس��تان حساب کنند و یک سرمایه گذاری 

نان و آبدار راه بیندازند. 

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...

ن�ام تج�اری را جدی بگیرید، س�ه ماه بع�د از اینکه کس�ب و کارمان را 
راه اندازی کردیم، مجبور ش�دیم دوباره از اول نشان و نام تجاری بسازیم 
و این بار آنها و ش�رکت مان را به طور رسمی قبل از شروع کسب و کار ثبت 

کنیم.

سارا کوک
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خبر

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در صنایع غذایی

کدام کاال در کدام منطقه؟

کارآفرینی در حوزه مشاغل خرد 
حمایت شود

سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان اینکه 
کارآفرینی باید تشویق شود، گفت: متاسفانه کارآفرینی 

در حوزه مشاغل خرد مورد تشویق قرار نمی گیرد. 
به گزارش ایس��نا، حسین انوری در کارگروه اشتغال 
ک��ه با حضور وزیر کار و رفاه اجتماعی در اس��تانداری 
مازندران برگزار شد، اظهار داشت: بیکاری آسیب های 
فرهنگ��ی و اعتق��ادی وارد می کن��د و دچ��ار واگرایی 
اجتماعی می شویم. وی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال 
و خارج شدن از وضعیت بیکاری نیازمند سرمایه گذاری 
در طرح های بزرگ هستیم، گفت: اگر بخش کشاورزی 
دارای درآمد باالیی باشد شاهد افزایش تولید خواهیم 
بود براین اساس باید سوبس��ید ها به بخش کشاورزی 
داده ش��ود. سرپرس��ت کمیته امداد ادامه داد: یکی از 
راه های��ی که مردم می توانند وارد صحنه ش��وند ایجاد 
اش��تغال خرد و کوچک اس��ت ک��ه می تواند مایحتاج 

زندگی را تامین کند. 

سرمایه گذاری در صنایع غذایی 
بسیار متفاوت از صنایع دیگر است 
و تقریبا با هر سطحی از سرمایه 
می توان برای ورود به این صنعت 
فکر کرد اما باید در نظر بگیرید که 
ذات سرمایه گذاری سرمایه طلب 

است و ایجاب می کند که 
سرمایه گذار در مراحل مختلف کار و 
به طور مداوم حجم سرمایه گذاری 

خود را افزایش دهد

عباس نعیم امینی  

مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش گفت: با توجه 
به ظرفیت های کش��ور، آمار جذب گردش��گران خارجی 
مناس��ب و قابل توج��ه نیس��ت و باید زمین��ه افزایش 
س��رمایه گذاری در بخش گردش��گری بیشتر از گذشته 

فراهم شود. 
به گزارش ایرنا، علی اصغر مونس��ان در آیین گشایش 
هشتمین نمایش��گاه بین المللی گردش��گری، هتلداری 
و صنای��ع وابس��ته و دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی 
صنایع دس��تی با اش��اره به تاکید مقام معظم رهبری در 
اجرا و تقویت اقتصاد مقاومتی گفت: صنعت گردشگری 
یکی از بخش های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور 

است. 

وی گردش��گری و تجارت را به عن��وان محور فعالیت 
تعریف ش��ده برای منطقه آزاد کی��ش در دولت تدبیر و 
امید معرفی و اضافه کرد: در همین راس��تا 29 پروژه در 
بخش های مختلف زیرس��اختی و امور شهری کیش در 

حال اجراست. 
مونسان به جذب 48هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوص��ی در حوزه گردش��گری در کیش اش��اره 
کرد و گف��ت: نتایج س��رمایه گذاری های جدید با ایجاد 
جاذبه های گردش��گری بیش��تر در کیش، تا چهار سال 

آینده پدیدار می شود. 
به گفته مونسان، توسعه گردشگری داخلی در مرحله 
نخس��ت و سپس گردشگری خارجی در دستور کار قرار 

گرفته است.  مونس��ان افزایش ورود گردشگر داخلی و 
ورود 70 هزار گردشگر در تعطیالت دهه فجر امسال به 
کیش را نشان دهنده مس��یر صحیح توسعه گردشگری 

داخلی در این منطقه دانست. 
وی ب��ه اجرای پروژه اح��داث ترمینال جدید فرودگاه 
بین المللی کیش اش��اره کرد و گفت: با افزایش ظرفیت 
پذی��رش 5/4 میلیون مس��افر س��االنه، کی��ش دومین 
ف��رودگاه ب��زرگ کش��ور پ��س از ف��رودگاه بین المللی 

امام خمینی خواهد شد. 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: برای 
نخستین بار در کشور، یک منطقه ابتدا مرحله بازاریابی 
و ش��ناخت بازار هدف و سپس طرح اقتصادی و توسعه 

شهری را پشت سر می گذارد. 
مونس��ان اظهار کرد: با س��اخت ف��رودگاه و بندرگاه 
هندورابی در سال 1394، این جزیره به یک مقصد مهم 

گردشگری کشور تبدیل خواهد شد. 
هشتمین نمایش��گاه بین المللی گردشگری، هتلداری 
و صنای��ع وابس��ته و دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی 
صنایع دستی با حضور 102 شرکت داخلی و خارجی در 
بخش گردش��گری، 150 شرکت در بخش صنایع دستی 
در فضای به مس��احت هشت هزار مترمربع با نگاه نوین 
در صنعت گردش��گری به منظور ارتقای سطح خدمات 
در محل س��الن نمایش��گاه های بین المللی کیش برگزار 

شد. 

مدیرعامل منطقه آزاد کیش:

سرمایه گذاری در بخش گردشگری باید افزایش یابد



بیس�ت و دوم اس�فند م�اه س�ال 
گذشته بانک مرکزی طی بخشنامه ای 
به مدی�ران عامل بانک های غیردولتی 
اع�ام ک�رد، ش�ورای پ�ول و اعتبار 
اساس�نامه نمون�ه بانک ه�ای تجاری 
غیردولت�ی را تصویب و مقرر کرده که 
بانک های مش�مول حداکثر ت�ا پایان 
تیرماه 93 اقدامات الزم را برای تطبیق 
اساسنامه خود با اساسنامه نمونه اباغی 

انجام دهند و آن را برای تصویب نهایی 
به ش�ورای پول و اعتبار ارائه کنند.  با 
دریافت این اباغیه، برخی سهامداران، 
مدیران بانک های خصوص�ی و کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، 
این اقدام را از جهات شکلی و محتوایی 
واجد ایراد قانونی و اشکال های اجرایی 
دانس�تند و س�عی کردند مراتب را به 
بانک مرک�زی اعام کنند. در پاس�خ 
بانک مرک�زی اعام کرد ک�ه اعضای 

ای�ن کان�ون به ج�ای تردی�د، تامل و 
وسواس با جدیت تمام اساسنامه خود 
را مطاب�ق ب�ا اساس�نامه نمونه اصاح 
کنن�د.  البت�ه گفته می ش�ود احتماال 
بانک مرکزی اهداف�ی مانند تغییر در 
نحوه فعالیت بانک ها را در نظر داشته 
است، زیرا بانک ها به سمت بنگاهداری 
رفته اند و بنابراین هدف بانک مرکزی 
از اباغیه مذک�ور این بوده که بانک ها 
در راس�تای ماموریت اصل�ی خود که 

واسطه گری مالی است، عمل کنند. به 
گفته کارشناسان یکی دیگر از اهداف 
احتمال�ی این اباغیه مه�ار بانک ها و 
حفاظت از منافع س�پرده گذاران بوده 
اس�ت. در ش�رایطی که ای�ن موضوع 
دوباره رسانه ای شده، »فرصت امروز« 
در گفت وگو با کارشناسان بانک و بازار 
سرمایه اش�کال های وارد به اساسنامه 
تیپ بانک مرکزی و پیامدهای پذیرش 
آن توسط بانک ها را بررسی کرده است. 

