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مشـاور وزیر راه و شهرسـازی معتقد است افزایش تسهیالت وام مسکن 
موجب رونق گرفتن بازار مسـکن می شـود و مخالفت بانک مرکزی هم با 

این طرح به دلیل کمبود نقدینگی نظام بانکی کشور است. به 
گزارش ایسنا، حسـین عبده تبریزی درباره وضعیت افزایش 

وام خرید مسکن تا سقف 80 میلیون تومان اظهار کرد...

پیشنهاد تامین حداقل 50 
درصد مبلغ مسکن با وام  

 ابهام مالکیت
در بازار آب

گام سبز بازار در پایان زمستان

عزم جدی وزارت راه در اجرای قوانین نظارتی

بهبود فضای کسب و کار درگیر آیین نامه ها
نمونه های تبلیغات ویترینی خالق 

سهم های تحریمی، نگین معامالت دیروز

تشکیل بازار رقابتی آب روی میز وزارت نیرو

خانه سازان متخلف، مجرم می شوند

بازاریاب شیشه ای! 
اجرای قانون کسب و کار مهم ترین 

مطالبه بخش خصوصی

6

3

13

11

12

7

تشخیص هر بیماری کمک بسیار 
بزرگی ب��ه درمان بیم��ار می کند به 
شرطی که پزش��ک حاذق بر بالین 
بیمار باشد و افزون بر تشخیص درد، 
راه درمان آن را نی��ز بداند. وضعیت 

کنونی منابع آبی کش��ور را می توان 
به بیم��ار بدحالی تش��بیه کرد که 
هنوز پزش��ک حاذقی به خود ندیده 
اس��ت. حکیمان و طبیبانی از س��ر 
دلس��وزی بر بالین این بیمار حاضر 

شده اند و درد را تشخیص داده اند اما 
اطرافیان بیمار از درمانش جلوگیری 
می کنند. گویی همه منتظر چش��م 
فروبستن این بیمار نحیف هستند و 

مرگش را به نظاره نشسته اند. 

 تحلیل بنیادی یک سهم
)بخش نخست(

دستورالعمل هایی برای طراحی 
کافی شاپ های پرمشتری

 NAV محاسبه 
شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی 

کشوری

بوی خوشی 
که مشتری 

می آورد

آمارهای اقتصادی که در اختیار بانک 
مرکزی قرار دارد، با س��رعت و کیفیت 
الزم منتش��ر نمی ش��ود. این در حالی 
است که آمارهای این بانک، با استفاده 
از بودجه عمومی کش��ور تولید شده و 
به همی��ن دلیل، مالکی��ت آن متعلق 
به عموم مردم اس��ت اما ش��اید برخی 
مدیران بان��ک مرکزی خ��ود را مالک 
ای��ن اطالع��ات می دانند که براس��اس 
صالحدید شخصی خود، برای انتشار یا 

عدم انتشار آن تصمیم می گیرند! 
ادامه در همین صفحه

 یک بام و دو هوا
در بانک مرکزی

ادامه از همین صفحه
نمون��ه نامطلوب��ی از ای��ن حب��س اطالعات را 
می توان در توقف انتشار بانک اطالعاتی سری های 
زمانی مش��اهده کرد. اطالعات این بخش، از سال 
1338 در دسترس است؛ با این حال روند انتشار 
آن در تابس��تان 92 متوقف شده است. همچنان 
که حساب های ملی ایران نیز از سال 1391 بدون 
آنکه عنوان محرمانه داش��ته باشند، به اقامت در 
زندان آماری بانک مرکزی محکوم شده اند. با این 
اوصاف آیا می توان ادعای مسئوالن بانک مرکزی 
مبنی بر اینکه به دنبال شفاف س��ازی هستند را 

به راحتی پذیرفت؟ 
اگ��ر فرض کنیم آمارهای اخیری که از س��وی 
بانک مرکزی منتش��ر ش��ده، دس��تکاری شده یا 
گزینش ش��ده نیس��تند، الزم اس��ت روند انتشار 
آنالی��ن اطالعات دوباره برقرار ش��ود تا در مقابل 
ش��ائبه ها رفع اتهام شود. همچنان که انتشار آمار 
با ش��یوه مطلوب، می تواند ب��ه تصمیم های بهتر 
اقتصادی و ارتقای دان��ش و پژوهش اقتصادی از 

کشور کمک کند. 
بانک مرکزی درخصوص موسسه های اعتباری 
غیرمجاز، به انتشار اسامی آن در سایت خود اکتفا 
می کند و طنز ماجرا به جایی می رسد که یکی از 
همین موسسه ها، ساختمانی چند طبقه در خیابان 
میرداماد و درست مقابل بانک مرکزی می خرد تا 
نشان دهد که حوزه نظارت مدیران بانک مرکزی 
در این خصوص، صرفا محتوای س��ایت اینترنتی 

این بانک است نه واقعیت بازار پولی کشور. 
کم توجه��ی ب��ه مس��ئولیت های نظارتی بانک 
مرک��زی، در ماجرای س��ازمان اقتصاد اس��المی 

نیز قابل مشاهده اس��ت. پرونده اتهام تخلف های 
مالی این س��ازمان پولی زمانی به دستگاه قضایی 
ارسال شد که حجم اتهام به 3 هزار میلیارد تومان 
رسید. با این اوصاف بانک مرکزی تعداد کارکنان 
نمایندگی های خود در استان ها را به بهانه ارتقای 
کیفی��ت برنامه های نظارتی خود افزایش می دهد 
که البته حرف و حدیث هایی درخصوص مداخله 
در روند اعطای تسهیالت توسط این ناظران نیز به 

گوش می رسد. 
بانک مرکزی در راس��تای اجرای مصوبه اسفند 
1392 ش��ورای پول و اعتبار، اساسنامه یکسانی 
را ب��رای بانک های خصوصی تدوین کرده اس��ت 
که به نظر می رس��د فراتر از اختیارات قانونی این 
شوراست. بانک مرکزی نیز با اطالع از این موضوع، 
از بانک ها خواس��ته اس��ت تا با برگ��زاری مجمع 
عمومی فو ق العاده، اساس��نامه پیش��نهادی را به 
تصویب برسانند. این نشان می دهد که مسئوالن 
بانک مرکزی نیز به خوبی می دانند این اساسنامه 
ب��دون تصویب س��هامداران بانک ه��ا الزم االجرا 
نیس��ت. با توجه به شرایطی که در روزهای اخیر 
به وجود آمده به مس��ئوالن بانک مرکزی توصیه 
می ش��ود پا را از پیش��نهاد فراتر نگذارند و ایجاد 
اخالل در خدمات خ��ود به بانک ها برای تصویب 
این اساسنامه را روشی غیرحرفه ای بدانند و از آن 

پرهیز کنند. 
گروه بانک های خصوصی به اس��تناد آمارهای 
خود بانک مرکزی، از کارنامه مطلوب تری نسبت 
به بانک های خصوصی شده و دولتی برخوردارند. 

هرچند شورای پول و اعتبار، با تسامح به برخی 
نهادهای عمومی اجازه داده اس��ت که بانک های 

تابع��ه خ��ود را با عنوان بان��ک خصوصی به ثبت 
برس��انند. با این حال مجم��وع فعالیت های گروه 
بانک ه��ای خصوصی کش��ور در راس��تای تامین 
حقوق سپرده گذاران، بهتر از سایر گروه های بانکی 
بوده اس��ت. هدف وظایف نظارتی بانک مرکزی، 
فقط صدور بخش��نامه برای بانک ها نیست، بلکه 
حفاظت از حقوق سپرده گذاران و کاهش ریسک 
در این بخش است. وقتی که حجم مطالبات معوق 
در این بخش کمتر از سایر گروه هاست، بهتر است 
بانک مرک��زی اصالحات موردنظر خود را از جای 

دیگری شروع کند. 
اینکه ش��ورای پ��ول و اعتبار در گام نخس��ت 
اساسنامه یکسان را برای بانک های خصوصی و در 
مرحله بعدی برای موسسات اعتباری تصویب کرد 
اولویت بندی مناسبی به نظر نمی رسد. آن هم در 
ش��رایطی که این بانک  به بهانه مسئولیت وزارت 
کشور و نیروی انتظامی، بر مهم ترین نقطه تولید 
ریس��ک برای بازار پولی کشور یعنی صندوق های 

قرض الحسنه نظارت جدی ندارد. 
بخش��نامه های نظارت��ی بان��ک مرک��زی ب��ه 
بانک ها، آنقدر مداخله جویانه اس��ت که مس��ائل 
افت��اده ای مانن��د دس��تور خری��د جوایز  پیش پا
قرعه کشی از بین صنایع دستی هم در آن به چشم 
می خورد. س��ختگیری مضاعف ب��رای بانک های 
خصوص��ی که تاکن��ون حتی یک م��ورد تخلف، 
اختالس یا فس��اد بزرگ از آنها به دستگاه قضایی 
گزارش نش��ده است، نتیجه ای جز فرار سرمایه از 
این بخش به سمت بازار پولی غیرمتشکل نخواهد 
داش��ت و این یعنی افزایش ریسک در بازار پولی؛ 

هرچند زیر پرچم کنترل ریسک. 

مرکز آمار ایران اعالم کرد افزایش ش��اخص 
کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقط��ه( 13.9 درصد اس��ت که نس��بت به 
م��اه قبل )13.8 درصد( افزای��ش یافته. درصد 
تغییرات ش��اخص کل )نرخ تورم روستایی( در 
12ماه منتهی به بهمن ماه س��ال 93 نس��بت 
به دوره مش��ابه س��ال قبل 14.2 درصد است 
که نس��بت به تورم 12ماهه منتهی به دی ماه 

1393 )14.9 درصد( کاهش یافته است.
ب��ه گزارش مرک��ز آمار ایران، ش��اخص کل 

)ب��ر مبنای 100= 1390( در بهمن ماه س��ال 
1393 عدد 215.0 را نشان می دهد که نسبت 
به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داش��ته اس��ت. 
شاخص گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« در این ماه به رقم 237.3 رس��ید 
که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش نشان 
می دهد. شاخص گروه اصلی »خوراکی ها« در 
م��اه مورد بررس��ی به عدد 234.2 رس��ید که 
نس��بت به ماه قبل 0.3 درصد کاهش نش��ان 
می دهد. ش��اخص گروه اصل��ی »خوراکی ها« 

نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 10.1 درصد 
افزایش نش��ان می دهد و نرخ ت��ورم 12ماهه 
این گروه 9.9 درصد است. شاخص گروه عمده 
»خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قب��ل 9.9 درصد افزایش 
نش��ان می دهد و درصد تغییرات این گروه در 
12ماه منتهی به بهمن ماه 93 نسبت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل 9.8 درصد است که نسبت 
ب��ه تورم 12ماه��ه منتهی ب��ه دی ماه 1393 

)11.1 درصد( کاهش یافته است.

دولت قرار است الیحه ای را برای نصب صندوق 
فروش در فروشگاه ها به مجلس ارائه کند که در 
صورت تصویب آن، نص��ب این صندوق اجباری 
و پرداختی ه��ای مالیاتی واقعی خواهد ش��د. به 
گ��زارش مهر، کاهش قیمت نف��ت و به تبع آن 
کاهش درآمدهای دولت، این روزها دولتمردان را 
نسبت به دیگر راه های کسب درآمد حساس کرده 
اس��ت. در عین حال، افزایش درآمدهای مالیاتی 
برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و س��همی 

که می تواند براساس برنامه های توسعه جایگزین 
آن ش��ود، به صورت اجباری در دستور کار دولت 
در س��ال 94 قرار گرفته است. حال دولتی ها در 
حال تدارک زمینه های کسب درآمدهای بیشتر 
از مالیات هستند و بنا دارند با شناسایی متواریان 
مالیاتی و ن��ه از طریق افزایش بیش��تر مالیات، 
نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی اقدام کنند. 
از س��وی دیگر، انتقاداتی که به واردات کاالهای 
غیرض��رور و لوکس به کش��ور در روزهای اخیر 

ص��ورت گرفت، باعث ش��د که کس��ب درآمد از 
طریق واردات به عن��وان یک راهکار غیرمنطقی 
به فراموشی سپرده شود. بحث شناسایی مودیان 
مالیاتی در سال های اخیر مطرح است و سازمان 
مالیات��ی از طری��ق اجرای طرح جام��ع مالیاتی 
نسبت به شناسایی فعاالن اقتصادی و افرادی که 
درآمد و سود دارند اقدام کرده است، به طوری که 
در دو سال گذشته تعدادی از مودیان مالیاتی از 

این طریق مورد شناسایی قرار گرفته اند.

یک بام و دو هوا در بانک مرکزی

گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی اعالم شد

تورم ساالنه روستایی در بهمن 14.2 درصد

نصب صندوق فروش برای پرداخت مالیات اجباری می شود

شی
رو

ر ف
عط

زه 
مغا

ک 
ن ی

تری
وی

10

مهدی خاکی فیروز

سرمقاله



نیروگاه های  ایج��اد  توق��ف 
جدید طی س��ال های گذشته، 
تامین نیازهای کشور در زمان 
اوج مصرف تابستان را با بحران 
مواجه کرده اس��ت. مس��ئوالن 
اع��ام  رس��ما  نی��رو  وزارت 
کرده ان��د که جز ب��ا همکاری 
بخش ه��ای صنعت��ی و اجرای 
طرح »تعطی��ات و تعمیرات« 
خاموش��ی های  از  جلوگی��ری 
نوبت��ی در زم��ان اوج مص��رف 
سال 94 امکان پذیر نیست. اما 
فعاالن بخش خصوصی معتقدند 
ب��رای  دولت��ی  مش��وق های 
مش��ارکت در چنی��ن طرحی 

کافی نیست. 
تابس��تان  نیازهای  تامی��ن 
به عنوان فصلی که اوج مصرف 
کشور در آن رخ می دهد، یکی 
دغدغه ه��ای  بزرگ تری��ن  از 
متولی��ان برق کش��ور اس��ت. 
آنها همه ساله تاش می کنند 
تا زمان اوج مص��رف را بدون 
خاموشی پشت س��ر بگذارند. 
برای همین براس��اس افزایش 
تعداد مش��ترکان، س��االنه به 
6 درص��د ظرفی��ت نیروگاهی 
جدید در کش��ور نیاز اس��ت. 
ح��دود 10 س��ال قبل، دولت 
س��اخت  گرف��ت  تصمی��م 
نیروگاه ها را به بخش خصوصی 
واگ��ذار کند، اما به دلیل آنکه 
بخش خصوصی از ش��ش سال 
پی��ش تمای��ل به حض��ور در 
ای��ن عرصه نش��ان نمی دهد، 
ساخت نیروگاه های جدید در 
کشور متوقف شد و امسال به 
بحران تامی��ن انرژی در زمان 
کردیم.  برخ��ورد  مصرف  اوج 
فاحتیان،  هوشنگ  متاسفانه 
مع��اون وزیر نیرو در امور برق 
در جم��ع خبرنگاران رس��ما 
اعام ک��رده که س��ال آینده 
نی��ز بح��ران تامین ب��رق در 
ایام اوج مصرف وجود خواهد 
ک��رده  تاکی��د  وی  داش��ت. 
که ج��ز با هم��کاری صنایع، 
را   94 تابس��تان  نمی توانی��م 
برق پش��ت  نوبت بندی  بدون 
س��ر بگذاری��م. صنع��ت برق 
ایران که پس از جنگ رش��د 
بسیار خوبی داشت و عاوه بر 
خودکفایی، نوبت بندی برق در 
ایام اوج مصرف را به دفترچه 
امروز  فرستاد،  خاطرات مردم 
دیگر نمی تواند نیازهای برقی 
جامع��ه را تامی��ن کن��د، زیرا 
س��اخت نیروگاه ها در کش��ور 
مسئوالن  شده اس��ت.  متوقف 
وزارت نیرو برای جلوگیری از 
اجرای  خاموشی های گسترده 

ط��رح تعطیات و تعمیرات را 
در دستور کار دارند. براساس 
این ط��رح، صنای��ع داوطلب، 
براس��اس تفاهمی که با توانیر 
انجام می ش��ود، شیفت کاری 
خود را در زم��ان اوج مصرف 
متوق��ف ک��رده و به س��اعات 
دیگ��ری موک��ول می کنن��د. 
معاونت  خوش خلق،  غامرضا 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر 
ام��روز« می گوید  به »فرصت 
که این طرح همه س��اله اجرا 

می شود. 
وی اضاف��ه می کند: س��ال 
گذش��ته ب��ا هم��کاری بخش 
س��ایر  و  کش��اورزی  صنعت، 
مصرف کنندگان ی��ک هزار و 
تابس��تان،  930 م��گاوات در 

کاهش پیک داشته ایم. 
خوش خلق همچنین زمان 
اوج مصرف تابس��تان آینده را 
ح��دود 100 روز پیش بین��ی 
می کن��د و از در نظرگرفت��ن 
مش��وق هایی ب��رای صنایع یا 
س��ایر واحده��ای تولیدی که 
نی��رو  وزارت  طرح ه��ای  در 
برای کاهش مصرف مشارکت 

می کنند، خبر می دهد. 
توزیع  هماهنگی  معاون��ت 
ش��رکت توانی��ر با اش��اره به 
اجرای طرح ذخیره عملیاتی 
ک��ه از س��ال گذش��ته اجرا 
ش��ده، بی��ان می کن��د: قصد 
داری��م این طرح را توس��عه 
دهی��م. س��ال گذش��ته این 
طرح ب��رای صنایع با مصرف 
باالی یک مگاوات اجرا ش��د. 
ت��اش می کنیم با هماهنگی 
صنای��ع در س��اعاتی که نیاز 
اس��ت، بار ش��بکه را کاهش 
از  ی��ا مدیری��ت کنیم.  داده 
کمک صنایع اس��تفاده کرده 
هم��کاری،  ای��ن  ازای  در  و 
پاداش��ی برای آنه��ا در نظر 

خواهیم گرفت. 
وی کل پ��اداش پرداخ��ت 
ش��ده توسط وزارت نیرو برای 
اج��رای طرح ه��ای کاهن��ده 
مصرف را ح��دود 20 میلیارد 
اع��ام می کند. معاون  تومان 
هماهنگ��ی و توزیع ش��رکت 
توانیر اضاف��ه می کند که این 
مبالغ در قال��ب تخفیف هایی 
روی قب��ض برق مش��ترکان، 

اعمال شده  است. 
رد و تایید 
بخش خصوصی

مش��اور  حج��ت،  مس��عود 
مدیرعام��ل صانی��ر تصمی��م 
وزارت نی��رو در زمینه اجرای 
ط��رح تعطیات و تعمیرات را 

منطقی توصیف می کند. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
نیروگاه یک  احداث  می  گوید: 
فرآین��د زمان بر ب��وده و بدون 
ش��ک وزارت نی��رو راهی جز 
صنایع  مش��ارکت  از  استفاده 
ندارد. تا تابستان زمان زیادی 
باقی نمانده و نمی توان معجزه 
ک��رد. بنابرای��ن اگ��ر من هم 
ج��ای متولی��ان وزارت نی��رو 
بودم، همین روند را در پیش 

می گرفتم. 
حجت در پاسخ به این پرسش 
که چند س��ال اس��ت ساخت 
نیروگاه در کشور متوقف شده، 
عنوان می کند: از پنج تا ش��ش 
س��ال قبل روند ایجاد نیروگاه 
جدید در کش��ور کند شد. اما 
محم��د فارس��ی، مدیرعام��ل 
ش��رکت یاس��ان به عنوان یک 
تاکی��د می کند که  صنعتگ��ر 
مش��وق های وزارت نی��رو برای 
در  بخش خصوصی  مش��ارکت 
طرح تعمیرات و تعطیات کافی 
نیست و تصمیم این وزارتخانه 
در براب��ر کار بزرگ��ی که قصد 
انجام آن را دارد، بسیار کوچک 

اس��ت. بنابراین متولی��ان این 
بخش باید شیوه های دیگری را 

در پیش بگیرند. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
که  تخفیف های��ی  می گوی��د: 
دولت به بخ��ش صنعت برای 
تغییر س��اعات کار می دهد به 
قدری کم اس��ت که یک دهم 
هزینه های اضافی تولیدکننده 

را هم جبران نمی کند. 
فارس��ی تاکی��د می کند که 
اگ��ر کارفرمایی فق��ط اندکی 
اقتصادی آش��نایی  با مباحث 
داشته باشد، با دولت همکاری 
زی��را تنش های  نخواهد کرد. 
ناشی از جابه جایی ساعت کار 
برای  اضافی  پرداخت ه��ای  و 
تغییر شیفت، بسیار زیاد بوده 
و هزینه ه��ای هنگفت��ی برای 
تولیدکنندگان ایجاد می کند. 
ریی��س  محمدپارس��ا 
انرژی  ص��ادرات  فدراس��یون 
با تاکید بر اینکه اس��تفاده از 
چنی��ن راه حلی تنه��ا یک راه 
موقتی است و زیان هایی را در 
پی دارد، ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: تعطیلی صنایع در 
ای��ام اوج مص��رف، ب��ه تولید 
با  لطم��ه وارد می کن��د. زیرا 
وج��ود تعطی��ل ش��دن واحد 
صنعت��ی، هزینه های کارگری 

سر جای خود باقی می ماند. 
در  می ده��د:  ادامه  پارس��ا 
حال حاض��ر صنایع ب��ا تمام 
ظرفیت خ��ود کار نمی کنند. 
اگ��ر دوره تولی��د ب��ه 10 ماه 
از سال محدود ش��ود، هزینه 
تمام ش��ده کاال افزایش یافته 
و تولیدات ایرانی قدرت رقابت 

خود را از دست می دهد. 
البت��ه وی ب��ر ای��ن ب��اور 
اس��ت ک��ه وزارت نی��رو، در 
تابستان های گذشته خاموشی 
اجباری به بخش صنعتی داده 

 است. 
رییس فدراس��یون صادرات 
انرژی و صنایع وابس��ته ایران 
به دول��ت پیش��نهاد می کند 
ک��ه به جای خاموش��ی دادن 
به بخش صنع��ت، نوبت بندی 
برای واحدهای مس��کونی در 
نظر بگیرند. زیرا مردم ترجیح 
می دهند سه ساعت خاموشی 
را تحم��ل کنن��د ام��ا قیمت 
مواد غذای��ی ه��ر روز افزایش 

پیدا نکند. 
وی در پاس��خ به این پرسش 
که چرا بخش خصوصی تمایلی 
به ساخت نیروگاه ندارد، عنوان 
می کند: نیروگاه های خصوصی 
همواره 10 تا 11 هزار میلیارد 
تومان از دولت بابت فروش برق 
طلبکار هستند، درحالی که این 
افراد در جریان خصوصی سازی 
نیروگاه ها، 30 درصد بهای آن 
را پرداخت کرده و بقیه اقساط 
را بای��د از مح��ل ف��روش برق 

تامین کنند. 
می ده��د:  ادام��ه  پارس��ا 
ب��ه  نی��رو  بدهی ه��ای وزارت 
تولیدکنندگان برق سبب شده 
آنه��ا نتوانند اقس��اط خ��ود را 
تولیدکنندگان  کنند.  پرداخت 
برق مجبورند عاوه بر پرداخت 
اقس��اط، به��ره دیرک��رد ه��م 
پرداخت کنند در نتیجه جاذبه 
س��رمایه گذاری ب��رای احداث 
نیروگاه به حداقل رسیده است. 

وی ب��ر این باور اس��ت که 
فق��ط ش��به دولتی ها که پول 
مازاد کاف��ی در اختیار دارند، 
ب��ا ای��ن امی��د که تا دو س��ه 
س��ال دیگر بهای برق واقعی 
می ش��ود، حاضرند در ساخت 
نیروگاه سرمایه گذاری کنند. 

صادرات  فدراس��یون  رییس 
ان��رژی و صنایع وابس��ته ایران 
می گوی��د: وزارت نیرو به دلیل 
وجود معضل ت��ورم در جامعه، 
طی دو س��ال اخیر از اختیارات 
قانونی خود برای افزایش قیمت 
برق اس��تفاده نکرده است. ضرر 
این تصمیمات هم فقط متوجه 
نیروگاه های خصوصی می شود. 
می کن����د:  اضاف�����ه  وی 
اگ��ر مدیری��ت ب��رق دس��ت 
باش�����د،  بخش خصوص���ی 
سرمایه گذار به راحتی می تواند 
پ��ول خود را از محل پرداخت 
قبوض دریافت کند. اما دولت 
حتی حاضر نیست برق برخی 
صنایع بزرگی را که به وزارت 
نیرو بدهکار هستند قطع کند. 
پارس����ا بی�����ان می کند: 
خاموش��ی دادن به صنایع هم 
به ضرر وزارت نیرو است و هم 

بخش تولید آسیب می بیند. 

دولت راهکار فرار از خاموشی سال آینده را همکاری بخش صنعت در ایام پیک می داند

»تعطیالتوتعمیرات«ازنگاهبخشخصوصی

مقام��ات ایران��ی در ماه ه��ای 
خط��اب  س��خنانی  در  اخی��ر 
ب��ه مش��تریان بالق��وه اروپایی، 
در  گاز  بالق��وه  تولید کنن��دگان 
دری��ای خ��زر و همچنین ترکیه 
که بخ��ش قابل توجه��ی از خط 
لوله پروژه کریدور گاز جنوبی از 
آن می گذرد، هشدار داده اند که 
بدون مشارکت ایران بهره برداری 
از ای��ن پ��روژه س��ال ها به طول 
انجامی��د و حتی ممکن  خواهد 
اس��ت این خط لول��ه هیچ گاه به 

بهره برداری نرسد . 
پ��روژه کری��دور گاز جنوب��ی 
به جهت ت��اش اتحادی��ه اروپا 
ب��ه منظور تن��وع بخش��یدن به 
منابع تامی��ن گاز خود و کاهش 
اتحادیه به روسیه  این  وابستگی 
در زمینه تامین انرژی مورد نیاز 
اروپ��ا در پی تیره ش��دن روابط 
مسکو با بس��یاری از کشورهای 
غربی به دلیل آنچه غرب دخالت 
روس��یه در اوکراین می خواند از 
اهمیت بس��یار زیادی برخوردار 

است. 
ب��ا نگاه��ی س��ریع به نقش��ه 
می توان به آس��انی متوجه ش��د 
که چ��را ایران به عن��وان دارنده 
بیش��ترین ذخای��ر گاز در جهان 
در بهتری��ن موقعیت و ش��رایط 
برای ص��دور گاز و متصل کردن 
کشورهای فروشنده گاز به اروپا 
است. اش��تیاق ایران برای صدور 
گاز خ��ود به اروپ��ا، تحریم های 
بین الملل��ی که به بهان��ه برنامه 

هس��ته ای تهران علیه این کشور 
وضع ش��ده، مانعی بسیار جدی 
ب��ر س��ر راه ص��دور گاز ایران یا 
مش��ارکت ته��ران در پروژه های 
چن��د ملیتی احداث خ��ط لوله 
جهت ص��ادرات گاز به بازارهای 

جهانی و اروپایی بوده است . 
هم اکنون ماه ها است که ایران 
س��یگنال هایی  ارسال  مش��غول 
مبن��ی ب��ر آمادگی این کش��ور 
جهت مش��ارکت در خط لوله در 
حال احداث کریدور گاز جنوبی و 
ورود به بازارهای گاز اروپا است. 
مهم تری��ن پیامی ک��ه تاکنون از 
س��وی تهران ارسال شده در ماه 
آگوست توسط معاون سابق وزیر 
نفت ای��ران بود ک��ه از آمادگی 
کشورش برای احیای پروژه خط 
لوله نابوکو خبر داد . علی ماجدی 
از مقام��ات س��ابق وزارت نف��ت 
ای��ران اعام کرد که کش��ورش 
آماده اس��ت از طری��ق خط لوله 
نابوک��و گاز به اروپ��ا صادر کند . 

ابت��دای ماه فوری��ه عزیزاهلل  در 
رمضان��ی، مدی��ر بخ��ش روابط 
خارجی شرکت ملی گاز ایران بنا 
به دالیل سیاسی حاضر به خرید 
و واردات گاز از ایران نیستند به 
همین دلیل وی راه حل س��ومی 
را در ای��ن زمین��ه مط��رح کرد . 
رمضانی در ادامه توضیحات خود 
افزود:  پیش��نهاد ما صادرات گاز 
ترکمنستان و آذربایجان ازطریق 
احداث خط لوله در ایران و عبور 
آن از خ��اک ترکی��ه بود چرا که 
اقتصادی تری��ن  ای��ران  مس��یر 
مس��یر ممک��ن جه��ت احداث 
خ��ط لول��ه و ص��ادرات گاز ب��ه 
اروپا اس��ت . این درحالی اس��ت 
که براس��اس پ��روژه نابوکو قرار 
ب��ود که خط لول��ه انتقال گاز از 
خاک گرجستان آغاز و از طریق 
م��رز ایران به ترکیه و س��پس از 
آنجا به اروپا برسد . گفتنی است 
هم اکنون ای��ران خط لوله ای در 
اختی��ار دارد ک��ه از طری��ق آن 

س��االنه 10 میلیارد متر مکعب 
گاز ب��ه ترکی��ه ص��ادر می کند . 
تاش ها ب��رای تنوع بخش��یدن 
ب��ه منابع تامین ان��رژی اروپا در 
حال��ی صورت می پذی��رد که در 
س��ال 2014 میادی روس��یه با 
تامی��ن 155 میلیارد متر مکعب 
بزرگ تری��ن  و  اصلی تری��ن  گاز 
صادرکننده گاز به اروپا به شمار 

می رود.
برای تحقق پروژه کریدور گاز 
جنوبی و اثرگذاری آن روی گاز 
وارداتی از روس��یه ب��ه اروپا این 
پروژه نیازمند س��اخت و احداث 
چندی��ن خ��ط لول��ه در ح��وزه 

دریای خزر و ایران است. 
 BP براس��اس تخمین شرکت
از وضعی��ت ان��رژی جه��ان در 
س��ال 2014، ذخای��ر گاز ایران 
مترمکعب  تریلیون  حدود 33/8 
اس��ت. ای��ن درحالی اس��ت که 
از  با برخ��ورداری  ترکمنس��تان 
17/5 میلی��ارد مترمکعب ذخایر 

گازی چهارمین کشور برخوردار 
از ذخایرگاز طبیع��ی در دنیا به 

شمار می رود . 
در این میان کشورهای اروپایی 
به خوبی از ای��ن واقعیت آگاهند 
ک��ه چنانچ��ه ته��ران بخواهد از 
اهرم ه��ای فش��ار خود اس��تفاده 
کند در بهره ب��رداری از خط لوله 
کریدور گاز جنوبی با مش��کاتی 
نظی��ر قط��ع مک��رر گاز مواجه 
خواهند ش��د . در همین راس��تا 
به گفته ی��ک نماین��ده مجلس 
در ته��ران، پارلمان این کش��ور 
قص��د دارد در واکنش ب��ه ادامه 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه این 
کشور با تصویب طرحی صادرات 

گاز به اروپا را تحریم کند . 
عب��دل وحید فیاض��ی معتقد 
اس��ت هم اکن��ون و ب��ا توجه به 
مش��کات ایجاد ش��ده در روند 
ص��ادرات گاز روس��یه ب��ه اروپا 
ای��ران به عن��وان یک��ی از منابع 
اصل��ی تامین انرژی م��ورد نیاز 
اروپا مطرح ش��ده است . وی در 
گفت وگو ب��ا تس��نیم در تهران 
تحریم ه��ای  چنانچ��ه  گف��ت: 
اتحادی��ه اروپا علیه ای��ران ادامه 
یافته یا ش��دیدتر ش��وند، تهران 
می توان��د از اهرم خود در زمینه 
ص��دور گاز ب��ه اروپا ب��ه منظور 
مقابل��ه به مثل ب��ا اتحادیه اروپا 

استفاده کند . 
ترجمه:  معراج آگاهی
منبع:  
financialtribune.com

اروپا باید منابع گازی ایران را جدی بگیرد
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همکاری مسکو برای 
تولید سوخت هسته ای در ایران

سفیر تهران در مس��کو گفت: براساس تفاهم نامه 
مش��ترک، ایران و روس��یه توافق کردند با همکاری 
یکدیگر در ایران سوخت مشترک تولید کنند و این 
در راستای برنامه های درازمدتی است که کشورمان 

برای تولید سوخت هسته ای دارد. 
به گزارش مهر، مهدی س��نایی، س��فیر کشورمان 
در روس��یه در حاش��یه همایش »نظ��ام بین الملل، 
تح��والت منطقه ای و سیاس��ت خارج��ی جمهوری 
اس��امی ای��ران« در پاس��خ به س��وال مه��ر درباره 
خب��ر انعقاد قرارداد مش��ترک س��وخت بین ایران و 
روس��یه، گفت: این یک یادداش��ت تفاهم است. در 
11 نوامبر، س��ه سند بین سازمان انرژی اتمی ایران 
و روس اتم امضا ش��د که یکی از آنه��ا موافقت نامه 
همکاری های صلح آمیز هس��ته ای ب��ود که در واقع 
تمدید موافقت نامه ای بود که در اوایل دهه 90 امضا 

شده است. 
وی اف��زود: س��ند دوم، ق��رارداد س��اخت نیروگاه 
بوش��هر 2 و 3 بود که تمهیدات کلنگ زنی و ش��روع 
ب��ه کار آن در ح��ال فراهم ش��دن اس��ت و امیدوار 
هستم در شهریور ماه س��ال آینده به صورت رسمی 
کار س��اخت نیروگاه شماره 2 بوشهر آغاز شود. یک 
یادداش��ت تفاهم همکاری بین دو کش��ور در زمینه 
تولید مش��ترک سوخت امضا شد که این قدم بسیار 
مثبتی در تعمیق همکاری های هس��ته ای دو کشور 
بوده و این س��ند در روند گفت وگوهای ایران و 5+1 

نیز بسیار مورد توجه و مفید است. 
وی درباره جزییات این س��ند، گفت: براساس این 
سند، ایران و روس��یه اعام می کنند که بنا دارند با 
همکاری یکدیگر در ایران س��وخت مش��ترک تولید 
کنند و این در راس��تای برنامه های درازمدتی است 
که جمهوری اس��امی ای��ران برای تولید س��وخت 

هسته ای دارد. 

موافقت وزارت نیرو با قیمت منطقی 
خرید برق تولید شده از گاز مشعل ها

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت گفت: وزارت 
نیرو با قیمت هفت یا هش��ت سنت برای خرید برق 
تولید شده از گازهای همراه نفت موافق است و این 
قیمت را منطقی می دان��د، اما می گویند منابع الزم 

برای خرید برق از این پروژه ها در اختیار نیست. 
 عل��ی کاردر در گفت وگو با فارس، اظهار داش��ت: 
متقاضی��ان برای مزایده گازهای همراه نفت مراجعه 
کرده اند و به دلیل اینکه هر ش��رکت بهره بردار نفتی 
در محدوده خود اقدام به ثبت نام از متقاضیان کرده، 
آمار آخرین تعداد هنوز تکمیل نش��ده است، اما 10 
تا 12 ش��رکت برای حضور در مزایده گازهای همراه 

نفت، مراجعه کرده اند. 
 وی اف��زود: وزارت نیرو با قیمت هفت یا هش��ت 
س��نت برای خرید برق تولید شده از گازهای همراه 
نفت موافق است و این قیمت را منطقی می داند، اما 
می گوید منابع الزم برای خرید برق از این پروژه ها را 
در اختیار نداریم که به همین دلیل قرار شد، درباره 

تامین این منابع رایزنی  شود. 
 مدیر س��رمایه گذاری شرکت ملی نفت در پاسخ 
به پرسش��ی درباره امکان صادرات برق تولید شده 
از گازه��ای همراه نفت گفت: وزارت نیرو می گوید 
ای��ن برق پای��دار و باثب��ات نیس��ت و هزینه  های 
انتق��ال آن ه��م برای صادرات زیاد اس��ت که این 
مس��ئله در محدوده تخصصی خودشان است و ما 
در مورد آن تخصصی نداریم. مدیر سرمایه گذاری 
ش��رکت ملی نفت تصریح ک��رد: به طورکلی وزارت 
نی��رو موافق اس��ت که ب��رق باید ب��ا قیمت هفت 
یا هش��ت س��نت از پروژه های تولید ب��رق از گاز 
همراه نفت خریداری ش��ود تا این پروژه ها از نظر 

اقتصادی منطقی ش��وند. 
 وی ادام��ه داد: در بخش های��ی که وزارت نفت 
خود به برق نیاز داش��ته باش��د برق تولید شده در 
ای��ن پروژه ها را خریداری خواهد کرد که بیش��تر 
در همی��ن بن��ادر و مناط��ق دریای��ی خواهد بود. 
کاردر اف��زود: در جاهایی مانند خارک وزارت نفت 
توربی��ن  مازاد دارد، اما در مناطقی مانند الوان که 
به منطقه آزاد تبدیل ش��ده، برای توسعه، به برق 
تولید ش��ده از گاز همراه نف��ت میادین دریایی و 
فات قاره ایران نیاز خواهد داشت و طبعا مشتری 

این برق خواهد بود. 
گفتنی اس��ت مزایده گازهای هم��راه نفت که در 
مش��عل ها می سوزد، در آبان ماه سال جاری آغاز شد 
و متقاضیان تا 15 اسفند برای شرکت در این مزایده 
فرصت دارند. ش��رکت ملی نف��ت در این مزایده گاز 
ت��رش همراه نف��ت را با قیمت مناس��بی و در مدت 
زم��ان محدود در اختیار متقاضی��ان قرار می دهد تا 
با اس��تفاده از این گاز برق تولید کنند. کارشناسان 
معتقدند قیمت گذاری منطقی برای خرید برق تولید 
ش��ده، کلید اس��تفاده از این گازه��ا و جلوگیری از 
سوزانده ش��دن گاز معادل یک فاز پارس جنوبی در 

مشعل میادین نفتی است.

ایران روزی 2.8 میلیون 
بشکه نفت تولید می کند

اداره اطاعات ان��رژی آمریکا از کاهش 100 هزار 
بشکه ای تولید سوخت مایع ایران در ژانویه و فوریه 
2015 خبر داد و اعام کرد: تولید نفت خام ایران در 
این دوره 2.8 میلیون بش��که در روز بوده که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است. 
به گزارش تسنیم، اداره اطاعات انرژی آمریکا در 
جدیدترین گزارش خود موسوم به »دسترسی پذیری 
و قیمت نف��ت و فرآورده های نفتی تولید ش��ده در 
کش��ورها به جز ایران« از کاهش تولید سوخت مایع 

ایران در دو ماه ژانویه و فوریه 2015 خبر داد. 
براس��اس این گ��زارش تولید س��وخت مایع ایران 
ش��امل نفت خام و میعان��ات گازی در ژانویه و فوریه 
2014 بال��غ بر 3.4 میلیون بش��که در روز بوده که 
این رقم در دوره مشابه سال جاری 100 هزار بشکه 
در روز کاهش یافته و به 3.3 میلیون بش��که در روز 

رسیده است. 
از ای��ن رقم 2.8 میلیون بش��که در روز مربوط به 
تولید نفت خام ایران بوده اس��ت. بر این اساس تولید 
نفت خ��ام ایران در ژانویه و فوریه 2015 نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته و در سطح2.8 

میلیون بشکه در روز باقی مانده است. 
این گزارش کل تولید نفت اوپک در دو ماه نخست 
2015 را 30 میلی��ون بش��که در روز اعام کرده که 
این رقم نس��بت به مدت مشابه سال قبل 200 هزار 

بشکه در روز کاهش داشته است. 

افزایش تولید نفت لیبی

رویترز اعام کرد: پس از ماه ها روند کاهشی تولید 
نفت در لیب��ی، تولید نفت این کش��ور آفریقایی به 

400 هزار بشکه در روز افزایش یافت. 
 به گ��زارش فارس به نقل از رویت��رز، تولید نفت 
لیبی طی روزهای گذش��ته با افزایش مواجه ش��د و 
به 400 هزار بش��که در روز رس��ید. تولید نفت این 
کشور طی ماه های گذشته به حدود 350 هزار بشکه 
در روز کاهش یافته بود. با درگیر ش��دن این کشور 
در جنگ داخلی، تولید نفت در این کش��ور از 1.65 
میلیون بش��که در روز در سال 2010 به حدود یک 
پنجم سقوط کرده بود. پیش تر مقامات این کشور از 
احتمال توقف تولید نف��ت به دلیل حمله گروه های 
مس��لح به میادین نفتی این کشور خبر داده بودند. 
مدیریت مناب��ع نفتی لیبی به دلی��ل درگیری های 
سیاسی گس��ترده در سطح این کش��ور همچنان با 
ابهام مواجه اس��ت چرا که وزیر نفت این کش��ور در 

حال حاضر مورد تایید مجامع بین المللی نیست. 

مشترکان دارای مولد برق
سوخت یارانه ای می گیرند

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان تهران 
گفت: مش��ترکان دارای مولد ه��ای برق اضطراری از 
س��وخت یارانه ای برخوردار خواهند شد. بهنام بیات 
در گفت وگو با ایرنا افزود: سهمیه سوخت مورد نیاز 
موتورهای مولد برق مش��ترکان با همکاری شرکت 
پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه ته��ران در اختیار 
آن��ان قرار خواهد گرفت. وی گفت: در بررس��ی های 
صورت گرفته مش��خص ش��د تعدادی از مشترکان 
دماون��دی دارای موتوره��ای مولد ب��رق اضطراری 
کوچک و بزرگ بوده که می توانند در زمان های پیک 
بار وارد شبکه شده و بخشی از بار مورد نیاز شبکه را 
تامین و از خاموشی های احتمالی جلوگیری کنند. 

بیات افزود: استفاده از توان این مشترکان نیازمند 
ارتباط مناس��ب با آنان و در نظر گرفتن تس��هیات 
الزم از جمل��ه س��وخت ب��ود که بر همین اس��اس 
جلس��ه ای با مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه تهران برگزارش��د. مع��اون بهره برداری 
شرکت توزیع برق استان تهران گفت: در این جلسه 
مقرر شد فهرست مش��ترکان در ابتدای اردیبهشت 
ماه س��ال آینده به شرکت پخش فرآورده های نفتی 
ارس��ال تا پس از مشخص شدن میزان سهمیه مورد 

نیاز دراختیار مشترکان موردنظر قرار گیرد. 
وی اف��زود: با ه��دف کمک به صنای��ع کوچک و 
تشویق آنها به سرمایه گذاری در مولدهای اضطراری، 
س��وخت یارانه ای نیز بعد از تایید شرکت توزیع برق 

استان تهران به این صنایع تعلق خواهد گرفت. 
بیات افزایش رضایت مندی مش��ترکان درخصوص 
تامین سوخت و جلوگیری از خاموشی های احتمالی 
را مهم ترین هدف دانست و تاکید کرد: ایجاد انگیزه 
برای متقاضیان جدید به منظور س��رمایه گذاری در 
مولدهای اضطراری از اهداف دیگر این اقدام است. 
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ساماندهی مراجعه نمایندگان 
دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی

ش��اید بتوان تصویب قانون بهبود مس��تمر فضای 
مجل��س  در  س��ال 1390  اواخ��ر  در  کس��ب و کار 
ش��ورای اس��المی را که با پیگی��ری و تالش هیات 
نماین��دگان دوره هفتم و به خصوص هیات رییس��ه 
وقت اتاق ایران به سرانجام رسید، یکی از مهم ترین 
دستاورد های این دوره از فعالیت نمایندگان پارلمان 
بخش خصوصی دانست. قانونی که از ابتدا با مخالفت 
دولت دهم روبه رو شد و متاسفانه هنوز هم برخی از 
آیین نامه های آن تدوین نشده و بعضی از کمیته های 

آن تشکیل نشده است. 
یک��ی از ای��ن کمیته ها که هنوز ب��ه مرحله عمل 
و اجرا در نیامده اس��ت »کمیته ساماندهی مراجعه 
نماین��دگان دس��تگاه های اجرای��ی ب��ه واحد ه��ای 
تولیدی« است که موضوع ماده 7 این قانون است. 

در ماده 7 قانون بهبود مس��تمر فضای کسب و کار 
آمده است: 

ب��ه منظ��ور س��اماندهی و کاه��ش مراجعه های 
نماین��دگان دس��تگاه های اجرای��ی ب��ه واحد های 
تولی��دی، افزای��ش اعتم��اد متقابل می��ان دولت و 
کار آفرینان و در راس��تای تحقق دولت الکترونیک، 
انس��انی  و س��رمایه  توس��عه مدیری��ت  معاون��ت 
رییس جمه��ور موظف اس��ت با تش��کیل »کمیته 
ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی 
به واحد های تولی��دی« ضمن دعوت از نمایندگان 
پیش نوی��س  اتاق ه��ا،  و  رب��ط  دس��تگاه های ذی 
آیین نام��ه هرگونه بازدی��د و مراجع��ه نمایندگان 
دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی را تدوین 

و به تصویب هیات وزیران برساند. 
همان ط��ور که از متن قانون مس��تفاد می ش��ود، 
انس��انی  س��رمایه  و  مدیری��ت  توس��عه  معاون��ت 
رییس جمهور موظف به تشکیل کمیته مزبور است. 
ای��ن کمیته که ب��ا حضور نمایندگان دس��تگاه های 
اجرای��ی و همین ط��ور نمایندگان اتاق ها تش��کیل 
می ش��ود وظیفه تدوین آیین نامه هرگونه مراجعه و 
بازدید نمایندگان دس��تگاه های اجرایی از واحد های 

تولیدی را بر عهده خواهد داشت. 
اس��تحضار داری��د که در ح��ال حاض��ر یکی از 
معض��الت واحد ه��ای تولیدی و صنعت��ی، مراجعه 
گاه و بی��گاه نماین��دگان دس��تگاه های اجرای��ی به 
بهانه ه��ای مختلف به ای��ن واحد ها و مطالبه برخی 
اس��ناد و م��دارک اس��ت. مراجعه هایی ک��ه گاهی 
بی م��ورد، س��لیقه ای و گاهی تک��راری و به صورت 
موازی با سایر س��ازمان ها بوده و باعث اتالف وقت 
و ان��رژی مدیران این واحدها می ش��ود و در برخی 
موارد از نظر جو و فضای داخلی بنگاه برای مدیران 

آن واحد تبعات ایجاد می کند. 
تهیه کنندگان پیش نوی��س این قانون و همچنین 
قانون گذار با درک درس��ت از این قبیل مشکالت و 
تبع��ات مترتب ب��ر آن، موض��وع را به خوبی در ماده 
7 ای��ن قان��ون مدنظ��ر ق��رار داده و راه حلی اصولی 
برای س��اماندهی این قبیل مراجعات اندیشیده اند تا 
م��وارد ضروری به صورت قانونمند و با حداقل هزینه 
مادی و معنوی و صرف وقت به سرانجام برسد و در 
درازمدت به صورتی کامال غیر حضوری و الکترونیک 

انجام شود. 
بس��یار ضروری اس��ت اینک که حدود سه سال از 
تصویب و ابالغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 
می گذرد منتخبان دوره هش��تم هی��ات نمایندگان 
اتاق ای��ران اجرای تمام مواد ای��ن قانون و از جمله 
ماده 7 آن را در دستور کار فوری خود قرار داده و با 
هماهنگی با معاونت مربوط در نهاد ریاست جمهوری 
در اسرع وقت نس��بت به تشکیل کمیته ساماندهی 
مراجع��ات به واحد های تولیدی اقدام کرده و هر چه 
سریع تر نسبت به تهیه پیش نویس آیین نامه هرگونه 
بازدید و مراجعه نمایندگان دس��تگاه های اجرایی به 
واحد های تولیدی همت گمارند تا پس از تصویب در 

هیات وزیران جهت اجرا ابالغ شود. 
بدیهی است، پس از تدوین و ابالغ آیین نامه مزبور 
نمایندگان اتاق ها در هر استان  باید بر حسن اجرای 
این آیین نامه نظارت دقیق و مس��تمر داشته باشند 
تا از هرگونه مراجعه خودسرانه، سلیقه ای و بی مورد 
به واحدهای تولیدی جلوگیری ش��ده و گام دیگری 
در جهت بهبود ش��رایط و فضای کسب و کار برداشته 

شود. 

نقشه راه اصالح نظام اداری 
به زودی پیاده سازی می شود

معاون توس��عه مدیریت، منابع و امور اس��تان های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محور کار این 
معاونت بر مبنای قانون مدیریت خدمات کش��وری 
و ابالغیه های س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

است .
ب��ه گ��زارش ش��اتا؛ عل��ی یزدان��ی در نشس��ت 
معاونان توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها با بیان ای��ن مطلب افزود: 
عالوه بر قوانین یاد ش��ده قوانی��ن مربوط به معدن، 
تج��ارت، نظام صنفی، رفع موانع تولید و ده ها قانون 
مرتبط ب��ا ماموریت های این وزارتخانه باید توس��ط 
مدیران معاونان توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان ها به خوبی مطالعه و 

در اجرا به آن استناد شود.
یزدان��ی در ادامه با بیان اینکه ما به دنبال افزایش 
رضایتمن��دی در مجموعه نظ��ام و حوزه های کاری 
خود هستیم، یادآور شد: پرهیز از مکاتبات بی مورد و 
تکراری؛ پاسخگویی سریع به مکاتبات؛ جلوگیری از 
سرگردانی ارباب رجوع و انجام مالقات های عمومی 
با کارکنان و ارباب رجوع؛ همگی در ایجاد و افزایش 

این رضایتمندی موثر هستند.

کس��ب و کار  فضای  بهب��ود 
دول��ت  ش��عار  کلیدی تری��ن 
فعالیتش  ابت��دای  یازدهم در 
بود ام��ا حاال با گذش��ت 18 
ماه از فعالیت این دولت، هنوز 
اج��رای قانون بهبود مس��تمر 
گیرو دار  در  کسب و کار  فضای 

آیین نامه ها مانده است. 
اکنون سه س��ال از تصویب 
قان��ون بهبود مس��تمر فضای 
کس��ب و کار می گ��ذرد. ای��ن 
ات��اق  هم��کاری  ب��ا  قان��ون 
نمایندگان  و  ای��ران  بازرگانی 
اس��المی  ش��ورای  مجل��س 
نوشته ش��د و در 29 ماده در 
سوم اس��فند ماه سال 1390 
ب��ه تصویب مجلس ش��ورای 
اس��المی رسید اما دولت دهم 
هی��چ آیین نام��ه ای را ب��رای 
اج��رای این قانون ننوش��ت و 
تا پایان این دولت تقریبا هیچ 
ماده ای از این قانون به غیر  از 
تشکیل ش��ورای گفت وگو که 
در م��اده 11 این قانون آورده 

شده، اجرایی نشد. 
ب��ا آم��دن دول��ت یازدهم 
درب��اره م��وادی از این قانون، 
دس��تورالعمل  و  آیین نام��ه 
نوش��ته ش��د ام��ا در آخرین 
گ��زارش مرک��ز پژوهش های 
مجل��س ک��ه در م��رداد ماه 
س��ال جاری منتشر شد، اشاره 
شد که هنوز 66 درصد از این 

قانون اجرایی نشده است. 
ریی��س  رحمان��ی،  رض��ا 
معادن  و  صنایع  کمیس��یون 
در  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 

وضعی��ت  آخری��ن  درب��اره 
اجرای��ی ش��دن ای��ن قانون 
اینکه  با  »متاسفانه  می گوید: 
این قانون در اسفندماه سال 
مجلس  ریی��س  توس��ط   90
ابالغ شد  اس��المی  ش��ورای 
اما دولت گذشته هیچ گامی 
این  آیین نامه های  نوشتن  در 
قان��ون نک��رد. ام��ا در دولت 
آیین نامه  از  بخش��ی  یازدهم 
و طبق گزارشی  نوشته شده 
ک��ه ب��ه م��ا داده ان��د بخش 
روند  آیین نامه ها  از  دیگ��ری 

نوشتن را طی می کنند.«
او همچنین درب��اره ماده 11 
این قانون بیان می کند: »تشکیل 
ش��ورای گفت وگو در این دولت 
به صورت دائم��ی درآمده و آقای 
طیب نیا وزیر اقتص��اد به صورت 
دائم��ی در این جلس��ه حضور 
دارند. اما انتظ��ار ما از دولت این 
است که گام های عملیاتی تری در 

زمینه اجرای این قانون بردارد.« 
به گفته رحمانی گام های دولت 
یازدهم برای اجرای این قانون 
تشکیل ش��ورای گفت وگو  در 
و احکامی که به دس��تگاه های 
مرب��وط در همین راس��تا ابالغ 
شده، محکم تر شده اما در حد 

ایده آل نیست. 
در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس آم��ده اس��ت: »قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار 
47 حک��م قانونی ب��ه تفکیک 
مج��ری دارد ک��ه از آن میان 
چه��ار م��ورد اجرایی ش��ده و 
هش��ت حک��م قانون��ی به طور 
ناقص یا با اثربخشی کم اجرایی 
شده اس��ت، اجرای چهار حکم 
قانونی غیرقابل ارزیابی است و 
31 حکم قانونی نیز تا مردادماه 

1393 اجرا نشده است.«
حاال انتظار برای اجرای این 
قان��ون، به ص��ورت مطالبه ای 

ب��رای بخش خصوصی درآمده 
اس��ت.  محمدرض��ا مرتضوی، 
دبیر خان��ه صنع��ت، معدن و 
تجارت ای��ران در این زمینه به 
»فرصت ام��روز« می گوید: »ما 
دیگر از دولت یارانه نمی خواهیم 
بلکه بهبود فضای کسب و کار و 
اج��رای قان��ون بهب��ود فضای 
کسب و کار مهم ترین درخواست 
ما از دولت است زیرا در صورت 
بهبود فضای کسب و کار می توان 
به خروج از رکود و رونق تولید 

امیدوار بود.«
قانون بهبود مس��تمر فضای 
کس��ب و کار به اذعان بسیاری از 
کارشناس��ان با توجه به حجم 
کم آن، قانونی مترقی و پیشرفته 
است که نقش بخش خصوصی 
و  سیاس��ت گذاری ها  در  را 
پررنگ ت��ر  تصمیم گیری ه��ا 
قدرتمن��د  ک��رد.  خواه��د 
در  بخش خصوص��ی  ش��دن 

تصمیم گیری ها یکی از مهم ترین 
درخواس��ت های این بخش در 
طول سال های گذشته است که 
می تواند به تحقق اصل 44 قانون 
اساسی کمک کند. کمیسیون 
فضای کسب و کار اتاق بازرگانی 
به طور ج��دی در حال پیگیری 

اجرایی شدن این قانون است. 
عل��ی نقی��ب، نای��ب رییس 
کسب و کار  فضای  کمیس��یون 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
در ای��ن ب��اره بی��ان می کند: 
»بسیاری از مواردی که در این 
قان��ون وعده داده ش��ده، هنوز 
اجرایی نش��ده و م��ا از اعضای 
شورای گفت وگو هم درخواست 
کرده ایم که هرچه سریع تر سایر 

مواد این قانون اجرایی شود.«
ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  او 
پرس��ش ک��ه ک��دام بخش ها 
اجرایی نش��ده اس��ت، اظهار 
می کند: »تس��هیالتی که قرار 
ب��ود به صنع��ت داده ش��ود، 
معافیت ه��ای مالیاتی صنعت، 
معافیت ه��ای بیمه ای و موارد 
هن��وز  از صنع��ت  حمایت��ی 
اجرایی نش��ده است و نوشتن 
ای��ن آیین نامه ه��ا مهم تری��ن 
درخواست ما از دولت است.«

این روزها که دیگر از یارانه 
تولید خبری نیست و حمایت 
وی��ژه ای ه��م از صنعتگ��ران 
انج��ام نش��ده، بهب��ود فضای 
کس��ب و کار تنها عاملی است 
که می تواند تولی��د داخلی را 
از رک��ود خارج ک��رده و حتی 
س��رمایه گذاران خارجی را به 
کش��ور جذب کند. عاملی که 
همچن��ان درگی��رو دار اجرای 

یک قانون مانده است. 

اجرای قانون کسب و کار مهم ترین مطالبه بخش خصوصی

بهبودفضایکسبوکاردرگیرآییننامهها

رییس کارگروه مدولباس گفت: ما نمی توانیم در شرایط 
کنونی مانع ورود لباس ها و برندهای غیرایرانی ش��ویم اما 
می توانیم شرایطی فراهم آوریم که برندهای ایرانی پررنگ 

شوند و رقابت سالمی میان این دو برقرار شود. 
ب��ه گ��زارش مهر، عل��ی مرادخان��ی، ریی��س کارگروه 
ساماندهی مدولباس در آیین گشایش چهارمین جشنواره 
بین الملل��ی مدولباس فجر که 11 اس��فندماه در س��الن 
نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار شد مدولباس را حوزه 
جوانی دانس��ت و افزود: لباس نماد اس��ت و نشان دهنده 
هویت، طرز تفکر و فرهنگ ماس��ت، حتی تبار اجتماعی 
آدم ها را از روی لباس ش��ان می توان مشخص کرد. از این 
رو اس��ت که وقتی فیلم ه��ای قدیمی را می بینیم برای ما 
مهم اس��ت که بازیگره��ا چگونه لباس می پوش��ند چون 
لباس گزاره ای اس��ت که براساس آن می توان شرایط آن 

زمان را تحلیل کرد. 
به گفته معاون هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد در تمام 
این س��ال ها آنگونه که باید و ش��اید به ح��وزه مدولباس 
توجه نشده و جشنواره مد و لباس می کوشد تا نگاه علمی 
و دقیقی به این حوزه داش��ته باش��د و دانشگاهیان را به 
صنعتگران نزدیک کند، اگر این جش��نواره بتواند این دو 

ش��اخه را به درس��تی کنار هم قرار دهد یعنی تولیدات ما 
را علم��ی و در عی��ن حال کاربردی کند رس��الت خود را 

انجام داده است. 
به گفته مرادخانی بخش مهمی که در حوزه مد و لباس 
باید به آن توجه ش��ود اقتصاد اس��ت چراکه در کشور ما 
بخ��ش قابل توجهی از فعالیت ه��ای اقتصادی به برندهای 
غیرایرانی مربوط می ش��ود. ش��اید این جشنواره بتواند به 

تولید و گسترش برندهای ایرانی کمک کند. 
رییس کارگروه س��اماندهی مد و لب��اس در ادامه بیان 
کرد: برنده��ای ایرانی که خیلی خ��وب فعالیت می کنند 
و پوش��اک مناسبی ارائه می دهند هم هستند اما به خاطر 
برخی تهدیده��ای اقتصادی از معرفی برن��د خود پرهیز 
می کنند. ما باید به آسیب شناس��ی این ماجرا بپردازیم و 
پوشاکی هماهنگ با فرهنگ ایرانی - اسالمی و همچنین 

سایز ایرانی تولید کنیم. 
مرادخان��ی با اش��اره به اینکه نمی ت��وان جلوی واردات 
پوش��اک غیرایرانی را گرفت، بی��ان کرد: ما نمی توانیم در 
ش��رایط کنونی و در دنیایی که همه کشورها و مردم شان 
در تعام��ل با یکدیگرند جلوی ورود پوش��اک غیرایرانی را 
بگیری��م اما باید رقابت درس��تی می��ان برندهای ایرانی و 
غیرایرانی وجود داش��ته باش��د و حض��ور طراحان ایرانی 
آنقدر پررنگ باشد که ورود پوشاک غیرایرانی به ایرانی ها 

آسیبی وارد نیاورد. 
چهارمی��ن جش��نواره بین الملل��ی مد و لب��اس از 11 
اس��فندماه در سالن نمایش��گاه های بین المللی تهران کار 
خود را آغاز کرده اس��ت. در این جش��نواره دستاوردهای 

20 استان به نمایش گذاشته شده است. 

مرادخانی در افتتاحیه جشنواره مدولباس فجر: 

شرایط رقابت سالم برندهای ایرانی و خارجی در حوزه مد باید فراهم شود

مع��اون کیفیت ایران خودرو از 
تولی��د خودروهای پ��ژو با همان 
کیفیتی ک��ه در فرانس��ه تولید 
گف��ت:  و  داد  خب��ر  می ش��وند 
یک��ی از الزاماتی ک��ه در قرارداد 
مش��ترک ایران خودرو و پژو ذکر 
ش��ده، بحث انتقال دانش فنی و 
رس��یدن به تکنولوژی موردنظر 
است.  به گزارش »فرصت امروز«، 
مجتبی استادرحیمی روز گذشته 
در نشس��ت خبری خود با اش��اره 
به قرارداد مشترک ایران خودرو و 
پژو، اظهار کرد: ش��رکت پژو باید 
در این انتقال دانش سهیم باشد، 
خودروهای  کیفی��ت  به طوری که 
تولی��دی در ای��ران ب��ا کیفی��ت 
خودروهای تولیدی در سایت های 
ش��رکت پژو در کش��ورهای دیگر 

قابل رقابت باشد. 
قطع��ات  واردات  درب��اره  او 
خودرو از چی��ن بیان کرد: فقط 
7 درص��د قطع��ات ایران خودرو 
از خارج کش��ور وارد می ش��ود و 
چین نیز س��همی در این واردات 
دارد ام��ا قطعات م��ا از چین با 
معیارهای مشخص وارد می شود، 
 BMW همان گونه که ش��رکت
از چی��ن قطع��ه وارد می کن��د.  
استادرحیمی با اشاره به کیفیت 
ما  گفت:  ایران خ��ودرو  تولیدات 
کارگروهی را تش��کیل داده ایم تا 
بحث ارتق��ای کیفیت را دریابیم 
زی��را موضوع ارتق��ای کیفیت از 
نظر مدیران ارشد ما راضی کننده 
نیس��ت ام��ا محدودیت ه��ا زیاد 

اس��ت و زمان نیز زود می گذرد. 
در  ایران خودرو  کیفی��ت  معاون 
پاسخ به این پرسش که همکاری 
ب��ا خودروس��ازان خارجی برای 
بهبود کیفیت قرار اس��ت در چه 
قالبی باش��د، توضی��ح داد: از دو 
س��ال پیش برای ایجاد سیستم 
یکپارچه بهبود کیفیت تولیدات 
برمبنای سیس��تم های پژو و رنو 
اجرا  ایران خودرو  در  برنامه هایی 
ش��ده اس��ت. موض��وع مهم در 
مش��ارکت کردن با خودروسازان 
ک��ردن  نهادین��ه  خارج��ی، 
سیستم های آنها در کشور است. 

نمره 70 برای پژو پارس
بخ��ش  در  اس��تادرحیمی 
درب��اره  نشس��ت  از  دیگ��ری 
خودروی ش��خصی خ��ود گفت: 

من پژو پ��ارس دارم و نمره 70 
را ب��ه کیفی��ت آن می ده��م. ما 
بای��د در کیفی��ت بهب��ود ایجاد 
کنیم.  او همچنین در پاس��خ به 
این پرس��ش که آی��ا خودروهای 
صادرات��ی با خودروه��ای داخلی 
تف��اوت دارند، تصریح کرد: تفاوت 
معنا داری بین کیفیت خودروهای 
عرضه شده در داخل و خودروهای 
صادراتی وجود ندارد و خودروهای 
داخلی نیز به خوب��ی صادراتی ها 
هستند.  اس��تادرحیمی در مورد 
بحث ه��ای مطرح ش��ده مبنی بر 
اینکه خودروه��ای داخلی از نظر 
کیفی��ت مانند هندوانه دربس��ته 
هستند، گفت: این مسئله را قبول 
ندارم، نوساناتی در زمینه کیفیت 
بی��ن خودروه��ا وج��ود دارد که 
قصد داریم دلیل این نوس��انات را 

مشخص کنیم. سعی می کنیم این 
نوسانات را تا 10 درصد کاهش و 
کیفیت محصوالت را در یک سطح 

افزایش دهیم. 

تدوین طرح برای بهبود 
کیفیت خودرو تا افق 1404

با  ایران خودرو  معاون کیفی��ت 
اش��اره به تهیه طرحی هفت ساله 
ب��رای افزای��ش س��طح تولیدات 
ایران خودرو، بیان کرد: ایران خودرو 
ب��ه منظور افزایش س��طح کیفی 
تولیدات و خدمات و رس��یدن به 
سطح خودروسازان جهانی طرحی 
را تدوین کرده اس��ت که براساس 
آن تمرکز روی اقدامات پیشگیرانه 
در جهت بهبود کیفیت و خدمات 
صورت خواهد گرفت. رس��یدگی 
س��ریع به ش��کایات و همچنین 

تعریف طرح ه��ای بهبود کیفیت 
محصول و تدوین استراتژی هایی 
در فرآینده��ای خدم��ات و تولید 
مانند تولید بدون کسری در قالب 

این برنامه پیش بینی شده است. 

تولید وانت پیکان متوقف 
می شود

معاون کیفی��ت ایران خودرو با 
اشاره به صادرات 5 هزار دستگاه 
خودرو از محصوالت ایران خودرو 
طی سال جاری، گفت: 85 درصد 
ای��ن صادرات به صورت SKD  و 
بقی��ه به ص��ورت CBU  صورت 
گرفته است. صادرات ایران خودرو 
به کش��ورهای عراق، آذربایجان، 
گینه، ونزوئال، س��ودان، سنگال و 
ترکمنس��تان صورت گرفته و در 
برنامه س��ال آین��ده نیز صادرات 
30 هزار دس��تگاه سمند، سورن، 
ران��ا  و  صن��دوق دار   206 پ��ژو 
اس��ت.  او با بیان اینکه تا س��ال 
98 تعداد خودروهای موجود در 
س��بد محصوالت ایران خودرو به 
21 م��ورد خواهد رس��ید، گفت: 
س��ه خ��ودروی SUV به س��بد 
تولید ما اضافه می ش��ود و عالوه 
بر ای��ن، خودروهای دیزلی را نیز 
در دستور تولید خواهیم داشت. 
در بخش دیگری از این نشست، 
برفروشان، مدیر تضمین کیفیت 
تولی��د  توق��ف  از  ایران خ��ودرو 
پایان س��ال جاری  تا  وانت پیکان 
و جایگزین��ی ی��ک وان��ت دیگر 

خبر داد. 
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
 نقشه و بانک جامع رفاه و تامین 

اجتماعی تشکیل می شود
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اینکه 
نداشتن نقش��ه و بانک جامع رفاه و تامین اجتماعی 
مش��کالتی را در سیاست گذاری به وجود آورده بود، 
گف��ت: در جلس��ه دیروز آیین نامه تش��کیل ش��د و 
راهب��ری پایگاه اطالعاتی نظام جام��ع رفاه و تامین 
اجتماعی و نقشه رفاه و فقر کشور به تصویب رسید.
ب��ه گزارش ایرنا، علی ربیعی در حاش��یه جلس��ه 
ش��ورای عال��ی رف��اه ک��ه به ریاس��ت مع��اون اول 
رییس جمهوری تش��کیل ش��ده بود گف��ت: یکی از 
مش��کالت در سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی رفاهی 
کمبود آمار و اطالعات اعالم ش��ده است که تکالیف 
قانون��ی متعددی برای تش��کیل بانک های اطالعاتی 
خانوار ص��ورت گرفته و هزینه های زی��ادی را برای 

دستگاه های اجرایی به وجود می آورد. 
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داش��ت: 
ب��ا تش��کیل نظ��ام جامع رف��اه و تامی��ن اجتماعی 
جمع آوری اطالعات به صورت متمرکز صورت خواهد 
گرفت و قدرت برنامه ریزی را برای سیاس��ت گذاری 
رفاهی ازجمله یارانه ها، مس��کن، شناسایی کودکان 
بازمان��ده از تحصیل، مس��ائل بیمه ای و دس��تگاه ها 
و نهاده��ای حمایتی امکان برنامه ری��زی را افزایش 

خواهد داد. 

ربیعی گفت: زیرس��اخت فیزیکی این آیین نامه در 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات خواهد بود تا از 

موازی کاری جلوگیری شود. 
وی همچنی��ن با اش��اره به تصویب تدوین نقش��ه 
رف��اه و فق��ر کش��ور گفت: برای منس��جم ش��دن 
سیاس��ت گذاری رفاه باید این نقش��ه ب��ا مرکز آمار 
تدوین شود که قرار شد تا نیمه سال آینده این نقشه 
برای کاهش نابرابری در استان های مرزی نسبت به 

مرکز و نابرابری در شهرها برنامه ریزی شود. 
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ب��ا ذکر مثالی 
گف��ت: ضریب پوش��ش بیم��ه در یکی از اس��تان ها 
30 درص��د و در برخ��ی دیگ��ر از اس��تان ها بیش از 
90 درصد است که برای منسجم کردن این موضوع 

این نقشه تدوین شده است. 
ربیعی افزود: همچنین در این جلس��ه درخصوص 
دادن نوعی کارت شناسایی برای کسانی که از مادر 
ایرانی هستند و پدر غیر ایرانی دارند، بحث و بررسی 
صورت گرفت زیرا مطالعات نشان می دهد این قبیل 
ک��ودکان از تحصیل ب��از می مانند که توجه به آن از 
جنبه انسانی و الزامات اجتماعی و اقتصادی ضروری 

است. 

 واردات فوالد با ارز مبادله ای 
منتفی شد

 رییس هیات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی 
مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران )ایمی��درو( گفت: 
براساس آخرین مصوبه دولت قرار بر این شده که به 
هیچ عنوان با ارز مبادله ای فوالد وارد کشور نشود. 

به گزارش ایس��نا، مهدی کرباسیان اظهار کرد: در 
برخی از اقالم ظرفیت س��ود بازرگانی بین 10 تا 20 
درصد قرار داده ش��ده که تا چن��د روز آینده نتایج 

قطعی آن ابالغ خواهد شد. 
وی درخص��وص صادرات فرآورده ه��ای معدنی با 
ارزش افزوده باال اظهار کرد: این مسئله در وزارتخانه 
بسیار مطرح اس��ت و در جلسه ای که هفته گذشته 
با فوالدی ها برگزار ش��د، قرار براین ش��ده که برخی 
از مش��کالت آنها، همچ��ون عدم ف��روش بعضی از 

محصوالت و نقدینگی برطرف شود. 
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران با اش��اره به آخرین وضعیت این 
مصوبه گفت: براس��اس این مصوبه رقم صادرات فوالد 
در سال 1393 بیش از دو میلیون تن بوده که این امر 

موجب حرکت رو به جلوی شرکت فوالدی شد. 
کرباسیان با اشاره به طرح گل گهر و چادرملو گفت: 
این شرکت ها که صادرات سنگ آهن دارند پول صادرات 
را در طرح های توس��عه ای گندله، کنس��انتره و فوالد 
اس��تفاده می کنند. در حال حاضر سهم معدن از تولید 
ناخالص داخلی ش��ش درصد است و این درحالی است 
که این رقم در کش��ور های معدنی از 16 درصد بیشتر 
اس��ت.  کرباسیان با اشاره به امضای تفاهم نامه با خانه 
صنعت و معدن گفت: در راستای امضای این تفاهم نامه 
قصد داریم بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در حوزه 
معدن و صنایع معدنی ترغیب کنیم و فعالیت ها را در 
حوزه اس��تخراج و فرآوری مواد معدنی ارتقا بخش��یم.  
رییس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدنی ایران درخصوص هفت طرح فوالدی 
گفت: ال سی تمام هفت طرح فوالدی باز و تامین مالی 

شده است. 
کرباس��یان با بیان اینکه در س��ال 1393 نزدیک 
ب��ه 1200 میلیارد توم��ان نقدینگی در این پروژه ها 
تزری��ق ش��ده، اظهار ک��رد: طرح ه��ای احیای آهن 

اسفنجی این طرح ها کم و بیش فعال شده اند. 

یادداشــت

صنعــت

تعـــاون

فــوالد

عسل داداشلو
علیرضا حائری
دبیر انجمن صنایع نساجی

پژوی ایرانی  با فرانسوی ها رقابت می کند



بح��ران اقتص��ادی اتحادیه 
کش��ورهای  بانک های  اروپ��ا 
عضو این اتحادیه را در مسیر 
وام دهی بدون س��ود انداخته 

است. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
در  اروپا  اتحادی��ه  درحالی که 
چن��د س��ال اخیر ب��ا بحران 
تمام عیاری در کشورهای عضو 
دس��ت و پنجه ن��رم می کند، 
اتحادیه  ای��ن  مرک��زی  بانک 
اقتصادی  ایج��اد رش��د  برای 
و افزای��ش س��طح تولید ابتدا 
سطح سود تسهیالت بانکی را 
به نیم درصد و اکنون به صفر 

رسانده است. 

بحرانی که بزرگ تر 
می شود

کریم حمیدی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرصت امروز« گفت: اتحادیه 
اروپ��ا در یک بح��ران بزرگ 
اقتصادی گرفتار ش��ده است؛ 
بحران��ی که با ت��داوم آن بیم 
فروپاش��ی ای��ن اتحادی��ه هم 
این  حلقه  نخس��تین  می رود. 
بحران از یونان شروع شد که 
را  خود  بدهی های  نتوانس��ت 
بپردازد و به دنبال آن یورو در 
رقابت ب��ا دالر گام به گام عقب 
نشس��ت. دولت ه��ای ب��زرگ 
اتحادیه مثل آلمان و فرانس��ه 
تالش زیادی کردند که یونان 
را از منج��الب بده��ی بیرون 
بیاورن��د، ام��ا با وج��ود همه 
کمک ه��ا و تزریق تس��هیالت 
به این کش��ور، بح��ران یونان 
ب��ه گس��ترش  رو  همچن��ان 
اس��ت و با پیروزی چپ گراها 
در یون��ان، بح��ران وارد ف��از 

حساس تری شده است. 
مش��کالت  اف��زود:  وی 
کش��ورهای  دیگر  اقتص��ادی 
اروپای��ی ه��م پ��س از بحران 
یونان س��ر باز کرده است. در 
حال حاضر خط��ر بدهی های 
خارج��ی کش��ورهای ب��زرگ 
این اتحادیه را تهدید می کند. 
آلمان، فرانسه و ایتالیا هریک 
دارن��د  مش��ابهی  مش��کالت 
و رک��ود اقتص��ادی در ای��ن 
قابل  مردم شان  برای  کشورها 

لمس اس��ت. س��طح بیکاری 
در این کش��ورها ب��رای مردم 

آزار دهنده شده است. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
بان��ک  کنون��ی  ش��رایط  در 
اروپا چاره ای  اتحادیه  مرکزی 
ج��ز کاهش نرخ س��ود بانکی 
ن��دارد. مطمئنا بانک های این 
اتحادی��ه با این رون��د موافق 
نیستند چون روند سود سازی 
آنها متوقف و حتی منفی هم 
ش��ده، اما با ای��ن وجود چون 
تاب��ع تصمیمات بانک مرکزی 
اتحادیه اروپا هس��تند مجبور 

به پذیرش اند. 
وی ادام��ه داد: در ش��رایط 
تورم��ی همیش��ه بانک ه��ای 
مرک��زی از اب��زار نرخ س��ود 
سپرده ها  تا  می کنند  استفاده 
جم��ع آوری ش��ود ام��ا وقتی 
اقتصاد به شرایط رکود رسید، 
نرخ س��ود باید کاه��ش یابد 
ت��ا به دنب��ال آن نقدینگی از 
بانک ها خ��ارج و در بازار های 

مول��د تزری��ق ش��ود. در این 
م��ورد بانک ه��ای آلمان برای 
اینک��ه م��ردم پول ش��ان را از 
س��پرده ها بی��رون بکش��ند و 
س��رمایه گذاری  مس��یر  در 
و تولی��د ق��رار دهن��د حتی 
جریمه هم گذاش��ته اند. یعنی 
مبال��غ  ک��ه  س��پرده گذارانی 
س��پرده گذاری  را  درش��تی 
کرده ان��د پ��س از ط��ی زمان 
مش��خصی مجبورند پول شان 
را از بانک ها خارج کنند اگرنه 

باید جریمه پرداخت کنند. 

تجربه ای برای ایران
ناهی��د موالیی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن باره گفت: 
بین نرخ س��ود به��ره بانکی و 
اقتصادی رابطه مهمی  رش��د 
وج��ود دارد، ه��ر چقدر یک 
اقتصاد پیش��رفته تر باشد نرخ 
س��ود بانک��ی آن ه��م کمتر 
اس��ت. مث��ال درحالی ک��ه در 
آمریکا نرخ س��ود بانکی0.50 

درصد اس��ت در کشوری مثل 
آنگوال این نرخ 19.57 درصد 
اس��ت. دلی��ل آن ه��م واضح 
اقتصادی  رکود  وقتی  اس��ت؛ 
وجود دارد، بانکداری سودساز 
اس��ت و بانک ه��ا می توانند با 
نرخ س��ود جذاب نقدینگی را 
جذب کنند و در مقابل وقتی 
که اقتصاد رو به رش��د باش��د 
نرخ بهره بانک��ی کاهش پیدا 
می کند. اتحادی��ه اروپا هم به 
همین دلی��ل اقدام به کاهش 
نرخ س��ود بانکی کرده اس��ت 
اما باید دید که این استراتژی 
در این اتحادیه پاسخگو است 
یا ن��ه؟ چون بح��ران اتحادیه 
اس��ت  گس��ترده  خیلی  اروپا 
و کش��ورهای عض��و درگی��ر 
مشکالت پیچیده ای هستند. 

وی افزود: ب��ه دلیل همین 
نس��بت اس��ت که من اعتقاد 
دارم نرخ سود بانکی در ایران 
بای��د کاه��ش پیدا کن��د. اگر 
دولت خواس��تار ایج��اد رونق 

اقتصادی در کش��ور اس��ت و 
رکود  وضعیت  ب��ه  می خواهد 
فعلی پایان دهد باید نرخ سود 
را کاهش دهد. در شرایطی که 
دولت به سر کار  آمد وضعیت 
اقتص��اد حاکم  بر  آش��فته ای 
ب��ود و دولت توانس��ت با ابزار 
نرخ س��ود و جذب نقدینگی، 
ت��ورم را مهارکن��د، اما اکنون 
دیگر زم��ان رون��ق اقتصادی 
وزیر  است. سخنان  فرا رسیده 
اقتصاد هم نش��ان می دهد که 
دولت به این فکر افتاده است 
و دور از ذهن نیس��ت که ما تا 
چند ماه آینده ش��اهد کاهش 
نرخ س��ود بانکی باش��یم. اما 
نکت��ه مهم این اس��ت که در 
ای��ران برخ��الف کش��ورهای 
اروپایی سفته بازی خیلی زیاد 
اس��ت و دولت بای��د مراقبت 
کند پول هایی ک��ه از بانک ها 
خارج می شوند راهی بازارهای 
الیح��ه  در  نش��وند.  دالل��ی 
خروج از رکودی که دولت به 
مجلس فرستاده است یکی از 
بخش های مهم تامین سرمایه 
ب��ازار  طری��ق  از  ش��رکت ها 
س��رمایه آمده است. اگر واقعا 
با سیاس��ت های  بتواند  دولت 
انتخاب  را  مس��یری  تشویقی 
کند که نقدینگ��ی از بانک ها 
وارد بازار س��رمایه شود و در 
این بازار هم جلوی سفته بازی 
را بگیرد، می توان امیدوار بود 
که نقدینگی در بستر صحیح 
خ��ود و در خدمت تولید قرار 

گرفته است. 
این کارش��ناس اظهار کرد: 
ما باید از تجربه اتحادیه اروپا 
که پی��ش از ای��ن در آمریکا 
هم آزموده ش��ده اس��تفاده و 
با بازی درست و دقیق با نرخ 
سود تس��هیالت بانکی، بخش 
تولی��د را تش��ویق کنی��م در 
مسیر رشد اقتصادی با شتاب 
بیش��تری قدم ب��ردارد. البته 
این کار مستلزم این است که 
دولت بدهی خ��ود به بانک ها 
را پرداخ��ت کن��د و افزای��ش 
س��رمایه بانک ه��ا ه��م مورد 
موافقت ق��رار گیرد تا بانک ها 
توان این را داش��ته باشند که 
نرخ س��ود تسهیالت ش��ان را 

کاهش دهند. 