مدی�ران و س�هامداران بانک ه�ا اساس�نامه تی�پ بانک مرک�زی را دارای 
اش�کاالت متعددی می دانند. به نظر ش�ما این اساس�نامه به طور عمده چه 

ایراداتی دارد؟ 
اعتقاد من این است که اساسنامه تیپ بانک مرکزی دارای چند مشکل اساسی 
اس��ت. اصلی ترین موضوع این اس��ت که نظارت با دخالت تفاوت دارد. رفتاری که 
این اساسنامه دارد، نظارت نیست بلکه دخالت است، زیرا می گوید که مدیران باید 
ش��خص حقیقی باش��ند و براس��اس ماده 110 قانون تجارت نباید ش��خص حقوقی 

گماش��ته ش��ود و باید ش��خص حقوقی یک ش��خص حقیقی را معرفی کند. به 
عب��ارت دیگ��ر م��اده 110 قانون تج��ارت این اجازه را داده که هر س��هامداری 
ش��خص حقوق��ی را انتخ��اب کن��د و بانک مرکزی نمی تواند ای��ن حق را از بین 
ببرد.  در ش��رایطی که بانک مرکزی معتقد اس��ت هیچ س��هامداری بیش از 10 
درصد س��هام در بانک نداش��ته باش��د، س��هامداران خرد ائتالف می کنند و یک 
س��مت در هیات مدیره می گیرند و یک نماینده انتخاب می کنند. در این بین 
اگر س��هامداران تصمیم به تغییر نماینده خود بگیرند، باید اختیار این کار را 

ی��ن داشته باشند و اگر شخص حقیقی را به عنوان نماینده قرار دهند،  ا
اختیار از آنها س��لب می ش��ود. در همین بخش مسئوالن بانک 

مرک��زی می گویند که اعض��ای هیات مدیره نباید به صورت 
موظف در بانک کار کنند، بلکه باید غیرموظف باش��ند و 
این اش��کال دوم موضوع اس��ت.  اشکال سوم این است که 
حقوق و مزایای این افراد باید توسط مجمع تعیین شود.  

به همین ترتیب اش��کاالت زیادی به اساس��نامه تیپ بانک مرکزی 
وارد اس��ت و مغایر قوانین باالدس��تی مانند قانون تجارت و مصادیق 

ج��اری نظام بنگاه داری اس��ت.  به عن��وان مثال بانک مرکزی در یکی 
از بندهای اساس��نامه مذکور آورده اس��ت که اگر مدیران، مجمع برگزار 

نکرده یا دستورات بانک مرکزی را اجرا نکردند، این بانک حق دارد 
مدیر را عزل کند. این در حالی است که در قانون تجارت »عزل« 
و »انتخ��اب« داری��م اما بانک مرکزی کلم��ه »انتصاب« را به کار 
برده اس��ت، یعنی با مصادیق دولتی با مدیران بانک ها برخورد 
و اینه��ا را مدی��ر دولت��ی قلمداد کرده و این اختیار را برای خود 
قائل ش��ده و به خود اجازه داده که در یک زمانی برای بانک 
سرپرست بگذارد و این موضوع هم خالف قانون تجارت است. 

در حقیقت تصمیمات شورای پول و اعتبار باعث ضرر و 
زیان سهامداران خرد است که در راستای سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی سهم خریداری کرده اند یا در 
راس��تای سیاس��ت های 12 س��ال اخیر بانک مرکزی 
اقدام به خرید سهام بانک موجود در بورس کرده اند، 

زیرا تمام این س��هام به دلیل سیاس��ت بانک مرکزی افت 
قیمت پیدا کرده است. 

این سیاست بانک مرکزی چه تبعات و پیامدهایی 
را به دنبال خواهد داشت؟ 

من معتقدم در زمان بحران های اقتصادی و شرایط 
رکود، این نحوه سخت گیری که ایجاد نظارت هم نمی کند 

به ضرر اقتصاد است. اساسا بنگاه داری اصولی دارد و نهاد 
ناظر که در اینجا بانک مرکزی است وظیفه اش نظارت است و نه 
دخالت. اگر این نهاد ناظر دخالت کند، اصول حاکمیت شرکتی 

از بین می رود. به عنوان مثال بانک مرکزی به جای اینکه بر 
مدیران بانک ها نظارت کند، این مدیران را خود تعیین کند 
یا تاکید کند که بانک ها نباید مدیر موظف داشته باشند؛ اینها 

مصادیق دخالت است. این در حالی است که در دنیا سیستم 
نظارت با کشور ما فرق دارد. در کشورهای اروپایی و آمریکایی 
نهادهای ناظر رفتارهای دیگری از خود بروز می دهند و فقط 

ب��ه عملکرد مدیران بانک ها نمی پردازند بلک��ه ب�ه عملک����رد 
صندوق دار بانک نی���ز ن���ظارت می کنند. اما در کشور ما نهاد 
ناظر فقط به عملکرد مدیران بانک می پردازد. به طورکلی معتقدم 
که در اساسنامه تیپ بانک مرکزی زیاده خواهی وجود دارد و این 
زیاده خواهی موجب می شود بانک مرکزی نتواند به رسالت اصلی 

خود که نظارت بر بانک هاست، بپردازد. 

به نظر ش�ما اباغیه بانک مرکزی در مورد تغییر اساس�نامه بانک ها دارای 
چه ایرادات و اشکاالتی است؟ 

اوال اینکه در بسیاری از بخش های اساسنامه تیپ بانک مرکزی به انتصاب مدیر 
توجه ش��ده اس��ت درصورتی که »انتصاب« واژه ای در قوانین مش��مول بنگاه های 
دولتی است. این در حالی است که اساسنامه، مربوط به بانک های خصوصی است 
و اساسنامه این بانک ها هیچ ارتباطی با انتصاب ندارد و در این بانک ها بحث انتخاب 

مطابق با قانون تجارت مطرح است. 
یکی دیگر از اشکاالت این اساسنامه آن است که سهامداران خصوصی 
را از کاندیداتوری برای انتخابات هیات مدیره ممنوع کرده اس��ت و گفته 
شده هرکسی قصد عضویت در هیات مدیره را دارد باید به عنوان سهامدار 
حقیقی باش��د. در واقع ما با بخش��ی که بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد 
تنظیم کننده مقررات دارای صالحیت تعریف کرده و مورد تایید قرار داده 
است مشکلی نداریم اما مشکل ما با بخشی است که گفته شده یک فرد 
برای کاندیداتوری هیات مدیره مش��خص ش��ود، زیرا زمان�ی که این اتفاق 
می افت����د، مس��ئ��ولیت برعه�ده این فرد حق�یقی قرار می گیرد 
و هیچ گونه نمایندگی از ط����رف هی��چ نهاد حقوق�ی ندارد، 
بنابرای��ن در اینجا سهامدار هیچ نقش�ی در حمایت و حفاظت 
از منافع س��هامداری اش در بانک ندارد. به طورکلی یکی از 
بزرگ ترین مشکالت اساسنامه مذکور این است که قدرت و 
نقش سهامدار را کم کرده و قدرت و اختیار بانک مرکزی را 
افزایش داده و از سوی دیگر هیچ مسئولیتی بر دوش بانک 
مرکزی نگذاشته است. به عبارت دیگر مطابق این اساسنامه 
نمون��ه، بان��ک مرکزی از یک نه��اد ناظر به یک نهاد مداخله گر 
تبدیل می ش��ود.  از س��وی دیگر هیات عامل اصال ش��فاف نیست 
زیرا گفته ش��ده هیات مدیره باید تش��کیل شود و وظایف خود را 
ب��ه ی��ک هیات عامل تفویض کند که دوباره در بانک تش��کیل 
می ش��ود. در واق��ع در اینج��ا هیات مدیره ک��ه نقش نمایندگی 
س��هامداران را دارد، باید وظایف خود را به یک هیات عامل 
تفویض کند. این در حالی است که مسئولیت هیات عامل 

نیز نامعلوم و گنگ است. 
نح�وه برگزاری انتخابات برای اصاح اساس�نامه 

بانک ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
نحوه برگزاری انتخابات برای اصالح اساس��نامه و 
مجامع انتخاب اساسنامه از اساس زیر سوال است. 
مجامع��ی ک��ه برای چند بان��ک از جمله بانک های 
تجارت، ملت و صادرات برگزار ش��د، بنا به اس��تناد 
یکی از مصوبات دولت در سال 88 است. در این سال 
نمایندگان دولت به جای نمایندگان س��هام عدالت در 
مجامع حاضر ش��دند و رأی به تصویب این اساس��نامه ها 
دادند، درصورتی که به عنوان مثال دولت در بانک تجارت 
20 درصد سهام دارد و 40 درصد هم به نمایندگی از 
سهام عدالت در اختیار گرفته و این درحالی است که 
رأی به یک اساس��نامه بانک غیردولتی می دهد، پس 
چطور امکان دارد که وقتی دولت 60 درصد س��هام  
دارد، بتواند اساس��نامه یک بانک غیردولتی را تغییر 
بدهد. در واقع اینها اش��کاالتی اس��ت که در برگزاری 

مجامع این اساسنامه ها وجود داشته است. 
پذیرش این اساسنامه چه آثار و پیامدهایی را به 

دنبال خواهد داشت؟ 
ب��ا پذی��رش ای��ن اساس��نامه ق��درت و دخالت بانک 
مرک��زی به ش��دت افزای��ش می یاب��د؛ بانک هایی که به 
بخش خصوصی واگذار ش��ده اند، دوب��اره ماهیت دولتی 
پی��دا می کنن��د، بنابراین اتفاقی که می افتاد این اس��ت 
که س��هامداران به هیچ عنوان رغبتی به س��هامداری در 
بانک ها نخواهند داشت، زیرا محمل و ابزاری برای دفاع 
از حقوق سهامداری خود در هیات مدیره ها و مجامع در 

اختیار ندارند. 

 دغدغه های بانک مرکزی جدی است
اشکاالت اساسنامه تیپ جدی تر
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 رکود در بازار سرمایه 
تشدید می شود

 
بانک مرکزی در اس��فند ماه س��ال گذش��ته طی 
ابالغی��ه ای بانک ه��ا را مکلف به تصویب اساس��نامه 
نمونه بانک ه��ای تجاری غیردولتی ک��رد و باوجود 
عدم تمایل مجامع بانک ها به تصویب این اساسنامه 
در مجام��ع فوق الع��اده برگ��زار ش��ده در تیرم��اه 
س��ال جاری، دوباره و پس از گذشت سه ماه از طرف 
بانک مرکزی به بانک ها اصرار ش��ده که با برگزاری 
مجام��ع فوق العاده نوبت دوم نس��بت به تصویب آن 
اقدام کنند. اساس��نامه یک رابطه تعریف ش��ده بین 
س��هامداران و مدیران اس��ت که برای اداره شرکت 
تدوین می ش��ود. در اساس��نامه ابالغ��ی، ورود بانک 
مرکزی در نهاد اجرایی و مدیریتی به شدت به چشم 
می خورد. حال آنکه شأن بانک مرکزی به عنوان نهاد 
ناظر ورود به حیطه اجرایی نیس��ت و این در تناقض 

کامل با مقوله حاکمیت شرکتی است. 
اما اگ��ر بخواهیم درخصوص اهم موارد قابل بحث 
در این اساس��نامه صحبت کنیم، نخستین مورد این 
اس��ت که در ماده 60 اساسنامه نمونه بانک مرکزی، 
بانک مذکور این حق را برای خود ایجاد کرده که در 
صورت س��لب صالحیت حرفه ای عضو هیات مدیره، 
آن عضو را منفصل کند. الزم به ذکر است که کلمه 
»انفصال« ک��ه در پی کلمه »انتص��اب« به کاربرده 
می ش��ود، برای نصب مامور دولتی در شغل و سمتی 
کاربرد دارد. در بانک ها طبق قوانین و مقررات حاکم 
بر ش��رکت های خصوص��ی، اعض��ای هیات مدیره از 
طری��ق رأی گیری انتخاب می ش��وند و انتصاب آنها 
توسط سازمان ها و مراجع دولتی مانند بانک مرکزی 

منتفی است. 
نکت��ه دوم این اس��ت که در ماده 64 اساس��نامه 
نمون��ه بانک مرکزی این گونه بیان ش��ده که اعضای 
هیات مدی��ره بانک ه��ا باید صرفا از میان اش��خاص 
حقیق��ی انتخ��اب ش��وند. گزینه انتخاب اش��خاص 
حقوقی به عن��وان عضو هیات مدی��ره دارای مزایای 
بسیاری از جمله پوشش مسئله فوت و حجر و سلب 
ش��رایط مدیران بوده و محروم کردن س��هامداران از 
چنین گزینه ای برخ��الف منافع و مصالح بلندمدت 
آنان است. از سویی با توجه به مفاد ماده 110 الیحه 
اصالحی قانون تجارت، انتخاب اش��خاص حقوقی به 
س��مت مدیریت، ب��ا عنایت به مس��ئولیت تضامنی 
ش��خص حقوقی با نماین��ده اش در م��ورد تعهدات 
و مس��ئولیت های مدن��ی، مطلوبیت بیش��تری برای 

سهامداران اقلیت دارد. 
موض��وع س��وم این اس��ت ک��ه در م��اده 68 این 
اساس��نامه از واژه سرپرس��ت استفاده ش��ده و بیان 
ش��ده اس��ت: »درصورتی که بنا به ه��ر دلیل، تعداد 
اعض��ای هیات مدیره از حد نصاب مقرر کمتر ش��ود 
و تش��ریفات مذکور برای انتخ��اب اعضا برای مدت 
بیش از یک ماه توس��ط بازرس بال اقدام بماند، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران می تواند ضمن سلب 
صالحی��ت اعضای هیات مدیره بانک، برای اداره امور 
بانک و تمهی��د مقدمات برگ��زاری مجمع عمومی، 
فردی را از میان خب��رگان و متخصصان امور بانکی 
به عنوان سرپرست منصوب کند. فرد منصوب دارای 
تمام اختیارات هیات مدیره بانک بوده و باید حداکثر 
ظرف مدت هش��ت ماه نس��بت به برگ��زاری مجمع 
عموم��ی برای انتخ��اب اعضای جدی��د هیات مدیره 

اقدام کند.«
این در حالی اس��ت که در قانون تجارت واژه ای با 
عنوان »سرپرس��ت« تعریف نش��ده و شورای پول و 
اعتبار نمی تواند روی قان��ون تجارت ضوابط خاصی 
بگ��ذارد. از ط��رف دیگر، تعیین سرپرس��ت از طرف 
بان��ک مرکزی ب��ه معن��ای دخالت مس��تقیم بانک 
مرک��زی در اداره بانک اس��ت که ای��ن خالف نقش 

بانک مرکزی در قالب نهاد ناظر است. 
نکته چهارم این اس��ت که در تبصره ماده 56 این 
اساس��نامه بیان شده که تمام اختیارات هیات مدیره 
در ام��ور اجرایی باید به هی��ات عامل بانک تفویض 
شود که دارای اشکال جدی بوده و قابل اجرا نیست. 
مس��ئله قابل توجه بعدی این است که ماده 111 
اساس��نامه نمونه بانک مرکزی، بانک ه��ا را ملزم به 
پرداخت سود س��هام طی چهار ماه کرده است. این 
موضوع، مبحث وجود نقدینگی در پرداخت سود در 
مدت زمان مذکور را به دنبال دارد. به نظر می رسد، 
این تعیین تکلیف ب��رای بانک ها نیز به نوعی دخالت 
بان��ک مرکزی اس��ت، زیرا اگر بانک ای��ن توانایی را 
داشته باشد، خود مجمع تصمیم گیری را درخصوص 