پرداخت تسهیالت با نرخ قرض الحسنه در بانک های اروپایی

راهکاری برای برون رفت از رکود اقتصادی

جمه��وری  مرک��زی  بان��ک 
اس��المی ایران طی بخشنامه ای 
ب��ه ش��بکه بانک��ی ترجم��ه  با 
ویرایش جدید »اصول اساس��ی 
برای نظ��ارت بانکی موثر« را به 

شبکه بانکی ابالغ کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک 
مرک��زی، متن کامل بخش��نامه 

بدین شرح است: 
نظارت موثر بر بانک ها یکی از 
مهم ترین عوامل حفظ ثبات در 
سیس��تم بانکی و به تبع آن در 
کل سیس��تم مالی است. نظارت 
بانکی دقیق و پیش��گیرانه باعث 
ایج��اد ثب��ات ش��ده و بانک ها 
از  دور  ب��ه  می س��ازد  ق��ادر  را 
تالطم های ناگهانی و ریسک های 
غیرضروری به فعالیت های اصلی 
خود بپردازند. در همین راس��تا، 
به عنوان  ب��ال،  بانکداری  کمیته 
یکی از مراجع بین المللی معتبر 
بانکی، سندی  در عرصه نظارت 
را متضمن 25 اصل اساسی یا به 
تعبیری اصول بیس��ت وپنج  گانه 
اساس��ی  »اصول  عن��وان  تحت 
ب��رای نظ��ارت بانک��ی موث��ر« 
ب��ه مرحل��ه تدوی��ن درآورد که 
نخس��تین نس��خه آن در س��ال 
1997 انتش��ار یافت و س��پس 
در س��ال 2006 م��ورد بازنگری 
قرار گرفت. متعاقبا در سپتامبر 
سال 2012، بعد از بحران مالی 
سال های 2007 و 2008، سند 
مذکور توسط کمیته بال مجددا 
بازنگری ش��د و با اضافه ش��دن 
چهار اصل جدی��د به آن به 29 
اصل )اصول بیست ونه گانه( ارتقا 

یافت. 
در سن���د م��زب��ور، نح���وه 
دسته بندی اصول نیز در مقایسه 
با س��ند پیش��ین، دس��تخوش 
تغییراتی شده است. به طورکلی 

نس��خه جدید سه موضوع اصلی 
را مبن��ای کار خود قرار داده که 

عبارتند از: 
رویک��رد  از  اس��تفاده   )1
آینده نگر به منظور نظارت موثر 

بر بانک ها 
2( نظ��ارت موث��ر مبتن��ی بر 
و  ریس��ک  تحلی��ل  و  تجزی��ه 
مداخل��ه زودهنگام مق��ام ناظر 

بانکی در صورت لزوم
مش��خصه های  ارزیاب��ی   )3
ریس��کی بانک ه��ا ب��ا توجه به 
در  موج��ود  ریس��ک  می��زان 
عملیات آنها و تحمیل ریسک از 
طرف یک بانک به سیستم مالی 

و بانکی. 
عالوه بر این، در سند جدید به 
دو موضوع »حاکمیت شرکتی« 
و »ش��فافیت و افشای اطالعات 
در بانک ها« تاکید بسیاری شده 

است.
مذک��ور،  س��ند  همچنی��ن 
ش��امل حداقل اس��تانداردهایی 
اس��ت که رعایت آنها به منظور 

وض��ع مقررات و اعم��ال نظارت 
احتیاطی بر بانک ها و سیس��تم 
اس��ت.  ش��ده  توصیه  بانکداری 
در واقع اس��تانداردهای مذکور، 
را جهت دستیابی  رهنمودهایی 
به س��طح قابل قبولی از نظارت 

بانکی ارائه می کند.
از دیگ��ر ویژگی ه��ای متمایز 
ویرایش جدید سند موصوف آن 
اس��ت که برخالف ویرایش های 
قبلی که دارای س��ند تکمیلی و 
تفصیلی تحت عنوان متدولوژی 
بودند، با جزییات بیشتری تقریر 
یافته و به تعبیری سند متضمن 
متدولوژی نیز در آن تلفیق شده 

است. 
از آنجایی که نسخ قبلی سند 
نظارت  ب��رای  اساس��ی  »اصول 
بانکی موث��ر« به دلیل اهمیت و 
ضرورت، در سالیان قبل توسط 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران ترجمه ش��ده ب��ود، لذا 
ویرایش جدید  می ک��رد  ایجاب 
آن نی��ز به عنوان یکی از اس��ناد 

مهم بین المللی در زمینه نظارت 
بانک��ی ب��ا ه��دف درک و فهم 
دقیق ت��ر و بهتر از آن و تمهید و 
اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای 
پیاده سازی آن مورد ترجمه قرار 
گیرد. بن��ا به همی��ن ضرورت، 
اداره مطالع��ات و مقررات بانکی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر  آن شد به منظور بهبود 
و توسعه فرآیند نظارت بانکی و 
ارتقای ثبات و س��المت بانک ها 
در شرایط عدم اطمینان از طریق 
ب��اال بردن س��طح کیفی نظارت 
احتیاط��ی مبتنی ب��ر تجزیه و 
تحلیل ریسک نسبت به ترجمه 

آن اقدام کند.
تامل��ی ب��ر نس��خه جدی��د و 
مقایس��ه آن با نس��خ سال های 
همچنی��ن  و   2006 و   1997
اس��ناد ناظر بر متدولوژی نسخ 
ی��اد ش��ده، از س��یر تکوی��ن و 
تکامل حداق��ل الزامات و اصول 
یک نظام نظ��ارت بانکی مترقی 
و کارآمد حکایت دارد که حسب 

آموزه ه��ا و تجربه ه��ای حاصل 
از رویداده��ا و ش��رایط محیطی 

روزآمد شده اند.
لذا انتشار ویرایش جدید ما را 
از مطالعه و تدقیق در نسخ قبلی 
نظرداش��ت  و  نمی کند  بی نی��از 
و تام��ل ب��ر همه نس��خ مذکور 
می توان��د ب��ه درک و ش��ناخت 
جامع ت��ر و عمیق ت��ر از موضوع 

بینجامد. 
با امید به آنکه انتش��ار چنین 
آث��اری بتوان��د در ش��ناخت و 
درک بیشتر و جامع تر از ادبیات 
نظارت بانکی و تعمیق و تثبیت 
نزد  موض��وع  نظ��ری  مفاهی��م 
مدیران و کارشناسان نظام بانکی 
کشور، صاحب نظران و اهل فن و 
مقام��ات و تصمیم گیران مربوط 
موث��ر افتد و منجر به ش��ناخت 
وظایف و نحوه تعامل فی مابین 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و شبکه بانکی کشور شود، 
نظارت بانکی را بهبود بخش��د و 
ثبات مالی ناش��ی از یک نظارت 
موث��ر و کارآمد بانک��ی را فراهم 

سازد.
اگرچه مطالعه س��ند تقدیمی 
دس��ت اندرکاران،  هم��ه  ب��رای 
صاحب نظ��ران و عالقه مندان به 
مباح��ث بانک��ی و به طور اخص 
مفید  می توان��د  بانک��ی  نظارت 
باشد، لیکن برای ناظران بانکی و 
بانک ها  داخلی  واحدهای  برخی 
نظیر واحدهای مدیریت ریسک، 
بازرس��ی  و  حسابرس��ی داخلی 

بیشتر توصیه می شود. 
همچ��ون  مذک��ور  س��ند 
پای��گاه  در  آن  پیش��ین  نس��خ 
اطالع رسانی این بانک زیربخش 
نظارت بانکی و در قسمت گزیده 
اصول کمیته ب��ال برای نظارت 

موثر قرار دارد. 

توسط بانک مرکزی انجام شد

ابالغ اصول اساسی بیست و نه گانه نظارتی به بانک ها
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خبرنــامه

افزایش حقوق کارکنان بانک های دولتی
 محمدباق��ر نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب دستور العمل 
فوق العاده خاص، افزایش حقوق کارکنان بانک های 
دولت��ی را با امضای تمام مدیران بانک های دولتی با 

400 تا 860هزار تومان افزایش ابالغ کرد. 
به گزارش فارس، به استناد بند )ج( ماده 50قانون 
برنامه پنجم توس��عه و بنا به پیشنهاد مدیران عامل 
بانک ه��ای دولت��ی و به منظ��ور ارتق��ای بهره وری 
کارکن��ان دس��تور العمل نحوه محاس��به و پرداخت 
فوق الع��اده خ��اص کارکنان بانک ه��ای دولتی ملی 
ایران، س��په، کش��اورزی، مسکن، توس��عه صادرات 
ای��ران، صنعت ومعدن، توس��عه تعاون و پس��ت بانک 

ایران تصویب شد. 
بناب��ر ای��ن گ��زارش، فوق العاده خ��اص کارکنان 
بانک های دولتی در کلیه رده های ش��غلی، دو ساله 
مع��ادل حاصل ضرب امتیاز ش��غل در ضریب ریالی 

تعیین می شود. 
براس��اس این گ��زارش، از اول اس��فندماه جاری 
حقوق کارکنان بانک ها ب��ه میزان 400 هزار تومان 
ت��ا 860 هزار تومان افزایش یافته اس��ت اما نکته ای 
که در این ابالغیه به وضوح دیده می ش��ود این است 
که بازنشس��تگان بانک های دولتی از این ابالغیه جا 

مانده اند. 
جاماندن بازنشس��تگان بانک های دولتی در حالی 
اس��ت که براس��اس قانون قرار بود حقوق کارکنان 

بانک ها و بازنشستگان یکسان شود. 

صرفه جویی هزینه های ارزی 
بانک ها با فناوری داخلی

با ورود فناوری ایرانی »آریاگیت« صرفه جویی در 
هزینه های ارزی بانکی امکان پذیر ش��د، به نحوی که 
اس��تفاده از این فناوری در ش��عب بانکی، آنها را از 
اجبار به خرید تجهیزات متنوع شبکه آزاد می کند. 
به گزارش دی��روز ایرنا از روابط عمومی ش��رکت 
خدم��ات انفورماتیک، این فناوری ام��کان برقراری 
ارتباط ش��بکه با فناوری های مختلف نظیر مخابرات 
ماهواره ای پرس��رعت و امکان ارتباط با ابر مخابراتی 
را به کارب��ر ارائه می کند. همچنین طراحی ماجوالر 
این دس��تگاه موجب می ش��ود تا کاربران با توجه به 
نیاز و نوع کاربرد خود اقدام به انتخاب س��خت افزار 
و نرم افزار م��ورد نیاز خود کرده تا از این راه بتوانند 

هزینه های خود را به خوبی کنترل کنند. 
چارچ��وب نرم افزاری که این دس��تگاه در اختیار 
کارب��ر ق��رار می دهد ام��کان وارد ک��ردن و اجرای 
نرم افزارهای نوش��ته شده توس��ط کاربر را در داخل 
دس��تگاه می دهد و از این راه بستر ایده آلی را برای 
ن��وآوری باز در اختیار بهره برداران از این دس��تاورد 
قرار می ده��د. از آنجا که این دس��تگاه ویژگی های 
متنوع��ی نظیر امنیت بوم��ی را به ط��ور یکجا ارائه 
می کن��د، اس��تفاده از آن در ش��عب بانک��ی و دیگر 
ادارات حساس، عالوه بر میلیون ها دالر صرفه جویی 
در هزینه های ارزی، موسس��ات را از اجبار به خرید 

تجهیزات متنوع شبکه آزاد می کند. 
اهمی��ت ای��ن موفقی��ت زمانی آش��کار می ش��ود 
ک��ه بس��یاری از تحوالتی ک��ه هم اکن��ون در قالب 
الکترونیکی ش��دن ش��بکه بانکی از آنها یاد می شود 
بدون وجود ابزار ارتباط��ی همچون »آریاگیت« که 
قادر باشد به طور مس��تمر و با ضریب امنیتی باال به 
انتقال حجم روزاف��زون داده های بانکی کمک کند، 

میسر نمی شد. 
با تالش مس��تمر متخصصان مدیریت تحقیقات و 
پشتیبانی فنی شبکه ش��رکت خدمات انفورماتیک، 
ای��ن نرم اف��زار در می��ان 537 طرح ارائه ش��ده در 
خوارزمی،  بین المللی  بیست وهش��تمین جش��نواره 

توانست رتبه سوم را به دست آورد. 
این در حالی است که پیش از این نیز این شرکت 
در حوزه بومی س��ازی و به روز رس��انی این فناوری با 
کسب گواهی در حوزه فناوری ارتباطات ماهواره ای 
از موسس��ه بین الملل��ی SATLABS )وابس��ته به 
آژانس فضایی اروپا( توانست ایران را در زمره معدود 

کشورهای دارنده این فناوری قرار دهد. 

روند طوالنی افزایش قیمت طال 
 ط��ال ب��رای چهارمی��ن روز افزایش یاف��ت و به 
بیش��ترین مقدار در تقریبا دو هفته گذش��ته رسید. 
در این میان اعالم کاهش نرخ بهره مرحله دوم طی 
س��ه ماه در چین و گام آهس��ته تر توسعه اقتصادی 

آمریکا دخیل بود. 
به گزارش رویترز، ش��مش تحویل ف��وری با 0.8 
درص��د افزای��ش ب��ه 1223.29 دالر در ه��ر اونس 
رسید که بیش��ترین مبلغ از 17 ماه فوریه محسوب 
می ش��ود و در س��نگاپور با قیم��ت 1221.98 دالر 
مبادله ش��د. چهارمین روز تداوم این روند صعودی 
می تواند طوالنی ترین روند بهبود از 9 اکتبر باش��د. 
هفته گذش��ته قیمت طال 0.9 درص��د افزایش را به 
ثبت رساند که نخستین س��یر افزایش هفتگی طی 

پنج ماه بود. 
بانک م��ردم چین نرخ بهره وام دهی و س��پرده را 
روز ش��نبه کاهش داد. از طرفی نرخ رش��د س��االنه 
اقتصادی آمریکا 2.2 درصد اعالم ش��د که نسبت به 

2.6 درصد برآورد شده کمتر است. 
در کمکس نیویورک ش��مش تحویل ماه آوریل با 
0.8 درصد افزایش به 1223 دالر در هر اونس رسید 
که باالتری��ن محدوده برای فعال ترین قرارداد از 17 

ماه فوریه به شمار می رود. 
در ب��ازار دیگ��ر فل��زات، نقره تحویل ف��وری 1.1 
درصد افزای��ش قیمت را ت��ا 16.7759 دالر در هر 
اونس تجربه کرد و افزایش 2.2 درصد هفته گذشته 
را ادام��ه داد. قیمت پالتین اس��پات نیز 0.4 درصد 
افزای��ش یاف��ت و ب��ه 1193.88 دالر در هر اونس 
رس��ید که بیشترین نرخ از 17 فوریه است. پاالدیوم 
با همین مقدار افزایش به 820.63 دالر در هر اونس 

رسید که باالترین قیمت از 11 دسامبر است. 

نرخنــامه

بانکنامه

سکه 991,500 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,424 
تومان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید 
را 991,500 توم��ان تعیی��ن کردند. هر ی��ورو در بازار 
آزاد 3,874 تومان و هرپوند نیزبا 5,297 تومان قیمت 
خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 514,000 تومان و هر 
ربع س��که 284,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک 
گرم��ی 183,000 تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم 

طالی 18 عیار 101,017 تومان قیمت خورد. 
هر انس طال در بازارهای جهانی 12,212 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,424     دالر امریکا

3,874یورو اروپا

5,297پوند انگلیس

937درهم امارات

1,397لیر ترکیه

556یوان چین

29 ین ژاپن

2,786دالر کانادا

3,625فرانک سوییس

11,580دینار کویت

921      ریال عربستان

2,780دینار عراق

57  روپیه هند

984رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

989,000سکه  بهار آزادی

991,500  سکه امامی

514,000  سکه نیم  بهار آزادی

284,000سکه ربع بهار آزادی

183,000سکه گرمی

12,212 انس طال

438,000مثقال طال

101,017هر گرم طالی 18 عیار

بانک پارسیان در مسیر تحقق 
مشتری مداری

س��رعت ارائه خدم��ات، نح��وه برخ��ورد کارکنان، 
کیفیت پاس��خگویی و ارائه خدمات الکترونیکی برخی 
ش��اخص های رضایتمندی مش��تریان اس��ت و بانک 
پارسیان با هدف تحقق مشتری مداری و تکریم ارباب 
رجوع، از طریق صندوق انتقادها و پیش��نهادها میزان 
رضایتمندی مشتریان را در شعب سراسر کشور مورد 
س��نجش و ارزیابی قرار می دهد.  روابط عمومی بانک 
پارسیان با استفاده از روش های علمی و پیشرفته روز، 
نظر مش��تریان و مراجعان به شعب بانک را در سراسر 
کش��ور از ابع��اد مختلف س��نجیده و فرصتی را فراهم 
می کند تا مش��تریان انتقادها و پیش��نهادهای خود را 

به طور شفاف منعکس کنند. 

گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در بازار 
پولی و بانکی 

ابراهیم��ی به اهمیت نقش ح��وزه پولی و بانکی در 
اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: درحالی که 85درصد 
تامین مالی کشور توس��ط این حوزه صورت می گیرد 
پس توجه جدی و تحول در این حوزه ضرورت دارد. 

در راستای گفتمان س��ازی اقتصاد مقاومتی در حوزه 
پول��ی و بانکی و اس��تمرار فرهنگ س��ازی عمومی مورد 
نی��از آن، دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار با حضور 
در دانش��گاه علوم اقتصادی طی س��خنانی ابتدا با اشاره 
به ریش��ه های شکل گیری این ایده در کشور و فشارهای 
مستمر استکبار جهانی در تقویت آن گفت: تحریم های 
اخیر باعث شکل گیری ایده اقتصاد مقاومتی نشده و این 
اقتص��اد مطالبه تاریخی انقالب، ام��ام راحل )ره( و مقام 

معظم رهبری است. 

رتبه اول شرکت توسعه دیدار 
ایرانیان در بین 500 شرکت 

 ش��رکت توس��عه دیدار ایرانیان در گروه انبوه سازی، 
رتبه بن��دی  دوره  هفدهمی��ن  مس��تغالت  و  ام��الک 
ش��رکت های برتر ایران حائز رتبه اول ش��د.  به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، از میان 500 شرکت برتر ایران 
که مورد بررس��ی قرار گرفته اند، ش��رکت توسعه دیدار 
ایرانیان از زیرمجموعه گروه مالی دی توانس��ت در این 
گروه باالتر از 100 شرکت برتر ایران قرار بگیرد. مهندس 
سیدهادی حسینی فر، مدیرعامل شرکت دیدار ایرانیان 
در این زمینه با اش��اره به اینکه بانک دی )هلدینگ( با 
رشد فروش 270 درصد در صدر رتبه بندی 100 شرکت 
برتر امس��ال قرار گرفته اس��ت، اظهار کرد: امید است با 
تالش تمام عوامل و دس��ت اندرکاران، ش��رکت توسعه 
دیدار ایرانیان بتواند س��هم کوچکی از خدمت رسانی به 
هموطنان عزیز در رش��د و توسعه ایران اسالمی داشته 
باش��د. وی ابراز امیدواری کرد که در سال های آتی نیز 
شاهد رشد و ارتقای بانک دی و شرکت توسعه دیدار در 

بین بانک ها و شرکت های دیگر باشیم. 

نسیم نجفی
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بازار داغ انتخابات و کارت هایی که 
روی دیگری دارند

انتخابات در هر موضوع و سوژه ای نشان از دموکراسی 
است و حکایت از آن دارد که دارندگان حقوق مشترک 
می توانن��د نمایندگانی را از بین خ��ود جهت حضور، 
تصمیم گیری و رقم زدن سرنوشت آنها انتخاب کنند. 
بنابراین فی نفس��ه موضوع انتخاب��ات و اهمیت به آن 
عامل رش��د و شکوفایی فرهنگی و میل به دموکراسی 
اس��ت و این طبیعی است که هنگام انتخابات هر دوره 
بازار آن داغ و حامیان گروه های مختلف گرد هم جمع 
شده و در جهت شناس��ایی اهداف و افکار نمایندگان 
خ��ود می کوش��ند. رایزن��ی، البی و جلس��ات اقناعی، 
تبلیغ��ات و حتی بزرگ نمایی، طبیعت این کار اس��ت 
ام��ا دو آفت تخلف و تقلب و حضور دولتیان و اش��غال 
صندلی بخش خصوصی توس��ط ایشان عوامل ناگواری 

است که در ادامه به بررسی هریک می پردازیم. 
تخلف و تقلب روی دیگر س�که: ات��اق بازرگانی 
ته��ران طبق آمار خ��ود حدود 12هزار عض��و دارد که 
در دوره های قبل درصد بس��یار بس��یار نازلی از آنها در 
انتخابات ش��رکت می کردند و در ای��ن دوره امید به آن 
اس��ت که با مش��ارکت حداکثری ، نمایندگان اصلح به 
ات��اق راه یابند. اما چه تع��داد از این 12 هزار نفر واقعی 
و چه تعداد کارت های صوری و مصلحتی است. صوری 
به آن دس��ته از کارت هایی اطالق می شود که برای فرار 
از مالی��ات و ع��دم پرداخت حقوق دولتی ب��ه کار برده 
می ش��وند و متاسفانه فرهنگ غلط ترویج یافته در بین 
این ن��وع فعاالن گریز از قان��ون را افتخار و نوعا زرنگی 
می دانند که عالوه بر این روش ناس��الم و سوء اس��تفاده 
از این ن��وع کارت ها تهاجمی دیگ��ر در حق دارندگان 
کارت های واقعی بازرگان��ی در هنگام انتخابات صورت 
می گیرد و با هجوم دارندگان کارت های تقلبی رأی های 
بلوکی وزنه را به سمت گروه های خاص سوق می دهند 

که باز هم منافع گروهی و شخصی تامین می شود. 
اشغال صندلی بخش خصوصی توسط دولتیان و 
صدور کارت های مصلحتی: این دسته از کارت ها نیز 
نوعا کارت های غیرواقعی و جهت دهنده به جریان سالم 
انتخابات اتاق هستند که هم عامل انتخابات غیرواقعی 
می شود و هم نمایندگان غیر بخش خصوصی را در اتاق 
راه می دهد. مسلما آنان با توجه به کثرت مسئولیت ها 
و پس��ت های متعدد اصوال فقط جای��گاه آن را پرکرده 
و عمال غیرفعال هس��تند و صرفا هن��گام رأی گیری و 
اثرگذاری در جریانات از پیش تعیین ش��ده مشارکت 
می کنند. اتاق طی س��ال های گذشته چه نوع تدبیری 
برای کاهش این نوع تخلفات داشته و چه عکس العملی 
از خود نشان داده آیا اتاق تهران و مسئوالن وقت آن در 
گریز از پرداخت مالیات مقصر نیستند و نباید پاسخگو 
باش��ند؟ آیا امکان این وجود ندارد که س��ره از ناس��ره 
شناخته شود و کارت های بازرگانی واقعی فقط به تجار و 
بازرگانان، صاحبان صنایع، معدنکاران و کشاورزان واقعی 
بخش خصوصی اعطا شود و از حضور بی مفهوم دولتیان 
در س��همیه بخش خصوصی اجتناب ک��رد و در هنگام 
انتخاب��ات نیز نمایندگان واقعی به دور از تقلب و جناح 
بندی های غیراصولی وارد اتاق ش��وند؟ بی شک امکان 
آن هست، ولی اهتمامی برآن وجود نداشته. امید است 
سکانداران جدید اتاق به این موضوع با دید کامال شفاف 
بنگرن��د و به منظور جلوگیری از فس��اد در بخش های 

مختلف اقتصادی، خصوصی و دولتی اقدام کنند. 

اهدای تندیس جایزه ملی کیفیت 
به آسیاتک 

ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک به خاطر مدیریت 
 ADSL2+ کیفیت در ارائه خدمات اینترنت پرس��رعت
در س��ال جاری موفق به دریافت تنها تندیس چهارمین 
دوره جای��زه ملی کیفیت ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
ش��د.  به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های 
آسیاتک، این تندیس به دنبال ارزیابی متقاضیان شرکت 
در فرآین��د چهارمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و براس��اس معیارهایی چون رهبری 
و مدیری��ت، نتایج مش��تری و مصرف کنن��دگان، نتایج 
محیط زیس��ت و جامع��ه، فرآیندها، مناب��ع، کارکنان و 
نتایج عملکردی از س��وی ارزیابان متخصص به شرکت 
انتقال داده های آس��یاتک اهدا ش��د.  خس��روی معاون 
وزیرارتباطات و دبیرش��ورای سیاس��تگذاری این جایزه 
با تاکید ب��ر لزوم فرهنگ کیفی نگ��ری و جلب رضایت 
مش��تری و مصرف کننده در خدم��ات فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات به عنوان مح��ور تکنولوژی گف��ت: یکی از 
دس��تاوردهای برگزاری ای��ن جایزه در س��طح ملی به 
اشتراک گذاشتن تجربه های موفق سازمان های فعال در 
ای��ن حوزه اس��ت.  وی با بیان اینکه رضایت مش��تریان 
اصلی تری��ن عامل موفقیت و برخ��ورداری از کیفیت در 
بنگاه های اقتصادی اس��ت، از برنامه ریزی منسجم برای 
برگزاری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات 

در منطقه و بین الملل خبر داد.

در مناطق آزاد کاالی قاچاق نداریم 
و نخواهیم داشت 

 رییس س��ازمان منطقه آزاد قش��م ضمن توضیح 
مفاد توافق نامه با س��ازمان غذا و دارو، تاکید کرد که 
در مناطق آزاد چیزی به عنوان کاالی قاچاق نداریم 
و نخواهیم داش��ت. وی ضمن اش��اره ب��ه توافق نامه 
سازمان منطقه آزاد قشم با سازمان استاندارد افزود: 
در بحث کنترل کیفیت مواد آرایش��ی – بهداشتی، 
موادغذای��ی و داروی��ی باید تخص��ص الزم را به کار 
گیری��م که مجموع��ه ای��ن اقدامات انجام ش��ده و 
تجهیزات مناس��ب به ویژه درخصوص شناس��ایی و 
اندازه گی��ری باقیمانده س��موم در مواد غذایی فراهم 
شده اس��ت. به این ترتیب سازمان منطقه آزاد قشم 
در جهت بررس��ی س��المت محصوالت کشاورزی و 
س��ایر محصوالت سالمت محور با دانشگاه های علوم 
پزش��کی سراس��ر کش��ور همکاری خواهد داشت و 

نمونه برداری های الزم را انجام خواهد داد.

 گالیه از عدم حمایت از 
صادرکنندگان در کشور 

 ی��ک صادرکنن��ده پالس��تیک و پلیم��ر از نبود 
حمایت از صادرکنندگان گالیه کرد و گفت: معموال 
کشور ها از صادر کنندگان حمایت می کنند و این در 
حالی اس��ت که از س��ال 89 به بعد 3 درصد جوایز 
صادرات��ی که ق��رار بود به صادر کنن��دگان پرداخت 
ش��ود، پرداخت نشده است. هوش��نگ پارسا اظهار 
کرد: سیستم ال سی و مبادالت بانکی به دلیل بحث 
تحریم با مشکالتی مواجه است و زمانی که مشتری 
جنس��ی خری��داری می کند به علت بودن سیس��تم 
بانکی با چالش روبه رو می ش��ود. وی افزود: در خارج 
از کش��ور معموال وقتی جنس��ی خریداری می شود، 
مشتری 10 درصد آن را نقدی پرداخت کرده و 90 
درصد تسهیالت دریافت و در مدت شش ماه تا یک 
سال این تسهیالت را به بانک پرداخت می کند و در 
واق��ع این موضوع قرار دادی بی��ن بانک های مختلف 
کش��ور است ولی متاسفانه با توجه به مسائل تحریم 
این موضوع در کش��ور ما وجود ندارد و خرید نقدی 

در کشور مشکل ساز شده است. 

گسترده شدن فضای مجازی 
طی دهه گذشته کسب و کارهای 
زیادی را جذب خود کرده است 
و اگ��ر در فهرس��ت رده بندی 
ش��رکت های مط��رح جه��ان 
که هر ساله منتش��ر می شود، 
همیش��ه  بیندازی��م،  نگاه��ی 
فروش��گاه های اینترنتی در آن 
فهرس��ت جا خوش کرده اند و 
این نش��ان دهنده موفقیت این 
ش��رکت ها و عالق��ه م��ردم به 

خرید از آنهاست. 
در کش��ور ما هم با توس��عه 
زیادی  ش��رکت های  اینترنت 
ک��ه در زمین��ه خریدوفروش 
دارن��د  فعالی��ت  اینترنت��ی 
راه اندازی ش��ده اند و آمار های 
ش��رکت پست بیانگر آن است 
ک��ه موفقیت زی��ادی در این 

حوزه کسب کرده اند. 
طبق اعالم اداره کل پس��ت 
مستقیم و سرویس های نوین 
پس��تی، ترافیک 9 ماهه سال 
91، نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال 90، 40 درص��د رش��د 
داشته است. این در حالی است 
که مبل��غ کاال و خدمات این 
سرویس در 9 ماهه سال جاری 
رقم��ی بالغ ب��ر 431 میلیارد 
ریال بوده است که در مقایسه 
با مدت زمان مشابه سال 90 
ارزش  افزای��ش 133درصدی 
کاال و خدمات عرضه ش��ده را 

نشان می دهد. 
ب��ر  بال��غ   ،92 س��ال  در 
اینترنتی  مرس��وله  میلیون   ۵
ک��ه ارزش مال��ی آن حدود 
2 ه��زار میلیارد ری��ال بوده 
است، از طریق پست جابه جا 
شده اس��ت. این مقدار برای 
دو ماهه اول سال 93، حدود 
ه��زار  ی��ک میلی��ون و 200 
س��رویس  در  مرس��وله 

خریدوف��روش اینترنتی بوده 
که نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل 122 درصد رشد 

داشته است. 
ارزش ای��ن کااله��ا هم در 
واقع از 1۷۶ میلیارد ریال به 
افزایش  ری��ال  میلیارد   4۷3
نش��ان دهنده  ک��ه  یافت��ه 
رش��د 1۶8 درصدی اس��ت. 
خراسان  تهران،  اس��تان های 
و  اردبی��ل  الب��رز،  رض��وی، 
اصفه��ان، به ترتی��ب برترین 
ک��ه  هس��تند  اس��تان هایی 
اینترنتی  ف��روش  بیش��ترین 
کاال در آنه��ا اتف��اق افت��اده 
است و اس��تان های اصفهان، 
خراسان  فارس،  خوزس��تان، 
مازندران  کرم��ان،  رض��وی، 
نی��ز  ش��رقی  آذربایج��ان  و 
بیش��ترین می��زان تقاض��ا را 
اینترنتی کاال در  برای خرید 

اختیار دارند. 
در گزارش��ی که ب��ه نقل از 
مدیرکل سابق پست مستقیم 
و س��رویس های نوین پس��تی 
در ابتدای س��ال 93 منتش��ر 

ش��ده، اعداد و ارق��ام جالبی 
خریدوف��روش  درخص��وص 
اینترنت��ی در س��طح کش��ور، 
مبتنی بر آمارهای پستی ارائه 

داده است. 
بناب��ر اظه��ارات مدی��رکل 
س��ابق پست، از س��ال 8۶ که 
بحث فروش��گاه های اینترنتی 
طری��ق  از  کاال  تحوی��ل  و 
پس��ت مطرح ش��د تا ش��ش 
نزدیک  امس��ال  ماهه نخست 
به 13/۵ میلیون مرس��وله در 
اینترنتی  خریدوفروش  بخش 
کش��ور توسط ش��رکت پست 
جابه جا ش��ده است که ارزش 
مالی این کاالها حدود 3 هزار 
و ۵00 میلی��ارد ری��ال ب��وده 

است. 
آم��ار ارائ��ه ش��ده توس��ط 
شرکت پست به وضوح نشان 
می دهد که با وجود کاستی ها 
ب��ه  بی توجهی ه��ا  برخ��ی  و 
کارب��ران  اینترن��ت،  توس��عه 
خریدوف��روش  از  ایران��ی 
اینترنت��ی اس��تقبال زی��ادی 
می کنن��د و ه��ر روز ارق��ام و 

آمار های ارائه شده بزرگ تر و 
بزرگ تر می شود. 

مدیرعامل  فضلی پور،  فرید 
فروش��گاه های  از  یک��ی 
اینترنت��ی درب��اره وضعی��ت 
تج��ارت الکترونیک در ایران 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
از کاس��تی های اینترن��ت که 
بگذری��م تج��ارت الکترونیک 
در همه جای دنیا به خصوص 
کش��ورهای در حال توس��عه 
روبه گس��ترش اس��ت اما در 
کش��ور ما با توج��ه به جوان 
پتانس��یل  آن  جمعیت  بودن 
خوب��ی برای بهب��ود وضعیت 
تج��ارت الکترونی��ک وج��ود 

دارد. 
وی اف��زود: در ح��ال حاضر 
کمت��ر فروش��گاه اینترنتی را 
می ت��وان مش��اهده ک��رد که 
مدیران آنها از س��ن و س��ال 
و  برخوردار هس��تند  باالی��ی 
اکثر فعاالن این عرصه جوانان 
و مش��تاقان فض��ای مج��ازی 

هستند. 
رتب��ه  درب��اره  فضلی پ��ور 

تج��ارت الکترونیک��ی ای��ران 
در جه��ان اظهار ک��رد: طبق 
گفته ه��ای مس��ئوالن دولتی 
ب��ا وجود رش��د خ��وب ایران 
در عرصه تج��ارت الکترونیک 
انته��ای  در  هن��وز  ای��ران، 
دارای  کش��ور های  فهرس��ت 

تجارت الکترونیک است. 
وی افزود: از بین ۷0 کشور 
الکترونی��ک،  تج��ارت  دارای 
کش��ور ما رتب��ه ۶9 را دارد و 
س��وئد پیش��روترین کشور در 

این رابطه است.
درب��اره  کارش��ناس  ای��ن 
زمینه  در  دولتی  حمایت های 
تج��ارت الکترونیک نیز گفت: 
حمایت ه��ای  نبای��د  دول��ت 
مس��تقیم از ای��ن بخ��ش به 
عمل بیاورد و ح��وزه تجارت 
الکترونی��ک و فروش��گاه های 
توس��ط  بای��د  اینترنت��ی 
بخش خصوص��ی و خود مردم 
حمایت ش��وند، اما در توسعه 
ش��دیدی  نیاز  زیرس��اخت ها 
ب��ه حمایت ه��ای مس��ئوالن 
احساس می ش��ود و این گره 
فقط به دس��ت دولتمردان باز 

خواهد شد. 
وی اف��زود: ناگفته نماند که 
بهبود  برای  زیادی  تالش های 
زیرس��اخت ها ص��ورت گرفته 
است و امیدواریم این تالش ها 
هرچه زود تر به نتیجه برسند. 
کس��انی  درباره  فضلی پ��ور 
ک��ه قص��د راه ان��دازی ی��ک 
فروش��گاه اینترنت��ی موفق را 
دارن��د، گف��ت: مدیران��ی که 
قص��د س��رمایه گذاری در این 
بخش را دارن��د باید در وهله 
اول ن��گاه درس��تی به فروش 
آنالین داشته باشند و منتظر 
برگش��ت زود هنگام س��رمایه 
خود نباشند و با سعه صدر در 
مسیر پیشرفت فروشگاه خود 

قدم بردارند. 

تجارت الکترونیک حمایت بخش خصوصی را می طلبد

آینده درخشان فروشگاه های مجازی در کشور

اتاق بازرگانی

یادداشت

فناوری

مناطق آزاد

صادرات

 رییس ات��اق بازرگانی ایران و برزیل از 
موافقت ات��اق بازرگانی ایران با تش��کیل 
اتاق بازرگانی ایران و برزیل در تهران خبر 
داد و افزود: قرار اس��ت پ��س از انتخابات 
اتاق بازرگان��ی و احتماال در فروردین ماه 
س��ال 1394 انتخابات هیات رییسه این 

اتاق برگزار شود.
ایس��نا، س��یدفخرالدین  گ��زارش  ب��ه 
عامریان، در نشس��تی از آغاز به کار اتاق 
بازرگان��ی برزیل و ای��ران در برازیلیا خبر 
داد و گفت: پیرو هماهنگی صورت گرفته 
و مکاتبات انجام ش��ده ب��ا نهادها و مراکز 
قانونی و معتبر کشورمان از جمله سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در برازیلیا، وزارت 
ام��ور خارجه و ات��اق بازرگانی و صنایع و 
معادن و کشاورزی ایران، اقدامات الزم را 
برای ثبت اتاق مشترک بازرگانی »برزیل 
و ای��ران« انجام دادی��م و این اتاق به طور 
رس��می فعالیت خود را در این کشور آغاز 

کرد. 
او ه��دف از تش��کیل چنی��ن نهادی را 
باز شدن فضایی جدید برای صدور کاالها 
و خدمات ش��رکت های ایران��ی و افزایش 
ص��ادرات غیرنفتی ب��ه بازاره��ای هدف 
دانس��ت و گفت: اتاق بازرگانی دو کش��ور 
به ارتقای س��طح صادرات ای��ران و ایجاد 
توازن تجاری با برزیل، کمک شایسته ای 

خواهد کرد. 
عامری��ان به تجربه ش��رکت های ایرانی 
در برزیل اش��اره کرد و گفت: بازار برزیل، 
پتانس��یل باالیی ب��رای ج��ذب کاالها و 

خدمات ایران دارد. 
وی در ادام��ه بهتری��ن راه مقابل��ه ب��ا 
اقتص��اد  ب��ه  آوردن  روی  را  تحریم ه��ا 

مقاومتی، تکیه بر توان نیروهای متخصص 
داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی دانست 
و افزود: توس��عه صادرات غیر نفتی ضمن 
ایجاد اش��تغال در کش��ور موجب کسب 
درآمده��ای ارزی پای��دار ب��رای تامی��ن 

نیازهای وارداتی می شود. 
وی با بی��ان اینکه تحوالت اخیر به ویژه 
در حوزه انرژی نش��ان داد که درآمدهای 
نفت��ی قابل اتکا و پایدار نیس��تند، افزود: 
بنابراین باید با برنامه ریزی مناسب ضمن 
توجه جدی به توس��عه صادرات، به مرور 
اتکای کشور به درآمد های نفتی را کاهش 

داد. 
عامری��ان در ادامه از اجرای موفق طرح 
کش��ت فرا سرزمینی برای نخستین بار در 
کش��ور برزیل خب��ر داد و گف��ت: در این 
راس��تا ح��دود ۶0 هزار هکت��ار زمین در 
برزیل توس��ط ش��رکت تحت پوشش وی 
خری��داری و ب��ه کش��ت ذرت اختصاص 

یافته است. 
وی اظه��ار ک��رد: اجرای طرح کش��ت 
فراس��رزمینی یکی از راه های مناس��ب و 
اقتصادی ب��رای تامین نیازهای اساس��ی 

کشور به شمار می آید. 
وی افزود: در حال حاضر قادر هستیم با 
اجرای این طرح س��االنه حدود 30 درصد 

از ذرت مورد نیاز کشور را تامین کنیم. 

 راه اندازی اتاق بازرگانی ایران و برزیل در سال94 

بهرام شهریاری
محمد ممتازپورعضو اتاق بازرگانی و کانون کارآفرینان توسعه گرا



درحالی که به نظر می رس��د 
بررسی و تصویب الیحه جدید 
قان��ون نظ��ام مهندس��ی در 
نخستین جلسات صحن علنی 
مجلس در سال 94 در دستور 
کار نمایندگان ق��رار گرفته و 
نهایی شده است پیشنهادهای 
جدید وزارت راه و شهرسازی 
چگونگی تصویب این قانون را 

به اما و اگر کشانده است. 
مهندس��ی  نظ��ام  قان��ون 
ک��ه در ط��ول نزدی��ک ب��ه 
20 س��ال گذش��ته به عن��وان 
اصلی تری��ن منابع تصمیم گیر 
عرص��ه  در  تصمیم س��از  و 
ساختمان س��ازی ایران مطرح 
بوده پس از سال ها گمانه زنی 
س��رانجام در اواسط سال 92 

برای اصالح آماده شد. 
نماین��دگان مجلس، وزارت 
نظ��ام  شهرس��ازی،  و  راه 
تشکل هایی  دیگر  و  مهندسی 
ک��ه در ای��ن ح��وزه س��هیم 
هس��تند در جریان جلس��اتی 
مختلف طرح تغییر در برخی 
از مواد قانون نظام مهندسی را 
تصویب کردند. هرچند الیحه 
جدی��د با آنچه در ابتدا مطرح 
شده بود اختالفات محسوسی 

داشت. 
در ابتدا بنا بر این بود که از 
42 ماده قانون نظام مهندسی 
تنها 11 ماده دستخوش تغییر 
شود، اما پس از گمانه زنی های 
طوالنی تعداد موادی که باید 
تغییر کند به 31 ماده رسید. 
تغیی��رات ارائ��ه ش��ده نیز 
حوزه ه��ای مختلف��ی را در بر 
می گرف��ت که از یک س��و به 
نگاه صنفی مهندس��ان  بحث 
می پرداخ��ت و این ح��وزه را 
اجرایی جدا  از مسئولیت های 
می کرد و از سوی دیگر تالش 
ب��ر آن بود که بح��ث کیفیت 
ساخت و س��از ب��ار دیگ��ر زیر 
ذره بین کارشناسان قرار گیرد 
و تغیی��رات بنیادی��ن در این 
حوزه به وج��ود  آید؛ نقطه ای 
که برای سال ها محل اختالف 
نظام مهندس��ی و وزارت راه و 

شهرسازی بود. 
ساخته  مسکونی  واحدهای 
در  کالنش��هرها  در  ش��ده 
سال های گذشته از نظر کیفی 
س��ابقه چندان قابل دفاعی از 
خود به جای نگذاش��ته است 
ای��ن مس��ئله باعث ش��ده  و 
انتقاده��ای بس��یاری از نحوه 
نظارت بر س��اختمان ها که از 

س��وی مهندس��ان ناظر تایید 
می شود به وجود آید. 

در س��ال های گذشته روال 
بفروش ه��ا  و  بس��از  کاری 
ای��ن طور ب��وده ک��ه پس از 
از  دریاف��ت پروان��ه س��اخت 
س��وی ش��هرداری مهندسان 
ناظ��ر خ��ود را تعیی��ن کرده 
و کار اجرای��ی خ��ود را آغ��از 
می کردن��د. نحوه عملکرد این 
مهندس��ان در مراحل مختلف 
س��اخت واحدهای مس��کونی 
که بعضا باعث دور زده ش��دن 
قوانین نظارت��ی و افت کیفی 
باعث شد  ساختمان ها ش��ده 
لزوم طراحی دوباره و پیگیری 
ب��ه  قوانی��ن  اج��رای  نح��وه 
مسئله ای غیر قابل چشم پوشی 

تبدیل شود. 
ام��ا ب��ا وج��ود تم��ام این 
اشتراک نظرها و البته پشت سر 
گذاشتن جلس��اتی متعدد به 
نظر می رس��د هنوز الیحه ای 
ک��ه در آین��ده ای نزدی��ک از 
سوی مجلس شورای اسالمی 
مورد بررس��ی قرار گیرد نیاز 
به اعم��ال نظرات جدید دارد؛ 
نظرات��ی ک��ه یک پ��ای ثابت 
آن را وزارت راه و شهرس��ازی 

تشکیل می دهد. 
عباس آخوندی چندی قبل 
رسما اعالم کرد قوانین مربوط 
به ساخت و ساز و البته نظرات 
ارائه شده دراین حوزه نیاز به 

تجمی��ع دارد. این تجمیع در 
قالب قانونی که می توان از آن 
به عنوان مقررات ساخت و ساز 
و قانون کیفیت ساختمان یاد 
ک��رد به وج��ود می آید که در 
بهبود وضعیت کیفی  راستای 
خانه های ساخته شده درایران 

مورد استفاده خواهد بود. 
این اظهارنظرهای وزیر حاال 
از سوی رییس مرکز مقررات 
مل��ی س��اختمان ب��ا ش��کل 
جدی تری مطرح شده است. 