پرداخت زودتر سود انجام خواهد داد. 
همچنی��ن در م��اده 27 اساس��نامه اعالم ش��ده: 
»اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقررشده 
در این اساسنامه باش��ند، حق خرید سهام جدید را 
به واسطه حق تقدم ایجاد شده ندارند.« طبق قانون 
نمی توان حقوق س��هامداری را سلب کرد. بهتر بود 
که این عبارت به گونه ای دیگر بیان ش��ود که سلب 
حقوق سهامداری صورت نپذیرد. به عنوان مثال، آن 
س��هامداران را ملزم به ف��روش حق تقدم های ایجاد 

شده، کند. 
در خاتم��ه بای��د به ای��ن موضوع اش��اره کنم که 
تصویب این اساس��نامه توس��ط بانک ه��ا چیزی جز 
انحصارگ��ری ب��ه دنبال نخواهد داش��ت و چه بس��ا 
نهاده��ای ناظ��ر دیگ��ر را در جهت حرک��ت کردن 
به س��مت ای��ن انحصارگری س��وق خواه��د داد. از 
س��وی دیگر، ای��ن امر به دلس��ردی س��هامداران و 
به خصوص س��هامداران خرد منجر خواهد شد، زیرا 
این س��هامداران، س��هام این بانک ها را ب��ا توجه به 
اساس��نامه فعلی آنها خری��داری کرده اند. در نهایت، 
ای��ن بی اعتمادی چیزی جز دام��ن زدن به رکود در 

بازار سرمایه به دنبال نخواهد داشت. 

بانک های خصوصی موفق تا چه 
حد از بانک مرکزی اثر می گیرند؟ 

قدمت تاسیس بانک ها در جهان، به سال ها پیش 
بازمی گ��ردد اما از س��ال 1945 می��الدی تاکنون، 
بانک ه��ای مرک��زی ب��ه معنایی ک��ه ام��روز آنها را 
می شناسیم، گس��ترش یافتند. بانک های مرکزی در 
هر نقطه از جهان، خط مشی های مشخصی را دنبال 
می کنند؛ وظایفی مثل اعطای وام، مشاوره به دولت 
در سیاس��ت های ارزی، متول��ی ذخای��ر بین المللی 
کش��ور، مدیری��ت مح��دود ارز، فروش��نده ارزهای 

خارجی و طال، نظارت بانکی - تجاری و... . 
در کن��ار این وظایف مش��ترک، بانک های مرکزی 
در کش��ورهای مختل��ف، حیطه فعالی��ت متفاوت و 
گستره نفوذ متنوعی دارند. بنا بر مقاله ای که نشریه 
روزنبرگ در این مورد منتش��ر کرده، در آمریکا یک 
رابط��ه منحصر به فرد بین مجل��س و بانک مرکزی 
برقرار است. در واقع نوعی رابطه محکم بین سیستم 
دولت��ی و نظام بانکداری آمریکا برقرار اس��ت. اما در 
اروپا وضع کامال متفاوت اس��ت. در سراس��ر اتحادیه 
اروپ��ا قوانی��ن بانکداری به نس��بت یکس��انی برقرار 
است. نکته قابل توجه در این قوانین، عدم وابستگی 
سیس��تم بانکداری مرکزی به بدنه دولت اس��ت. بر 
این اس��اس، با وجود آنکه بانک مرکزی تابع قوانین 
دولتی اس��ت اما لزوما به آنها وابس��ته نیست. شاید 
عل��ت موفقیت بانکداری خصوصی در سراس��ر اروپا 
به همین انعطاف قوانین بانک مرکزی متکی باش��د. 
به بیانی ساده تر، بانک های خصوصی اروپایی موظف 
ب��ه ارائه اساس��نامه کل��ی بانک در بدو تاس��یس و 
گزارش س��االنه در طول س��ال های فعالیت خود به 
سیستم بانکداری مرکزی هستند اما در طول دوران 
فعالیت شان موظف به اعمال تغییر در اساسنامه ها یا 
تصمیم های شورای مدیریتی خود نیستند. از سوی 
دیگ��ر، بانک مرکزی اتحادیه اروپا در عین نظارت بر 
سیس��تم گردش پول و رصد کردن تخلفات بانکی و 

مالیاتی، دخالتی در چگونگی اداره بانک ها ندارد. 
به طورکل��ی، از قرن 19 میالدی به بعد، بانک های 
مرک��زی بیش��تر در نقش مح��وری و نظارتی عمل 
کرده ان��د تا در نقش اعمال کننده فش��ار و قدرت بر 
بانک ه��ای غیر دولت��ی. اصل 18 قوانی��ن بانکداری 
اتحادی��ه اروپا به وض��وح بر ل��زوم آزادی بانک های 
خصوص��ی در معامالت و اعطای وام ه��ا، به ویژه در 
بخش بین الملل تاکید دارد. البته در صورت هرگونه 
تخلف بانک ه��ای خصوصی با آنها برخ��ورد قانونی 
می ش��ود اما همین انعطاف باعث رش��د چش��مگیر 
برخی بانک های خصوصی در عرصه تجارت جهانی و 
حتی در برخی مواقع رقابت آشکارشان با بانک های 
مرکزی ش��ده اس��ت. چنین انعطاف و آزادی عملی، 
حجم معادالت در گردش را به حداکثر رسانده است. 
میلت��ون فریدم��ن، برنده جای��زه نوب��ل اقتصاد، 
نف��وذ بی روی��ه بانک های مرک��زی یا ف��درال را بر 
بانک های خصوصی و موسس��ات اعتباری اشتباهی 
ب��زرگ ارزیاب��ی می کن��د. از دید او قوانین��ی مانند 
قانون 1913 فدرال آمریکا که براس��اس آن تمامی 
بانک ه��ای خصوص��ی زیرمجموع��ه ای از بانک های 
فدرال هس��تند بس��یار غلط بوده و بر لزوم استقالل 
بانک های خصوصی در شورای تصمیم گیری و نحوه 

ارائه خدمات بانکی تاکید دارد. 

 مشهورترین و موفق ترین 
بانک های خصوصی دنیا 

*ولزفارگو؛ موفقیت همراه ب�ا وفاداری به نظام 
بانکی مرکزی

ول��ز فارگو ج��زو 10 بان��ک برتر خصوص��ی دنیا 
طبقه بندی شده است. این بانک خصوصی آمریکایی، 
دارای شعب بین المللی پر تعداد در سراسر دنیاست 
و البت��ه افتخار این را دارد ک��ه تنها بانک خصوصی 
آمریکاس��ت که از بحران های مال��ی آمریکا، بی هیچ 
خسارت قابل توجهی عبور کرده است. این بانک بنا 
بر سیاس��ت های مالی آمریکا با دولت و به ویژه بانک 

مرکزی روابط حسنه ای دارد. 
*دویچه بانک؛ تابع قوانین، فراتر از قوانین 

دویچه بانک از س��وی نش��ریه فورب��س و بلومبرگ 
به عنوان سومین بانک برتر جهان ارزیابی شده، بانکی 
که ش��عبه مرکزی آن در برج های دوقلوی فرانکفورت 
است اما در تمامی شهرهای بزرگ جهان از جمله لندن، 
زوریخ، س��نگاپور، دوبی، بانکوک و ریاض ش��عبه های 
معتبر دارد. رکورد این بانک در مبادالت ارزی در سراسر 
جهان در س��ال 2009 خیره کننده بود. سیاست های 
کلی دویچه بانک مطابق با قوانین بانک مرکزی اتحادیه 
اروپاست، در عین حال، بلندپروازی های مدیران بانک 
و تالش آنها برای دس��تیابی ب��ه بازارهای بین المللی، 
سرمایه گذاری های مداوم در پروژه های مختلف عمرانی 
و اجرای��ی بانک که حاصل تفکرات مدیر اجرایی بانک 
»یورگن تورس« است، باعث شده این بانک با استقالل 
کامل در راستای اهداف خود گام بردارد. تمرکز دویچه 
بانک در س��رمایه گذاری های خصوص��ی، زیر نظر تیم 
مدیریت این بانک باعث ش��ده، این بانک کامال از زیر 
پرچم بانک مرکزی آلمان خارج شده و وجهه ای ممتاز 