رابط��ه  ای��ن  در  هوای��ی 
اع��الم ک��رده الیح��ه جدید 
ک��ه در آین��ده ای نزدیک به 
صحن علن��ی مجلس می رود 
قان��ون  ش��کل  خ��ود  ب��ه  و 
می گی��رد بای��د در حوزه های 
مختل��ف بحث بهب��ود کیفی 
ساختمان های ایران را مدنظر 
ق��رار ده��د و البت��ه مقررات 
 ساخت و ساز را به شکلی جامع 

تعیین کند. 
یک  اما  هوایی  صحبت های 
اصل جدی��د دارد که تاکنون 
کمتر ب��ه آن پرداخته ش��ده 
بود و آن بحث مجرم شناخته 
ش��دن متخلفانی است که در 
عرص��ه ساخت و س��از فعالیت 
دولت  هنوز  هرچند  می کنند. 
طرح خود را برای این مسئله 
اعالم نکرده و مشخص نیست 
این موضوع در کدام بخش از 
الیحه نظام مهندس��ی جدید 

ق��رار خواهد  پیگیری  م��ورد 
گرف��ت، ام��ا از هم اکنون این 
مسئله مخالفانی به خود دیده 
ک��ه در رابطه ب��ا عملی بودن 
یا اجرای��ی بودنش تردیدهای 

جدی دارد. 

اضافه کردن موارد 
جدید، الیحه را به تناقض 

می کشد
مرک��زی  ش��ورای  عض��و 
سازمان نظام مهندسی معتقد 
است با توجه به اینکه در طول 
ماه ه��ای گذش��ته نمایندگان 
با  تم��ام تش��کل های مرتبط 
حوزه مس��کن از جمله وزارت 
راه و شهرس��ازی نظرات خود 
در رابطه ب��ا قانون جدید این 
حوزه را مط��رح کرده اند این 
الیحه در آین��ده ای نزدیک از 
سوی مجلس به قانون تبدیل 
خواهد ش��د و اضاف��ه کردن 
موارد جدید به آن نظم الیحه 
را ب��ه ه��م می ری��زد و آن را 

متناقض می کند. 
علی فرج زاده ها در گفت وگو 
با »فرص��ت ام��روز«، تصریح 
قانون  تغیی��رات  ط��رح  کرد: 
نظام مهندس��ی از سال 92 و 
با یک فوریت در دس��تور کار 
مجلس قرار گرفت و با اعمال 
تغیی��رات مدنظ��ر و در پایان 
به طرحی  گسترده  بحث های 
تبدیل ش��د که بنا اس��ت در 

آین��ده ای نزدی��ک در صحن 
علنی مجل��س به عنوان قانون 
تبدیل ش��ود. این الیحه تمام 
جزییات مدنظر را پش��ت سر 
گذاشته و بهتر بود اگر وزارت 
راه و شهرس��ازی نی��ز نظری 
جدید تر در این زمینه داشت 
و در  در جلس��ات مش��ورتی 
انجام  گسترده  گمانه زنی های 

شده پیگیری می کرد. 
به گفت��ه وی، هرچند طرح 
ح��وزه  در  نظ��رات  تجمی��ع 
ساختمان س��ازی  ب��ر  نظارت 
می توان��د به عن��وان طرح��ی 
مثب��ت در نظر گرفته ش��ود، 
اما بهتر ب��ود نظرات در طول 
ماه ه��ای گذش��ته و بع��د از 
نهای��ی ش��دن الیح��ه اعمال 
این مس��ئله  زیرا  می ش��دند، 
هماهنگی های  ب��ه  می توان��د 
موجود نظام مهندسی ، دولت 
و مجلس خدش��ه وارد کند و 
اص��ل الیحه را که ب��ه بهبود 
ش��رایط نظام مهندسی توجه 
دارد تحت الش��عاع خ��ود قرار 
دهد. دولت ب��ا توجه به ماده 
34 قان��ون نظ��ام مهندس��ی 
ح��ق تدوی��ن مق��ررات ملی 
در  ک��ه  دارد  را  س��اختمان 
با اعمال  این حوزه می توان��د 
 نظرات خود شرایط مدنظر را 

اجرایی کند. 
هرچند با توج��ه به صبر و 
وزارت  که  خاصی  ش��کیبایی 
ط��ول  در  شهرس��ازی  و  راه 
ماه های گذش��ته در اعمال و 
اجرای سیاس��ت های خود در 
حوزه مسکن داشته نمی توان 
انتظ��ار داش��ت بح��ث مجرم 
متخلف��ان  ش��دن  ش��ناخته 
ساختمان س��ازی در آینده ای 
نزدیک اجرایی شود، اما صرف 
بیان این مطلب نش��ان از آن 
دارد که دول��ت یازدهم برای 
افزایش کیفیت ساختمان های 
برنامه های  ای��ران طرح ه��ا و 
گس��ترده ای را آم��اده ک��رده 

است. 
بی��ن  درای��ن  هرچن��د 
کارشناسان و متخصصانی نیز 
وجود دارند که ارائه طرح های 
جدی��د را در الیح��ه فعل��ی 
مجموعه  ب��ه ص��الح  چندان 
الیحه نمی دانند، اما در صورت 
ایجاد هماهنگی بین نهادهای 
ای��ن طرح  مختل��ف می توان 
را  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
در راس��تای بهب��ود وضعیت 
کیفی��ت س��اختمان یک گام 
مه��م رو ب��ه جلو به حس��اب 

آورد. 

عزم جدی وزارت راه در اجرای قوانین نظارتی

خانهسازانمتخلف،مجرممیشوند
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طرح »تامین مسکن برای اقشار 
کم درآمد« در شورای عالی رفاه 

نهایی شد
ط��رح مش��ترک وزارتخانه های راه و شهرس��ازی و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین مس��کن اقشار 
کم درآمد در نشست ش��ورای عالی رفاه تعیین تکلیف 

نهایی شد. 
به گزارش پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
جلسه ش��ورای عالی رفاه صبح روز دوشنبه 11 اسفند 
به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
و ب��ا حضور عب��اس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی و 
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع 
بررس��ی طرح مش��ترک تامین مس��کن برای اقش��ار 

کم درآمد برگزار شد. 
 اس��حاق جهانگیری روز گذشته با اش��اره به طرح 
مش��ترک وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برای تامین مس��کن ویژه اقش��ار کم 
درآمد، این طرح را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این طرح 
به دلیل آنکه وابس��تگی اندکی ب��ه منابع دولتی دارد و 
بیشتر متکی به منابع نهادهای حمایتی است، می تواند 
آثار مثبتی به همراه داش��ته و ط��رح موفقی در حوزه 

مسکن باشد. 
در جلس��ه روز گذش��ته ش��ورای عالی رفاه و تامین 
اجتماع��ی، وزیر راه و شهرس��ازی گ��زارش جامعی از 
طرح مشترک این وزارتخانه با وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای تامین مسکن اقش��ار کم درآمد به ویژه 
معلوالن، مس��تمری بگیران، مددجویان تحت پوشش 
بهزیستی، کارگران و بازنشس��تگان ارائه کرد و گفت: 
مبنای اصل��ی این کار اس��تفاده از تجربیات موفق در 
دنیا و نیز بازگشت به فرمان امام خمینی )ره( مبنی بر 

محرومیت زدایی و تامین مسکن محرومان است. 
دکتر آخوندی با بیان اینکه در این طرح اشکاالت 
و نواقص طرح مس��کن مهر رفع ش��ده، تصریح کرد: 
در ای��ن ط��رح متصدی اصل��ی و مباش��ر، نهادها و 
دس��تگاه های حمایتی هس��تند و دخال��ت دولت و 

وزارت راه و شهرسازی به حداقل رسیده است. 
وی همچنی��ن از وج��ود نظام ه��ای تامین زمین، 
تامی��ن مالی و نظارت در این طرح خبر داد و افزود: 
وظیفه پایش و ارزیابی پیشرفت پروژه بر عهده بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و پیگیری و هماهنگی حسن 
انج��ام کار به عهده وزارتخانه های راه وشهرس��ازی و 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. 

کاهش 34درصدی صدور 
پروانه های ساختمانی در تهران

مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود اعالم کرده که 
صدور پروانه های س��اختمانی در تهران، تابستان 93 

حدود 33، ۶ درصد کاهش داشته است.
گزارش فارس از مرکز آمار حاکی است: در تابستان 
س��ال 1393، تعداد 2339 پروانه ساختمانی توسط 
ش��هرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل 
گذش��ته حدود 33.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته حدود ۶2.1 درصد کاهش داشته است، 
این تعداد پروان��ه حدود 7.8 درصد از کل پروانه های 

ساختمانی کشور را تشکیل می دهد.
از کل پروانه های صادر شده 1۶ پروانه )0.7 درصد( 
مربوط به افزایش بن��ا و 2333 پروانه )99.3 درصد( 
مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های 
صادر ش��ده برای احداث س��اختمان نسبت به فصل 
گذش��ته حدود 33.7 درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته حدود ۶2.2 درصد کاهش داشته است.

بنابراین گزارش، مجموع مس��احت زیربنای تعیین 
شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان 
از سوی ش��هرداری تهران در تابس��تان سال 1393 
حدود 4424.4 هزار مترمربع بوده اس��ت که نسبت 
به فصل گذش��ته حدود 5.7 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته حدود 4۶.۶ درصد کاهش داشته 
اس��ت، ح��دود 28.1 درصد از مجم��وع کل زیربنای 
تعیین ش��ده در پروانه های صادر ش��ده برای احداث 
س��اختمان از سوی ش��هرداری های کشور را تشکیل 

می دهد.
همچنین متوسط مساحت زیربنایی در پروانه های 
اح��داث س��اختمان ح��دود 1905 مترمرب��ع و در 
پروانه های احداث س��اختمان مسکونی حدود 1493 

مترمربع بوده است.
تع��داد واحده��ای مس��کونی پیش بینی ش��ده در 
پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی 
ش��هرداری تهران در تابس��تان س��ال 1392 بالغ بر 
22334 واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 
15.7 درصد و نس��بت به فصل مش��ابه سال گذشته 

حدود 54.7 درصد کاهش داشته است.
این تعداد واحد مسکونی، 2۶.1 درصد از واحدهای 
مس��کونی پیش بین��ی ش��ده در پروانه ه��ای احداث 
ساختمان صادر شده از س��وی شهرداری های کشور 
را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های صادر 
ش��ده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط 
تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان 
9.۶ واحد و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی 

نیز 9.۶ واحد بوده است.
مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای 
احداث س��اختمان در حدود 895.7 ه��زار مترمربع 
بوده اس��ت که نسبت به فصل گذش��ته حدود 11.4 
درصد و نس��بت به فصل مشابه س��ال گذشته 50.8 
درصد کاهش داشته اس��ت. متوسط مساحت زمین 
در پروانه های احداث س��اختمان 38۶ مترمربع و در 
پروانه های احداث س��اختمان مس��کونی حدود 314 

مترمربع بوده است.

 اختالف 2.7 میلیارد یورویی 
در قرارداد یک پروژه

رییس جمهوری در حاش��یه مراس��م افتتاح قطعه 
اول آزادراه حرم تا حرم رسما کلنگ یک پروژه مهم 
راه آهن را نیز به زمی��ن زد؛ پروژه ای که طبق اعالم 
شرکت س��اخت، ۶5 درصد از آن را پیمانکار ایرانی 

خواهد ساخت.
به گزارش ایسنا، طرح ساخت راه آهن سریع السیر 
قم– اصفهان که از چند سال قبل به عنوان نخستین 
و اصلی تری��ن ط��رح ای��ران ب��رای ورود ب��ه عرصه 
قطارهای سریع السیر مطرح شده بود، سرانجام چند 
روز قب��ل و با حضور روحان��ی وارد عملیات اجرایی 
شد، با این تفاوت که مسیر تهران - قم هم به مسیر 
اولیه اضافه ش��د، اما تفاوت بزرگ ت��ر اینجا بود که 
پ��روژه  که طبق اعداد و ارقام اعالم ش��ده از س��وی 
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم نسبت به طرح 
اولیه آن با بودجه ای بسیار کمتر ساخته خواهد شد، 
حتی در ش��رایطی که مس��یر تهران - قم نیز به آن 

افزوده شده است! 
نخس��تین قرارداد برای ساخت این پروژه مهم در 
سال 1389 بسته ش��د. طرحی که برای ساخت آن 
بن��ا بود نقش اصلی را پیمانکاران چینی ایفا کنند و 
در کنار آن س��رمایه گذاران و فعاالن ایرانی در پروژه 

سهمی ناچیز را به خود اختصاص دهند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی دولت یازدهم درباره 
قرارداد قبلی ای��ن پروژه اعالم کرده پیمانکار چینی 
در جری��ان این ق��رارداد که با هزین��ه 5.2 میلیارد 
یورویی ساخته می شده، نقش اصلی را ایفا می کرده 
اس��ت و در قرارداد ابتدایی پیمانکار ایرانی تنها 10 
درصد از پروژه را در اختیار داش��ته و اجازه فعالیت 
در آن را داشته است اما در قرارداد جدید که اجرای 
آن با توجه به گش��ایش اعتبارات اسنادی)LC(  در 
آین��ده ای نزدی��ک وارد مراحل ابتدایی می ش��ود با 
نرخی بس��یار ارزان تر و البته ب��ا محوریت پیمانکار 

ایرانی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آن طور که ن��ورزاد اعالم کرده اس��ت، در قرارداد 
جدید س��اخت این پروژه با 2.5 میلیارد یورو هزینه 
عملیات��ی خواهد ش��د و ۶5 درص��د از این طرح را 
نی��ز پیمانکار ایرانی اجرایی خواه��د کرد. هرچند با 
توجه به اینکه طرح راه آهن سریع السیر تهران-  قم-  
اصفهان به عنوان یک طرح ملی ش��ناخته ش��ده و با 
توج��ه به صرفه جویی گس��ترده در زمان و هزینه ها 
در اولویت های دولت ق��رار دارد اما در این بین یک 
نکت��ه ابهامات بس��یاری را به وجود م��ی آورد. طبق 
ق��راردادی که بازنگری ش��ده، س��اخت این راه آهن 
410 کیلومت��ری، تنه��ا 2.5 میلی��ارد ی��ورو هزینه 
خواهد داشت و این در حالی است که نزدیک چهار 
س��ال قبل و با توجه به ش��رایط مناسب تر شاخص 
تورم و محورهای مختلف هزین��ه ای قرارداد منعقد 
ش��ده در این زمینه بیش از پنج میلیارد یورو برآورد 

شده است.

اجازه فاینانس 3۵ میلیارد دالری 
را به دولت داده ایم 

عضو کمیس��یون عمران با بیان اینکه منابع دولت 
در ح��وزه حمل و نقل اعم از ه��وا،  دریا،  جاده و ریل 
بس��یار محدود است، گفت: امس��ال به دولت اجازه 
داده ایم عالوه بر فاینانس س��ال گذشته، 35 میلیارد 
دالر دیگر هم برای تامی��ن مالی پروژه های عمرانی 

فاینانس کنند.
به گزارش ایلن��ا، مهرداد الهوتی ادامه داد: وزارت 
راه و شهرس��ازی می تواند از منابع صندوق توس��عه 
ملی اس��تفاده کن��د اما منابع دولت بس��یار محدود 
اس��ت. در بخش حمل و نقل، هوا و دریا، ریل و جاده 
تنها ۶ تا 7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده 
ک��ه این رقم هم معموال به طور کامل تخصیص داده 
نمی ش��ود. وی با اشاره به س��قف جدید 35 میلیارد 
دالری فاینان��س، گف��ت: معم��وال فاینانس کنن��ده 
پروژه های ما چینی ها هستند و 4 تا 5 میلیارد دالر 
از پول های ایران در بانک های چینی ها بلوکه ش��ده 
اس��ت و چینی ها ه��م به فاینان��س پروژه های ایران 
تمایل دارن��د، اما اخیرا روس ها ه��م وارد مذاکرات 

فاینانس با ما شده اند.
الهوتی با بیان اینکه سال گذشته دولت نتوانست 
از منابع فاینانس به خوبی اس��تفاده کند، اظهار کرد: 
ب��ه دالیل��ی از جمله برخ��ی جریان های سیاس��ی و 
اظهارات چینی ها، دولت در س��ال گذشته نتوانست 
بیشتر از ۶-7 میلیارد دالر از فاینانس استفاده کند، 

البته پروسه اخذ فاینانس هم طوالنی است.
این عضو کمیس��یون عم��ران با بی��ان اینکه این 
فرص��ت خوبی برای وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت 
ب��رای تامین منابع مالی پروژه ها تاکید کرد: هر چند 
مناب��ع دولت��ی و اعتبارات برای س��اخت پروژه های 
عمرانی محدود اس��ت و پروژه های نیمه تمام زیادی 
باق��ی مانده اما وزیر راه می تواند از این دو اس��تعداد 
فاینانس و صندوق توس��عه ملی بهترین و بیشترین 

استفاده را داشته باشد.

جواد هاشمی

پیشنهاد تامین حداقل ۵0 درصد مبلغ مسکن با وام 
مش��اور وزیر راه و شهرسازی معتقد اس��ت، افزایش تسهیالت مسکن موجب 
رونق گرفتن بازار مس��کن می ش��ود و مخالفت بانک مرکزی هم با این طرح به 

دلیل کمبود نقدینگی نظام بانکی کشور است.
به گزارش ایس��نا، حس��ین عبده تبری��زی درباره وضعی��ت افزایش وام خرید 
مس��کن تا س��قف 80 میلیون تومان اظهار کرد: افزایش تس��هیالت برای خرید 
مس��کن مورد درخواس��ت وزارت راه و شهرسازی اس��ت. چون وزارتخانه معتقد 
است بازار رهن ایران، یعنی بازار خرید مسکن بلند مدت، بازار قوی نیست و این 
باید به ش��دت تقویت شود و مردم باید بتوانند حداقل 50 درصد مبلغ مسکن را 

وام بگیرند. سیاست وزارتخانه هم هنوز روی همین موضوع است.
وی درب��اره دالی��ل مخالفت بانک مرک��زی با این طرح گف��ت: دولت و بانک 
مرکزی هم در این مورد به ظاهر موافق هس��تند، اما مباحثی که مطرح می شود 
به دلیل آن است که آنها می گویند پول کافی برای اجرایی شدن این طرح وجود 
ندارد. بانک مرکزی به عنوان کس��ی که از وضع نظام بانکی اطالع دارد، می گوید 
منابع این طرح وجود ندارد و وام کمتری بدهید، اما به هر حال ما عالقه مندیم 
همه بانک ها درگیر تسهیالت مسکن بشوند تا بازار رهن کشور توسعه پیدا کند. 
بنابراین بانک مرکزی هم مخالف نیس��ت و فقط می گوید ما منابع آن را نداریم 
و طوری نش��ود که بانک ها برای دریافت منابع به ما هجوم بیاورند و این منابع 

را از ما بخواهند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که باوجود کمبود نقدینگی 
چقدر احتمال دارد پرداخت این وام عملی شود، گفت: من فکر می کنم به دلیل 

به وضعیت نامناس��ب نظام بانکی و اعتبارات 
محدود اس��ت که ای��ن طرح اجرایی نش��ده 
وگرنه یکی از امن ترین نوع تس��هیالت است 
و می توانیم توقع داش��ته باشیم در سال های 
آینده با اجرایی ش��دن آن بازار رهن توس��عه 

پیدا کند.

وام خرید مسکن تورم زا نیست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تسهیالت مسکن نمی تواند تورم زا باشد، 
گفت: زمانی که تس��هیالتی با سقف ۶0 تا 80 میلیون تومان داده می شود، مردم 
بابت بازپرداخت اقس��اط آن تقاضای خود را ب��رای خرید کاالهای دیگر کاهش 
می دهند بنابراین شاید ممکن باشد تسهیالت باعث افزایش قیمت مسکن شود 

اما به هیچ وجه به معنای تورم نیست.
به گزارش ایلنا، جمش��ید پژویان در پاس��خ به این سوال که آیا وام 80 یا ۶0 
میلیون تومانی خرید مسکن در صورت تصویب باعث افزایش نرخ تورم می شود، 
گفت:  این موضوع که عده ای معتقدند وام خرید مسکن باعث تورم می شود قابل 

قبول نیست، تسهیالت مسکن نمی تواند تورم زا باشد.
وی درب��اره تاثیرگذاری وام ۶0 میلیون تومانی در خرید خانه تاکید کرد:  این 
وام در شهرستان ها می تواند موثر باشد وگرنه برای شهرهای بزرگ که میانگین 
قیمت یک مس��کن با سطح متوسط رو به پایین زیر 400 میلیون تومان نیست، 

نمی تواند نقش اساسی در تامین مالی خرید خانه داشته باشد.
پژویان با بیان اینکه پس از طی دوره نسبتا بلند رکود قیمت مسکن افزایش 
بیش��تری پیدا می کند،  گفت: معموال کس��انی که قدرت خرید مس��کن دارند، 
نسبت به خرید اقدام می کنند اما اگر پس از یک سال یا دو سال قیمت مسکن 
تغییر نکند، پس از طی دوره نس��بتا بلند رکود، مس��کن نسبت به دیگر کاالها 
و دارایی ه��ا افزایش قیمت بیش��تری پی��دا می کند. همچنی��ن پژویان چندی 
پیش گفته بود: وضعیت و ش��رایط بازار مس��کن در اقتص��اد ایران به صورتی 
اس��ت که به دلیل تامین اجتماعی پایین، مردم مسکن را تنها به عنوان سرپناه 

تقاضا نمی کنند بلکه مسکن را به عنوان یک 
ن��وع دارایی و پس ان��داز می دانند، در نتیجه 
تقاضا همواره در بازار مسکن باال خواهد بود 
و از آنجایی که سیس��تم اعتب��اری در ایران 
نمی تواند پاس��خگوی این تقاضا باشد، عرضه 

پاسخگوی نیاز نیست.

یک��ی از راهک�اره��ای وزارت 
راه و شهرسازی برای افزایش توان 
خری��د مس��کن، افزایش س��قف 
تسهیالت است، از این رو پیشنهاد 
اعطای وام 80 میلیون تومانی را 
به بانک مرک��زی داد. اما چندی 
پیش مس��ئوالن بان��ک مرکزی 

اعالم کردند که منابع کافی برای 
پرداخت این میزان وام و پرداخت 
یارانه سود آن را ندارند و از سویی 
دیگر هم این میزان وام را تورم زا 
دانس��تند، این در حالی است که 
بس��یاری از کارشناسان معتقدند 
اگ��ر دول��ت می خواه��د معضل 

مس��کن و عدم تناس��ب عرضه و 
تقاض��ا را در این ب��ازار رفع کند 
بای��د حداقل ۶0 ت��ا 80 درصد 
کل هزین��ه خری��د را به مردم از 
طری��ق تس��هیالت بانکی عرضه 
کن��د. البت��ه حام��د مظاهریان، 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی 

چن��د روز گذش��ته اع��الم کرد 
وزارت راه و شهرس��ازی هنوز بر 
مبل��غ 80 میلی��ون تومان اصرار 
دارد و پیش��نهاد ما هنوز همان 
80 میلیون است اما هنوز درباره 

مبلغ وام به توافق نرسیده ایم.
و  راه  وزارت  ح��ال����ی  در 

شهرس��ازی و بان��ک مرکزی بر 
س��ر اختالف 20 میلیون تومان 
رایزنی می کنند که کارشناس��ان 
معتقدن��د مبل��غ وام اگ��ر بیش 
از 100 میلی��ون توم��ان نباش��د 
در کالنش��هرهایی مانن��د تهران 

کارایی نخواهد داشت. 

خبر

سرنوشت وام مسکن 80 میلیونی



تش��خیص هر بیماری کمک 
بس��یار بزرگی ب��ه درمان بیمار 
می کند به ش��رطی که پزش��ک 
ح��اذق بر بالین بیمار باش��د و 
اف��زون ب��ر تش��خیص درد، راه 
درمان آن را نیز بداند. وضعیت 
کنون��ی مناب��ع آبی کش��ور را 
می توان به بیمار بدحالی تشبیه 
کرد که هنوز پزشک حاذقی به 
خ��ود ندیده اس��ت. حکیمان و 
طبیبان��ی از س��ر دلس��وزی بر 
بالین این بیمار حاضر ش��ده اند 
و درد را تش��خیص داده ان��د اما 
اطرافی��ان بیم��ار از درمان��ش 
جلوگیری می کنند. گویی همه 
منتظ��ر چش��م فروبس��تن این 
بیمار نحیف هس��تند و مرگش 

را به نظاره نشسته اند. 
یک��ی از تازه ترین راهکارهایی 
که برای حل بحران آب از سوی 
برخی مسئوالن مربوطه ارائه شده 
تشکیل بازار آب با حضور مردم و 
ایجاد بازار رقابتی آب است. ایده 
کلی بازار آب در برخی کش��ورها 
مانند آمری��کا )ایالت کالیفرنیا(، 
استرالیا و شیلی اجرا شده و نتایج 
مثبتی نیز داشته است. در کشور 
ما تجربه نشان داده در 50 ساله 
گذش��ته هرگاه الگوی توسعه ای 
غرب وارد کشور شده، نتایج منفی 
بس��یاری به بار آورده اس��ت. این 
موضوع به ویژه در بخش مدیریت 
سازه ای منابع آب که بدون هیچ 
کم و کاس��تی در دهه های اخیر 
اجرا ش��د، تخریب ه��ای بزرگی 

پدید آورد. 

فروش آب راهکار جدید 
مدیریت منابع

یک��ی از نیازهای اصلی برای 
داش��تن  آب،  ب��ازار  تش��کیل 
تش��کل های قوی کش��اورزی و 

مناب��ع مدیریت آب اس��ت. آیا 
می ت��وان به ایج��اد بازار رقابتی 
ب��ود  امی��دوار  ای��ران  در  آب 
درحالی ک��ه مدیریت دولتی بر 
منابع آبی کشور حکمفرماست 
و تش��کل های قوی و مردم نهاد 

در این بخش وجود ندارد؟ 
محمدحسین کریمی پور، عضو 
هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، 
در این خصوص می گوید: با ایجاد 
بازار رقابتی آب، کاربرانی که اجازه 
بهره برداری مشروع و قانونی آب 
را دارند، می توانند سهم آب شان 
را هر کجا که الزم ببینند مصرف 
کنند. برای نمونه در کالیفرنیای 
آمریکا، اگر باغداری فکر کند که 
کشاورزی برایش سودده نیست 
و می تواند با فروش س��همیه آب 
خود ب��ه ایالت های دیگر، درآمد 
بیشتری کسب کند، می تواند آن 
را بفروشد. گاهی هم این موضوع 

بر عکس است. 
کریمی پ��ور در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت ام��روز« اظهار می کند: 
عده ای معتقدند که تشکیل بازار 
رقابتی آب زمینه را برای ارتقای 
مدیری��ت مناب��ع آس��یب دیده 
فراه��م می کن��د. در ای��ن ب��ازار 
آزاد، دارن��دگان س��همیه مجاز 
آب می توانند س��هم خ��ود را به 
مصرف کنندگان دیگری بفروشند 
یا اینکه خودش��ان مصرف کنند. 
تش��کل ها نیز بر سهمیه های آب 
و مص��رف آن نظارت می کنند و 
چون خودشان هم بهره بردار و هم 
دارای منافع هس��تند، قانون نیز 
ب��ه آنها قدرت خاصی می دهد تا 
نظارت ها براساس آن انجام شود. 

بازار آب منافع سهامداران 
را تامین می کند

ب��ه  می ده��د:  ادام��ه  وی 
ای��ن ترتی��ب بازار ف��روش آب 

فض��ای پیچیده ای نیس��ت. در 
ای��ن ب��ازار، رقاب��ت آب ارزش 
افزوده بیش��تری ایجاد می کند. 
آس��ان تر  کنترل ها  همچنی��ن 
اس��ت و در نتیجه از منابع آبی 
نیز محافظت می شود. این نقطه 
برد - برد است که کشاورز آزاد 
باش��د در یک سال کشت و کار 
کند یا س��هم آب مصرفی خود 
را ب��ه باغ مج��اور یا کارخانه ای 
بفروشد و ارزش افزوده بیشتری 

ایجاد کند. 
کریم��ی پور تاکی��د می کند: 
مناف��ع  بیش��ترین  آب  ب��ازار 
دارن��دگان س��هم آب را تضمین 
می کند، اما ایجاد آن در کش��ور 
نیازمند زیرس��اخت ها و شرایط 
خاصی اس��ت که اگر اجرا نشود 
و بازار آب ش��کل بگیرد، بر س��ر 
جرعه های باقی مانده منابع آبی 
کش��ور نزاع هایی در می گیرد که 
یک سر آن وزارت نیرو خواهد بود. 

بازار آب، تقاضا را کاهش 
می دهد

انوش نوری اسفندیاری، عضو 
ش��ورای راهبردی اندیش��کده 
تدبی��ر آب که موافق تش��کیل 
 ب��ازار آب در ای��ران اس��ت، به 
ام��روز« می گوی��د:  »فرص��ت 
وزارت نی��رو نی��ز در پی اجرای 
این طرح اس��ت. اگ��ر زمینه ها 
و زیرس��اخت های تشکیل بازار 
آب فراهم ش��ود، ش��دت تقاضا 
می یاب��د.  کاه��ش  آب  ب��رای 
گرچ��ه اکنون م��ردم به صورت 
غیر رس��می نیز اقدام به این کار 
می کنن��د و اگر به صورت قانونی 
انج��ام ش��ود، می تواند به ایجاد 
اشتغال و تولید بیشتر بینجامد. 
ب��ا این تفاس��یر آی��ا می توان 
حق��وق آب را در کش��وری ک��ه 
مدیری��ت مناب��ع آب قانون��ا به 

دول��ت و حکوم��ت تعل��ق دارد، 
تغیی��ر داد؟ کریمی پ��ور، رییس 
پیش��ین کمیس��یون کشاورزی 
ات��اق بازرگانی ایران، در این باره 
می گوید: شوربختانه در سال های 
اخیر اشتباهاتی را در قوانین آب 
مرتکب ش��ده ایم و کش��اورزان 
را از دارن��ده آب ب��ه بهره ب��ردار 
موقت تبدیل کرده ایم. همچنین 
دولت را مالک منابع آبی کردیم 
و ب��ه همین دلی��ل بهره برداران 
می گوین��د چ��ون آب مال دولت 
اس��ت پس تا می توانیم بیش��تر 
برداش��ت کنیم. این تغییرات از 
قانون س��ال 47 آغ��از و با قانون 
توزی��ع عادالنه آب در س��ال 62 
تکمیل ش��د و تجاوزهای واضح 
به حقابه های کش��اورزان شکل 
گرف��ت. ای��ن در حال��ی بود که 
کش��اورزان ه��م نس��بت به این 
تجاوزهای واضح واکنش نش��ان 

ندادند. 

تمرکز سرمایه گذاری ها در 
بخش زیرساخت ها 

اس��فندیاری، مش��اور بخش 
بررس��ی های اقتصادی شرکت 
مه��اب قدس، طرح بازار رقابتی 
آب را ی��ک طرح غیر س��ازه ای 
می دان��د و می افزاید: این طرح 
غیر س��ازه ای می توان��د کم��ک 
کن��د ت��ا بدون نیاز به منابع آب 
جدی��د، تولید ک��رد. وی ادامه 
می ده��د: برای تش��کیل چنین 
ب��ازاری بای��د ابت��دا حقوق آب 
شکل بگیرد و سرمایه گذاری ها 
روی ایجاد زیرساخت ها متمرکز 
ش��ود. اگر زیرساخت ها ایجاد و 
مسائل حقوقی آن کنترل نشود، 
پیامده��ای ناگ��واری به همراه 

خواهد داشت. 
وی تاکی��د می کند: برای این 
کار نی��از ب��ه تش��کل های قوی 

داریم و دولت باید متوجه شود 
که به تنهایی نمی تواند بر منابع 
آب مدیری��ت کن��د و مردم هم 
بای��د ب��ه دولت اعتم��اد کنند. 
برای تشکیل بازار آب در کشور، 
افزون بر ایجاد زیرس��اخت های 
الزم، بای��د ابتدا مذاکراتی انجام 

شود و سپس اقدام کرد. 

دولت و حاکمیت مالک 
منابع آبی

مهدی میرزایی، کارش��ناس 
مدیریت منابع آب، تشکیل بازار 
رقابتی آب در ایران را با توجه به 
قوانین مصرح کشور امکان پذیر 
نمی دان��د و به »فرصت امروز« 
می گوی��د: این برنامه هم مانند 
س��ایر برنامه های وارداتی بدون 
در نظ��ر گرفتن جوانب اجرایی 
آن در کشور است. شاید چنین 
بازاری در کشوری مانند آمریکا 
اجرا شده و نتایج مثبت داشته 
ام��ا بای��د دید که قوانین آب در 

آمریکا و ایران یکسان است؟ 
وی با اش��اره به قانون توزیع 
عادالن��ه آب ای��ران، تصری��ح 
می کن��د: در این قانون، صراحتا 
حکومت و دولت صاحبان اصلی 
منابع آبی کشور نامیده شده اند 
در این صورت چه کسی می تواند 
از حق فروش سهم آب صحبت 
کن��د؟ به این ترتیب عمال قادر 
به خریدوفروش آب و تش��کیل 
بازار آن نخواهیم بود و دست و 

پای ما بسته است. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه ادامه 
می دهد: اساس��ا وارد ش��دن به 
موض��وع ف��روش آب با توجه به 
مس��ائل ش��رعی و فقهی که در 
قوانین آب کشور موجود است، 
ش��دنی نیس��ت و نمی توانی��م 
حقابه ها را بفروش��یم مگر اینکه 
قوانین آب در کشور تغییر کنند. 

تشکیل بازار رقابتی آب روی میز وزارت نیرو

ابهام مالکیت در بازار آب

سهشنبه
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دولت 4 هزارتن گوجه فرنگی از 
کشاورزان خرید

مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی کشور 
از خری��د تضمین��ی حدود 4 هزار تن گوجه فرنگی از 

کشاورزان خبر داد. 
حس��ین صفایی در گفت وگو با مهر، در مورد روند 
خری��د تضمین��ی گوج��ه فرنگی اظهار داش��ت: بازار 
گوجه فرنگی در حدود ۱0 روزی که س��ازمان تعاون 
روس��تایی در این بازار فعالیت کرده، متعادل ش��ده و 
در نتیجه ما از بازار خارج ش��دیم، چراکه ما درحدی 

خرید می کنیم که قیمت متعادل شود. 
وی با بیان اینکه ورود دولت به بازار گوجه فرنگی 
به دلیل آن بود که محصول از کش��اورزان خریداری 
نمی ش��د، گفت: ما در اس��تان های هرمزگان و بوشهر 
ب��ا ایج��اد ۱۹ مرکز خرید اقدام به خرید گوجه فرنگی 
کردیم که در حال حاضر با متعادل شدن قیمت کسی 
به این مراکز مراجعه نمی کند، ضمن اینکه االن قیمت 

گوجه به 400 تا 500 تومان رسیده است. 
صفایی در مورد میزان خرید تضمینی گوجه فرنگی 
نیز افزود: تا روز ش��نبه ما حدود 4 هزار تن گوجه از 
کشاورزان خریداری کردیم. وی ادامه داد: ما با ایجاد 
۱0 مرکز خرید در بوشهر و ۹ مرکز خرید در هرمزگان 
گوجه فرنگی را هفته اول با قیمت ۳00 تومان و سپس 

۳50 تومان از کشاورزان خریداری کردیم. 

رییس کمیسیون کشاورزی: 
در شرایط مطلوبی هستیم

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
ش��رایط بازار محصوالت کش��اورزی در روزهای پایان 
سال را عادی، مطلوب و بدون بروز مشکالت توصیف 

کرد. 
عباس رجایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آنچه 
در م��ورد آلودگ��ی محصوالت باغی مطرح می ش��ود، 
گفت: این مشکالت بر اثر استفاده بی رویه از کودهای 
ش��یمیایی و در برخی از مناطق آب های آلوده ایجاد 
می شود که وزارت جهاد کشاورزی نیز به این موضوع 
ورود کرده و برای رفع این مشکل برنامه های مناسبی 

را در دستور کار خود دارد. 
وی درخصوص افزایش قیمت برخی محصوالت نیز 
اظهار کرد: هر س��اله در آس��تانه  پایان س��ال و تقاضا 
این افزایش ایجاد می ش��ود که البته منطقی نیس��ت 
و برخی از س��وداگری ها و س��ودجویی ها دلیل اصلی 
وقوع آن است، اما وضع تولید مرغ با برنامه های دولت 
و هدایت ه��ای مجل��س مطلوب اس��ت و حتی در این 
ایام ما ۳0درصد افزایش تولید مرغ داشتیم و قیمت 
فعلی واقعی نیس��ت. در مجموع در ش��رایط مطلوبی 
هس��تیم و تزری��ق مرغ منجمد ب��ه بازار نیز در ایجاد 

شرایط مطلوب تاثیرگذار بوده است. 
وی تصری��ح ک��رد: در حوزه تولید لبنیات نیز هیچ 
مشکلی وجود ندارد و افزایش قیمت های ساالنه متاثر 
از موضوع یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی 
اس��ت که در بخش صنایع تبدیل لبنیات نمود پیدا 
کرده اس��ت، همچنین افزایش نرخ دستمزدها هم بر 

این موضوع بی تاثیر نبوده است. 

بررسی مشکالت پرورش دهندگان 
میگو در فاز یک سایت گمیشان

در نشس��تی مش��ترک با پرورش دهندگان میگو، 
س��یدجواد قدس علوی، مدیرکل ش��یالت گلستان، 
در زمین��ه زنجی��ره تولید و ص��ادرات میگو و ایجاد 
پایانه آبزیان جهت صادرات میگو مطالبی را مطرح 

کرد. 
به گزارش موج، در این نشس��ت برنامه ریزی الزم 
برای تولید میگو در سال آینده انجام شده و گزارش 
جامعی از مراحل پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز مزارع 
و ساخت و س��از کانال اصلی و زهکش اصلی ارائه ش��د 
و آن گاه برنامه تامین نهاده برای تولید میگوی سال 
آین��ده و مش��کالت موجود پرورش دهن��دگان مورد 

بررسی قرار گرفت. 
همچنی��ن مق��رر ش��د پرورش دهن��دگان الی��ن 
ی��ک، نس��بت به برنامه ری��زی برای عقد ق��رارداد با 
تولیدکنن��دگان بچه میگ��و و غ��ذای آنها برای س��ال 
آینده اقدام و تولید کنندگان نسبت به تشکیل اتحادیه 
تعاونی با ش��یالت گلس��تان همکاری کنند. در پایان 
مقرر ش��د، تمامی پرورش دهندگان الین یک نسبت 
به راه اندازی ایستگاه پمپاژ به منظور تخلیه آب کانال 

آبرسان اصلی اقدامات الزم را انجام دهند. 

 تغییر و بازنگری قوانین
الزمه تشکیل بازار آب

تش��کیل بازار رقابتی آب، نگاه خوبی اس��ت اما تا 
زمانی که بسترهای الزم برای اجرای آن فراهم و منافع 
کشاورزی و کشاورزان دیده نشود، بدون تردید امکان 
اجرا نخواهد داش��ت . یکی از زیرس��اخت های تشکیل 
ب��ازار رقابت��ی آب، اص��الح قوانین و تعریف جدید آن 
اس��ت . باید در تعریف قوانین فقهی و جاری کش��ور 
بازنگری ویژه ای انجام ش��ود تا قوانین جدید منطبق 
با اصول مبانی فقهی منافع کش��اورزی و کش��اورزان 

کشور را نیز لحاظ کند.
براساس قوانین و اسناد باالدستی بین المللی و ملی 
که اقتصاد مقاومتی چکیده ای از آنهاس��ت، در برخی 
مواقع کس��ی حق ندارد کش��اورزی را محدود کند، 
چون تامین کننده امنیت غذایی و امنیت ملی کشور 
اس��ت . به بیانی دیگر، اقتصاد مقاومتی بومی س��ازی 
قوانین توس��عه پایدار بین المللی است که مورد تایید 
و تاکی��د حاکمی��ت ب��وده و دولت نیز ب��ه اجرای آن 

موظف شده است.
اگر نتوانیم منطبق با اصول فقهی، قوانین را به سود 
کش��اورزی و کش��اورزان تغییر دهیم یا تعبیر کنیم، 
نباید این طرح اجرا ش��ود . مطمئنا در تش��کیل بازار 
رقابتی آب باید به موضوع بهره وری از آب نگاه ویژه ای 
داشت و قوانین بهره وری را بر مبنای منافع ملی که 
منافع کشاورزان و کشاورزی نیز در آن نهفته است، 
بازنگ��ری و تعری��ف کرد . هر کجا قانون بهره وری اجرا 
می ش��ود باید منافع ملی نیز در آن گنجانده ش��ود و 

بازار رقابتی آب از این موضوع مستثنا نیست . 
در کشور ما منافع کشاورزی و کشاورزان دو مقوله 
جدا از هم هس��تند، بنابراین تاکید ما بر هر دو مورد 
و دی��دن مناف��ع هر دو در تش��کیل ب��ازار رقابتی آب 
اس��ت . اگر در بازنگری و تغییر قوانین آب که الزمه 
تشکیل بازار آب در کشور است، این مسائل دیده شود، 

بی تردید منافع ملی نیز تامین خواهد شد . 
در ح��ال حاض��ر اج��رای ای��ن طرح ب��دون ایجاد 
زیرساخت ها و بسترهای الزم آن، نه تنها امکان پذیر 
نیس��ت، بلکه کش��اورزی کشور را به قهقرا خواهد برد 
و این با اسناد باالدستی و قوانین مصرح مغایرت دارد . 
بومی س��ازی طرح های��ی ک��ه از کش��ورهای دیگر 
می گیریم نیز یک سوی دیگر این ماجراست . به بیانی 
دیگر اگر این طرح نیز مانند سایر طرح های وارداتی 
بدون در نظر گرفتن ش��رایط و وضعیت داخل کش��ور 
اجرا شود و به اصطالح بومی سازی نشود، از تشکیل 

بازار آب هم طرفی نخواهیم بست.