و بین المللی کسب کند. 
رویال بانک کانادا

 رویال بانک کانادا یکی از مش��هورترین بانک های 
جه��ان و ج��زو فهرس��ت 10 بانک برتر دنیاس��ت. 
به طورکل��ی سیس��تم بانک��داری خصوص��ی کانادا، 
سیس��تمی فوق الع��اده منعطف اس��ت. ب��ر همین 
اس��اس کش��ور کان��ادا، بانک های موفق و مش��هور 
خصوصی متعددی چون رویال بانک و BMO دارد. 
به طورکلی در سراسر منطقه کارائیب و کانادا، رویال 
بانک رتبه یکم از لحاظ خدمات بانکداری را به خود 
اختصاص داده اس��ت. سیاست های کلی رویال بانک 
کانادا به بانک مرکزی این کش��ور وابستگی دارد اما 
ای��ن بانک ب��ا فعالیت ها و سیاس��ت های بین المللی 
خ��اص خود به فعالیت می پردازد. این اس��تقالل در 
ش��ورای سیاس��ت گذاری باعث شده، مش��اوره های 
مالیات��ی این بانک نه تنها در سراس��ر کانادا بلکه در 

سطح جهان مشتری های پروپاقرص داشته باشند. 
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محمدرضا صادقی مقدم: 
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ب�ه گفت�ه علیرضا عس�گری ماران�ی، کارش�ناس بازار س�رمایه در 
اساسنامه تیپ بانک مرکزی زیاده خواهی وجود دارد و این زیاده خواهی 
 موجب می ش�ود این بانک نتواند به رس�الت اصلی خ�ود یعنی نظارت 

بپردازد. 

محمدرضا صادقی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت 
»مدیریت س�رمایه گذاری ملی ایران« معتقد است یکی از بزرگ ترین اشکاالت 
اساس�نامه تیپ بانک مرکزی این است که قدرت و نقش سهامداران را کاهش و 

قدرت و اختیار بانک مرکزی را افزایش می دهد. 

آلبرت بغوزیان، کارشناس 
اقتصادی معتقد است که الزام 
بانک ها به تغییر اساس�نامه 
مطابق با اساسنامه تیپ بانک 
مرکزی موجب ایجاد یک نوع 
بی اعتمادی نسبت به سیستم 

بانکی می شود. 
ب�ه نظ�ر ش�ما اه�داف بانک 
مرک�زی از ال�زام بانک ه�ا به 
تغییر اساس�نامه خود مطابق 
اساس�نامه نمونه اباغ ش�ده 
چه بوده اس�ت و به طور عمده 
چه اشکاالت و ایراداتی به این 

اساسنامه وارد است؟ 
احتم��اال یک��ی از اهداف بانک 
مرک��زی از ابالغ این اساس��نامه 

آن ب��وده که تغییراتی را در نحوه 
فعالی��ت بانک ها به وج��ود آورد. 
زیرا متاس��فانه بانک ها به س��مت 
بن��گاه داری رفته ان��د و مج��وز 
اقدام��ات این چنینی نیز توس��ط 
مدیران بانک ها صادر می ش��ود و 
بنابراین شاید هدف بانک مرکزی 
از ابالغیه تصویب اساسنامه جدید 
طبق نمونه مصوب شورای پول و 
اعتب��ار ای��ن بوده ک��ه بانک ها در 
راس��تای ماموریت اصلی خود که 
واس��طه گری مالی اس��ت، عمل 
کنن��د و کمت��ر ب��ه بن��گاه داری 
بپردازن��د.  و س�����رمایه گذاری 
احتم��اال یک��ی دیگ��ر از اهداف 
ای��ن ابالغی��ه آن بوده که بانک ها 

بحث اعتبار س��نجی مشتریان را 
جدی ت��ر بگیرند تا مش��کالت و 
معضالتی مانن��د اختالس پیش 
نیاید. ش��اید یکی دیگر از اهداف 
بان��ک مرک��زی ه��م از ابالغ این 
اساسنامه مهار بانک ها و حفاظت 
از مناف��ع س��پرده گذاران ب��وده 
اس��ت. ام��ا به هر ح��ال ایرادات و 
اش��کاالتی به این اساسنامه وارد 
اس��ت که موجب نگرانی مدیران 
بانک ها و س��هامداران شده است.  
احتم��اال بانک مرک��زی به دنبال 
این اس��ت ک��ه بانک ها خألهای 
قانون��ی موج��ود را بپذیرند و تابع 
آیین نامه ه��ا و قوانین آن باش��ند 
اما از نظر مدیران عامل بانک ها و 

سهامداران، اساسنامه تیپ بانک 
مرکزی دارای ایرادات و اشکاالتی 
از جهات شکلی و محتوایی است و 
قاعدتا باید مسئوالن بانک مرکزی 
پاسخ شفاف و مشخصی به ایرادات 

مطرح شده ارائه دهند. 
بخش�ی از ایرادات�ی ک�ه ب�ه 
اساس�نامه تیپ بانک مرکزی 
وارد می ش�ود، ب�ه ای�ن دلیل 
اس�ت ک�ه در ای�ن رابط�ه با 
مدیران و سهامداران بانک ها 
همفکری و تعامل نشده است. 
ای�ن اق�دام بانک مرک�زی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
مس��لما قب��ل از اتخ��اذ چنین 
تصمیم��ی بای��د بان��ک مرکزی 

جلس��ه ای را ب��ا حض��ور مدیران 
و س��هامداران بانک ه��ا و کان��ون 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری 
خصوص��ی برگزار می کرد و نباید 
پشت درهای بسته این تصمیم را 
در مورد تغییر اساس��نامه بانک ها 
اتخ��اذ می کرد. پ��س از ابالغ این 
اساس��نامه ه��م بان��ک مرکزی 
می توانست موضوعات و اشکاالت 
مطرح ش��ده را دور یک میز و در 
تعام��ل با مدیران و س��هامداران 
بانک ها حل کند و نیازی به اجبار 
و تهدی��د وجود نداش��ت. قاعدتا 
ای��ن اقدام بان��ک مرکزی موجب 
شکل گیری یک نوع بی اعتمادی 
نسبت به سیستم بانکی می شود. 

آلبرت بغوزیان: 

نسبت به سیستم بانکی بی اعتمادی ایجاد می شود

المیرا اکرمی 

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
شو

د با
هزا

ح: ب
طر



افزایش ذخیره سازی نفت در آمریکا
ب���ه گ�������زارش 
ی��ن  ه تر ز تا ، ز یتر و ر
گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا نش��ان می دهد که ذخیره سازی نفت خام 
ب��ه باالترین س��طح و محصوالت پاالیش��ی به کمترین 
سطح خود رسیده است.  اداره اطالعات انرژی آمریکا در 
تازه ترین گزارش خود اعالم کرد که سطح ذخیره سازی 
نفت خام آمریکا با توقف تولید چند پاالیش��گاه در این 
کش��ور، برای هفتمین هفته پی در پی افزایش یافت و به 
باالترین سطح خود در این فصل رسید، همچنین سطح 
ذخیره محصوالت پاالیش��ی آمری��کا به کمترین حد در 
فصل جاری رس��یده است. ذخیره س��ازی نفت خام در 
آمری��کا در هفته منتهی به ٢٠ فوریه )اول اس��فندماه( 
هش��ت میلیون و ٤٠٠ هزار بش��که افزای��ش یافت و به 
٤٣٤ میلیون و ١٠٠ هزار بشکه رسید. این رقم باالترین 
سطح ذخیره سازی نفت خام در این فصل از هنگام ثبت 
این داده ها از ٨٠ س��ال پیش تاکنون اس��ت. براس��اس 
این گزارش، ذخیره س��ازی نفت خام در پایانه کوشینگ 
در اوکالهاما، بزرگ ترین پایان��ه انتقال نفت آمریکا، دو 

میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه افزایش داشت.

بازدید زیاد و سوددهی اندک یوتیوب
به گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
ب��ا وجود اینک��ه ویدئ��وی گنگنوم 
اس��تایل بیش از دو میلیارد بازدید 
داش��ته و یوتیوب میزبان بی ش��مار 
ویدئوی پربازدید دیگر نیز هس��ت و در مجموع، بیش از 
یک میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد اما به نظر می رس��د 
این س��رویس توان س��ودآوری ن��دارد. حتم��ا از خود 
می پرس��ید چگونه ممکن اس��ت چنین سرویس بزرگی 
توان س��ودآوری نداش��ته باش��د... پس از آنک��ه هزینه 
زیرس��اخت مورد نیاز برای حفظ امپرات��وری ویدئویی 
گوگل و ش��رکای محتوایی را از درآمد این سرویس کم 
کنیم، چی��ز زیادی برای افزودن به لیس��ت درآمدهای 
غول جس��ت وجو باق��ی نخواهد ماند. مقص��ر اصلی این 
اتفاق مراجع��ه اغلب کاربران به ویدئوها از طریق لینک 
اختصاصی اس��ت. این در حالی است که گوگل تبلیغات 
خود را که منبع درآمد اصلی این س��رویس هستند در 
صفح��ه خانگی یوتیوب ق��رار می دهد. اف��زون بر این، 
وال اس��تریت ژورنال ادعا می کند که گستردگی یوتیوب 
در میان مصرف روزانه افراد نیز چندان غنی نیست و 9 
درصد از کاربران، ٨5 درصد از ویدئوهای تماشا شده را 
به نام خود ثبت کرده اند. بنابراین یوتیوب بیش از آنکه 
سرویسی یک دس��ت و همه گیر باشد، اغلب توسط قشر 
محدودی به صورت مرتب مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
این مسئله موجب می شود یوتیوب در قیاس با تبلیغات 
تلویزیونی، مخاطب مناسب تبلیغات ضعیف تری داشته 
باشد. یوتیوب مدتی پیش س��رمایه گذاری بزرگی روی 
محت��وای اختصاصی انجام داد اما اثرات آن بر مخاطبان 

همچنان چشمگیر نیست.

رونمایی از خط مونتاژ خودروی 
هیدروژنی تویوتا

ب�����ه گ�����زارش 
بلومب��رگ، ریی����س 
تویوتا خ��ط مونت���اژ 
خ��ودروی هیدروژنی میرای را که نخس��تین خودروی 
هیدروژنی ساخته ش��ده برای بازار انبوه است رونمایی 
کرد. تویوتا که بزرگ ترین خودروس��از جهان است قصد 
دارد تا پایان دس��امبر 7٠٠ دستگاه از خودروی چهاردر 
میرای را که با هیدروژن کار می کند و به جای دود تنها 

بخار آب تولید می کند بسازد.
تولید این خودرو ک��ه نامش به ژاپنی به معنی آینده 
اس��ت، قرار است به ٢٠٠٠ دس��تگاه در سال ٢٠١6 و 

٣٠٠٠ دستگاه در سال ٢٠١7 افزایش پیدا کند.
می��رای که در کارخانه موتوماچ��ی در آیچی واقع در 
مرکز ژاپن تولید می شود، می تواند حدود 65٠ کیلومتر 
را بدون ش��ارژ مجدد طی کند که س��ه برابر بیش��تر از 
یک خودروی برقی است و باک آن همانند خودروهایی 
که با موتور بنزین��ی کار می کنند، ظرف چند دقیقه پر 

می شود.

براساس آمار مرکز آمار ایران در سال ١٣9١، 5٣١6 معدن فعال در کشور وجود داشته 
که نس��بت به س��ال ١٣9٠، ١.٣ درصد رشد داشته اس��ت. نتایج آمارگیری از اطالعات 
محیط زیس��تی معادن نش��ان می دهد که از 5٢١6 مع��دن، ١٤6٠ معدن دارای فاضالب 
بوده اند که ش��امل ٢7.5 درصد از معادن می شود. تعداد معادن دارای فاضالب نسبت به 

سال ١٣9٠، چهار درصد رشد داشته است.
از ١٤6٠ معدن، معادن اس��تخراج ش��ن و ماسه، سنگ تزیینی و سنگ آهک به ترتیب 
 ب��ا ٨٣٢، ٣٤7 و ١٤٨ مع��دن بیش��ترین مع��ادن دارای فاض��الب را به خ��ود اختصاص 

داده اند. 
توزیع اس��تانی معادن نشان می دهد که استان های اصفهان، کرمان و لرستان به ترتیب 
با ٢٢6، ١59 و ١٠٠ معدن بیش��ترین تعداد معادن دارای فناوری را داش��ته اند. از ١٤6٠ 
مع��دن، ٤59 معدن دارای سیس��تم تصفی��ه فاضالب بوده اند که ش��امل ٣١.٤ درصد از 

معادن می شود.
تع��داد مع��ادن دارای سیس��تم تصفیه فاضالب نس��بت به س��ال ١٣9٠، ١.١7 
درصد رش��د داش��ته و از ٤59 معدن، سه معدن از تصفیه ش��یمیایی، ٤٣5 معدن 
از تصفی��ه فیزیک��ی و ٢٢ معدن نیز از روش های ش��یمیایی و فیزیکی برای تصفیه 

فاضالب اس��تفاده کرده اند. 

فاز جدید کاهش تورم
تازه تری�ن آمارها از رش�د کمتر 
از ی�ک درصدی متوس�ط قیمت ها 
در بهمن م�اه و رس�یدن ت�ورم به 
س�طح کمت�ر از 16 درص�د خب�ر 
می ده�د. ب�ا روی کار آمدن دولت 
جدید در تابس�تان س�ال گذشته، 
متوس�ط نرخ تورم ماهان�ه به 1/ 1 
درصد کاهش یاف�ت ولی از خرداد 
سال جاری متوسط این شاخص باال 
رفت و به 1/5 درصد رس�ید. تکرار 
تورم زی�ر یک درص�دی در بهمن 
ماه پس از ب�روز این پدیده در دی 
ماه را می توان به معنای پایان یک 
نگران کننده  دوره تورم های نسبتا 
و آغ�از دوره معتدل تری از رش�د 

قیمت ها تلقی کرد. 