مردم لبنیات گران نمی خرند
مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری دامداران کش��ور با 
بیان اینکه متوس��ط قیمت خرید ش��یرخام توس��ط 
کارخانج��ات از تولیدکنندگان ۱۱50 تومان اس��ت، 
گف��ت: در برخ��ی مناطق کارخانج��ات صنایع لبنی 

قیمت خرید شیرخام را کاهش داده اند.
سعید سلطانی سروستانی در گفت وگو با مهر اظهار 
داش��ت: یک ماهی اس��ت  که طبق اعالم مدیرعامل 
اتحادی��ه دامداران کرم��ان، کارخانجات قیمت خرید 
ش��یرخام از دامداران را کاهش داده اند، ضمن اینکه 
در ش��یراز نیز اعالم کرده اند ش��یر زیاد است، دریافت 
آن را سهمیه بندی کرده اند و دامداران را تحت فشار 
قرار داده اند. وی با بیان اینکه مصوبه خرید شیرخام 
به قیمت ۱440 تومان هیچ گاه توس��ط کارخانجات 
اجرایی نشد، گفت: کارخانجات به ندرت شیرخام را به 
قیمت ۱200 تومان از دامداران خریداری می کنند و 

متوسط قیمت خرید آنان ۱۱50 تومان است.
سلطانی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی، 
اضافه کرد: قیمت ش��یر و گوش��ت برای دامداران هیچ 
تغییری نکرده و این قشر دارد مورد ظلم قرار می گیرد. 
تولیدکنن��دگان زی��ان می کنند، عده ای خاص س��ود 
می برند و مصرف کننده نیز کاال را با قیمتی چندبرابری 
دریاف��ت می کند. وی در م��ورد برخی مباحث مطرح 
شده مبنی بر اینکه افزایش تقاضا سبب گرانی برخی 
فرآورده های لبنی شده است، افزود: در کشورهای دیگر 
زمانی ک��ه تقاضا باال می رود قیمت ها کاهش می یابد و 
ای��ن ام��ری منطقی اس��ت، چراکه وقتی حجم معامله 
افزایش می یابد س��ود بیش��تری حاصل می شود اما در 

کشور ما همه چیز متفاوت است.

گسترش همکاری های شیالتی 
ایران و آفریقای جنوبی

راه های گس��ترش همکاری های مش��ترک سازمان 
ش��یالت ایران با وزارت جهاد کش��اورزی، ش��یالت و 
جنگل داری آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی سازمان شیالت در نشست 
صالحی، معاون وزیر جهاد کش��اورزی و رییس سازمان 
ش��یالت ای��ران با بکی چل��ه، معاون وزیر کش��اورزی، 
شیالت و جنگل داری آفریقای جنوبی، راه های گسترش 
همکاری های مشترک شیالت ایران با وزارت کشاورزی، 
ش��یالت و جنگل داری آفریقای جنوبی مورد بررس��ی و 
تبادل نظر قرار گرفت. صالحی در این نشست، گزارشی 
از فعالیت های شیالت ایران در سه بخش صید و صیادی 
در آب های جنوب و شمال، چگونگی توسعه آبزی پروری 

و صنعت شیالت ارائه کرد. 

یادداشت

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران

شمسعلی هادی زاده معلم

یورو استات از رشد 26 درصدی صادرات 
پسته ایران به اتحادیه اروپا در سال 20۱4 
خب��ر داد و اع��الم کرد ایران پس از آمریکا 
دومین صادرکننده پس��ته به این اتحادیه 
ب��وده اس��ت.  به گ��زارش تس��نیم، پایگاه 
اطالعات کمیس��یون اروپا )یورو استات( از 
رش��د 26 درصدی صادرات پسته ایران به 

اتحادیه اروپا در سال 20۱4 خبر داد. 
ایران در سال 20۱4 بالغ بر ۱76 میلیون 
یورو پسته به کشورهای اروپایی صادر کرده 
اس��ت. این رقم برای س��ال قبل از آن ۱۳۹ 

میلیون یورو اعالم شده بود. 
افزایش 26 درصدی صادرات پسته ایران 
به اتحادیه اروپا در س��ال 20۱4 در حالی 
اس��ت که طی س��ال می��الدی 20۱۳ نیز 
صادرات پس��ته ایران به این اتحادیه رش��د 
۱۳ درصدی را تجربه کرده بود. براساس این 
گزارش از ۱76 میلیون یورو پسته صادراتی 
ای��ران به اتحادی��ه اروپا ۱۱2 میلیون یورو 
به صورت با پوس��ت و 64 میلیون یورو نیز 

به صورت مغز پسته بوده است. 
صادرات پس��ته با پوس��ت ایران به اروپا 
در سال 20۱4 رشد 7 درصدی داشته اما 

صادرات مغز پسته ایران در این سال رشد 
قابل توجه 84 درصدی داشته است. ایران 
در س��ال 20۱۳ بالغ بر ۱04 میلیون یورو 
پسته با پوست و ۳5 میلیون یورو مغز پسته 

به کشورهای اروپایی صادر کرده بود. 
آلمان بزرگ ترین مقصد صادرات پس��ته 
ایران به اروپا در سال 20۱4 شناخته شده 
است. کشورهای اسپانیا، فرانسه و هلند نیز 
از جمله واردکنندگان بزرگ پسته ایران در 
اروپا معرفی شده اند. آمریکا بیش از دو برابر 
ایران به اتحادیه اروپا صادرات پسته داشته 
است. صادرات پسته آمریکا به اتحادیه اروپا 
در س��ال 20۱4 بالغ بر ۳۹۳ میلیون یورو 
بوده اس��ت. صادرات پس��ته آمریکا به اروپا 
در این مدت با رشد ۳0 درصدی نسبت به 

سال قبل از آن مواجه شده است. 
اگرچ��ه ای��ران از نظر مجم��وع صادرات 
پسته به اروپا در رتبه دوم و پس از آمریکا 
قرار داشته اما ایران بزرگ ترین صادرکننده 
مغز پسته به اروپا در سال 20۱4 بوده است. 
آمریکا در این سال ۳6۱ میلیون یورو پسته 
با پوس��ت و ۳2 میلیون یورو مغز پس��ته به 

اروپا صادر کرده است. 

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان 
اع��الم ک��رد: انج��ام هرچه س��ریع تر مفاد 
تفاهم نامه کردس��تان و اس��تان سلیمانیه 
ع��راق، گس��ترش مبادالت کش��اورزی را 
افزای��ش خواه��د داد.  ب��ه گ��زارش موج، 
کری��م ذوالفق��اری در نشس��تی با تاکید بر 
اج��رای مفاد این تفاهم نامه اظهار کرد: لغو 
ممنوعی��ت محصوالت کش��اورزی از طرف 
اقلیم کردس��تان و اعالم تعرفه مربوطه در 
سال و جایگزین تعرفه به جای ممنوعیت، 
اع��الم هرگون��ه تغیی��ر در تعرفه ها حداقل 
دو هفت��ه قب��ل، صادرات کاال و محصوالت 
کش��اورزی ضمن داش��تن کیفیت الزم در 
بس��ته بندی های مناسب با درج تاریخ های 
تولی��د و انقضا به ص��ورت لیزری با گواهی 
مبدا بهداش��تی، صادرات گوشت مرغ تازه 
برای اقلیم در صورت داش��تن گواهی مبدا 
و گواه��ی تایی��د بهداش��تی در مدت زمان 
تعیین ش��ده از مفاد این تفاهم نامه اس��ت.  
رییس س��ازمان جهاد کشاورزی کردستان 
افزود: صادرات تخم مرغ به اقلیم کردستان 
مش��روط به داشتن گواهی های پزشکی از 
تاریخ تولید تا مصرف و درج تاریخ مصرف 

بالمان��ع اس��ت. وی ادام��ه داد: ص��ادرات 
نه��ال، کمپوس��ت، ق��ارچ و س��یب زمینی 
ب��ه کردس��تان مش��روط ب��ه دارا ب��ودن 
گواهی های تعیین شده، صادرات دام زنده 
ب��ه اقلیم با قرنطینه های ۳0 روزه از مزارع 
و دامداری های مش��خص شده و دارا بودن 
گواهی مبدأ، صادرات گوشت قرمز فِرش تا 
پنج روز و گوشت وکیوم شده با مهلت ۱0 
روزه به ش��رط داشتن گواهی های مربوطه 
و رعایت زمان مصرف به اقلیم کردس��تان 

از دیگر مفاد این تفاهم نامه است. 
ذوالفق��اری ضمن اش��اره ب��ه ممنوعیت 
صادرات جوجه یک روزه به اقلیم کردستان 
گف��ت: ب��ا توجه به تولی��د جوجه یک روزه 
در کردستان عراق برای تقویت این بخش 
صادرات جوجه یک روزه به اقلیم کردستان 
ممنوع اس��ت و انتظ��ار می رود که طرفین 
در این راس��تا همکاری های الزم را داش��ته 
باش��ند، اما ترانزیت آن به س��ایر نقاط آزاد 
اس��ت.  رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی 
کردس��تان گفت: م��ا آمادگی داریم در هر 
حوزه کشاورزی مردم اقلیم را برای رسیدن 

به خودکفایی آموزش دهیم. 

مولود غالمی

خبـــر

شیالت

بـــازار

 رشد ۲۶ درصدی 
صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا

 اولویت صادرات گوشت مرغ، تخم مرغ 
و آبزیان به عراق



در نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه، 
خبرنگاری با اش��اره به صدور دستور ممنوعیت انتشار 
اخب��ار رییس دولت اصالحات، از برخ��ورد قوه قضاییه 
ب��ا رس��انه های متخلف در ای��ن خصوص پرس��ید که 
محس��نی اژه ای در ای��ن باره گفت: دس��توری که مقام 
قضایی صادر می کند به قوت خود باقی اس��ت تا زمانی 
که لغو ش��ود یا تغییر کند. این دس��تور هم کماکان به 
قوت خود باقی است و رسانه ها اگر از مواردی که به آنها 
متذکر ش��ده اند تخلف کنند برخورد می شود، لیکن در 
بعضی موارد ممکن است برداشت های مختلفی صورت 
گیرد. همان طور که اش��اره کردید برخی خبرگزاری ها 
یا رس��انه های دیجیت��ال احتماال مطالب��ی را منعکس 
کرده اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی 
اگر الزم بود توقیف انجام ش��د، ولی با صحبتی که شد 
و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت. 
محس��نی اژه ای در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه 
باتوجه به ارائه الیحه دفاعیه تکمیلی از س��وی وکالی 
مه��دی هاش��می رأی ای��ن پرون��ده چه زمان��ی صادر 
می ش��ود؟ گفت: ان شاءاهلل تا پایان س��ال حکم مربوط 
به این پرونده صادر می ش��ود، مگر اینکه خدای ناکرده 
مش��کل خاصی که قابل پیش بینی نیس��ت پیش بیاید. 
بعد از آخرین جلسه دادگاه و الیحه تکمیلی که وکالی 
وی به دادگاه ارائه کردند براس��اس روال عادی حتما تا 

قبل از پایان امسال حکم صادر می شود. 

خبرن��گاری با اش��اره به دوران مرخص��ی معاون اول 
رییس دولت قبل از س��خنگوی دس��تگاه قضا پرسید: 
آیا براس��اس قانون این فرد می تواند ب��ا توجه به اینکه 
هن��وز یک شش��م دوران محکومیت خ��ود را نگذرانده 
ب��ه مرخصی برود و آیا وثیقه ای که ایش��ان برای رفتن 
به مرخصی ارائه کرده اند بیش��تر از رد مالی اس��ت که 
دارند؟ وی گفت: طبق اعالم ایشان به دادستان و تایید 
پزش��ک همسرش��ان دچار مریضی سختی بوده است و 
پزش��ک به نظرش رس��یده که اگر شوهر ایشان، ایشان 
را ببیند چه بس��ا در روحیه ش��ان موثر باش��د و لذا به 
درخواس��ت و نظریه پزشک و ضرورت حضور ایشان در 
بالین همس��ر که دچار مریضی سختی بودند دادستان 
تهران به ص��ورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و 

این مرخصی به صورت موقت است. 
هر کس��ی که بخواهد از زندان بیرون برود از آن فرد 
تضمین الزم گرفته می ش��ود و اینک��ه تضمین چگونه 

باشد به نظر قاضی بستگی دارد. 
خبرن��گاری س��وال خ��ود را این گون��ه مط��رح کرد 
که حجت االس��الم والمس��لمین یونسی دس��تیار ویژه 
رییس جمه��ور اظهارنظ��ری درباره نقض حقوق بش��ر 
در زندان ه��ا کرده و خواس��تار پاس��خ محس��نی اژه ای 
ش��د که وی تصریح کرد: اگر یک مقام رس��می حرفی 
را ب��دون ارائه س��ند بیان کند و م��دارک آن را هم به 
مراج��ع ذیص��الح اعالم نکند، حتما خ��الف کرده و در 

پاره ای از موارد قابل پیگیری اس��ت. اگر ایشان مدرکی 
دارد می تواند آن را ارائه دهد. ایش��ان کسی نیست که 
قوه قضاییه، سیس��تم اطالعاتی و انتظامی ما را نشناسد. 
حرفی که اس��ناد و مدارک آن اعالم نش��ده و دستگاه 
ذیص��الح ب��ه آن رس��یدگی نکرده باش��د حتم��ا قابل 

رسیدگی است. 
محس��نی اژه ای در پاس��خ به س��والی درباره اینکه 
چ��را با وجود محکومی��ت جعفر پناهی به حبس، وی 
مش��غول فیلمس��ازی اس��ت و به او جایزه هایی داده 
می ش��ود، گفت: اینک��ه چرا بعضی اف��راد به تعهدات 
خود عمل نمی کنند یا مرتکب جرم می ش��وند سوال 
م��ا نیز هس��ت، ام��ا اینکه چرا ب��ه این اف��راد جایزه 
می دهند بدیهی اس��ت. باید پرس��ید چه کسی جایزه 
می ده��د و این جایزه را بابت چ��ه چیزی می دهند؟ 
متاس��فانه امروز برخی از دس��تگاه ها در خارج کشور 
هس��تند و به افرادی که احساس می کنند علیه ایران 
ح��رف می زنند جایزه می دهن��د. یعنی جایزه را برای 
ارزش کار نمی دهن��د بلک��ه از روی ع��داوت، کینه و 

دشمنی با نظام جمهوری اسالمی ایران است. 
محس��نی اژه ای با بیان اینکه این ام��ر مصادیقی در 
س��ال های گذش��ته داشته اس��ت درباره اجازه دادن به 
جعفر پناهی درباره فیلمس��ازی گفت: ممکن است که 
او ب��از هم مرتکب جرم ش��ود که در این موارد مجازات 

سنگین تری برای مجرم در نظر گرفته می شود. 

نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی در رس��یدگی به 
بخش ه��ای هزینه ای الیحه بودجه 94، جزییات محرومیت 
دارندگان کارت معافیت خرید خدمت را مش��خص کردند. 
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسالمی در رسیدگی به این 
بند از تبصره 16 الیحه بودجه 94 درخصوص خرید خدمت 

مشموالن غایب و دریافت کارت معافیت مصوب کرد که تا 
سقف بیست وهفت هزار میلیارد )27.000.000.000.000( 
ریال در قالب ردیف 135 - 530000 به صورت مس��اوی به 
ردیف های ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق 
موافقتنامه متبادله با س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

هزینه می ش��ود. همچنین دارندگان کارت معافیت موضوع 
این بن��د از نامزدی نمایندگی مجلس ش��ورای اس��المی، 
عضویت ش��وراهای اس��المی ش��هر و روس��تا و انتصاب در 
س��مت های مدیریتی )سیاسی و اداری( دولتی دستگاه های 

موضوع ماده )5( قانون خدمات کشوری محروم هستند. 

10 فیلم س��ینمایی گزینه اکران نوروز 94 ش��دند که 
از بی��ن آنها پن��ج فیلم تا پایان وق��ت اداری امروز نهایی 
می ش��وند. غالمرض��ا فرجی س��خنگوی ش��ورای صنفی 
نمای��ش بع��د از جلس��ه دوش��نبه ش��ورا در گفت وگو با 
ایس��نا ، این 10 عنوان را فیلم های »اس��تراحت مطلق«، 
»رخ دیوانه«، »طعم ش��یرین خیال«، »من دیگو ماردونا 
هس��تم«، »روباه«، »ماهی سیاه کوچولو«، »ایران برگر«، 

»اس��ب س��فید پادش��اه«، »عصر یخبن��دان« و »ناهید« 
معرفی کرد و گفت: قرار ش��د تا پایان س��اعت اداری روز 
سه شنبه هر پنج سرگروه از میان این فیلم ها قراردادشان 
را ارائ��ه دهن��د. برای انتخ��اب این فیلم ه��ا همه جوانب 
به خصوص مصادف شدن نوروز با ایام فاطمیه ارزیابی شد 
و با توج��ه به اینکه طبق آیین نامه ه��ر دفتر پخش تنها 
می تواند یک فیلم در نوروز داشته باشد ، اولویت های یک 

و دو از س��وی دفاتر مشخص شد. همچنین اکران نشدن 
فیلم های پرفروش با هم یکی دیگر از آیتم ها بود که بحث 
زی��ادی روی آن صورت گرفت. ب��ا توجه به کاندیدا بودن 
»رخ دیوان��ه« و حضور ابوالحس��ن داودی کارگردان این 
فیلم در ش��ورا در مقطع بررس��ی فیلم ها ایشان از جلسه 
خارج شدند. سخنگوی شورای صنفی نمایش آغاز اکران 

نوروزی را 20 اسفندماه عنوان کرد. 

ظریف: باید با اسالم هراسی مقابله کرد

دارندگان کارت معافیت خرید خدمت از سمت های مدیریتی دولتی محروم می شوند

از اکران نوروزی چه خبر؟

وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان با تاکید 
ب��ر مقابل��ه ب��ا اسالم هراس��ی و ه��ر نوع 
افراط گرایی در هر قوم و گرایش��ی گفت: 
س��ازمان ملل باید فرآین��د و زمینه الزم 
ب��رای رس��یدن به ای��ن ه��دف را فراهم 
کند. محمدجواد ظریف ظهر دوش��نبه در 
س��خنانی در بیست و هش��تمین نشست 
ش��ورای حقوق بش��ر در ژنو گفت: تمامی 
ابنای بش��ر باید مورد احت��رام قرار گیرند 
و ای��ن در زمینه حقوق بش��ر یک مبنای 

اساسی است. 
باید با ت��رس از اس��الم مقابله کرد و 
ب��ا هرگون��ه افراط گرایی در ه��ر قوم و 
گرایش��ی مقابل��ه ش��ود. س��ازمان ملل 
می توان��د فرآیند و زمین��ه الزم را برای 
رس��یدن به این هدف فراهم کند. ما در 
مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل خواهان 
گفت وگ��و درخصوص مقابل��ه با هرگونه 

خش��ونت و افرا ط گرای��ی ش��دیم و این 
پیش��نهاد با تمامی مواردی که ش��امل 
آن می شد به تصویب رسید. این تئوری 
پارادایمی را روشن می کند که می تواند 

براساس آن رویکردها را تغییر دهد. 
اس��تفاده از انس��ان ها به عن��وان ابزار 
برای رس��یدن به مقاص��د موردنظر باید 

کنار گذاش��ته شود، این نه تنها اعتقاد ما 
بلک��ه یک اصول کلی اس��ت ک��ه به آن 
باور داری��م و بای��د در همین چارچوب 
به س��مت تغییر پارادایم برویم. چنانچه 
ای��ن اتفاق صورت گی��رد امنیت منطقه 
و جه��ان تامین می ش��ود. ب��رای اینکه 
بتوانی��م حق��وق بش��ر را ب��ا اطمین��ان 

تضمی��ن کنی��م باید ابتدا ب��رای بحران 
فلس��طین راه حلی در نظر گرفته ش��ود. 
در ای��ن زمینه رویکردهای مثبتی وجود 
دارد که باید تقویت ش��وند. حرکت های 
جهانی و درک عمیق درباره حقوق بشر 
بای��د با اس��تفاده از مطالع��ات دقیق در 
حوزه اقتصاد و پیامدهای منفی اقدامات 

درباره حقوق بشر صورت گیرد. 
وزیر ام��ور خارج��ه کش��ورمان تاکید 
کرد: ما می توانیم گام های رو به رش��د در 
زمینه تقویت حقوق بش��ر داش��ته باشیم. 
باید بتوانیم سیاس��ت هایی را پیاده کنیم 
که نه تنه��ا احترام و جایگاه م��ا را تامین 
کند، بلکه موجبات مش��ارکت و همکاری 
ما با یکدیگر را فراهم سازد. شورای حقوق 
بشر باید معیارهای دوگانه را کنار بگذارد. 
داعش نماینده اس��الم نیست و ریشه های 

آن باید شناخته شود. 

توضیحات اژه ای درباره »مرخصی رحیمی«، »نظرات یونسی«، »جعفر پناهی« و برخورد با نشر اخبار رییس دولت اصالحات

بارسانههایمتخلفبرخوردمیشود

مهدی س��نایی تاکید کرد: ایران و روس��یه یادداش��ت 
تفاهم تس��هیل اخذ روادید میان دو کش��ور تهیه کرده اند 

که به زودی امضا خواهد شد. 
مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو در جمع خبرنگاران 
درباره انتش��ار اخباری مبنی بر لغ��و روادید میان ایران و 
روس��یه، گفت: در واقع ایران و روس��یه به دنبال تسهیل 
روادید هس��تند. یک یادداشت تفاهم میان وزارتخانه های 
خارجه ایران و روس��یه در این باره تهیه شده که به زودی 
به امضا می رسد. براس��اس آن دریافت روادید برای تجار، 

بخ��ش اقتصادی و محافل دانش��گاهی به می��زان زیادی 
تسهیل می شود. امیدواریم با این یادداشت تفاهم مشکل 
روادید میان دو کش��ور تا حد زیادی برطرف شود. گاهی 
نارضایتی هایی از س��وی هر دو ط��رف درباره اخذ روادید 
اعالم می شود و در طول دو سال گذشته تعداد گردشگران 
میان دو کشور افزایش یافته است. هر دو کشور در زمینه 
گردشگری ظرفیت باالیی دارند. امیدواریم تسهیل روادید 
مش��کالت را برط��رف کرده و قدم های بع��دی در این باره 

برداشته شود. 

سفیر ایران در مسکو: به دنبال تسهیل اخذ روادید هستیم نه لغو آن

 رییس پارلم�ان لیبی خلیفه حفتر 
را به عن�وان فرمانده کل ارتش تعیین 

کرد. 
 پادش�اه اردن پاس�خی متح�د و 
هماهنگ علیه داعش را خواستار شد 
و جنگ با داعش را جنگ سوم جهانی 

خواند. 
 ارتش رژیم صهیونیستی تمرین های 
نظامی غیرمنتظره  و گسترده ای را در 
کرانه باخت�ری با مش�ارکت 13 هزار 

سرباز آغاز کرد. 

رییس جمهوری آرژانتین با اش�اره به مرگ دادستان سابق پرونده آمیا گفت 
ک�ه باوجود اتهام های مطرح ش�ده علیه وی و دولتش، این مقام س�ابق از او 

تمجید کرده بود

تیتر اخبار

ب��ا حض��ور علی اصغ��ر فانی، وزی��ر آم��وزش و پرورش 
و عل��ی ربیعی، وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در نهاد 
ریاست جمهوری تفاهم نامه ای با موضوع مبارزه با بی سوادی 
و بازماندگی از تحصیل امضا شد. پس از جلسه شورای عالی 
رفاه، علی اصغر فانی در این مراس��م به محورهای همکاری 
وزارت کار و آموزش وپ��رورش در ای��ن تفاهم نام��ه اش��اره 
ک��رد و توضی��ح داد: یک��ی از موضوعات ای��ن تفاهم نامه 
توس��عه آموزش ه��ای فنی و حرفه ای اس��ت چ��را که در 
آموزش وپرورش شاخه  فنی و حرفه ای و کار و دانش داریم 
و در حال حاضر بیش از 42 درصد دانش آموزان متوسطه 
دوم در این ش��اخه مش��غول به تحصیل هستند. همچنین 
وزارت کار ه��م س��ازمان فن��ی و حرف��ه ای دارد که با این 
تفاهم نامه امکانی برای بهره مندی از توانایی های س��ازمان 

فنی و حرفه ای برای آموزش وپرورش فراهم می شود. 
وزی��ر آموزش وپ��رورش ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه یکی از 
فعالیت ه��ای وزارت کار، تع��اون و رف��اه اجتماعی ایجاد 
تعاونی ه��ای مختل��ف اس��ت خاطر نش��ان ک��رد : دراین 
ایج��اد  در  را  رف��اه  وزارت  همکاری ه��ای  تفاهم نام��ه 
تعاونی های آموزش وپرورش به خصوص نسبت به تاسیس 
م��دارس غیر انتفاع��ی پیش بینی کرده ای��م. در تفاهم نامه  
اخی��ر از همکاری ه��ای وزارت کار در افزایش افراد تحت 
پوشش و ایجاد تسهیالت برای جذب کودکان الزم التعلیم 
استفاده خواهیم کرد و در رسیدگی بهتر به دانش آموزان 
مدارس ش��بانه روزی و آنها که در روستاهای بزرگ تحت 
عنوان طرح روس��تا مرکزی مش��غول به تحصیل هستند 

بهره می گیریم. 

همکاری وزارتخانه ها برای مبارزه با بی سوادی

 مدیرکل آموزش وپرورش اس�تان ایالم 
گفت: حوالی س�اعت 17 روز یکش�نبه  به 
دلی�ل انفجار می�ن عمل نک�رده و برجای 
مان�ده از جنگ تحمیلی پن�ج دانش آموز 

مهرانی مجروح شدند.
 دبی�رکل س�تادمبارزه با م�واد مخدر با 
اع�الم اینکه قاچاقچی�ان از افراد ش�رور 
جامعه محسوب می شوند و با تروریست ها 
ارتب�اط دارن�د، گف�ت: باید دریچ�ه ورود 

پول های کثیف به کشور را ببندیم. 
 درویشی، مدیرعامل شرکت متروی تهران 
گف�ت: ۲۰ کیلومت�ر خط مترو ب�ا ۹۰ درصد 
پیشرفت ساخته شده و رکورد هفته ای ۵۰۰ 

متر تونل را در سال جاری داشته ایم. 

معصومه ابتکار محتوای فیلم منتس�ب به ش�بکه اجتماعی افس�ران جوان را 
غیرمنصفانه عنوان کرد و با به اشتراک گذاشتن این کلیپ، نسبت به انتشار آن 

واکنش نشان داد
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شبکه کتاب تاچارا با هدف کمک به توسعه فرهنگ مطالعه، 
در آستانه سال جدید شمسی اقدام به عرضه پرفروش ترین 
کتاب های س��ال با 30 درصد تخفیف کرده اس��ت. تاچارا 
394 عن��وان کت��اب پرفروش و موفق س��ال ج��اری را به 
کاربران پیش��نهاد کرده و از آنها خواسته برای نوروز 94 از 
میان کتاب های این بس��ته به دوستان خود هدیه و عیدی 
بدهند. کتاب های این بسته در گروه های کودک و نوجوان، 
جامعه شناس��ی، علوم سیاس��ی، زندگی نام��ه و رمان های 
تاریخی، مدیریت و اقتصاد، دین، تاریخ وفلسفه، رمان های 
خارجی و ایرانی، طنز، هنر و معماری، ورزش و تندرستی، 

آشپزی و تغذیه، حقوق، روانشناسی، شعر و ادبیات تقسیم 
ش��ده اند. بسته نوروزی تاچارا که شامل 30 درصد تخفیف 
 http://tachara.ir می ش��ود، از 9 تا 19 اسفند در آدرس
در دس��ترس عالقه مندان است. کتاب های خریداری شده 
در فاصله 23 تا 26 اسفند در تهران به کاربران تحویل داده 
می شود. کتاب های کاربران غیرتهرانی نیز در روزهای 20 
و 21 اسفند به پست تحویل داده می شود تا در سریع ترین 
زمان ممکن به دس��ت آنها برس��د.تاچارا پیش از این نیز با 
طرح دوش��نبه های تاچارا اقدام به عرضه بیش از 17 هزار 

عنوان کتاب با 25 درصد تخفیف به کاربران کرد.

عرضه پرفروش ترین کتاب های سال با 3۰ درصد تخفیف

 فرهاد توحیدی درباره ابهامات مطرح 
شده در انتخابات خانه سینما توضیح داد 
و از ل�زوم اب�الغ ماده واحده ای ازس�وی 
رییس جمهور برای ن�وع ثبت خانه هایی 
چون س�ینما، تئاتر و موس�یقی س�خن 

گفت. 
 بهرام عظیمی از قطعی ش�دن س�اخت 
انیمیش�ن »ابرقهرمانی از نازی آباد« خبر 
داد و گف�ت: ب�ه دنب�ال جلب مش�ارکت 
تیم های تولید بزرگ انیمیش�ن در جهان 

است. 

هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی در حالی فراخوان 
خود را منتشر کرد که هنوز دبیر این دوره از جشنواره معرفی نشده و این در 

حالی است که به موعد برگزاری این رویداد تنها چهار ماه زمان باقی است

تیتر اخبار

رئ��ال مادری��د در هفته بیس��ت وپنجم رقابت های لیگ 
فوتبال اسپانیا در خانه با تساوی یک - یک مقابل ویارئال 
متوقف ش��د. این مس��اوی در عین حال یادآور خاطره ای 
هم هس��ت. در آخری��ن دیداری که زی��ن الدین زیدان با 
پیراهن رئال مادرید به میدان رفت، دیدار خانگی این تیم 
مقابل ویارئال بود. آن دیدار به تس��اوی س��ه - سه رسید 
و ن��ام »زیزو« نی��ز در بین گلزن ها دیده می ش��د. خولیو 
باپتیس��تا دیگ��ر گلزن رئال در آن دی��دار بود. هدایت آن 

تیم را نیز مانوئل پیگرینی، س��رمربی ش��یلیایی و کنونی 
منچسترسیتی به دست داشت. 

پس از به صدا درآمدن س��وت پای��ان دیدار، زیدان روی 
چمن ورزش��گاه س��انتیاگو برنابئو باقی ماند و درحالی که 
اش��ک از روی گونه هایش به پایی��ن می غلتید از هواداران 
مادری��دی ب��رای حمایت ش��ان طی پنج س��ال گذش��ته 
تش��کر کرد. او برای آخرین بار از ورزش��گاهی که در آن 

خاطره های بسیار زیادی داشت خداحافظی کرد. 

وقتی که زیدان گریست

 حمید بنی تمیم، دبیر فدراسیون کشتی 

می گوید که س�ال ۹4 فدراس�یون کشتی 
ب�رای اج�رای برنامه هایش ب�ه بودجه ای 

1۰۰ میلیارد تومانی نیاز خواهد داشت. 
 مجید ترکان پس از س�ال ها دوری از 
کار اجرایی در کشتی، به عنوان مسئول 
ام�ور فن�ی کش�تی آزاد در رده پای�ه 

منصوب شد. 
 ریی�س کمیت�ه مس�ابقات س�ازمان 
لی�گ با بی�ان اینک�ه مس�ابقات هفته 
بیست و سوم لغو نمی شود از تغییر زمان 

سه مسابقه در این هفته خبر داد. 

فتح اهلل زاده، مدیرعامل پیش�ین باش�گاه اس�تقالل در مورد انتقادهای امیر 
قلعه نویی با بیان اینکه تیم را برای قهرمانی درآسیا بسته بودم نه برای پنجم 

شدن در میان چهار تیم ایران گفت: من باید از ایشان توضیح بخواهم

تیتر اخبار
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تبلیغات با چاشنی خالقیت

مدیران تبلیغات الزم اس��ت یک چیز را فراموش 
نکنند؛ اینکه مخاطبان دوس��ت دارند متفاوت بودن 
را ح��س کنند و از چیزی ک��ه می بینند لذت ببرند، 
خاصه وقتی چیزی که ش��ما تبلیغ��ش را می کنید 

مورد استفاده مخاطب تان باشد. 
هر روز آگهی های بی شماری به نمایش در می آید 
ک��ه میان آنه��ا هیچ تف��اوت خاصی وج��ود ندارد؛ 
یکس��ری آگهی تکراری ب��ا هیچ گونه خالقیت و این 
موجب می ش��ود که مش��تری اص��ال از دیدن آگهی 
لذت نب��رد. در نتیجه وقتی در ای��ن دنیای تکراری 
چیز تازه ای ب��ه نمایش درمی آید توج��ه را به خود 
جل��ب می کند. اینج��ا راز جلب توج��ه در متفاوت 
بودن اس��ت و این تفاوت زمان��ی به وجود می آید که 
ش��ما تند و سریع بتوانید با مخاطب ارتباط بگیرید. 
قرار نیس��ت مخاطب به ش��ما فرصت بدهد تا شما 
قصه پردازی کنید، این شما هستید که نباید فرصت 
بدهید مخاطب تان از جای��ش تکان بخورد و خیلی 

سریع حرف تان را بزنید و ارتباط برقرار کنید. 
بگذارید مثال س��اده ای از ی��ک آگهی تاثیر گذار و 
کوتاه بزنم تا راحت بتوانیم در این خصوص صحبت 
کنیم. ش��رکت خودروس��ازی »آئ��ودی« در یکی از 
آگهی ه��ای خود ک��ه در 30 ثانیه تهیه ش��ده یک 
دی��وار را که چهار میخ به آن کوبیده ش��ده نمایش 
می دهد. س��پس توسط یک فرد ناش��ناس که فقط 
دس��تش دیده می شود س��وییچ خودروی »پورش «  
که ی��ک حلقه و زنجی��ر دارد روی یک��ی از میخ ها 
 می گ��ذارد و کلم��ه »طراح��ی «  در زیر آن نوش��ته 

می شود. 
کلمه طراحی به صورت س��والی نوش��ته می شود و 
کمی هم حلقه س��وییچ ماشین که به زنجیر آویزان 
است جابه جا می شود که مخاطب توجهش به حلقه 
معطوف شود. حلقه س��وییچ کامال برجسته نمایش 
داده شده و کمی هم نورپردازی می شود تا برق بزند. 
بع��د از اندکی مکث کلید حلق��ه دار خودروی »بنز «  
در ط��رف دیگر آویزان می ش��ود و زی��ر آن عبارت 
آس��ودگی به صورت سوالی نوش��ته می شود. این بار 
نوبت سوییچ خودروی »بنتلی «  است که روی دیوار 
نصب ش��ود و س��وال امنیت زیر تصویر نوشته شود 
و دس��ت آخر حلقه چهارم ک��ه متعلق به خودروی 
»بی ام دبلیو«  است، روی دیوار قرار می گیرد و عبارت 
اس��پورت بودن در زیر تصویر نوشته می شود و تازه 
آن وقت اس��ت که بیننده خودروی پنجم را خودش 
رمزگش��ایی می کند چراکه چهار حلقه در کنار هم 
طوری قرار گرفته اند که لوگوی معروف »آئودی «  را 

به نمایش می گذارد. 
این آگهی به قدری خالقانه طراحی ش��ده اس��ت 
که حتی کسی که هیچ شناختی نسبت به تبلیغات 
ن��دارد از آن ل��ذت می برد. اگ��ر بخواهی��م از ابعاد 
روان شناختی که در س��اخت این آگهی به کار رفته 
بگوییم صحبت به درازا خواهد کش��ید. از موسیقی 

بس��یار ق��وی و ن��ور و تصویر که هر ی��ک اثر روانی 
خاصی روی مخاطب می گذارد ، اما این تمام داستان 
نیس��ت. در ای��ن آگهی بر ویژگی ممت��از هر یک از 
رقبای آئودی تاکید می شود مثال  پورشه  در طراحی 
یا بی ام دبلیو   در اس��پورت بودن اما وقتی اینها کنار 
هم ق��رار می گیرد »آئ��ودی «  خلق می ش��ود و این 
مفهوم به بیننده القا می ش��ود ک��ه آئودی هر چهار 
ویژگ��ی معروف تری��ن خودروهای جه��ان را یک جا 

دارد. 
ی��ا در جای دیگر با آویزان کردن س��وییچ آن هم 
با دس��ت طوری ب��ه بیننده القا می ش��ود که باید از 
خیر این ماش��ین گذش��ت و به اصطالح سوییچ این 
ماشین را آویزان کرد. چون این خودرو کامل نیست 
و باید دنبال چیز بهتری گشت. قسمت بعدی آگهی، 
نوش��ته های زیر تصاویر است. وقتی مثال به اسپورت 
ب��ودن »بی ام دبلی��و «  یا به آس��ودگی »بنز «  اش��اره 
می ش��ود، یک عالمت س��وال در مقابل آن گذاشته 

می شود. 
این دو معنا دارد: در معنای اولیه یک سوال واضح 
از مخاطب پرس��یده می ش��ود، به این ش��کل که آیا 
دنبال آسودگی هستید؟ اما آئودی به جز این هدفی 
دیگر را نیز تعقیب می کند؛ با گذاشتن عالمت سوال 
و اندک تکان دس��تی که س��وییچ را آنجا می گذارد 
به بیننده این گونه الق��ا می کند که آیا »بی ام دبلیو «  
واقعا اس��پورت اس��ت؟ یا »بنز «  آس��وده است؟ این 
س��واالت زمانی بیشتر معنا می یابد که ابتدای آگهی 
با یک  س��وال آغاز می شود.« شما از یک خودرو چه 

می خواهید؟«
ش��اهکار این آگهی زمانی اس��ت که آخرین حلقه 
روی میخ ه��ا نصب می ش��ود. اوال در نگاه اول ش��ما 
متوجه می ش��وید که از کنار ه��م قرار گرفتن حلقه 
س��وییچ چهار خودروی معروف دنیا »آئودی «  شکل 
می گیرد. این نخس��تین تصوری اس��ت که س��ازنده 
آگه��ی به آن توج��ه دارد، ام��ا کار ب��ه اینجا ختم 
نمی شود. آخرین حلقه طوری روی حلقه های دیگر 
ق��رار می گیرد که به صورت واض��ح باالی حلقه های 
دیگ��ر باش��د و حس برت��ری را در پای��ان آگهی به 
وضوح می توان دید، اما سرنوش��ت سوال اول آگهی 
و س��واالتی که در میانه آگهی نیز نوشته می شد نیز 
به این قسمت گره می خورد. وقتی چهار حلقه کنار 
هم قرار می گیرد به ببینده این گونه القا می شود که 
»آئودی «  هر چهار ویژگی ممتاز رقبای خود را یکجا 
دارد و ب��دون هی��چ اضافه کاری نش��ان »آئودی «  را 
به صورت گرافیکی نمایش می دهد و آگهی این گونه 

پایان می پذیرد. 
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نرگس فرجی

اکرم آزادیان

آگهی ه��ای تبلیغات��ی موزی��کال همچن��ان یک��ی از 
پرطرفدارترین شیوه های تبلیغاتی در کشور ما هستند. این 
شیوه مخصوصا برای شرکت هایی که تازه به بازار می آیند، 
بیش��تر استفاده می ش��ود. معموال اگر موسیقی این سبک 
آگهی ها ریتم خوبی داشته باشد و در ذهن مخاطب بماند، 
سازندگان آگهی کار خود را موفقیت آمیز ارزیابی می کنند. 
البته این ارزیابی در اکثر اوقات یک طرفه اس��ت و از سمت 
خود س��ازنده آگهی صورت می گیرد. در این راس��تا، برند 
چین چین نیز چند وقتی است از این سبک تبلیغاتی برای 
رساندن پیام تبلیغاتی خود استفاده کرده است. چین چین 
نامی قدیمی در حوزه تولیدکنندگان رب است که به دالیل 
مختلف مدت ها محصولش در قفس��ه فروش��گاه ها حضور 
نداش��ت. حال این برند قدیمی ب��ه منظور اعالم حضورش 
در بازار شروع به تبلیغات گسترده ای کرده است؛ تبلیغاتی 
که در قالب کمپین های مختلف یکی پس از دیگری اکران 
می ش��وند. کمپین هایی که در هرک��دام از آنها تگ الینی 
متف��اوت خودنمایی می کند. در ادامه با کمیل زحمتکش، 
کارشناس و فعال عرصه تبلیغات و بازاریابی به نقد و بررسی 

کمپین های مختلف برند چین چین پرداخته ایم. 