یکی از تفریحات خودپردازی من این اس��ت که رزومه دوس��تانم را بگیرم و مطالعه 
کنم. نکته مهم در رزومه ها این است، چیزی که در رزومه ها دیده می شود با چیزی که 

در واقعیت است زمین تا آسمان تفاوت دارد. 
برای تان خاطره ای نقل می کنم تا حساب کار دست تان بیاید: 

»یک روز مش��غول صحبت با دوس��تی بودم، او می گفت که عمویش در بلژیک پمپ 
بنزینی به نام خود دارد، در جواب این دوست مان گفتم من که نمی روم تحقیقات کنم 
و راس��ت و دروغ ماجرا را مطمئن ش��وم، پس روبه روی همان پمپ بنزین رس��تورانی 

است که به نام دایی من است!«
قاع��ده کاری در رزومه ها برمبنای همین خاطره ای اس��ت که خدمت تان نقل کردم، 
به این صورت که چون خیلی از مواردی که در رزومه ها نوش��ته می ش��ود قابل تحقیق 

کردن نیست، در نتیجه هر چیزی می تواند در آن نوشته شود. 
مثال؛ اینکه همه دوس��تان در رزومه شان می نویسند س��طح زبان انگلیسی متوسط! 
به این معنا نیس��ت که س��طح زبان ش��ان متوس��ط اس��ت، بلکه تعریف عالی، خوب، 
متوس��ط، بد، در میان دوس��تان متفاوت اس��ت. مثال ممکن اس��ت دوس��تی س��طح 
زبانش را متوس��ط زده باش��د ولی غیر  از   love و like و friend که آن هم به لطف 
 ش��بکه های اجتماعی اس��ت چیزی نداند و اگر حس��ب اتفاق مثال به ایش��ان بگویید: 
»this resume is wrong!« ی��ک تب��ر بردارد و ش��ما را دنب��ال کند که »مرتیکه 

خودتی، درست صحبت کن.«
یا اینکه عده زیادی از اساتید در سوابق کاریشان اینکه دو دقیقه با رفیق شان به یک 
شرکت رفته اند را به عنوان سابقه مفید خود نقل کرده و به لطف ویکی پدیا حداقل سه 

دقیقه می توانند راجع به آن حرف بزنند. 
موردی داش��تیم که طرف کال س��ه روز بوده که مدرکش را با تبصره و ماده گرفته و 

در رزومه اش سوابق کاری را به شکل زیر نقل کرده: 
١- یک سال سابقه همکاری با یک شرکت پخت غذا برای تولید کتلت و سیب زمینی 

سرخ کرده )منظورش مادرش است که در آشپزخانه یکبار کمکش کرده(.
٢- مدیر داخلی در ش��رکت »س��وداگران بی واس��طه غرب البرز نیک سار« به مدت 

نامحدود )قطع به یقین این شرکت وجود خارجی ندارد(.
٣- مدیر فروش شرکت رسانه های تصویری برای نشر آثار فرهنگی به مدت یک سال 

)منظورش همکاری برای رایت سی دی و فروش فیلم به دوستانش است(.
٤- مدیر تدارکات ش��رکت »آتش گس��تر جکس��ون« با مس��ئولیت محدود به مدت 

چهار سال )احتماال در چهار سال دانشگاهش زغال قلیان را او عوض می کرده(.
خالصه اینکه حواس تان باشد اگر قرار است رزومه کسی را بررسی کنید این نکته را 

فراموش نکنید که افراد از آنچه در رزومه می بینید ناکارآمد ترند. 

هلیکس به عنوان مدلی کوچک تر، س�بک تر، ایمن تر با کاربری آس�ان تر نسبت به دوچرخه های تاش�وی دیگر موجود در بازار طراحی شده است. این دوچرخه جذاب از 
تیتانیوم بادوام ساخته شده و تنها 21 پوند )9.5 کیلوگرم( وزن دارد.

گردشگری و سفر یک صنعت است که نقش 
بس��زایی را در اقتصاد کش��ور ها ایفا می کند. 
در واقع س��فر از عوامل اقتصادی سرچش��مه 
می گی��رد و ب��ه اقتصاد نیز ختم می ش��ود. آن 
چیزی که افراد را به سفر و گردش در مناطق 
مختلف جهان ترغیب می کند مقدار در آمد آن 
خانواده اس��ت. افراد برای س��فر به جیب خود 
نگاه می کنند و طبق درآمدی که دارند تعیین 
می کنند به کجا و چگونه سفر کنند و از طرفی 
هم هر چه افراد به سفر ترغیب شوند صنعت 
توریس��م و گردش��گری فعال می شود و منبع 
در آم��دی زی��ادی را عاید هر دولت می کند و 
این امر سهم زیادی را در اشتغال زایی و پویایی 

اقتصاد ایفا می کند. 
موسس��ه »س��فر بین المل��ل« نخس��تین 
ش��رکت س��فرهای ماجراجویانه که در زمینه 
طراح��ی و ارائه خدمات مس��افرت خانوادگی 
خدم��ات تخصصی ارائه می دهد، برای س��ال 
٢٠١5می��الدی ١٠ مقص��د برت��ر س��فرهای 

خانوادگی را اعالم کرد. 

طبق همین گزارش بیش��ترین عالقه برای 
س��فرهای خانوادگ��ی تاکنون به کاس��تاریکا، 
پ��رو، پانام��ا، چین و ژاپن نش��ان داده ش��ده 
ک��ه درردیف پنج مقصد برتر برای س��فرهای 
خانوادگی بوده اند. این پنج مقصد، مورد عالقه 
گردش��گرانی قرار گرفته اس��ت که به صورت 
خانوادگ��ی و ب��ا طیف متنوعی از گروه س��نی 

به سفرمی روند. 
رابین وبر پولکا، مدیر این موسسه می گوید: 
»کش��ورهایی ک��ه به عن��وان مقصدهای برتر 
س��فرهای خانوادگ��ی از س��وی مش��تریان 
مورد توج��ه قرار گرفته اند عمدتا کش��ورها یا 
مقصدهایی هس��تند که با ارائه فرهنگ س��الم 
و حیات وح��ش و طبیع��ت ج��ذاب و متنوع و 
رنگارن��گ، توجه گردش��گران را به خود جلب 
کرده و با تبلیغات کافی و بجا امکان یا وعده 
کسب تجربه هایی جالب را به نحوی که برای 
همه افراد از هرگروه س��نی مناس��ب باشد  به 

مخاطبان می دهند.«
کش��ورهای تایلند، تانزانیا، آفریقای جنوبی، 

جزای��ر گاالپاگ��وس در اکوادور و اندونزی نیز 
به ترتیب در ردیف های بعدی قرار گرفته اند. 
مطالعات انجام شده برنظر و عالقه مشتریان 
این شرکت س��فرهای خانوادگی که درسطح 
بین المللی و تقریبا برای تمام کشورهای جهان 
خدمات گردشگری خانوادگی عرضه می کند، 
اس��توار بوده اس��ت. ارزش مالی گردش��گری 
خانواده در س��ال ٢٠١٣ بیش از ١٤٠ میلیار 
دالر برآورد ش��ده اس��ت. این ارقام به بیش از 
١٨٠ میلی��ارد دالر ت��ا س��ال ٢٠١٨ افزایش 
می یابد که با نرخ رش��د 79/٤درصد س��االنه 

تا سال ٢٠٢٠ همراه است. 
 سفرهای خانواده محور ١٢/5 درصد از کل 
بازار ١/٠7 تریلیارد دالری گردش��گری جهان 
را دربر می گی��رد. این س��بک از گردش��گری 
در بازار س��فر کش��ورهای عربی نیز در س��ال 
٢٠١5 به عن��وان موضوع محوری اعالم ش��ده 
که از چهارم تا هفتم ماه مه ٢٠١5 در سالن 
همایش ه��ای بین الملل��ی دوبی مورد بحث و 

بررسی قرار می گیرد. 