شعاری خوب، اما آرام
کمیل زحمتکش، فعال عرصه تبلیغات و بازاریابی درباره 
کمپین »چین چی��ن؛ طعمی که تاریخ مص��رف ندارد«  به 
»فرصت امروز« می گوی��د: زمانی که برندی بعد از مدت ها 
می خواهد مجددا وارد بازار شود و النچی دوباره داشته باشد، 
باید با ضرباهنگ و ش��دت بیش��تری این موضوع را در بازار 
مطرح و این ورود تازه را مستقیم تر به مشتریان اعالم کند. 
چین چین با شعار »طعمی که تاریخ مصرف ندارد« وارد بازار 
شده است، این اسلوگان به نظرم جالب است و می خواهد به 
مشتریان بگوید که چین چین برندی قدیمی است که هنوز 
هم اعتبار گذش��ته خود را دارد اما این اسلوگان خوب برای 
ورود تهاجمی دوباره برند به بازار چندان جذاب نیست و به 
نظر آرام است. درحالی که شرکت باید با شعاری کوبنده تر 
وارد بازار می ش��د. چین چین فاصله زمانی زیادی را در بازار 
حضور نداش��ته، یعنی به نوعی نسلی از مش��تریان خود را 
از دس��ت داده  است؛ نس��لی که در زمان قدرت چین چین 
کودک بوده اند و حال خودشان خانم های خانه داری شده اند 
که باید محصول رب را انتخاب کنند، درنتیجه این برند به 
دنبال مش��تریان تازه در بازار است. درحالی که شعار به نظر 
می خواهد به سراغ مشتریان قدیمی این برند برود. به هرحال 
چین چین نیاز به مشتریان تازه نیز دارد، مشتریانی که باید 
همان برداشت را از شعار داشته باشند که مشتریان قدیمی 
ای��ن برن��د از آن دارند. همچنین به نظرم این ش��عار برای 
تگ الین چین چین کوچک است، هرچند که تفکیکی میان 
اس��لوگان و تگ الین در این کمپین صورت نگرفته  است. با 

این حال اگر بخواهیم این شعار را هم به عنوان تگ الین این 
شرکت بپذیریم تغییر سریع آن به شعار »چین چین ذائقه 
مردم ایران زمین« قابل درک نیست. این اتفاق اصال خوب 
نیس��ت. به نظر مخاطب باز در این میان نادیده گرفته شده 
اس��ت یعنی تا خواسته با شعار قبلی ارتباط بگیرد، شرکت 

به راحتی شعار را تغییر داده است. 

برندی که با ورودش جشنواره برگزار کرد
شرکت چین چین به فاصله کمی بعد از ورودش به بازار 

اقدام به برگزاری جشنواره و جایزه دادن کرد. 
زحمتکش در این باره می گوید: متاس��فانه درست یا غلط، 
سیس��تم برگزاری جش��نواره و جای��زه دادن به نوعی جای 
خود را در تبلیغات داخلی باز کرده  است. به نظر چین چین 
می خواس��ته با ورود دوباره به س��رعت به سود دهی برسد، 
اما در برگزاری جش��نواره گ��روه هدف مخاطبان از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت. ش��رکت ها باید در نظر بگیرند که 
آی��ا برای مخاطبان آنه��ا جایزه دادن جذابی��ت دارد یا نه. 
به هرحال رب محصولی است که همه گروه ها از آن استفاده 

می کنن��د و تنه��ا تفاوت��ی ک��ه 
تولیدکنندگان می توانند در میان 
مصرف کنندگان خود ایجاد  کنند 
به واس��طه قیمت محصول شان 
است. چین چین بعد از جشنواره 
اقدام به برگزاری کمپین دیگری 
با محوریت اس��تفاده از قومیت ها 
در تبلیغ��ات خود کرده اس��ت، 
می گوید:  دراین ب��اره  زحمتکش 
وقتی برندی مج��ددا می خواهد 
از  اس��تفاده  ش��ود،  ب��ازار  وارد 
قومیت ها ش��یوه مناسبی نیست 

مخصوص��ا اگر محصول همگانی باش��د و همه قش��رها از 
آن اس��تفاده  کنند. ذائقه متفاوت مردم ای��ران را نمی توان 
به واس��طه محصول رب به ه��م وصل کرد. مگر چین چین 
محصول ویژه ای را تولید کرده که در تبلیغات خود این ادعا 
را می کن��د؟ مثال برای مردم جنوب، رب خود را ش��ورتر  یا 
ترش تر کرده اس��ت؟ یا برای مردم ش��مال رب را شیرین تر 
کرده اس��ت؟ ذائقه م��ردم ایران زمین در هم��ه مناطق با 
یکدیگر فرق دارد و نمی توان محصولی را تولید کرد که همه 
ذائقه ها را راضی نگه دارد. پس به نظرم این کمپین و رفتاری 

ک��ه در آن صورت گرفته معن��ای خاصی ندارد. به خصوص 
زمانی که برند مجددا برای ورود به بازار آمده شده است. این 
اتفاق فقط براساس عالقه شخصی این شرکت صورت گرفته 
است و در این کمپین شرکت نه در اسلوگان و نه در کمپین 
ش��یوه ویژه ای را پیاده نکرده است. با توجه به شرایط  برند 
این ش��یوه نمی تواند کاربردی برای او داشته باشد. در مورد 
نحوه ساخت آگهی های این کمپین نیز باید بگویم از لحاظ 
ساختاری نیز این شیوه اجرا چندان جذابیت ندارد و شیوه 
از مد افتاده ای است. شرکت ها معموال برای اینکه بخواهند 
میان رقبا متفاوت جلوه کنند به س��راغ ساخت آگهی های 
تلویزیونی موزیکال می روند، درحالی که به نظرم دیگر برای 
مخاطبان ایرانی این سبک آگهی ها جذابیت چندانی ندارد. 
وقتی یک برند می خواهد مجددا در بازار النچ شود، باید برای 
خود در بازار شخصیت مجزایی بسازد. اگر شرکت  می خواهد 
خود را در طبقه محصوالت مشابه بازار متفاوت نشان دهد، 
نمی تواند با همان نوع تبلیغات یا با همان نوع نگاه رقبا این 
کار را انجام دهد. درس��ت است که چین چین محصولی را 
تولید می کند که نیاز به معرفی به مش��تریان ندارد ولی نام 
در ای��ن حوزه مهم اس��ت و باید 
متفاوت به بازار ارائه ش��ود. البته 
وقتی محصولی را همه مشتریان 
می شناسند، کار گروه بازاریابی و 
تبلیغات راحت تر می شود، چون 
کمپین های تبلیغاتی را خالق تر 

می توان اجرا کرد. 

بچین بچین؛ نه نه نچین 
این کارش��ناس درباره کمپین 
اخی��ر چین چی��ن »گلچینی از 
محصوالت دست چین« می گوید: 
چین چین در آگهی های آخر خود ش��یوه متفاوتی را اجرا 
کرده  اس��ت. به نظرم آگهی  تلویزیونی این ش��رکت جالب 
اس��ت. موزیک و ش��عار در این آگهی جل��وه خوبی دارند، 
اما از لحاظ س��اخت به نظرم اش��کاالتی دارد که باید مورد 
بررسی قرار بگیرد. برای مثال در بخشی از آگهی تلویزیونی، 
س��ازنده بسته بندی ش��رکت چین چین را خراب و له شده 
نش��ان می دهد، درحالی که مش��تری بی تفاوت از کنارش 
عب��ور می کند و آن را انتخاب نمی کند. این صحنه ش��اید 
برای مخاطب این س��وال را ایجاد کند که تولیدکننده این 

قوطی رب را چه خواهد کرد؟ شرکت باید مراقب باشد که 
مش��تریان از پشت پرده این صحنه ها خبردار نشوند، چون 

امکان دارد ذهنیت شان نسبت به شرکت خراب شود. 
زحمتک��ش اضاف��ه می کند: ب��ه نظرم س��اختار آگهی 
تلویزیونی با موزیک آن هماهنگ نیس��ت. اینکه خانمی به 
فروشگاه می رود و در سبد خود محصوالت مختلفی را قرار 
می دهد، ش��یوه ای است که در اکثر آگهی ها به کار می رود. 
درنتیجه فضایی کامال تکراری برای این آگهی استفاده شده 
 است، یعنی در این آگهی تصویر بسیار ضعیف تر از موسیقی 
و شعار محیطی است. تصویر آگهی  محیطی این کمپین نیز 
تا حدودی گنگ است و اگر مخاطب آگهی تلویزیونی را ندیده 
باشد به نظر نمی تواند با آگهی محیطی ارتباط برقرار کند. 
نکته جالب این است شعاری که روی تصویر آگهی محیطی 
نقش بس��ته، با ش��عاری که در آگهی تلویزیونی اس��تفاده 
می شود، متفاوت است. این درحالی است که وقتی در یک 
کمپین طراح می خواهد ارتباطی میان رسانه های مختلف 
کمپین ایجاد کند، باید از یکس��ری المان های مش��ترک 
اس��تفاده کند، البته لزوما نباید المان ها در تمامی رسانه ها 
موبه مو تکرار شوند، ولی باید باالخره فاکتور مشترک وجود 
داش��ته باشد تا مخاطب متوجه این موضوع شود. با تمامی 
این توصیفات هیچ فاکتور مرتبط کننده میان رسانه های این 
کمپین وجود ندارد که به نظرم این یک اشکال بزرگ است. 
در این راستا درآگهی محیطی این کمپین یک گوجه فرنگی  
بزرگ در کنار ش��عار تبلیغاتی قرار گرفته  اس��ت که نه از 
 لح��اظ محتوایی و نه ظاهری با آگهی  تلویزیونی هماهنگ 
نیس��ت.  همچنین آگهی محیطی این کمپین به سختی 
رمزگشایی می ش��ود یعنی مخاطب باید کامال شعر آگهی 
تلویزیونی را حفظ کرده باشد تا زمانی که آگهی  محیطی را 
می بیند، بتواند با آن ارتباط برقرار کند. مخاطب باید چندبار 
آگهی  تلویزیونی و چندبار آگهی محیطی را ببیند تا بتواند 
با آنها ارتباط بگیرد. مگر چه اتفاقی می افتاد که شعار آگهی 
تلویزیونی روی آگهی محیط��ی قرار می گرفت یا برعکس 
این کار انجام می شد. همچنین طراحی آگهی محیطی این 
شرکت جالب به نظر نمی رسد، چون از یکسری المان های 
تکراری در آن  اس��تفاده شده اس��ت. بارها دیده ایم که در 
تبلیغات محیطی لوگو روی میوه یا محصول برچسب خورده 
است، شیوه ای تکراری که در آن خالقیتی دیده نمی شود. 
در س��ه زاویه مختلف آگهی محیطی این شرکت، لوگوی 
چین چین آورده شده است که به نظرم لزومی برای این کار 
نبود. از لحاظ گرافیکی نیز به سبکی و سنگینی طرح دقت 
نشده و   معلوم نیست که چرا گوجه از طرح آگهی محیطی 

بیرون زده شده است. 
زحمتک��ش درپایان تاکید می کن��د: به طورکلی در همه 
کمپین هایی که توس��ط این ش��رکت اجرا ش��ده، ش��عار 
تبلیغاتی خوب اس��ت  اما این ش��عارهای خ��وب در کنار 
آگهی های محیطی و تبلیغاتی تکراری، جذابیت خود را از 

دست داده اند. 

زمانی که برندی بعد از مدت ها 
می خواهد مجددا وارد بازار شود 
و النچی دوباره داشته باشد، باید 

با ضرباهنگ و شدت بیشتری 
این موضوع را در بازار مطرح و 
این ورود تازه را مستقیم تر به 

مشتریان اعالم کند

 کوکاکوال بخشندگی را 
آموزش می دهد

یک بطری نوشابه کوکاکوال زندگی روزمره شما را بهتر 
می کند. در آگهی تبلیغاتی جدید کوکاکوال که در طول 
مراس��م اسکار پخش شد، یک بطری نوشابه کوکاکوال از 
شخصی به شخص دیگر در ساحل منتقل می شود. به این 
ترتیب، افراد در صدد هس��تند تا زندگی را برای اطرافیان 
خود کمی بهت��ر کنند. به گزارش  ام ب��ی ای نیوز، آگهی 
تبلیغاتی »دنیای بخش��نده« با صحنه خرید یک بطری 
نوشابه کوکاکوال توسط یک مرد شروع می شود. به محض 
تالش برای نوشیدن آن، یک صدای ناهنجار او را متوجه 
فردی می کند که با وجود خراب شدن یکی از سیم های 
گیتار خود به نواخت��ن ادامه می دهد. بنابراین برای بهتر 
کردن ح��ال  یک مرد به او نوش��ابه اش را هدیه می دهد. 
درست در لحظه اقدام به نوشیدن نوشابه، یک اتفاق بدتر 
پشت س��ر این فرد رخ می دهد و به همین ترتیب، بطری 
نوشابه میان افراد مختلف دست به دست می شود. البته اگر 
کسی با نوشیدن نوشابه به این کار خاتمه ندهد، در نهایت، 

با گرم شدن آن  گازش تمام خواهد شد. 

نگاهی به رویکرد تبلیغاتی تولیدکننده رب گوجه فرنگی

تبلیغات موزیکال برای بازگشت پر سروصدا به بازار



نقش کلید واژه ها در تجارت 
الکترونیک

نقش کلی��د واژه ها در تجارت الکترونیک بس��یار 
مهم اس��ت و تاثیراتی ک��ه می تواند بر کس��ب وکار 
ش��ما بگذارد، اساس��ی و حیاتی اس��ت. بس��یاری از 
شرکت هایی که در ایران فعالیت دارند، هنوز به این 
امر آگاه نیس��تند که کلید واژه هایی که در موتورهای 
جس��ت وجو وجود دارند تا چه میزان در تحول سازی 
کس��ب وکار آنها موثرند. در این مطلب س��عی شده، 
اطالعاتی در خصوص معرف��ی کلید واژه ها و قدرت 
آنها در فضای مجازی رقابتی و فرمول آن در اختیار 

مخاطبان قرار گیرد. 
اگر سایت کس��ب وکار شما از طراحی های ویژه ای 
برخوردار اس��ت یا محصوالت خاصی برای فروش در 
آن گنجانده اید، بدون داش��تن یک اس��تراتژی برای 
هدایت کاربران به س��مت آن قطعا با اتالف ش��دید 
زم��ان و هزینه مواجه خواهید ش��د. کارآفرینان باید 
جایگاه طبیعی ش��رکت خود را در فهرست از طریق 
پرداخت پول ب��ه موتورهای جس��ت وجوگر تکمیل 

کنند. 
ش��رکت ها از طری��ق مزایده بر س��ر کلیدواژه ها و 
پرداخ��ت به ازای ه��ر کلیک، خ��ود را در الیه های 
باالتر نتایج جس��ت وجو ق��رار می دهند. هنگام تایپ 
کلید واژه در موتور جس��ت وجو توسط کاربر، هر چه 
نرخ یک کلید واژه باالتر باش��د، جای��گاه بهتری در 
موت��ور جس��ت وجو به دس��ت خواهد آمد. ش��رکت 
تنه��ا زمانی پ��ول می دهد که خریدار با اس��تفاده از 
موتورجس��ت وجوی مذکور بر وب سایت این شرکت 
کلی��ک کند. هزینه این تکنیک می تواند به س��رعت 
افزایش یافته و موتورهای جس��ت وجو به کارآفرینان 
امکان می دهند تا سقفی را برای مخارج حساب های 
خود در نظر بگیرند، ب��ه نحوی که با هزینه بیش از 

حد مواجه نشوند.
کارشناسان شرکت ش��ما باید محاسباتی را انجام 
دهن��د تا به حداکث��ر مبلغ قاب��ل پرداخت خود پی 
ببرید، تمام این فرآیند با محاس��به نرخ تبدیل انجام 
خواهد شد که عبارت است از درصد بازدید کنندگان 
مب��ادرت  خری��د  ب��ه  عم��ل  در  ک��ه   وب س��ایت 

می کنند. 
نرخ ه��ای تبدیل کس��ب وکار های مختلف متفاوت 
است ولی میانگین نرخ تبدیل 3/2 درصد است. این 
به آن معناس��ت ک��ه به ازای هر ه��زار بازدیدکننده 
از س��ایت ش��رکت، در عمل 23 نفر از آنها به خرید 

مبادرت می کنند.
ش��رکتی که جواه��رات گران قیم��ت را از طریق 
اینترنت می فروش��د، ممکن اس��ت صدها هزار دالر 
س��ود به ازای فروش هر کاال به دست آورد ولی یک 
ش��رکت فروش��نده کتاب ی��ا دی وی دی تنها چند 
دالر س��ود از فروش محصوالت خود حاصل می کند. 
اگر فرض کنیم که س��ود شرکت شما به ازای فروش 
ه��ر واح��د کاال 9 دالر و نرخ تبدی��ل آن 2/5درصد 
باشد، برای محاسبه حداکثر مقداری که شرکت شما 
می تواند ب��ه ازای کلید واژه بپ��ردازد، از فرمول زیر 

استفاده کنید: 
حداکثر مزای��ده برای کلی��د واژه = نرخ تبدیل × 

میزان سود به ازای فروش هر واحد کاال 
برای شرکت شما نتیجه عبارت است از: 

حداکث��ر مزایده برای کلی��د واژه: 2/5 × 9 دالر = 
225/. دالر یا 22/5 سنت به ازای هر کاال

این عدد حداکثر مقداری اس��ت که ش��ما مایل به 
پرداخت آن در مزایده برای کلید واژه ها در موتورهای 
جس��ت وجو هستید. فرض کنید شما برای یک کلید 
واژه در یک موتور جس��ت وجوی محبوب 18 سنت 

می پردازید. 
اگر هزار خریدار بر وب س��ایت ش��ما کلیک کنند، 
کل هزین��ه پرداختی ش��ما به واس��طه اس��تقرار در 
فهرس��ت مذکور 180 دالر خواهد بود. با نرخ تبدیل 
2/5 درصد ش��ما می توانید انتظار ف��روش 25 عدد 
کاال را داش��ته باش��ید. اگر س��ود عادی شما 9 دالر 
به ازای فروش هر واحد باش��د، فروش این 25 عدد 
کاال س��ودی معادل 225 دالر برای ش��ما به همراه 

خواهد داشت.
با کس��ر هزینه 180 دالری جذب این مش��تریان، 
س��ود خالصی معادل 45 دالر برای ش��رکت ش��ما 
باق��ی خواه��د مان��د. مادامی که ش��رکت ش��ما به 
ازای ف��روش ه��ر کاال بزرگ ت��ر از هزین��ه ج��ذب 
مش��تریان باشد، ش��رکت ش��ما در فرآیند استقرار 
از طری��ق پرداخ��ت پ��ول س��ودآور   در فهرس��ت 

خواهد بود. 
توجه داشته باشید که حداکثر نرخ پرداختی برای 
هر کلید واژه به نرخ تبدیل ش��رکت ش��ما حس��اس 

است.
اگ��ر نرخ تبدیل ش��رکت 4 درصد باش��د، حداکثر 
 بهای پرداختی برای یک کلید واژه 36 س��نت است، 
به همین ترتیب، اگر س��ود ش��رکت به ازای فروش 
هر ع��دد کاال افزایش یابد، قدرت پرداخت ش��رکت 
در ازای کلی��د واژه مذکور افزایش خواهد یافت. اگر 
نرخ تبدیل 4 درصد و سود20 دالری نصیب هر کاال 
شود، به ازای فروش هر عدد کاال شرکت شما دارای 

حداکثر نرخ مزایده 80 سنت خواهد بود.

کاهش هزینه های بازاریابی با 
بازاریابی تشویقی

یک��ی از تاکتیک ه��ای انگیزش��ی، ب��رای افزای��ش 
فعالیت های توزیع کنن��دگان کاال، نمایندگان فروش و 
مشتریان یا مصرف کنندگان نهایی استفاده از بازاریابی 
تش��ویقی اس��ت. زیبایی ترویج فروش در این است که 
این روش ها نتایج سریع و اغلب قابل اندازه گیری ایجاد 
می کنند. ترویج به طور ذاتی با تشویق افراد برای خرید 
کاال، شرکت در قرعه کشی ها یا بس��یاری از روش های 
خالق تشویقی گره خورده است. مانند هر ابزار بازاریابی 
دیگر، تش��ویق در فروش نیز نقش موثری در برقراری 
ارتباطات صحیح و هدفمند با مش��تری دارد و سرعت 
تصمیم گی��ری خری��داران نهایی را افزای��ش می دهد. 
با توجه ب��ه نقش حیاتی برنامه ری��زی در فعالیت های 
سازمانی، هنگام بهره گیری از این ابزار قدرتمند بازاریابی 
نیز الزم است پس از تدوین اهداف سازمانی و برنامه های 
بازرگانی، اقدام به تدوین برنامه های مناسب برای کسب 

وکار خود کرد.
مس��ابقات هنوز ابزار تش��ویق مهمی هس��تند. این 
مسابقات برنامه هایی نظیر مشخص شدن سریع برندگان 
با باز کردن بسته بندی محصول، مقایسه دو عدد که یکی 
توس��ط فروشنده اعالم  شده و دیگری در محصول درج  
شده، جمع کردن چند مورد از داخل جعبه محصوالت 
در خریده��ای مک��رر، برنامه های داخل فروش��گاهی، 
مسابقات تلفنی، شماره کدهای اینترنتی و موارد دیگری 
از این قبیل را در بر می گیرد. می توانید جوایزی بس��یار 
کوچک یا یک جایزه بزرگ داشته باشید. همچنین ارائه 
نمونه محصول کمک می کند دریابیم که چه مشتریانی 
ب��ه آن عالقه مند خواهند ش��د. در این زمان باید اجازه 
دهیم مشتریان بگویند که محصول مناسب آنها هست 
ی��ا نه. ترغیب افراد به امتحان کردن محصول، می تواند 
تف��اوت بزرگی ایجاد کند. قرعه کش��ی ها و مس��ابقات 
می توانند زمانی که شما هیچ چیز جدیدی برای تبلیغ 
ندارید، توجه افراد را به محصول جلب کنند. در صورت 
مدیریت مناس��ب، این روش ه��ا می توانند تالش های 
برند سازی استراتژیک ما را تقویت کنند. قرعه کشی ها 
و مسابقات می تواند به ساخت فهرستی از عالقه مندان 
کمک کن��د. از این فهرس��ت می ت��وان در برنامه های 
بازاریابی بعدی استفاده کرد. هنگام انتخاب میان جوایز 
ی��ا پرداخت نقدی، باید به خاطر داش��ت ک��ه جوایز از 
ارزش درک ش��ده باالتری نسبت به پول نقد برخوردار 
هس��تند. می توان برنامه هایی با پاداش های خوشایند و 
به دس��ت آوردنی خلق کرد. هر هدفی باید جذاب و به 
طور محسوس قابل دس��تیابی باشد. در این روش باید 
بر جوایزی تمرکز کنید که برای مشتریان جذاب است، 
ولی بعید است خودشان آن را بخرند. همچنین می توان 
با تولیدکنندگان، خرده فروشان، شرکت پست مستقیم 
یا بازاریاب اینترنتی متحد شد تا بتوان جوایز را بیشتر و 

منابع خود را تکمیل کرد.
به طور کل��ی در تدوین برنامه ه��ای ترویج فروش که 
به عن��وان بخش��ی از برنام��ه بازاریابی تدوین می ش��ود، 
مراحل زیر طی می ش��ود؛ تعیین اه��داف ترویج فروش، 
انتخاب از بین تبلیغ��ات درون خانه ای یا تبلیغات برون 
س��ازمانی، تعیین بودجه، بررس��ی راهکاره��ای موجود، 
انتخاب تکنیک های تشویقی فروش، انتخاب رسانه هایی 
برای انتشار این روش تشویق، تصمیم گیری در خصوص 
زمان ارائه این نوع بازاریابی، آزمایش این روش از تشویق، 
آماده س��ازی برنامه نهایی، اندازه گی��ری و ارزیابی میزان 
موفقیت روش تش��ویقی فروش. موفقیت هر برنامه ای به 
کیفیت اجرای آن بس��تگی دارد. اگر فروشندگان نهایی 
درک نکنند که برنامه چطور کار می کند بهترین تالش ها 
می تواند بیهوده باشد. هزینه به دست آوردن یک مشتری 
جدید پنج برابر نگه داش��تن یک مشتری قدیمی است. 
برنامه جایزه دادن که یک روش تشویقی مشتری است، 
گزینه بسیار خوب بازاریابی است. با ایجاد یک برنامه خوب 
جایزه دادن به بهترین مشتریان می توان در آنها انگیزه به 
وجود آورد. این راه بس��یار خوبی در نگهداری مش��تریان 
است خصوصا اینکه اگر به آنها همان چیزهایی را جایزه 

بدهیم که می توانند از شرکت ما تهیه کنند.

تاکید ۹۷ درصد مدیران بر ساخت 
نرم افزار متناسب با نیازهای سازمان

آینده صنعت نرم افزار با آنچه که در 20 یا 30 س��ال 
گذش��ته تجربه کردیم متفاوت خواهد ب��ود و به زودی 
خواهی��م دی��د نرم افزارها مبتن��ی بر نیاز کارب��ران و با 
طراحی سفارشی ساخته خواهند شد.به گزارش رایورز، 
این نتیجه بر اس��اس مطالعه ای ک��ه روی 306 مورد از 
مدیران IT سازمان ها انجام شد، به دست آمد. بر اساس 
این بررسی 8۷ درصد از مدیران مذکور اعالم کردند که 
آینده فرآیند تولید نرم افزار به این صورت دنبال خواهد 
شد. این بررسی که با پشتیبانی مرکز Appian به انجام 
رسید،  نرم افزارهای سفارشی را در قالب ابزاری توصیف 
کرد که مبتنی بر درخواس��ت گروه IT یک سازمان یا 
مرکز توسعه خدمات برون سپاری ساخته می شود. زیرا 
قابلیت های مورد نیاز در نرم افزار نمی تواند از طریق یک 
مجموعه خریداری ش��ده در اختیار گرفته شود.در این 
مطالعه 8۷ درصد مدیران IT اعالم کردند که س��اخت 
نرم افزار مبتنی بر نیازهای آنه��ا مهم ترین راهکار برای 
دس��تیابی به نوآوری محسوب می شود و 9۷ درصد آنها 

هم بر استفاده از نرم افزارهای سفارشی تاکید داشتند.
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بازاریابی مجانی

از میان خبرها

کافه بازاریابی

بازاریابی  اص��ل اساس��ی در 
ب��رای  ش��دن  قائ��ل  ارزش 
مصرف کنن��ده اس��ت و جهت 
دستیابی به موفقیت، سازمان ها 
بیرون��ی  تغیی��رات  ب��ه  بای��د 
پاس��خ مناس��ب دهند . چنین 
تهی��ه  مس��تلزم  پاس��خ هایی 
است،  اس��تراتژیک  برنامه  یک 
از  بای��د  اس��تراتژیک  برنام��ه 
برنامه بازاریابی پیروی و برنامه 
بازاریابی باید به مقوله آمیخته 
بازاریاب��ی توج��ه کن��د . پ��س 
بازار خ��ود را بخش بندی  باید 

کنی��د . مطمئن ش��وید که این 
بخش ها قابل توجه، قابل تمایز، 
و  دس��ترس  در  اندازه گی��ری، 
قابل انطباق با برنامه های ش��ما 
هس��تند و براس��اس طبیعت و 
ی��ا خدمت  س��اختار محصول 
خ��ود مراحل بع��دی را پیش 

ببرید . 
کت��اب جعبه اب��زار بازاریابی 
ب��ه س��ادگی و بس��یار روان و 
کارب��ردی مفاهی��م بازاریابی و 
چگونگ��ی به کارگیری از آنها را 
به ش��ما آموزش می دهد . این 

کتاب نوش��ته پاتریک بارویز و 
ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده 
و امین اس��داللهی اس��ت . این 
کتاب در مورد بازاریابی اس��ت 
و مفاهی��م اصل��ی بازاریاب��ی و 
نیز موضوعات چالش��ی معاصر، 
همچ��ون بازاریاب��ی آنالی��ن و 
بازاریاب��ی جهان��ی را پوش��ش 
آن  از  قس��متی  در  می ده��د . 
تمرکز  بازارگرایی  می خوانی��م: 
از  را  کس��ب و کار  مدیری��ت 
چرخه های تولیدی، به درک و 
فهم ارائه خدمات به مش��تریان 

تغییر و حرکت داد . مفاهیم آن 
برای مدیران و کارمندان عمیق 
و ژرف اس��ت . دیگ��ر بازاریاب، 
مش��تری  صاح��ب  و   مال��ک 

نیست . 
اصلی ترین  بای��د  مش��تریان 
موضوع برای هر کس��ی باشند . 
باشید  سرپرس��ت  ش��ما  خواه 
ی��ا برنامه ری��ز، در ه��ر صورت 
بای��د در م��ورد ای��ن نکته که 
کارتان چه تاثیری بر مش��تری 
می گذارد، هوش��یار باشید . زیرا 
رضای��ت مش��تری در نهای��ت 

بیشترین عامل برای سوددهی 
بلند مدت اس��ت . این کتاب در 
288 صفحه و قیمت 12 هزار 
تومان توس��ط انتشارات سیته 

به چاپ رسیده است.

جعبه ابزار بازاریابی 

کتابخـانه

نمونه های تبلیغات ویترینی خالق 

بازاریاب شیشه ای!  مسلم نوریعطیه عظیمی

هدی رضایی 

ن�وروز در پیش اس�ت و کس�ب وکارها برای 
بازاریاب�ی محصوالت ش�ان در ای�ن بره�ه اوج 
ف�روش از هم س�بقت می گیرند . در ایام ش�ب 
عی�د در خیابان های ش�هر و مراک�ز خرید که 
قدم بزنی�د، ویترین ه�ای رنگارن�گ و پرزرق 
و برق�ی را می بینید که مش�تری را ترغیب به 

ایس�تادن و تماش�ای اجناس می کنند . یکی از 
ابزارهایی که بس�یاری از کس�ب وکارها آن را 
نادیده می گیرند، همین ویترین است . مغازه ها 
و کس�ب وکارهای کوچک می توانند از ویترین 
ب�ه انحو احس�ن در جهت بازاریاب�ی و نمایش 
بهتر محصول شان اس�تفاده کنند . البته بعضی 
از بوتی�ک داران و فع�االن عرصه کس�ب و کار 
ایران در مناسبت هایی مانند نوروز، فرارسیدن 

پاییز، کریس�مس، روز جهانی عشق، شب یلدا 
و.. . به نحو خالقانه ای دکور و ویترین مغازه خود 
را می آراین�د . نمونه خوب این رویکرد، ش�عب 
مختلف ش�هر کتاب اس�ت که به مناسبت های 
مختل�ف، ویتری�ن خود را تغیی�ر می دهند . در 
ادامه گ�زارش نمونه های خالقان�ه بازاریابی از 
طریق ویترین فروش�گاه و مغازه های داخلی و 

خارجی را گرد هم آورده ایم . 

    کفش در کفش 
یک��ی از مغازه ه��ای کف��ش فروش��ی در اروپا 
با اله��ام از تصویر یک کفش زنانه و اس��تفاده از 
المپ های درخشان دکور یک کفش بزرگ روشن 
را خلق ک��رده که داخلش محصوالت فروش��گاه 
گذاش��ته شده است . در پش��ت تصویر این کفش 
بزرگ صفحه کدری گذاشته شده تا به دید بهتر 
مشتری و جذاب نشان دادن کفش ها کمک کند . 

     قلبی به شکل گل
مغازه گل فروشی مش��هور Athwork در روز 
ولنتای��ن طی خالقیت��ی جالب با اس��تفاده از گل 
پرده ای شکلی قلب گونه را به مناسبت روز عشاق 
خلق کرد . پایین آن نی��ز گل های قرمز رنگ و در 
کنارش مجس��مه ای با دس��ته گلی در دست قرار 
داد . مسلما این نوع بازاریابی ویترینی با نورپردازی 
جال��ب و گذاش��تن محصول به ش��کلی خالق هر 
ف��ردی را ک��ه از جلوی این مغازه گل فروش��ی رد 

می شود، جذب خواهد کرد . 

     ویترین برفی 
فرارس��یدن  و  کریس��مس  مناس��بت  ب��ه  اتری��ش  وی��ن  در  مغ��ازه ای 
زمس��تان، دکوراس��یون مغازه اش را با اس��تفاده از پر به ش��کل نمای بارش 
ب��رف و زمس��تان در آورد . ای��ن فروش��گاه ب��ه عرض��ه پوش��اک زمس��تانی 
می پ��ردازد . مانکن ه��ای این مغ��ازه که کاپش��ن و کاله بر ت��ن دارند گویی 
زی��ر ب��رف ایس��تاده اند . پرهای موج��ود ریخته ک��ف این ویتری��ن نیز حس 
 ب��رف نشس��ته روی زمی��ن را ب��ه مش��تری ک��ه ویتری��ن را می بین��د الق��ا 

می کند . 

     ویترین آسانسوری
در بسیاری از طال فروش��ی های ایران ویترین آسانسوری طرفداران زیادی دارد . 
با این ویترین نیازی نیس��ت که ه��ر روز طالها و مانکن ها را بچینید . این ویترین 
که س��ازه ای ترکیبی از یک گاو صندوق، یک ویترین نمایش متحرک و سیس��تم 
الکترومکانیکی آسانسوری است که ویژه فروشگاه های طالفروشی و موزه ها طراحی 
ش��ده است، ضمن تامین امنیت، زمان چیدمان و جمع آوری ویترین را به حداقل 
رسانده است . تنها تغییری که می تواند در چیدمان این ویترین اعمال شود، تزیین 
آن در مناسبت های خاصی است که آمار خریدوفروش طال و جواهر را باال می برد.

     تحریک حس بویایی مخاطب
یک فروش��گاه عطرفروشی چندی پیش طی 
اقدامی خالقانه ماکت یک بینی بزرگ را باالی 
عطرهای موج��ود در کف ویترین قرار داد . این 
ویترین که حس بویای��ی مخاطبان را تحریک 

می کند، در نوع خود جالب توجه است . 

     هفت سین پشت ویترین 
ای��ام  در  ایران��ی  فروش��گاه های  بعض��ی 
ب��ه  فعالند .نزدی��ک  بس��یار  مناس��بت ها  و 
ی��ا  تزیی��ن ش��ده  کریس��مس درخ��ت کاج 
 عروس��ک بابانوئل پش��ت ویتری��ن می گذارند . 
بعض��ی با نزدیک ش��دن روز عش��ق قلب های 
کاغذی به شیشه می چس��بانند و بعضی دیگر 
نیز کل تعطیالت عید س��بزه و هفت س��ین را 

مهمان ویترین خود می کنند . 
مثال یکی از مغازه های مش��هور هفت سینی 
روی میز پشت ویترین خود چیده و در کنارش 
ه��م از کاله های��ی اس��تفاده کرده ک��ه رویش 
 گل های بهاری که نماد نو ش��دن و بهار است، 

وجود دارد.

     فروشگاه یخی! 
کالوین کلین هم ویترین کریس��مس امسال 
خود را فارغ از کلیشه های موجود در فروشگاه ها 
چی��د . بدین ص��ورت که از شیش��ه هایی برای 
ویترینش استفاده کرد که گویی یخ بسته اند و 
 تنها پوشاک مورد نظر در وسط ویترین مشخص 

است . 
آنها با کدر و یخی جلوه دادن شیشه ویترین 
عالوه بر القای حس سرما و زمستان خواستند 
تمرکز نگاه مشتری تنها بر وسط ویترین یعنی 
بر پوش��اک باشد . این شیش��ه ها تنها از رنگ و 
نمک س��اخته ش��ده بودند! المپ ه��ای نواری 
هم به تک رنگ کردن و روش��نایی شیشه های 

یخ بسته کمک کرد . 



کافی ش��اپ تنه��ا ب��ه ی��ک 
دکوراسیون چشم نواز یا ارائه یک 
طعم خوب قهوه ختم نمی شود، 
بلکه باید در ذهن مش��تری یک 
خاطره ماندگار و یک حس خوب و 
شیرین از خود به جای  گذارد. اگر 
در این شغل فعالیت دارید، همیشه 
باید دقت کنید که یک کافی شاپ 
موفق همه اص��ول را در کنار هم 
رعایت می کند، از ی��ک طراحی 
داخلی گرم و صمیم��ی  گرفته تا 
ارائه سرویس و خدمات مناسب به 
مشتریان و همچنین یک مدیریت 
هوشمند و کارآمد.  یک کافی شاپ 
ای��ده آل بای��د درخ��ور فرهنگ، 
اجتم��اع و جغرافیایی باش��د که 
در آن فعالی��ت می کن��د. امروزه 
مشتری ها تمایل دارند جاهایی  را 
انتخاب کنند که مثل آینه بینش 
آنها را نس��بت به جهان منعکس 
 کند، پ��س مث��ا اگر قرار اس��ت 
کافی شاپ ها به صورت زنجیره ای 
باشند و شعبات مختلف در نقاط 
مختلف داش��ته باش��ند، دلیلی  
وجود ن��دارد که هم��ه یک رنگ 
و یک شکل ساخته ش��وند، بلکه 
باید براساس موقعیت جغرافیایی 
که دارند، تطبیق داده شوند. درک 
و فهم آنکه مشتری ها چه حس و 
حالی  نسبت به فضای کافی شاپ 
خواهند داشت، یک نکته کلیدی 
است یعنی  همیشه باید خودمان 
را جای مشتری ها بگذاریم و نحوه 
برخورد و تصمیم گیری مشتری ها 
را م��ورد تجزی��ه و تحلی��ل قرار 
دهیم و براس��اس آن ب��ه طراحی 
یک محی��ط دن��ج و آرام باب میل 
مشتری ها بپردازیم. شما به عنوان 
مدیر کافی شاپ باید از هماهنگی  
کامل بی��ن طراحی و نح��وه اداره 
کافی شاپ اطمینان حاصل کنید. 
در این کسب و کار باید به حداکثر 
تاثیرگذاری تاکید شود؛ در واقع با 
دکور زیبای کافی ش��اپ می توان 
یک حس گ��رم  و صمیم��ی را به 
مش��تری منتقل کرد. در ادامه به 
ارائ��ه نکته هایی ب��رای خلق یک 
محیط زیبا و دلنشین برای داشتن 

اوقاتی خوش می پردازیم. 

یک طرح کسب وکار خلق 
کنید

یکی  از مهم تری��ن قدم ها در راه 
باز کردن یک کافی ش��اپ موفق و 
پرطرفدار این اس��ت که یک طرح 
کس��ب وکار پی��اده س��ازید، نوع 
فعالیت خود را در آن توضیح دهید، 
نحوه س��ودآوری و رقیبان خود را 
تجزیه و تحلی��ل کنید، طرح های 
رش��د و توس��عه تجارت خ��ود را 

بازگو کنید، استراتژی های الزم را 
در راه رسیدن به اهداف خود برای 
حل مسائل و مشکات احتمالی  
ش��رح دهید، بعد از پیاده س��ازی 
طرح اولی��ه  کس��ب و کار در کنار 
هزینه های ابتدایی ک��ه برای آغاز 
به کار کنار می گذاری��د، فراموش 
نکنید که همه زمان و انرژی شما 
ب��رای این کس��ب و کار اختصاص 
دارد ک��ه ممک��ن اس��ت حتی به 
م��دت ش��ش ماه هم س��ودمند 
نباشد، پس حداقل برای پوشش 
مخارج شخصی ش��ش ماهه خود 

پس اندازی را کنار بگذارید. 

موقعیت
ش��ما باید ب��ا دق��ت ف��راوان 
مناس��ب ترین مح��ل را ب��رای 
کس��ب و کار خود انتخاب کنید. 
دسترسی  آس��ان و داشتن فضای 
کافی  ب��رای پارکین��گ از جمله 
عوامل مهم اس��ت. حت��ی تعداد 
عابران��ی که از محل کافی ش��اپ 
عبور می کنند، مهم اس��ت. باید 
جایی  مناس��ب را انتخاب کنید تا 
هنگام عبور توجه عابران را جلب 

کند. 

بازاریابی
بخش عمده کسب وکار شما به 
تعداد عابرانی بس��تگی دارد که از 
جلوی کافی شاپ عبور می کنند. 
بهتر اس��ت ورودی کافی ش��اپ 
خود را ب��ه خوب��ی  نورپ��ردازی 
کنید، پش��ت پنجره کافی شاپ 
گلدان ه��ای کوچک و زیب��ا قرار 
دهید. یک تخته س��یاه کوچک 
تهیه کرده و روی س��ه پایه جلوی 
ورودی قرار دهی��د. خاصه ای از 

منوی خود را روی آن یادداش��ت 
کنید. چند منوی کافی ش��اپ را 
همراه با گرافی��ک زیبا در همین 
بخش بگذاری��د تا در دس��ترس 
عاب��ران باش��د. می توانی��د یک 
وب س��ایت راه اندازی ک��رده و در 
داخل س��ایت های راهنمای غذا 
ثبت نام کنید تا برای کافی ش��اپ 
شما تبلیغ کنند. برنامه های ویژه 
نظیر تخفیف، رایگان بودن برخی  
آیتم های منو در روزی خاص، مثا 
رایگان بودن قهوه ترک در روزهای 
ش��نبه برای خانم ه��ا، می تواند 
باعث شود مش��تری ها باز هم به 

کافی شاپ شما سر بزنند. 