محبوب ترین مقصدهای سفر خانوادگی 

افراد از آنچه در رزومه می بینید ناکارآمد ترند  

به دبیر انجمنی که 6٠-5٠ ساله است، با 
احتیاط گفتم: »فکر می کنم وقت آن رسیده 
که لوگ��وی انجم��ن اندکی به روز ش��ود.« 
می  خواس��تم در ادامه اش بگویم وقتی سن 
و سال لوگو می گذرد بوی کهنگی می دهد. 
رنگ و بوی کهنگی، دوست داش��تنی ا ست 
زیرا خاطره انگیزه است، ما را با خود می برد 
به س��ال های دور و خاطرات نوس��تالژیک. 
»کهنگی«  ب��ه خاطر کهنه بودنش نیس��ت 
که دوست داش��تنی  اس��ت، ب��ه خاطر یاد و 
خاطره ای ا س��ت که زنده می کند. لوگو هم 
ب��رای صاحبان ش��ان، یاد س��ال های دوری  
اس��ت که اس��تخوان خرد کرده ان��د، زخم 
دیده ان��د و کم  نگذاش��ته اند. ب��رای همین 
اس��ت که نمی خواهند دس��ت بهش بزنند 
و ع��وض کنند، اما در ارتباط��ات، خاصه از 
ن��وع بصری اش، لوگوها ن��ه دفتر خاطراتند 
و نه آلبوم ش��خصی؛ لوگوها برای ارتباط با 
مخاطب امروزند. لوگو  تنها یک نشانه  است. 

نشانه یک س��ازمان، انجمن، یک شرکت یا 
ی��ک برند. نش��انه ای ک��ه در ذهن  مخاطب  
می مان��د و ب��ا دی��دن آن، یاد م��ا می افتد. 
لوگوها، ش��خصیت هایی ش��بیه ب��ه آدم ها  
دارند. لوگوی خش��ن، س��ازمان را خش��ن 
نش��ان می دهد و لوگوی پیر، سازمان را پیر. 
س��ازمان ها و برندهایی هس��تند که سال ها 
پیش تاس��یس ش��ده اند، اما در س��ال های 
پی��ش  باقی نمانده اند، زن��ده بوده اند، به روز 
ش��ده اند و حتی امروزی اند، اما گاهی آنچه 
از لوگوش��ان فهمیده می شود، چیز دیگری 
ا س��ت. لوگوهایی که س��ال های سال دست  
نخورده مانده اند و از سلیقه  روز دور شده اند، 
رن��گ و بوی کهنگی می دهند. بعضی ش��ان 
چنان از س��لیقه  و جریان های طراحی دور 
افتاده اند که مخاطب ب��ه محض مواجهه  با 
آن، س��بک و س��یاق طراحی قدیمی اش را 
می بیند و تنها چیزی که فهمیده می ش��ود 
قدیمی بودن اس��ت. بسیاری از سازمان ها و 
برندهایی که لوگوی قدیمی دارند هم زمان 
تالش می کنند خود را به روز نش��ان دهند، 
تالش می کنند بگویند ش��یوه کاری ش��ان 

امروزی  اس��ت. تفکر جدید دارند و کارهای 
ن��و می کنند، ام��ا لوگو چیز دیگری نش��ان 
می ده��د. در واقع عالوه  بر آنکه رفتارش��ان 
متناق��ض اس��ت، ادعای ش��ان غیرقابل باور 
هم هس��ت. تصویرها باورپذیرتر از حرف ها 
هس��تند. اگ��ر می خواهیم ادع��ا کنیم که 
س��ازمانی زنده ایم، با زنده نگه داش��تن لوگو  
می توانیم آن را نشان دهیم. همه لوگوهای 
جهانی که می شناسیم زنده اند، هرچند سال 
یک بار به روز می شوند، حتی آنهایی که فکر 
می کنیم ثابت هستند. برای همین است که 
فکر می کنیم بعضی لوگوها کهنه نمی شوند، 
اما هس��تند لوگوهایی که س��ال های سال، 
یک شکل مانده اند و برای به روز کردن شان 
مجب��ور ش��ده اند آن را کن��اری بگذارن��د و 
طرح��ی ن��و دراندازند. این کار س��خت تر و 

دشوارتری  است. 
اینها را نتوانستم به آن دبیر گرامی بگویم، 
چون همان ابتدا دلخور شد وگفت: »ما این 
لوگ��و را بیش از نیم قرن اس��ت که حفظش 
کرده ای��م.« و م��ن دیگر رویم نش��د بگویم: 

»پس حتما باید دوباره طراحی اش کرد.«

با لوگوهای قدیمی چه کنیم؟ 

هرگاه یکی از طرفین معامله، مالی را قبال دیده باش��د و با اعتماد به رویت سابق، 
اقدام به معامله کند و بعد از انجام معامله و رویت، معلوم ش��ود که مال مزبور فاقد 
اوصاف س��ابق اس��ت، برای او اختیار فسخ ایجاد می ش��ود و می تواند به موجب آن 

معامله را برهم بزند.
برای مثال ش��خصی باغی را در سال گذش��ته دیده و باغ مذکور درختانی شاداب 
و س��الم داشته است . ش��خص مذکور بنا به سابقه ذهنی، اقدام به معامله می کند اما 
پس از معامله و مراجعه به باغ، مشاهده می کند که در اثر خشکسالی تمام درختان 
باغ خش��ک شده است . در این وضعیت مش��تری می تواند معامله باغ را فسخ کند یا 

به همان حالت قبول کند.
در مثال فوق، اگر فروش��نده نیز به خیال خشک بودن درختان باغ خود، اقدام به 
معامل��ه ای کند ول��ی بعد از معامله بفهمد که در اثر ری��زش برف و باران درختانش 
سرس��بز ش��ده اند همین اختیار فس��خ برای او نیز ایجاد می ش��ود، بدین معنی که 

می تواند به همان حال معامله را قبول کند یا فسخ کرده و برهم بزند.
اختیار فس��خ در این موارد فوری است . یعنی به محض اطالع خریدار یا فروشنده 
از تخلف وصف یا دگرگونی کیفیت )در زمان رویت( باید فورا اقدام به فس��خ معامله 

کنند و اال حق فسخ آنها ساقط می شود.
ام��ا در معام��الت الکترونیکی ک��ه معم��وال قراردادها به صورت مج��ازی صورت 
می پذیرد، افراد امکان رویت و تماس فیزیکی با کاال را نداش��ته و به اعتبار اوصاف و 

ویژگی های که توسط فروشنده ذکر می شود، قرارداد را جاری می سازند.
نکته ای که درخصوص این اختیار فس��خ در عقود الکترونیکی مطرح می ش��ود 
این اس��ت که در بس��یاری از قراردادهای الکترونیکی که از طریق وب سایت های 
تبلیغات��ی صورت می گیرد، عرضه کنندگان ب��ه منظور معرفی و عرضه محصوالت 
خ��ود، در کنار مش��خصات و ویژگی های کاال، تصاوی��ری از آن را نیز به نمایش 
می گذارند  یا اینکه به معرفی محصوالت خود از طریق کاتالوگ ها و بروش��ورهای 

تصویری می پردازند . 
س��وال این اس��ت که آیا دیدن تصویر کاال پیش از معامله می تواند در حکم رویت 
س��ابق بوده و خریدار به اس��تناد آن از اختیار فسخ  مذکور برای از بین بردن قرارداد 

استفاده کند؟ 
برخ��ی معتقدن��د رویت تصویر یا م��دل آن کاال ب��رای تحقق این اختیار فس��خ 
کاف��ی اس��ت  اما آنچه به نظر می رس��د این اس��ت که چنانچه عک��س کاالی مورد 
نظر نش��ان دهنده اوصاف و ویژگی های اساس��ی کاال که معامله ب��ر مبنای آن واقع 
ش��ده است،باش��د، رویت این عکس به منزله رویت سابق بوده و در صورت تخلف از 
ویژگی های موجود در عکس، حق استفاده از اختیار فسخ ایجاد می شود . در غیر این 
صورت، زمانی که تصویر کاال ویژگی های حائز اهمیت برای طرفین را نشان نمی دهد 
و تنها نمایانگر مصداقی از کاال به طور کلی است، امکان تحقق اختیار فسخ براساس 

تخلف از وصف و رویت میسر نیست . 

تخلف از وصف و رویت در معامله
کبری توکلی

کارشناس ارشد حقوق 

نگاه آخر

نمودار امروز
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