انتخاب منو
من��وی کافی ش��اپ خ��ود را 
بس��یار قوی طراحی کنید. از یک 
گرافیس��ت برای طراحی منوی 
زیبا کمک بگیرید؛ زی��را در واقع 
مش��تری ها انتخ��اب خ��ود را با 
چش��م از بین آیتم های منو انجام 
می دهند، از عکس های زیبا برای 
نمای��ش آنچه که مش��تری ها در 
انتظارش هستند، استفاده کنید 
و س��عی  کنید عکس ها با آنچه به 
مشتری ها ارائه می شود، منطبق 
باشد و زیاد اغراق نکنید، همیشه 
سعی  کنید با نمایش عکس ها هم 
مهارت متصدی قهوه س��از خود و 
هم خوش طعم بودن نوش��یدنی  
را ب��ه نمای��ش بگذاری��د، بعضی  
مواقع ممکن اس��ت مش��تری ها 
در انتخاب س��فارش های خود از 
بین نوشیدنی های موجود مردد 
باش��ند ولی  با نمایش یک تصویر 
مناسب می توان به انتخاب درست 
آنها کمک ک��رد، حتی می توانید 

منوی نوش��یدنی ها و کیک ها را 
در یک تخته س��یاه ب��زرگ  روی 
دیوار ب��ا زاویه دید مناس��ب برای 
تمام مش��تری ها قرار دهید و در 
آن پیش��نهاد ویژه یا پرطرفدارها 
را ب��ه نمایش بگذارید، ب��ا این کار 
می توانی��د در انتخ��اب بهت��ر به 

مشتریان کمک کنید. 

کیفیت
س������عی  کنی��د بهتری��ن 
شیرینی  فروش��ی ها را شناسایی 
کنید. مث��ا ممکن اس��ت فان 
شیرینی  فروش��ی بهترین کیک 
پنیرها را تولید کند با آنها قرارداد 
ببندی��د و ش��یرینی  های خود را 
از آنجا تهی��ه کنید. ب��رای تولید 
نوش��یدنی های خ��ود از بهترین 
متخصصان در این زمینه استفاده 
کنی��د، تا طع��م نوش��یدنی ها و 
کیک های ش��ما همواره در خاطر 
مش��تریان باق��ی بمان��د و آنها را 
برای تجربه دوباره تش��ویق کند. 
صندلی هایی که برای کافی شاپ 
انتخاب می کنید باید راحت باشد،  
زی��را مش��تریان ب��رای قرارهای 
کاری، دونفره و دوس��تانه به شما 
مراجع��ه می کنند پ��س باید در 
طول یک یا دو ساعت توقف خود 
احساس راحتی  داشته باشند. یکی  
دیگر از عوامل جذب مشتری ارائه 

اینترنت رایگان است. 

نورپردازی
هرگ��ز ق��درت نورپ��ردازی را 
فراموش نکنید، با یک نورپردازی 
ایده آل می توانید فضای کافی شاپ 
را دگرگ��ون س��ازید، می توانی��د 
از یک لوس��تر زیب��ای قدیمی  در 

مرکز کافی شاپ اس��تفاده کنید. 
البته ن��ور آن را در حد متوس��ط 
یا کم تنظیم کنید، زی��را نور زیاد 
برای ایجاد فضای دن��ج و آرام زیاد 
مناسب نیس��ت. اگر روی دیوار ها 
از باف��ت خاص��ی  مث��ل نق��وش 
برجسته یا آجر استفاده می کنید 
می توانید با نورپردازی از پایین به 
باال این نقوش را بیشتر در معرض 
نمایش بیننده قرار دهید یا برای 
تاکید روی تصاویر یا نقاشی های 
روی دیوار از نوره��ای تاکیدی و 
هالوژن ها روی س��قف با زاویه ۳۰ 
درجه نس��بت به دیواره��ا، برای 
نمایش بهتر تابلوها استفاده کنید. 
همیش��ه در نظر داشته باشید که 
نورپردازی مناسب می تواند توجه 
مشتری ها را به نقاط تاکیدی که 

مدنظر شماست جلب کند. 

استخدام تدریجی  نفرات
ب��رای کافی ش��اپ ب��ه افرادی 
احتی��اج داری��د تا س��فارش ها را 
بگیرن��د و جوابگ��وی نیازه��ای 
مش��تریان باش��ند. از طرف��ی  به 
متخصصان برای تهیه نوشیدنی  ها 
نی��از دارید، اگر کس��ب و کار خود 
را تازه ش��روع کرده اید پیش��نهاد 
می شود برای هفته های ابتدایی از 
دوستان و آشنایان که عاقه مند 
هس��تند به طور داوطلبانه به شما 
کمک کنند استفاده کرده، سپس 
با گذش��ت زمان و براس��اس نیاز، 

افراد را استخدام کنید. 

داشتن نگرش مثبت
مثل ه��ر تجارت دیگر ش��ما با 
چالش هایی روبه رو خواهید بود تا 
بتوانید کافی ش��اپ را سرو سامان 
دهی��د. همیش��ه س��عی  کنید، 
نگرش مثبت خود را حفظ کنید. 
بای��د فرهن��گ مش��تری مداری 
را در کافی ش��اپ نهادین��ه کنید. 
در جامع��ه ما در بس��یاری  مواقع 
فرهنگ مش��تری مداری رعایت 
نمی شود، شما س��عی  کنید این 
زمینه را تقویت کنید و از کارمندان 
خود نیز بخواهید تا اصول احترام 
به مشتری و حقوق آنها را رعایت 
کنند، با این کار یک تبلیغ مثبت 
برای خ��ود ایجاد خواهی��د کرد.  
به عن��وان مدیر یک کافی ش��اپ 
س��عی  کنید کیفیت کار را بهتر و 
بهتر کنید. یک صندوق پیشنهاد 
در راهروی خروج��ی قرار دهید تا 
مشتری ها بتوانند نظریه های خود 
را به ش��ما منتقل کنند و شخصا 
نظریه های آنها را بررس��ی کنید، 
همیشه حواس��تان باشد کیفیت 
را به گونه ای حفظ کنید تا از زبان 
مشتری ها واژه »دیگر مثل سابق 

خوب نیست« را نشنوید. 

 بولگاری
اوج هنر جواهرسازی مدرن

جواهر از اش��یای تزیینی اس��ت که انس��ان در زندگی 
روزمره، خود را با آن آراس��ته می کن��د و جایگاه و اهمیت 
اس��تفاده آن در زندگی امروزی افزایش پیدا کرده اس��ت. 
جواهرات در انواع مختلف مانند، دستبند، گوشواره، دکمه 
سردس��ت یا حتی س��اعت به منظور افزودن یک جلوه و 
معنای اضافی به پوش��ش مورد  اس��تفاده قرار می گیرد. 
بخش زیادی از صادرات طا و جواهر کش��ورهایی مانند 
فرانس��ه، آمریکا و ایتالیا جواهراتی ب��ا برند های معروف را 
شامل می شود و بسیاری از کارگاه های طاسازی کوچک 
به صورت اختصاصی و تحت لیسانس این شرکت ها شروع 
به تولید جواهرات کرده اند که بولگاری یکی از کمپانی های 

بزرگ ساخت  جواهرآالت به شمار می رود. 
ش��رکت بولگاری که مرکز اصلی آن در کش��ور ایتالیا 
و در شهر رم واقع ش��ده اس��ت، یکی از پیشروان صنعت 
تولید جواهرات  است. طراحان این ش��رکت با الهام از این 
شهر و ترکیب سبک های کاس��یک و مدرن ،جواهرات 
منحصر به فردی را خلق می کنند. از برخی نشانه های ویژه 
جواهرات بولگاری می توان به اشکال ضخیم، قطعات بزرگ، 
س��نگ های کوژ تراش )به جا مانده از افسانه های ایتالیای 
دهه 6۰ میادی(، رنگ های روش��ن و گلس��ان و نقوش 
میوه ای و قطعات کاس��یک ایتالیایی مثل گردنبند های 
چسبان، النگو و دستبند اشاره کرد. بولگاری از سنگ های 
قیمتی خالص و طای 18 عیار در محصوالت خود استفاده 

می کند. 
این موسسه ابتدا کار خود را در س��ال 1884 میادی، 
با یک مغازه جواهرفروش��ی در رم آغاز کرد و س��پس در 
زمینه های دیگر مثل لباس و عطری��ات خط تولید خود 
را ب��ه راه انداخ��ت. کمپانی بول��گاری در س��ال 1884 با 
تولید جواهرآالت توسط »س��وتیرویو بولگاری« در شهر 
رم تاس��یس ش��د و در س��ال 19۰5 به کمک دو پسرش 
کنتسانتینو و جورجیو گسترش یافت. در نخستین فاز در 
سال 197۰ شعبات دیگر در نیویورک، جنوا، مونت کارلو 

و پاریس افتتاح شد. 
س��وتیرویو بولگاری، بنیانگذار و موسس مارک معروف 
و بین الملل��ی بولگاری در س��ال 1857 در کش��ور یونان 
متولد شد. س��وتیرویو بولگاری پس از گذراندن دوره های 
کارآموزی به عنوان طاساز و نقره س��از، در سال 1879 به 
رم رفت و نخستین فروش��گاه جواهرات خود را در خیابان 
وایا سیستینا افتتاح کرد و بعدها در سال 19۰5 به مکان 
دیگری به نام ویادی کوندوتی نقل مکان کرد. پس از مرگ 
او در سال 19۳۲، اداره این تجارت فامیلی به عهده پسران 

بولگاری، جورجیو و کنتسانتینو افتاد. 
جورجیو   بولگاری، به عنوان مبتکر سبک خاص بولگاری 
همیشه مورد ستایش قرار می گیرد، این سبک بیانگر تاثیر 
هنر کاسیک و رنسانس بوده و اغلب دارای نقوشی پررنگ و 
جذاب است که نخستین بار در موزاییک های باستانی مورد 
استفاده قرار گرفت. جورجیو بولگاری مبتکر تجدید مد و 
ادغام سکه های باستانی به صورت قطعات جواهر است. این 
کمپانی در سال های 197۰ و 1979 به سرعت شعبه های 
خود را درشهر های مختلف مانند نیویورک، ژنو، مونتا کارلو 
و پاریس گس��ترش داد و افتتاح کرد. از سال 1985 به بعد، 
این تجارت فامیلی به اداره و سرپرستی بوتیک های بولگاری 
در میان، مونیخ، سنت مورتیز، توکیو، اوزاکا، هنگ کنگ، 

سنگاپور و ۲1 شهر دیگر در سراسر دنیا پرداخت. 
ش��رکت جواهرس��ازی بولگاری در کنار ش��رکت های 
مانند تیفانی، کارتیه و هری ینس��ون یکی از گران ترین و 
اشرافی ترین شرکت های جواهر در بازار جواهر جهان است. 
امروزه محصوالت بولگاری تنها شامل جواهرات و در میان 
آنها لوازم جانبی متنوعی همچون عینک طبی، پارچه های 
زیبا، کیف و جدیدترین انواع آنه��ا مجموعه هوم دیزاین 
است. راز موفقیت بولگاری به علت توجه ویژه در کیفیت 
و وس��واس و دقت ویژه خود در حف��ظ محصوالت متنوع 
شرکت از جمله جواهرات، ساعت ، روسری، کروات، عطر، 

محصوالت چشمی و لوازم جانبی چرمی است. 
س��هام این کمپانی بزرگ و سرش��ناس جهانی توسط 
پائولو ونیک��وال بولگاری اداره می ش��ود و در س��ال 1995 
برای نخستین بار در بورس معامله شد. یکی از عوامل مهم 
موفقیت بولگاری، تنوع ب��ازار، براس��اس نواحی مختلف 
جغرافیایی اس��ت که به این ترتیب از هرگونه محدودیت و 
ریسک احتمالی موجود در س��رمایه گذاری در کشورهای 
خاص ممانعت شده اس��ت. 1۳ درصد فروش محصوالت 
بول��گاری مربوط ب��ه ایتالی��ا، ۲4 درصد مرب��وط به بقیه 
کشورهای اروپایی، ۲1 درصد مربوط به آمریکا و ۲1 درصد 
مربوط به ژاپن است. متنوع س��ازی بولگاری حتی در مورد 
فروشگاه های این شرکت نیز اعمال شده است. محصوالت 
این شرکت در هر فروشگاه متشکل از موارد ذیل است: ۳4 
درصد جواهرات، 46 درصد ساعت، 14 درصد عطر، چهار 
درصد لوازم جانبی و دو درصد حق امتیاز در استفاده از این 

مارک معروف برای سایر محصوالت. 

دستورالعمل هایی برای طراحی کافی شاپ های پرمشتری

بویخوشیکهمشتریمیآورد
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پاسخ کارشناس؛ دکتر امین اسداللهی: 
برای ش��روع باید بگویم که شیوه کس��ب وکار تلفنی را 
نمی توان برای هر س��ازمانی اجرا کرد. این ش��یوه بیشتر 
برای کس��ب  وکارهایی ک��ه ملموس هس��تند و در انتقال 

و ارتباط با مش��تریان، س��رعت زیادی دارند، پیش��نهاد 
می ش��ود. گاهی در این کس��ب وکارها برای مش��تریان، 
س��رعت، ارزش بیش��تری از کیفی��ت محص��والت پیدا 
می کند. حال این کس��ب وکار قب��ل از  مش��اوره گرفتن 
برای برنامه بازاریابی باید مدل کس��ب وکار خود را ترسیم 
کند. مدل کس��ب وکار یک صفحه A4   9 خانه ای اس��ت 
که مشخص می کند، آیا کس��ب وکار موفق عمل کرده که 
برای آن برنامه  بازاریابی طراحی ش��ود یا خیر، یعنی مدل 
کسب وکار اس��ت که سنجش اثربخش��ی برنامه بازاریابی 
را مش��خص می کند. این موضوع ش��امل اجزای��ی مانند 

بخش بندی مشتریان و مواردی که برای مشتریان ارزش 
محسوب می شود و... است. اگر قسمت هزینه کسب وکار 
به نس��بت درآمد آن بیشتر باش��د، تازه آن موقع می توان 
درباره ی��ک برنام��ه بازاریابی برنامه ریزی ک��رد. پس این 
کس��ب وکار باید روند خود را تغییر داده و قب��ل از برنامه 
بازاریابی، مدل کسب وکار خود را ترسیم کند. شاید مدل 
کسب وکار نشان دهد که این شرکت کسب وکار پرسودی 
نیست و وقتی سود دهی خوبی نداشته باشد، نیازی نیز به 
برنامه بازاریابی ندارد و در این راس��تا باید شیوه دیگری را 

اجرا کند. 

 سنجش اثربخشی 
برنامه بازاریابی

پرس�ش: یک کس�ب وکار فروش تلفنی را مدیریت می کنم و از طریق مش�ورت با چند کارش�ناس ی�ک برنامه  بازاریاب�ی را برای 
کوتاه مدت تنظیم کرده ام. چطور می توانم پیش از اجرای این برنامه اثربخشی آن را بسنجم؟  بزرگ ترین موانع سر راه موفقیت کلینیککسبوکار

کارآفرینان

در حالی ک��ه بس��یاری از م��ردم روی��ای راه اندازی 
کس��ب و کار مخصوص به خود را در س��ر می پرورانند، 
همه افراد به س��رعت در این کار موفق نمی ش��وند. در 
ضمن، در میان کس��انی که به کارآفرینی می پردازند، 
افراد متعددی با این واقعیت تلخ رو به رو خواهند ش��د 
که 5۰ درصد از کس��ب وکار های جدی��د در طول پنج 

سال شکست  خورده اند.
گاهی اوق��ات، موفقیت یا شکس��ت کمتر بس��تگی 
به عوامل بیرونی داش��ته و بیشتر وابس��ته به طرز فکر 
کارآفرین است. در حقیقت، در حالی که اقتصاددانان به 
رویداد های دهه 19۳۰ اش��اره کرده اند، عوامل روانی 

تاثیر زیادی روی رفتار اقتصادی گذاشته  است.
در ادامه به ش��رح بزرگ ترین موان��ع روانی موجود 
س��ر راه موفقی��ت کارآفرینان و ش��یوه غلبه ب��ر آنها 

می پردازیم.

1- کمال گرایی
برای کارآفرین��ان، هدف تمرین نیس��ت، بله! عمل 
اهمیت دارد. ش��ما واقعا نمی توانید تا کس��ب آمادگی 

کامل برای انجام یک کار خاص صبر کنید.
برای مثال قب��ل از انجام هر کاری بای��د برنامه های 
کسب وکار ۲5 صفحه ای نوش��ت. در حقیقت، تا وقتی 
که برنامه کس��ب وکار عالی ش��ما چاپ نش��ده است، 

همچنان فرصت استفاده از آن وجود دارد.
ما همیش��ه می خواهیم به طور همه جانب��ه درباره 
مسائل مختلف بیندیش��یم  اما گهگاه ش��ما باید فقط 
برای نیل به یک هدف خاص تاش کنید، به پیش��برد 
برنامه کسب وکار عالی خود بپردازید و در عوض حجم 
آن را به پنج صفحه کاهش دهید. سخت ترین قسمت 
تسلیم شدن در راه رسیدن به کمال، تصمیم شخصی 
شما است. وقتی می بینید مس��یر رو به رو هرگز آسان 
نمی شود، با فرصت دادن به کمال گرایی، شما به نتایج 

بهتری دست خواهید یافت.

2- ترس
عزم و تصمی��م کارآفرینان از همان نخس��تین گام 
راه اندازی یک کس��ب وکار، آزمایش می ش��ود. یکی از 
استادان حوزه کارآفرینی راه اندازی یک کسب وکار را 
با پری��دن از یک صخ��ره و باز کردن چت��ر نجات خود 
در مسیر فرود روی زمین مقایس��ه می کرد. با توجه به 
ترسناک بودن این کار، از پای درآمدن در برابر ترس و 
غرق نشدن در مس��یر پیش رو، شانس کسب موفقیت 

را به صفر خواهد رساند.
به عاوه کارآفرین��ان باید بر ت��رس از عدم پذیرش 
غلبه کنند. ی��ک روش تمرینی برای به دس��ت آوردن 
این مه��ارت ارس��ال فرم درخواس��ت ب��رای دریافت 
جوایز، دس��تگاه های رش��د و برنامه های مختلف برای 
شرکت هایی است که می ترسید احتماال از سوی شان 

مناسب به نظر نرسید.
نترس��یدن از شکس��ت یا عدم پذیرش، راز موفقیت 

است.

3- نگرانی
به عنوان یک کارآفرین، نگرانی همواره در دل ش��ما 
وجود دارد. در حقیقت بیش از یک سوم از کارآفرینان 
درباره گذشته بسیار نگران هستند. در حالی که نگرانی 
بابت تجربیات پیش پا، مولد نخواهد بود. شما باید کار 

را به ثمر برسانید.
برای نیل به موفقیت مثل یک کارآفرین، ش��ما باید 
از کار و تاش اس��تقبال کنید و اج��ازه دهید با گذر از 
ترس و نگرانی، کمال گرایی را در پیش بگیرید. ش��ما 
قدرت تغییر سرنوش��ت خود را با تس��لیم ش��دن در 
 مقابل این سه مانع بزرگ در راه رسیدن به اهداف تان 

دارید.
www.enterpreneur.com

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

کیمیا کاشانی
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 63,954,80شاخص کل
94,70میزان تغییر
B 2,864,001,134ارزش بازار

B 1,467,742ارزش معامالت
M 777,000حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
75637,42بانک صادرات

)24,78(2,798نفت و گاز پارسیان
)17,71(10,185پتروشیمی خلیج فارس

4,51316,83س. گروه توسعه ملی
1,30415,19سایپا

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 75611,809بانک صادرات

B 2,9256,552کمک فنر ایندامین
B 2,9535,031س. صنعت نفت

B 1,5002,265س. توسعه صنایع سیمان
B 4,1672,212داروسازی کوثر

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 25,81242,697پتروشیمی فناوران

B 5,03632,618حفاری شمال
B 35,5656,684سیمان قائن
B 13,3024,264سیمان دورود
B 13,1793,480نفت پارس

درصد قیمتنام کامل شرکت
7563,99بانک صادرات
7,4923,93نورد آلومینیوم

9853,9سایپا دیزل
1,3353,89س. خوارزمی

1,1263,87س. رنا

درصدقیمتنام کامل شرکت
)11,61(9,446کاشی سینا

)4(13,257افست
)3,92(14,639کاغذسازی کاوه

)3,92(4,065نیروکلر
)3,88(6,766پشم شیشه

ارزشحجمنام کامل شرکت
M315,882 B 417,901بانک صادرات
M113,222 B 43,211ایران خودرو

M24,851 B 35,739ح. رایان سایپا
M35,029 B 22,730زامیاد

M45,783 B 20,811س. سپه

ارزشحجمنام کامل شرکت
M315,882 B 417,901بانک صادرات
M113,222 B 43,211ایران خودرو

M45,783 B 20,811س. سپه
M35,029 B 22,730زامیاد

M27,950 B 9,325صنایع آذرآب

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7569936بانک صادرات
6955028ح. رایان سایپا

15412046زامیاد
26201661ایران خودرو
29971155صنایع آذرآب

 719,60شاخص کل
4,10میزان تغییر

B 490,964ارزش معامالت
M 87,768حجم 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

ش��اخص کل روز دوش��نبه 
ب��ا رش��د 94,70 واح��دی به 
قل��ه 63 ه��زار و 954 واحدی 
رس��یدو 0,15 درصد نسبت به 
روز گذشته رشد کرد . همچنین 
شاخص قیمت )وزنی- ارزشی( 
نیز با 41,20 واحد رشد، معادل 
0,15 درصد رشد کرد . شاخص 
ه��م وزن نیز ب��ا 14,30 واحد 
رشد مانند شاخص کل و قیمت 
رش��د 0,15 درصدی را تجربه 
کرد . گ��روه بانکی برترین گروه 
صنعت ب��ود . در این گروه طی 
11682 نوبت معامالتی بیش از 
437 میلیون و 610 هزار برگه 
س��هام به ارزش 345 میلیارد و 
179 میلیون ریال معامله شد . 
برترین تقاضا مانند بیش��ترین 
تاثیر در شاخص کل و بیشترین 
افزایش قیم��ت در اختیار بانک 
صادرات بود ب��ه طوری که این 
نم��اد با ص��ف خری��د بیش از 
15 میلیون برگه سهمی کار خود 
را به پایان رساند و پتروشیمی 
فناوران همچنان برترین عرضه 

و صف فروش را دارد.

 دادوستد بیش از 
2 برابری فرابورس نسبت 

به بورس
ش��اخص کل در فراب��ورس 

ایران با چهار واحد افزایش به 
رقم 719 واحد رسید و ارزش 
ب��ازار اول و دوم فراب��ورس به 
58 هزار میلیارد تومان رسید . 
معامله گران فرابورس��ی تعداد 
60 میلیون و 861 هزار برگه 
بهادار در قالب 14 هزار و 68 
نوبت معامله و به ارزش 138 
توم��ان یعنی بیش  میلی��ارد 
از دو براب��ر معام��الت بورس 
اوراق بهادار تهران دادوس��تد 
کردند . نمادهای پتروش��یمی 
جم، توس��عه خدمات دریایی 
و بندری س��ینا، شرکت آهن 
و ف��والد ارف��ع، پتروش��یمی 
خراسان، توکاریل و کشتیرانی 
دریای خزر در کاهش شاخص 
فراب��ورس اثر داش��ته و نماد 
هلدین��گ صنای��ع خاورمیانه 
در افزایش ش��اخص فرابورس 

اثرگذار بودند . 

جمع آوری سهم ها در 
کف قیمتی

ب��ازار س��هام ب��ا مجم��وع 
مثب��ت  منتش��ره  خبره��ای 
مذاک��رات  درخص��وص 
هس��ته ای، همچنان با کمبود 
نقدینگی مواجه اس��ت . گرچه 
با توجه ب��ه پیش بینی توافق 
هس��ته ای در فروردی��ن ماه، 
بس��یاری از فعاالن بازار سهام 

ای��ن روزها در ح��ال ورود به 
بورس هس��تند . در این میان 
س��هام،  بازار  حرفه ای  فعاالن 
در حال جمع آوری سهم های 
به کف قیمتی رسیده هستند . 
این فعاالن بر این عقیده اند که 
مذاکرات دیر یا زود به نتیجه 
خواهد رس��ید و دوران رونق 
به ب��ورس بازخواهد گش��ت . 
قیمت ه��ا در بیش از نیمی از 
نمادها به س��طوح ارزش ذاتی 
و در تع��دادی حت��ی ب��ه زیر 
ارزش ذاتی رس��یده است . اما 
وجود فشار در نمادهای بزرگ 
ب��ازار همچنان ادام��ه دارد و 
ش��رکت های حقوقی با توجه 
به نزدیک شدن به پایان سال 
در حال نقدشوندگی هستند . 
ب��ر همین اس��اس ت��ا پایان 
فروش  فش��ار  احتمال  س��ال 
در بس��یاری از سهم های بازار 

وجود دارد.

معامالت بلوکی در نماد 
سرمایه گذاری سپه

خ��ودرو  گ��روه  نماده��ای 
و س��اخت قطع��ات ت��ا نیمه 
معام��الت تماما در بازه مثبت 
معامله ش��دند اما شاهد افت 
نس��بی در اواخر ب��ازار بودیم . 
معام��الت س��نگین در نم��اد 
ایران خودرو در دقایق پایانی 

را ش��اهد بودیم که با معامله 
43 میلیون سهم پرحجم ترین 
معام��الت گ��روه را ب��ه خود 
گس��ترش   داد .  اختص��اص 
س��رمایه گذاری  ایران خودرو و 
س��ایپا دیزل نمادهایی بودند 
که با صف خرید معامالت روز 

را به پایان رساندند .
گ�س��ترش   ه�م�چ�ن�ی�ن 
س��رمایه گذاری  ایران خودرو به 
حمایت خود عکس العمل نشان 
داده و احتم��ال صع��ود قیمت 
در روزه��ای آین��ده را دارد . در 
معامالت  سرمایه گذاری،  گروه 
متعادل را شاهد بودیم . معامله 
بلوکی به حجم 20 میلیون در 
نماد سرمایه گذاری سپه انجام 
گرفت و به این ترتیب این نماد 
پرحجم تری��ن نم��اد معامالتی 
گروه ش��د . همچنین با معامله 
18.673 میلی��ون س��هم نماد 
س��رمایه گذاری خوارزم��ی روز 
معامالتی پرحجمی را پشت سر 
گذاش��ت که تقریبا  تمام طول 

روز با صف خرید همراه بود . 

اقبال سرمایه گذاران به 
گروه بانک و موسسات 

اعتباری
موسس��ات  و  بانک  گ��روه 
اق�ب���ال  ب���ا  اع�ت�ب���اری 
مواج��ه  س���رم�ای�ه گ�ذاران 

گروه  ای��ن  معامالت  و  ش��د 
تمام��ا در بازه مثب��ت انجام 
گرفت . ب��ا معامله 417.900 
بانک  میلی��ون س��هم نم��اد 
بیش��ترین  ای��ران  ص��ادرات 
ط��ی  را  معامالت��ی  حج��م 
یکس��ال اخی��ر تجربه کرد و 
با ص��ف خری��د 17 میلیونی 
نی��ز معام��الت را ب��ه پایان 
رساند . همچنین روز گذشته 
گزارش نخس��تین پیش بینی 
درآم��د هر س��هم منتهی به 
س��ال مالی 94 نم��اد ایران 
خودرو دیزل با تعدیل مثبت 
37 درصدی و به مبلغ 302 
ک��دال  س��ایت  روی  ری��ال 
قرار گرف��ت . در گروه فلزات 
اساس��ی معام��الت متعادلی 

انج��ام گرف��ت . 
مبارک��ه  ف��والد  نم��اد  در 
اصفه��ان که در ک��ف قیمت 
قرار دارد با توجه به واکنش 
ب��ه حمای��ت خ��ود، صع��ود 
قیمت دور از انتظار نیس��ت . 
در گروه سیمان نماد سیمان 
الر پس از هف��ت ماه توقف، 
 بازگشایی شد . معاون توسعه 
اشاره  با  ایران  فرابورس  بازار 
ب��ه وضعیت این ش��رکت، از 
به  این شرکت  تنزل  احتمال 
فرابورس  پایین تر  بازاره��ای 

خبر داد.

سهم های تحریمی، نگین معامالت دیروز

گام سبز بازار در پایان زمستان

سهشنبه
12اسفند1393 12

خبر

راهکارهای توسعه 
بازار سهام بررسی شد

نشس��ت تخصصی س��ازمان بورس اوراق بهادار با 
اس��اتید گروه مالی و حس��ابداری دانشکده مدیریت 
و حس��ابداری دانش��گاه شهید بهش��تی برگزار شد. 
این نشس��ت در راس��تای ارتباط س��ازمان با اساتید 
و اندیش��مندان دانش��گاهی با هدف تب��ادل نظر و 
همفکری درخصوص مس��ائل بازار سرمایه در محل 
سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد. در این جلسه 
موضوعات مختلفی با محوریت راهکارهای توس��عه 
بازار س��رمایه و تقویت نقش این بازار در تامین مالی 
شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین 
دس��تاوردهای بازار س��رمایه در زمینه س��امانه های 
الکترونیک��ی برای حاضران در جلس��ه ارائه ش��د و 
نظرات حاضران درخصوص بهبود این سامانه گرفته 
ش��د. در پای��ان بازدیدی از زیرس��اخت های داده ای 
و ش��بکه ای س��ازمان و همچنی��ن کتابخانه و مرکز 
نگه��داری پایان نامه های س��ازمان ب��ورس به عمل 
آمد. این جلس��ه با حضور ریاست س��ازمان، محمد 
فطانت فرد و علی سعیدی، نایب رییس هیات مدیره 
سازمان برگزار ش��د. براساس برنامه سازمان بورس، 
این گونه نشس��ت ها با اساتید دانش��گاه های مختلف 

به طور منظم برگزار خواهد شد. 

ورود اوراق پاداش سهامداری به 
بورس از هفته آینده

عل��ی صحرایی، معاون بازار ش��رکت بورس اوراق 
بهادار از عرضه اوراق پاداش س��هامداری طی هفته 
آین��ده خبر داد و گفت: ای��ن اوراق دو رگه یا ممتاز 
اس��ت که برای یک دوره حدودا یک س��اله بازدهی 
30درص��دی را تضمی��ن می کند. وی اع��الم کرد: 
برنامه ریزی ه��ای ب��ورس به گون��ه ای اس��ت که این 
اوراق طی هفته آینده به بازار عرضه و اجرایی شود. 
معاون بازار ش��رکت بورس اوراق به��ادار ادامه داد: 
صندوق های س��رمایه گذاری که پرتفوی مش��خصی 
را اعالم می کنند، براس��اس آن NAV سهامش��ان 
مش��خص می شود. س��پس در پرتفویی که در مرکز 
مالی به فروش می رسد، برای سهامدارانی که تا پایان 
فروردین م��اه 95 مالک این اوراق باش��ند، بازدهی 
30 درصدی تضمین می ش��ود. وی تصریح کرد: اگر 
ه��م NAV باالتر از بازدهی 30درصد باش��د، خود 
س��هامداران اقدام به فروش در بازار می کنند. یعنی 
ای��ن اوراق یک اختی��ار فروش ضمن��ی را در خود 
دارد. صحرایی درباره روش عرضه این اوراق توضیح 
داد: روش عرض��ه ش��رکت ب��ورس به ص��ورت ثبت 
دفتری است که ممکن اس��ت براساس شرایط بازار 

محدودیت هایی نیز برای تقاضا ایجاد کند. 

افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد 
کشور اقدامی در جهت توسعه

سیدمحمد اتابک، عضو انجمن صنفی کارفرمایان 
س��یمان گفت: نگاه به بازار سرمایه و کسانی که در 
این بازار نقش آفرینی می کنند عمدتا نگاهی به آینده 
الحراره  اس��ت و اگر قرار باش��د بازار س��رمایه میزان 
وضعیت اقتصادی کش��ور باش��د بای��د به عنوان یک 
مولف��ه در تصمیم گیری اقتصاد مدنظ��ر قرار گیرد. 
وی افزود: حضور بخش خصوصی و زمینه سازی برای 
نقش آفرین��ی آن در مجموعه اقتصاد کش��ور راه حل 
مناس��بی برای افزایش س��هم بخش ه��ای مختلف 
اقتصاد از جمله بازار س��رمایه در توس��عه اقتصادی 

کشور است. 

عرضه 100 کیلوگرم
شمش طال در بورس کاال

روز گذشته 100 کیلوگرم انواع شمش طالی معدن 
موته در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی 
ایران عرضه ش��د. تاالر صادراتی نیز شاهد عرضه 100 
هزار تن س��نگ آهن مجتمع معادن گل گهر با قیمت 
پایه 36 دالر در هر تن بود. در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی، 45 هزار و 596 تن انواع مواد پلیمری 
تبریز، امیرکبیر، قائد بصیر، ش��ازند، جم، مارون، نوید 
زرش��یمی، پلی پروپیلن جم و پلی نار عرضه می شود. 
عالوه ب��ر این، 44 هزار و 200 تن قی��ر، 12 هزار تن 
وکیوم بات��وم و 1500 تن گوگرد راهی تاالر معامالت 
شد. گفتنی است، 45 هزار و 100 تن ذرت دانه ای، 24 
هزار و 750 تن نخود متوسط، دو هزار تن برنج طارم، 
یکهزار تن برنج هاشمی، 100 تن جو دامی و 100 تن 
کنجاله س��ویا پلیت در تاالر کشاورزی عرضه شد. در 
مجم��وع، حدود 293 هزار تن انواع کاال روی تابلوهای 

عرضه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران رفت. 

افزایش 172 میلیارد ریالی 
ارزش بازار »سغدیر«

ارزش بازار ش��رکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر 
در دوره ی��ک ماه��ه منتهی به 30 بهم��ن ماه 93 
مع��ادل 172 میلیارد و 652 میلی��ون ریال افزایش 
یافت. این ش��رکت در ابتدای دوره یاد شده تعدادی 
از س��هام چند شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده 
سه هزار و 737 میلیارد و 98 میلیون ریال و ارزش 
بازار دو هزار و 481 میلیارد و 138 میلیون ریال در 

سبد سهام خود داشت. 

شاخص کل بورس پس از 6 روز مثبت شد
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت روز 
دوش��نبه بازار سهام پس از طی شش روز منفی با 94 واحد 
رش��د به 63 هزار و954 واحد رس��ید. درحالی که شاخص 
30 ش��رکت بزرگ چهار واحد، آزاد شناور 220 واحد، بازار 
اول 115 واح��د و صنعت11 واحد رش��د کردند، ش��اخص 
 ب��ازار دوم 116 واح��د افت کرد. همچنین ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی(، ش��اخص کل )هم وزن(و شاخص قیمت 
)هم وزن( به ترتیب 41، 14 و 13 واحد رشد را تجربه کردند. 

نماگر بازار سهام

از نگاه کارشناسان

94؛ سال رویایی بورس

ایس�نا - بازار س��هام بعد از کش وقوس هایی که در یک سال اخیر و تحت تاثیر عوامل 
کالن اقتصادی و سیاسی مانند تحریم، کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ دالر و بهره مالکانه 
معادن داش��ت، افت کرد و به جایی رس��یدکه عموم کارشناس��ان معتقدند قیمت سهام 
ش��رکت ها به قیمت های ارزنده ای رسیده اس��ت. بنابراین بخشی از ابهامات بازار سرمایه 
برطرف ش��ده و برخی همچون تکلیف شرکت های پاالیشگاهی، نرخ خوراک شرکت های 
پتروشیمی، عدد دقیق بهره مالکانه معادن، تصویب نشدن بودجه 94 در مجلس و پرونده 
هس��ته ای با وجود خوش بینی های موجود همچنان نامعلوم اس��ت. برطرف نشدن برخی 
ابهامات در کنار نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال و نیاز سهامداران به تامین منابع 
مالی و نیز پایان س��ال مالی کارگزاران و تسویه اعتباری شرایطی را برای بازار سرمایه به 
وجود آورده و موجب افت قیمت ها و کاهش تقاضا ش��ده است. سال 1394 سال رویایی 
بازار س��رمایه است و اعمال بخش��ی از سیاست های اقتصادی در داخل کشور و مشخص 
ش��دن مذاکرات هس��ته ای در کنار تعیین تکلیف بودجه و احتمال کاهش نیافتن قیمت 
نفت می تواند موجب افزایش قیمت ها در بورس شود. در حال حاضر ابهاماتی نظیر سود 
باالی بانکی اجازه نمی دهد بورس رشد کند عالوه بر اینکه بازار سرمایه به نقطه ای رسیده 
است که با اظهارنظر یک مقام مسئول، سمت و سوی خود را تغییر نمی دهد. در شرایط 
فعلی پیشنهادات الزم برای بهبود شرایط به مجلس و دولت ارائه شده و باید منتظر ماند 
و دی��د که خروج��ی آن، چه خواهد بود. البته دولت و مجلس متوجه دغدغه فعاالن بازار 
سرمایه و آثار تصمیمات بر این بازار شده اند به طوری که در دو ماه اخیر تصمیمات بهتری 
در این خصوص گرفته ش��ده اس��ت که امیدواریم این تصمیمات تکمیل تر شده تا رشد 

سرمایه گذاری در کشور را شاهد باشیم. 

ریسک های سیستماتیک، بازار سهام را تحت تاثیر قرار دادند

س�نا - کماکان این روزها شاهد این هستیم که حجم معامالت روزانه در مقایسه با 
روزهای مشابه س��ال گذشته کاهش قابل توجهی داشته و طبیعتا ریسک نقدشوندگی 
بازار نس��بت به دوره مشابه گذشته افزایش یافته اس��ت. اتفاق خوبی افتاده است و آن 
این که از میزان کاهش قیمت سهام شرکت ها و انتظار افت قیمت سهام به شدت کاسته 
ش��ده و امیدواریم این بهبود ش��رایط، با توجه به وضعیت کالن اقتصادی کش��ور ادامه 
داش��ته باش��د. امیدواریم روزهای آغازین 94 را با امیدهای بهتری سپری کنیم به ویژه 
اینکه این روزها از نظر بین المللی هم اخبار بس��یار امیدوار کننده ای ش��نیده می شود و 
طبیعت��ا منجر به بهبود وضعی��ت انتظاری در بازار خواهد ش��د. باید در این هفته های 
پایانی صبر بیش��تری به خرج داد به این دلیل که اکثر شرکت ها بودجه های حسابرسی 
شده 9 ماهه یا حسابرسی نشده، اطالعات واقعی 9 ماهه و همچنین بودجه سال 94 را 
اعالم می کنند. برخی صنایع دچار کاهش پیش بینی س��ود شرکت یا همان EPS سال 
94 با توجه به افت قیمت های جهانی شدند و برخیEPSهای سال های گذشته را تکرار 
کردند. این هم یکی از مولفه هایی اس��ت که باید مدنظر قرار دهیم. به نظر می رس��د در 
هفت روز آینده تمام شرکت ها گزارشات خود را اعالم کنند و سرمایه گذاران می توانند 
با ش��فافیت بیش��تری نس��بت به اتخاذ تصمیم اقدام کنند. راجع به تغییر مکانیزم های 
معامالتی به ویژه کاهش حجم مبنا باید گفت با توجه به اینکه حجم بازار اندک اس��ت 
قضاوت در مورد تاثیر مثبت این اتفاق زود است اما آن چیزی که می شود اعالم کرد این 
اس��ت که این اتفاق به افزایش قدرت نقدش��وندگی در بازار در روزهایی که بازار شاهد 
رونق قابل توجه مثل سال گذشته است کمک می کند و می توان تاثیر مثبت این اتفاق 

را مالحظه کرد. 

سیدمحمد صدرالغروی
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تس�نیم - در شرایط کنونی 
بازار س��رمایه کشور تحت تاثیر 
عوامل خارج��ی از جمله نتایج 
مذاک��رات قرار گرفته اس��ت و 
س��هامداران به خبرهای منتشر 
ش��ده درخص��وص نتای��ج این 
با  دارند.  وی��ژه  توجه  مذاکرات 

می ش��ود  پیش بینی  وجود  این 
ک��ه اگ��ر خب��ر ب��دی از ای��ن 
مذاکرات منتش��ر ش��ود شاهد 
در  س��نگین  ف��روش  صف های 
تمامی صنایع بورس��ی باش��یم 
و سهامداران توجهی به ارتباط 
یا ع��دم ارتباط ای��ن صنایع به 
تحریم ه��ا و مذاکرات نمی کنند 
که نش��ان از رفتارهای هیجانی 

بع��د  دارد. در  م��ا  ب��ورس  در 
اخبار منتش��ر شده  نیز  داخلی 
از تصوی��ب بودجه س��ال آینده 
محتاطان��ه  گزارش��ات  نی��ز  و 
س��ال  پیش بینی  از  ش��رکت ها 
آین��ده خ��ود، بازار س��رمایه را 
تحت تاثیر خود قرار داده است 
و البته نباید از نوس��انات قیمت 

جهانی نفت نیز غافل ش��د. 

معامالت بورس هیجانی شد

دریچــه

ابراهیم رحمتی
کارشناس بازار سرمایه

محمد جمالی
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان

علی اسالمی بیدگلی
کارشناس بازار سهام

بورس کاال

شرکت ها و مجامع



مهم ترین سرمایه گذاری های شرکت در زمینه 
نفت و گاز و پتروش��یمی است. بنابراین شرکت 
یکی از بزرگ ترین هلدینگ های پتروشیمی بازار 

بورس اوراق بهادار است.

نم��ودار زیر وضعیت ترکیب بهای تمام ش��ده 
س��رمایه گذاری های بورس��ی و خارج از بورسی 
شرکت را به تفکیک صنعت مشخص کرده است.

پرتفوی بورسی شرکت 
در نمودار اقالم مهم پرتفوی بورسی شرکت 
به تفکیک بهای تمام ش��ده ارائه ش��ده است: 

همان طور که مش��اهده می کنید ش��رکت های 
پتروش��یمی ج��م، پاالی��ش نف��ت اصفه��ان، 
پتروش��یمی امیرکبیر، گل گهر، ایران خودرو، 
نف��ت ایرانول و نفت پاس��ارگاد جزو مهم ترین 
ش��رکت های سبد س��هام صندوق بازنشستگی 
کش��وری هس��تند، در این میان پتروش��یمی 

ج��م که مالکیت 23 درصدی این ش��رکت در 
اختیار صندوق اس��ت باالتری��ن ارزش بازار را 
داراس��ت و بیشترین تاثیر را روی سود شرکت 
دارد، به طوری که هر 100ریال افزایش س��ود 
تقس��یمی پتروش��یمی ج��م 16ریال بر س��ود 

صندوق می افزاید.

پرتفوی غیر بورسی 

 NAVتعریف
NAV مطابق تعریف عبارت از خالص ارزش دارایی های یک شرکت و 
به عبارت دیگر ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی ها است، 
از نظر حس��ابداری، کشف NAV هر س��هم عبارت است از دارایی های 

شرکت منهای بدهی های آن یعنی همان حقوق صاحبان شرکت.
ام��ا در برآورده��ای مالی این رقم نمی تواند انع��کاس دقیقی از خالص 
ارزش دارایی ه��ای ش��رکت ارائ��ه ده��د که عل��ت آن نیز ب��ه برخی از 
محدودیت های ترازنامه بازمی گردد. در ترازنامه ارزش بسیاری از دارایی ها 
به بهای تمام شده تاریخی گزارش می شوند که در برخی سرفصل ها نظیر 
س��رمایه گذاری ها و دارایی های ثابت بی��ن ارزش روز آنها و مبلغ دفتری 

تفاوت وجود دارد.
بنابراین برای رفع این مش��کل باید ابتدا س��رمایه گذاری های شرکت را 
ارزش گذاری کنیم، پس از این رقم را با بهای تمام ش��ده درج ش��ده در 
صورت های مالی شرکت مقایسه کنیم. درصورتی که ارزش بازار بیشتر از 
بهای تمام ش��ده باشد این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در 
محاس��به خالص ارزش دارایی ها در نظر گرفته شود زیرا در حقیقت این 
م��ازاد ارزش هنگام ارائه اطالعات در بخ��ش دارایی ها در ترازنامه پنهان 

مانده است.
بنابراین فرمول محاسبه خالص ارزش دارایی های یک شرکت به صورت 

زیر به دست می آید:
حقوق صاحبان س��هام + مازاد ارزش س��رمایه گذاری ها نسبت به بهای 

تمام شده = خالص ارزش دارایی ها
بدیهی اس��ت انجام محاس��به فوق در زمانی که تمام سرمایه گذاری ها 
در س��هام بورسی صورت گرفته باشد آسان اس��ت، اما زمانی که شرکت 
س��رمایه گذاری فعالیت هایی خارج از بورس داش��ته باش��د در این حالت 
معموال مشکالت بیش��تری درخصوص محاسبه NAV بروز می کند که 
علت آن نیز به فقدان بازار منصفانه برای ارزش گذاری س��رمایه گذاری ها 
بازمی گ��ردد که به منظور رفع این مش��کل می ت��وان ارزش روز پرتفوی 

خارج از بورس را معادل بهای تمام شده آنها منظور کرد.
در ب��رآوردNAV حاضر، ریز س��رمایه گذاری های بورس��ی و خارج از 
بورس ش��رکت های س��رمایه گذاری از آخرین ص��ورت وضعیت پرتفوی 
منتش��ره شده شرکت ها در سامانه ناش��ران بورسی استخراج شده است، 
همچنین برای استخراج حقوق صاحبان سهام از آخرین صورت های مالی 
میان دوره ای منتشر شده ش��رکت ها استفاده می شود.گاهی ممکن است 
تاریخ آخرین ترازنامه منتش��ر ش��ده با آخرین ص��ورت وضعیت پرتفوی 
یکس��ان نباشد، دراین حالت س��ودهای تقسیم شده ما بین این دو تاریخ 
از س��وی ش��رکت ها باعث کاسته ش��دن قیمت سهامش��ان شده است، 
درحالی که به سرفصل سود انباشته در ترازنامه اضافه نشده است. بنابراین 
در محاس��بات ذیل سود های تقسیمی محقق ش��ده به محاسبات اضافه 
شده است.همچنین س��ود حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های بورسی 

در فاصل��ه صورت های مالی میان دوره ای و تاریخ پرتفوی به محاس��بات 
اضافه می شود.

نکته قابل توجه س��رفصل ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری هاست، با 
توجه به اینکه این ذخیره در ترازنامه کاهنده دارایی هاس��ت، بنابراین در 

محاسبات مربوط به NAV به محاسبات افزوده می شود.
و آخرین نکته قابل ذکر اینکه پس از محاسبه خالص ارزش دارایی های 
تعدیل شده )با منظور کردن سود نقدی و ذخایر کاهش ارزش(، باید رقم 
فوق تقسیم بر تعداد سهام شرکت شده تا NAV هر سهم محاسبه شود، 
درخصوص شرکت هایی که درحال انجام افزایش سرمایه است باید به این 
نکته توجه کرد که تعداد س��هام آخرین سرمایه ثبت شده به عالوه تعداد 

سهامی که در حال انتشار هستند باید مالک تعداد سهام قرار گیرد.
NAV با توجه به مطالب فوق الذکر خالصه مفروضات مبنای محاسبه

به صورت ذیل است: 
دارایی و بدهی های منظور ش��ده در محاسبه NAV مربوط به آخرین 
ترازنامه منتش��ره از سوی شرکت ها اس��ت. آخرین ترازنامه در دسترس 

شرکت به تاریخ 30 آذرماه 1393 در کارشناسی NAV است.
اطالعات مربوط به پرتفوی ش��رکت براس��اس آخرین صورت وضعیت 
پرتفوی ارائه ش��ده در س��ایت codal.ir است. پرتفوی مورد استفاده در 
محاس��به خالص ارزش دارایی های شرکت صندوق بازنشستگی کشوری، 

به تاریخ 30 بهمن ماه 1393 است.
در محاس��به ارزش روز پرتفوی بورس��ی، قیمت پایان��ی روزانه اعمال 

می ش��ود. ارزش بازار پرتفوی بورس��ی ش��رکت به قیمت های 9 اس��فند 
1393 است.

ارزش بازار پرتفوی بورس��ی و غیر بورس��ی، در دو سناریو به شرح ذیل 
برآورد شده است: 

س�ناریوی اول: ارزش روز پرتفوی بورسی و بهای تمام شده پرتفوی 
غیر بورسی )مازاد یا کاهش ارزش پرتفوی غیر بورسی لحاظ نشده است.(

س�ناریوی دوم: ارزش ب��ازار پرتفوی بورس��ی و ارزش کارشناس��ی 
پرتفوی غیر بورسی 

مبنای نتیجه گیری 
میانگین نس��بت قیمت به NAV شرکت های س��رمایه گذاری حدود 
70 تا 80 درصد اس��ت اما چنانچه مالحظه می شود P/NAV برخی از 
ش��رکت ها در این محدوده نیست، که این امر می تواند به دالیل مختلفی 
رخ داده باشد، یکی از این دالیل می تواند درصد باالی پرتفوی غیر بورسی 
در پرتف��وی ش��رکت باش��د. در حال حاضر نس��بت P/NAV ش��رکت 
س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی کشوری در س��ناریوی اول )ارزش 
جاری پرتفوی بورس��ی و ارزش پرتفوی غیر بورس��ی مع��ادل بهای تمام 
شده( معادل 64.1 درصد و در سناریوی دوم )با احتساب ارزش برآوردی 
و کارشناسی پرتفوی غیر بورسی( معادل 53.2 درصد قیمت جاری سهم 
یعنی 4541 ریال برآورد می شود. بنابراین با جمیع جهات سرمایه گذاری 
در سهام شرکت س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی کشوری با حفظ 

شرایط موجود با هدف بلندمدت، از مطلوبیت الزم برخوردار است.

تحلیل بنیادی یک سهم )بخش نخست(

محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کشوری

سهشنبه
1213اسفند1393 www.forsatnet.irشمــاره176 مدیریت س�هام

محاسبه خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری- به تاریخ 1393/12/9

1393/11/30پورتفوی بورسی در تاریخ 

ف
موجودیسرمایه )میلیون ریال(نمادنام شرکتردی

ارزش روز بهای تمام شدهدرصد

افزایش )کاهش(کل )م.ریال(هر سهمکل )م.ریال(هر سهم )ریال(مالکیت

231.7063.798.0847.13215.882.61912.084.534% 2.226.951.565  9.600.000 جمپتروشیمی جم1

62.9941.651.5269.7505.377.7153.726.189% 551.560.528  10.000.000 شپناپاالیش نفت اصفهان2

113.8571.491.2998.7653.389.3591.898.060% 386.692.450  3.600.000 شکبیرپتروشیمی امیرکبیر3

32.0691.043.8854.0232.030.006986.121% 504.600.000  18.000.000 کگلمعدنی و صنعتی گل گهر4

41.659820.9152.5671.270.045449.130% 494.758.531  12.000.000 خودروایران  خودرو5

402.003808.90912.2834.959.4074.150.498% 403.761.853  1.000.000 شرانلنفت ایرانول6

 )223.719(218.615454.1549.445230.435% 24.397.564  1.050.000 شسپانفت سپاهان7

31.298452.3661.888657.917205.551% 348.473.027  11.312.000 ونوینبانک اقتصادنوین 8

81.061448.9362.115895.309446.373% 423.313.905  5.080.320 وبشهرتوسعه  صنایع  بهشهر )هلدینگ(9

162.796433.01226.8874.164.5383.731.526% 154.890.405  950.000 شفنپتروشیمی فناوران10

21.170351.2323.5921.077.979726.747% 300.105.589  17.100.000 کچادمعدنی وصنعتی چادرملو11

441.225325.72516.1944.304.3013.978.576% 265.796.026  600.000 شپاسنفت پاسارگاد12

161.000313.7332.010630.604316.871% 313.733.333  2.000.000 ملتبیمه ملت13

11.649259.7192.327366.416106.697% 157.462.659  15.840.000 وپارسبانک پارسیان 14

10764227.2711.053313.37186.100% 297.597.920  3.000.000 ورناسرمایه گذاری  رنا )هلدینگ (15

71.663242.04016.3622.381.7602.139.719% 145.566.538  2.000.000 شخارکپتروشیمی  خارک 16

 )21.233(03.37347.1261.85325.893% 13.973.381  50.000.000 فوالدفوالد مبارکه اصفهان17

13.59646.1194.31355.3209.201% 12.826.388  900.000 تایراتراکتورسازی ایران 18

 704.563 704.563سایر سرمایه گذاری ها19

48.717.55634.796.942 13.918.210جمع

امیرعباس کریم زاده
کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه

پیش بینی غلبه روند نزولی در پایان معامالت امروز
ش��اخص کل بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران 
برای نخس��تین بار در هفت روز کاری اخیر، در 
جلس��ه معامالتی روز میانی هفته به رنگ س��بز 
درآمد. با گشایش بازار در جلسه معامالتی اخیر، 
شاخص کل رو به افزایش گذاشت و این روند تا 
حدود س��اعت 11 دیروز ادامه داش��ت. طی این 
روند شاخص کل به رقم 64003.1 واحد رسید. 
در ادامه بازار شاخص کل رو به کاهش گذاشته و 
در پایان با رقم 63954.8 بسته شد. رشد 94.7 
واحدی ش��اخص که ارتف��اع آن را 0.15 درصد 
افزای��ش داد در حال��ی اتفاق افتاد که رنگ قرمز 
به آهستگی در بازار گسترش می یافت. ارزش کل 

معامالت روز گذش��ته بازار از رقم 146 میلیارد 
تومان نیز فراتر رفت؛ این رقم در مقایسه با روز 
پی��ش از آن بی��ش از 32 درصد رش��د را تجربه 
کرد. در طرف مقابل، شاخص فرابورس ایران نیز 
4.1 رشد را تجربه کرده و به رقم 719.6 واحد 
رسید. ارزش کل معامالت این بازار در حدود 49 
میلیارد تومان بود که در مقایسه با روز قبل خود 

کاهش چشمگیر 70 درصدی را متحمل شد.
شاخص کل در 30 دقیقه ابتدایی روز گذشته 
بیشترین رشد خود را انجام داد و پس از آن در 
روندی که بیش��تر ش��بیه به تقال کردن بود، طی 
90 دقیقه، از رقم 63960 واحد به بیشینه خود 

در 64003.1 واحد رسید. کاهش شیب افزایش 
شاخص در این محدوده زمانی بستر مناسب برای 
افزای��ش عرض��ه را فراهم کرد و پس از آن تقاضا 
کاهش ملموس��ی یافت. رخداد این وقایع منجر 
به کاهش شاخص و بستر سازی برای شکنندگی 
شدید بازار در روز جاری شد. طی جلسه معامالتی 
گذش��ته گروه »انبوه سازی، امالک و مستغالت« 
تنها گروهی بود که تقریبا یکپارچه به رنگ قرمز 
درآمد و نکته قابل توجه این است که این گروه 
دو روز پیش از آن در میان بازاری قرمز به تنهایی 
سبزرنگ بود. گروه »خودرو و ساخت قطعات« در 
روز قبل از جلسه معامالتی اخیر تماما سبزرنگ 

بودند، اما در جلسه اخیر، لیدر این گروه به رنگ 
قرمز درآمد و نیمی دیگر از سهم های این گروه 
نی��ز همی��ن روند را پیش گرفتند. در میان گروه  
»بانک ها و موسسات اعتباری« که با 73.96 واحد 
تاثیر مثبت، بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل 
را داش��تند، نماد »وبصادر« به عنوان پدیده روز 
گذش��ته معرفی ش��د. ارزش معامالت این نماد 
فراتر از 20درصد ارزش کل معامالت بازار بورس 
اوراق به��ادار ته��ران بود و نکت��ه قابل توجه آن 
اس��ت که عمده خریداران این نماد س��هامداران 
حقیقی و عمده فروشندگان سهامداران حقوقی 
بودند. پرتقاضا ترین گروه نیز »بانک ها و موسسات 

اعتب��اری« بودن��د ک��ه به ص��ورت عمومی مورد 
اس��تقبال حقیقی ها بودند. پرعرضه ترین صنعت 
در روز گذش��ته، »محصوالت شیمیایی« بود که 
این گروه بیشتر مورد استقبال خریداران حقوقی 
بود. با توجه به ماوقع بازار در روزهای اخیر چند 
سناریوی مختلف برای روز جاری می توان مطرح 
کرد که محتمل ترین آنها به این ش��رح اس��ت: به 
نظر می رسد با گشایش بازار شاخص کل در روند 
صعودی کوتاه مدتی قرار بگیرد و پس از گذشت 
زمانی در حدود یک ساعت، این روند جای خود 
را ب��ه رون��د نزولی دهد. به عب��ارت دیگر، انتظار 
می رود در گشایش بازار نرخ تقاضا باال باشد و با 

گذش��ت زمان عرضه زمام امور را به دست بگیرد 
و ش��اخص را در مس��یر نزولی خود قرار دهد. در 
رون��د صعودی روز جاری نمی توان انتظار صعود 
شاخص بیش از 100 واحد را داشت و در طرف 
مقاب��ل انتظار می رود ش��اخص کل در محدوده 
صفر تا منفی 100 واحد بس��ته ش��ود. با عبور از 
ساعت 10 انتظار می رود نمادها در اکثر گروه ها 
با افزایش عرضه مواجه ش��ده و به آهس��تگی به 
رن��گ قرمز گرایش یابند. س��ناریوی دیگری که 
می توان برای روز جاری متصور ش��د تکرار روز 
پیش است. به کالم دیگر، این احتمال وجود دارد 
که همانند روز گذشته شاخص تا ساعت 11 روند 
صعودی داشته باشد و پس از آن به آهستگی رو 

به نزول بگذارد.

گزارش 2

مهم ترین اقالم پرتقوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مهم ترین اقالم پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار



حق و حقوقی که پایمال میشه

تقریبا از یه هفته پیش ش��روع ش��ده و تا دوهفته 
آینده هم همچنان ادامه داره، این بلبشو بازار 

رو می گم. رونق کاسبی ها و پول پارو کردن 
بعضی��ا توی این ایام م��ن یکی رو که 
کالفه می کن��ه، نه اینکه مخالف رونق 

بازار باش��م، تازه اینم بگم که واقعا این 
آیین باستانی نوروز برام ارزشمنده و خیلی دوسش 

دارم. حت��ی یه جورایی بهش افتخ��ار می کنم، اینکه 
می بینم حداقل مثل همه آیین های دیگه ای که داشتیم 
و یکی یکی به اس��م کشورهای دیگه ثبت جهانی شدن 
ولی ای��ن یکی رو حداقل ب��رای خودمون حفظ کردیم 
هم خیل��ی خوبه، ولی به چه قیمتی؟! آیا نگه داش��تن 
یه آیین باس��تانی فقط با خری��د و نونوار کردن لباس ها 

و وسایل زندگیه؟! 
اون به کنار اینکه یه سری آدم ها توی این ایام هرچی 
جن��س بنج��ل دارن رو بیارن و توی ب��ازار آب کنند و 
بار یک س��ال آینده ش��ونو توی یک م��اه از جیب مردم 
ببندن درس��ته؟ از نظ��ر اخالقی که به نظ��ر من اصال 
ای��ن کار صحیح نیس��ت حاال اصال اخ��الق و وجدان و 
ای��ن حرفارو هم برای چند دقیق��ه  بذاریم کنار، ما برای 
کنترل و بررس��ی وضعیت بازار، ارگان ها و سازمان های 
زی��ادی داری��م، از س��ازمان مل��ی اس��تاندارد گرفته تا 
س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و دستگاه های 
نظارت��ی. ولی نمیدونم چرا توی این ایام که باید کنترل 
و نظارتش��ون روی کاس��بی ها و کیفیت تولید و قیمت 
و نحوه فروش بیشتر بش��ه حتی کمتر هم میشه، انگار 
مس��ئول های این سازمان ها هم درگیر خرید برای نوروز 
و چیدن برنامه س��فر نوروزیشون هستن! تازه یه وقتایی 
هم مرحمت می کنند و نظرات جالبی میدن که البته در 
نطفه هم خفه میش��ه، مثل اینکه به مردم می گن مرغ 
نخرید تا ارزون ش��ه یا فالن ماشین رو استفاده نکنید تا 
قیمتش بیاد پایین! آخه من نمیدونم اینکه توپ بیوفته 
ت��وی زمین م��ردم چی رو می تونه حل کن��ه!؟ زمین و 
بس��تری که هیچ فرهنگ سازی هم برای حرف شنویش 

نشده. 
حاال این وس��ط کس��ب و کارها از سطح خرد گرفته تا 
کالن همه به فکر جیب خودش��ون هس��تن، جالبه این 
همه تخلف ک��ه حتی حکم قضایی ه��م میگیرن هیچ 
تاثی��ری روی بازارها و حتی خرید م��ردم نداره، همین 
پارس��ال بود که هش��ت واحد تولید مواد غذایی متخلف 
به مراجع قضایی معرفی شدن، یک واحد تولید چیپس 
وخالل س��یب زمینی توی قم پلمب ش��د و بند انگشت 
توی همبرگر پیدا ش��د و فروش��نده گوشت االغ و اسب 
توی رس��توران های بین راهی دس��تگیر ش��د و همین 
خط رو بگیرین تا برس��ین به بازار پوش��اک و وس��ایل 
برقی و هر بازار دیگ��ه ای که با مردم در ارتباطه.  حتما 
دارید با خودتون فکر می کنید که من دکتر س��رمایه ام، 
اصال تخلفات، دزدی ها و مش��کالت ب��ازار چه ربطی به 
م��ن داره که بخوام راجب��ش اظهارنظر کنم!؟ ولی نکته 
همین جاس��ت، یک��ی از مهم ترین اصول کس��ب و کار و 
ش��روع هر سرمایه گذاری داش��تن اخالق حرفه ای توی 
اون کاره، ش��ما تا زمانی که تالش کنید سر مردم کاله 
بذارین توی کسب و کارتون موفق نمی شین، درسته که 
توی این 20 روز قب��ل از نوروز ممکنه چندین میلیون 
تومن هم فروش داشته باشین ولی مدیر عاقل اون کسی 
هست که به فکر سود کم و فروش مستمر توی کل سال 

باشه. به قول قدیمیا آدم ها نون دلشون رو می خورن. 
داش��تن این اخالق حرفه ای و وجدان کاری که الزمه 
موفقیت توی کار و کاسبیه و این توصیه به صاحبان اون 
کس��ب و کاره ولی این وسط سازمان ها و مسئول های ما 
هم کم نقشی رو به عهده ندارن، اما فقط می تونن مدام 
توی رس��انه ها از حق و حقوق مردم حرف بزنند و همه 

حرف هام در حد همون حرف باقی بمونه! 

سهشنبه
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سرنخ

لباس های محلی، سرمایه های ملی

کالف اول
ش��ماره های  در 
تفصیل  ب��ه  گذش��ته 
در خص��وص صنع��ت 
بازیاف��ت گزارش هایی 
اس��ت.  ش��ده  ارائ��ه 
و  نظ��ارت  ارزیاب��ی، 
پایش در مدیریت پس��ماندها و مکان یابی و طراحی 
مناس��ب به منظور استقرار زیرس��اخت های مرتبط 
و س��اماندهی راهبردی سیس��تم های این مدیریت، 
نیازمن��د دان��ش و فناوری های نوی��ن و بهره گیری 
از روش ه��ای بومی س��ازی ش��ده اس��ت ب��ه عالوه 
همراه��ی و تعامل متولیان و بسترس��ازی به منظور 
برون سپاری وظایف همراه با ورود بخش غیردولتی و 
سرمایه گذاری در این خصوص از ملزومات کار است.

در هفت��ه اخی��ر هم همای��ش مل��ی فرصت های 
سرمایه گذاری در صنعت بازیافت در استان گلستان 
با حضور مس��ئوالن کشوری و اس��تانی و مهمانی از 
کشور س��وئد برگزار شد که نشان از اهمیت و توجه 
مس��ئوالن به این مس��ئله اس��ت، به گزارش ایسنا، 
احمد س��ردارزاده مجد در جمع خبرن��گاران اظهار 
ک��رد: 70 مقاله به دبیرخانه نخس��تین همایش ملی 
فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت ارسال 
ش��ده اس��ت. از بین این مقاالت، ش��ش مقاله برتر، 

انتخاب و در همایش به صورت سخنرانی ارائه شد.
ه��دف از ای��ن همای��ش شناس��ایی ظرفیت های 
موجود در بخش پسماند برای سرمایه گذاری و بیان 
توانایی های استان گلستان در این زمینه بود، ما هم 
در این کالف به توجه ویژه سرمایه گذاران در صنعت 
بازیافت و توانایی ها و بس��ترهای اس��تان گلستان به 
منظ��ور اجرای طرح ه��ا تاکید می کنی��م، همچنین 
توجه مس��ئوالن این استان و حمایت و پشتیبانی از 
سرمایه گذاران صنعت بازیافت از دیگر پتانسیل های 

الزم برای این طرح هاست.

کالف دوم
به عن��وان  ای��ران 
دارای  ک��ه  کش��وری 
خ��رده  و  فرهنگ ه��ا 
متع��دد  فرهنگ ه��ای 
دنیا شناخته  در  اس��ت 
می شود. مناطق مختلف 
ای��ران هر کدام دارای نوع خاصی از خرده فرهنگ ها 
ب��ه عالوه انواع آداب و رس��وم، پوش��ش ها، غذاهای 
مختلف و... هس��تند که معموال برای آشنایی با این 
فرهنگ ها نیاز است تا به آن شهر یا استان سفر کرده 
تا بتوانید با فرهنگ خاص آن منطقه آشنا شوید که 
این گونه مس��ائل برای مسافران و توریست ها همواره 

جذابیت های بسیاری دارد.
یک��ی از فاکتور های نش��ان دهنده انواع فرهنگ ها 
پوش��ش و نوع لب��اس آن منطقه اس��ت که معموال 
این گون��ه لباس ه��ای محلی در هم��ان منطقه پیدا 
می ش��ود و برای دسترسی به لباس های محلی مرکز 

یا فروشگاه مشخصی در پایتخت وجود ندارد.
از ای��ن رو ما در ای��ن کالف می خواهیم به فعاالن 
حوزه پوش��اک پیش��نهاد دهیم برای آشنایی هرچه 
بیش��تر مردم با پوش��ش های محلی در پایتخت یک 
فروشگاه تاسیس کنند که انواع لباس های محلی در 
آن به فروش برسد، در این صورت هم به محلی های 
مقیم تهران کمک می کنند که سهولت دسترسی به 
لباس های محلی خود را داش��ته باش��ند و هم کار را 
برای فیلمسازان و فعاالن عرصه همایش های محلی 
و... آس��ان تر می کنن��د تا برای س��فارش لباس های 
محلی مجبور نباش��ند به اس��تان یا منطقه ای خاص 

سفر کنند.
س��رمایه گذاری  می توان��د  فروش��گاهی  چنی��ن 
ج��ذاب و مناس��بی برای افرادی باش��د که در حوزه 
لباس فعالی��ت می کنند یا دغدغه زنده نگه داش��تن 

فرهنگ های اصیل ایرانی را دارند.

عباس نعیم امینی

سرمایه های آموختنی

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

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

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

  م�ن مجبور بودم اصول کس�ب و کار را بدانم و اینکه چگونه 
آنه�ا را کاربردی کنم تا از فرصت های کوچک اس�تفاده کنم و 

آنها را به تغییراتی بزرگ در زندگی تبدیل کنم. 

دارن ماگارو
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کسب و کارهای کوچک؛ قلب تپنده اقتصاد

تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای 
سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری

مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه رس��یدگی به 
بخش های هزین��ه ای الیحه بودج��ه 1394، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات را مکلف کرد تا اقدام به 

سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری کند. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس ای��ن مصوبه مجلس، 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات مکلف اس��ت 
از طریق ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت نس��بت به 
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و 
بین المللی و کس��ب سهم مناسب از بازار پهنای باند 

منطقه اقدام کند.  
همچنین به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات 
و فناوری اطالعات کش��ور و سطح فناوری و کیفیت 
تولی��دات زیر بخ��ش ارتباطات و تولی��د برنامه های 
نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی 
در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات به دستگاه های 
وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده 
می ش��ود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تا 
مبلغ یک هزار و 200 میلیارد ریال از اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را 
به صورت وجوه اداره ش��ده و سرمایه گذاری خطر پذیر 
برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای 
اشتغال آفرین یا صادرات کاال و خدمات در این بخش 
براس��اس بخش ه��ای خصوصی و تعاون��ی به صورت 
تسهیالت براس��اس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد 
مش��ترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات 
و تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور تهیه می ش��ود و به تصویب هیات 
وزیران می رس��د، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ 

سود را از محل آن پرداخت کنند. 

منطقه آزاد ماکو آماده جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو در 
گفت وگو با مهر، درخصوص محل و موقعیت کلی طرح ها 
در س��طح منطقه گفت: محل اج��رای طرح ها در یکی از 
پهنه های صنعتی، بازرگانی، خدماتی یا تفریحی- ورزشی 
منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو تعیین شده و مکان یابی 
دقیق تر بعد از توافق با سرمایه گذار انجام می شود.  به گزارش 
مهر، حس��ین فروزان درخصوص امکانات زیرس��اختی و 
خدمات ویژه طرح ها در محل پروژه، اظهار داشت: در شبکه 
حمل و نقل ج��اده ای مهم ترین خصوصیت محدوده طرح، 
دسترس��ی به بزرگراه بازرگان به تبریز است که بخشی از 

بزرگراه تهران- استانبول محسوب می شود. 
وی همچنین با اعالم اینکه درخصوص سایر امکانات و 
ظرفیت های ارتباطی منطقه پیش بینی می شود طی آینده 
نزدی��ک منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو از دسترس��ی 
مناس��ب به شبکه ریلی کشور برخوردار ش��ود، ادامه داد: 
محدوده طرح ها دارای دسترس��ی مناس��ب به منابع آب 
زیرزمینی و س��طحی اس��ت و تجهیز این منابع و تامین 

نیازهای طرح های سرمایه گذاری پیگیری می شود. 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو 
همچنین ب��ا بیان اینکه دسترس��ی محدوده به ش��بکه 
زیرساخت مناسب بوده به طوری که زیرساخت فیبر نوری 
از محدوده بازرگان وارد کش��ور می شود، افزود: مشوق ها و 
حمایت های ویژه قانونی از طرح های س��رمایه گذاری این 
منطقه نیز انجام می شود.  فروزان افزایش معافیت پرداخت 
مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم 
از 1۵ به 20 سال و مستثنا بودن مبادالت بازرگانی مناطق 
با خارج کش��ور پس از ثبت گمرکی از مقررات صادرات و 
واردات را از جمله مشوق ها و حمایت های طرح های منطقه 
آزاد تجاری و صنعتی ماکو دانست.  وی از تالش برای ایجاد 
زمینه مناس��ب برای برخورداری سرمایه گذاران منطقه از 
تسهیالت و حمایت های مادی و اعتباری خبر داد و یادآور 
ش��د: قراردادهای منعقده می توانند پشتوانه برخورداری از 
تسهیالت و حمایت های مالی و اعتباری باشند که در این 
راس��تا انعقاد تفاهم نامه با بانک ها و موسسات اعتباری به 

منظور معرفی سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد. 

یادداشت

وقتی صحبت از سرمایه گذاری 
ب��ه می��ان می آید اغل��ب افراد 
تص��ور می کنند برای داش��تن 
موف��ق  س��رمایه گذاری  ی��ک 
حتم��ا باید س��رمایه های چند 
ده یا حتی چن��د صد میلیونی 
در اختی��ار داش��ته باش��ید اما 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه برای 
شروع هر کسب و کاری مجموع 
ه��ر آنچ��ه در اختیارت��ان قرار 
دارد اع��م از دان��ش، مه��ارت، 
نیروی کار، زمی��ن و. . . جزئی 
از سرمایه تان به حساب می آید. 
با این تفسیر حتی زمانی را که 
راه اندازی یک کسب و کار  برای 
س��رمایه  می دهید  اختص��اص 
بالقوه ای اس��ت ک��ه در اختیار 
شما قرار دارد.   در اوضاع فعلی 
اقتصاد ایران که شرایط اشتغال 
برای بسیاری از جویندگان کار 
فراه��م نیس��ت طبیعی اس��ت 
بخش��ی از جامع��ه ب��ه دنبال 
یک  ش��روع  برای  فرصت هایی 
کسب و کار ش��خصی باشند. هر 
کس��ب و کاری  ایده ه��ای  روزه 
ایده پردازان  از س��وی  بسیاری 
حوزه سرمایه گذاری و مشاوران 
کس��ب و کار مطرح می شود که 
قابلی��ت س��رمایه گذاری دارند 
اما اغلب افرادی که قصد شروع 
راه ان��دازی  و  س��رمایه گذاری 
یک کس��ب و کار دارند سرمایه 
اندکی در اختیارشان قرار دارد 
ک��ه انتخاب هایش��ان را تا حد 
زی��ادی محدود می کن��د. این 
اف��راد س��رمایه گذاران مبتدی 
هس��تند که تصمیم دارند برای 
خود جایی در دنیای کسب و کار 
دس��ت و پ��ا کنن��د بنابراین به 
دنب��ال ایده های کس��ب و کاری 
کوچ��ک و ب��ا س��رمایه گذاری 

اندک هستند. 

سرمایه محدود، انتخاب 
محدود

به طورکلی افرادی که در پی 
تحقق یک ایده کس��ب و کاری 
هس��تند در دو دس��ته کل��ی 

بندی ان��د؛ در  تقس��یم  قاب��ل 
حالت اول فرد س��رمایه کافی 
در اختی��ار دارد ک��ه در ای��ن 
ص��ورت به لح��اظ تامین مالی 
مش��کلی برای عملی س��اختن 
ایده خ��ود نخواهد داش��ت یا 
الاقل در مواجهه با انتخاب های 
بیش��تری  گوناگون گزینه های 
پیش رو  تصمیم گی��ری  ب��رای 
دارد. حالت دوم در ش��رایطی 
است که ش��خص بودجه کافی 
در اختی��ار نداش��ته باش��د در 
این صورت یک گزینه معمول 
جذب سرمایه گذار برای شروع 
و راه اندازی کسب و کار موردنظر 
است. حال فرض کنیم که توان 
مناس��ب  س��رمایه گذار  جذب 
ب��رای عملیاتی کردن یک ایده 
یا ط��رح کس��ب و کاری وجود 
بنابراین مسئله  باش��د  نداشته 
تامی��ن مالی یک چالش جدی 
برای ش��روع یک کس��ب و کار 
اس��ت. این وضعیت در شرایط 

مانند  کشوری  اقتصادی 
ایران که ابزار های تامین 
مال��ی آن به بل��وغ کافی 
بس��یار دشوار تر  نرسیده 

است. 
از سوی دیگر بسیاری 
از افراد که قصد ش��روع 
ی��ک فعالی��ت اقتصادی 
س��ودآور دارند از ابتدا به 
دنب��ال تحق��ق ایده های 
افراد  این  نیستند.  بزرگ 
ب��ه دنب��ال مهی��ا کردن 
یک فرصت ش��غلی برای 

خ��ود هس��تند. در این صورت 
یک پیش��نهاد ویژه، راه اندازی 
با  کس��ب و کارهایی اس��ت که 
س��رمایه های ان��دک قابل اجرا 

باشد. 
در ن��گاه اول فک��ر ک��ردن 
ب��ه کس��ب و کارهایی ک��ه ب��ا 
اجرا  قابل  کوچک  سرمایه های 
باش��د کمی دش��وار ب��ه نظر 
می رس��د، زیرا بسیاری از افراد 
بر ای��ن باورند که ب��دون پول 
داد.  انج��ام  کاری  نمی ت��وان 
این تفک��ر در جامعه ما تا آنجا 
رش��د کرده که افراد همواره به 

دنب��ال س��رمایه های مالی باال 
برای راه اندازی یک کسب و کار 
هس��تند و س��رمایه های اندک 
بدون اس��تفاده باق��ی می ماند، 
کس��ب و کارهای  درحالی ک��ه 
اندک  با س��رمایه های  کوچک 
قابلیت تمرکز و رشد بیشتری 
دارن��د. اینکه در کش��ور ما به 
مدل های کسب و کاری کوچک 
توجه��ی نمی ش��ود واقعیت��ی 
تلخ اس��ت که به قیمت نادیده 
از  عظیم��ی  بخ��ش  گرفت��ن 
پتانس��یل های بالقوه اقتصادی 

کشور تمام شده است. 

 چند ویژگی مهم
کس��ب و کارهای با س��رمایه 
ان��دک عموما مبتنی بر مهارت 
و دانش هس��تند. بدین ترتیب 
بخش��ی از کمبود های سرمایه 
اولی��ه از ای��ن طری��ق جبران 
می شود لذا داش��تن مهارت و 
تخصص یکی از اساس��ی ترین 

ارکان شروع یک کسب و کار با 
سرمایه اندک است. 

 دومین ویژگی این مدل های 
کس��ب و کاری ک��ه می تواند 
محدودیت ه��ای  از  بخش��ی 
ده��د  پوش��ش  را  بودج��ه ای 
نوآوری در کار اس��ت. داشتن 
ایده نوآورانه می تواند س��رمایه 
ی��ک  ش��روع  ب��رای  پنه��ان 
کس��ب و کار به حساب  آید. این 
ویژگ��ی ذاتی هر کس��ب و کار 
کوچک رشدیابنده است که از 

ایده ای جدید پیروی کند. 
س��ومین عام��ل جبرانی که 

کوچ��ک  کس��ب و کارهای  در 
س��رمایه  از  ش��روع  ام��کان 
ان��دک را توجیه پذی��ر می کند 
تجمی��ع  اس��ت.  هم افزای��ی 
کوچک  واحد ه��ای  تولی��دات 
از  اس��تفاده  واق��ع  در  ک��ه 
را  اقتصاد  خفت��ه  ظرفیت های 
تاثیرگذاری  فراه��م می کن��د، 
این بخ��ش را در کلیت اقتصاد 
نش��ان می دهد. درس��ت است 
ک��ه در ن��گاه اول احداث یک 
کارخان��ه م��درن تولی��دی یا 
کالن،  س��رمایه گذاری  ی��ک 
منطقی ت��ر از توجه و راه اندازی 
واحد های کوچک کسب و کاری 
از  بس��یاری  در  ام��ا   اس��ت 
کشور های توسعه یافته این گونه 
کس��ب و کار ها جای��گاه ویژه ای 
اقتصاد  دارن��د.در  اقتص��اد  در 
م��ا که هم��واره ضع��ف تامین 
انجام یک  س��رمایه الزم برای 
پ��روژه اقتصادی ی��ا راه اندازی 
ی��ک واح��د تولیدی چ��ه در 
و چ��ه  بخش خصوص��ی 
مشهود  دولتی  بخش  در 
است توجه به نیروی کار 
و طرح های کاربر خالی از 

لطف نیست. 

شبکه سازی، یک 
راهکار ایده آل

کوچک��ی  واحد ه��ای 
که با س��رمایه های اندک 
در  ش��ده اند  راه ان��دازی 
به صورت  فروش  و  تولید 
می کنند  عمل  مس��تقل 
بنابرای��ن تمرک��ز الزم را برای 
حض��ور قدرتمن��د در دنی��ای 
پیدا  کس��ب و کاری  رقابت های 
نمی کنن��د. تص��ور کنی��د که 
تعداد زی��ادی از این واحد های 
تولیدی در ش��هر های مختلف 
در قالب شبکه مشترک به هم 
متصل باش��ند و تح��ت عنوان 
یک برن��د تولید کنند و با یک 
سیس��تم مدیری��ت تبلیغات و 
فروش هدایت شوند یا حتی در 
م��واردی از الگو ها و طرح های 
یکس��انی در تولی��د اس��تفاده 
کنند، در این صورت بخشی از 

فعالیت های این کس��ب و کارها 
به طور جامع و متمرکز هدایت 
می شود. برای مثال تصور کنید 
ک��ه 100، 200 یاحت��ی ۵00 
واح��د تولیدی کف��ش در یک 
شبکه جامع و تحت لوای یک 
برند مشخص فعالیت کنند، در 
نتیجه ب��رای پیش��برد اهداف 
مش��ترک خود به ی��ک مدیر 
بازاریاب��ی و فروش و یک مدیر 
تبلیغات نیاز دارند و هزینه های 
مش��ترکی را ب��رای تبلیغ یک 
برند که حاف��ظ منافع جمعی 

است، خواهند پرداخت. 
این کار از سویی صرفه هایی 
در هزینه ه��ای تولی��د ایج��اد 
می کند و از سوی دیگر قدرت 
را  تولید کنندگان  رقابت پذیری 
دو چندان می کن��د. راه اندازی 
اینترنت��ی  فروش��گاه  ی��ک 
کار  ف��روش محص��ول  ب��رای 
س��اده تری اس��ت که در ادامه 
ش��کل گیری این روند می تواند 
در برنامه های کاری این شبکه 
قرار گی��رد.  نق��ش و اهمیت 
و  کوچ��ک  کس��ب و کار های 
متوسط به قدری زیاد است که 
درحال حاضر از تاثیرگذار ترین 
جهان  در  اقتصادی  بخش های 
به ش��مار می روند به طوری که 
بی��ش از 60 درص��د اقتص��اد 
را  توس��عه یافته  کش��ور های 
این گونه کس��ب و کارها تشکیل 
می دهند. متاس��فانه در کشور 
ما همچنان صحبت از تجمیع 
واحد ه��ای کوچک و متوس��ط 
و تولی��د ب��ه ش��کل صنعت��ی 
ب��ه گ��وش می رس��د. نابودی 
واحد های تولی��دی کوچک به 
آس��یبی  صنعتی س��ازی  بهانه 
اس��ت ک��ه هم��واره در کمین 
اقتصاد بیمار کش��ور است. در 
چنین ش��رایطی به��ا دادن به 
به عنوان  فعالیت ه��ا  این گون��ه 
قلب تپن��ده اقتصاد کش��ور و 
فراه��م کردن بس��تر های الزم 
ب��رای تولید و س��رمایه گذاری 
در این بخش می تواند تحرکی 
اقتصاد   در وضعی��ت رک��ودی 

ایجاد کند. 

نقش و اهمیت کسب و کار های 
کوچک و متوسط به قدری 
زیاد است که درحال حاضر 

از تاثیرگذار ترین بخش های 
اقتصادی در جهان به شمار 
می روند به طوری که بیش از 
60 درصد اقتصاد کشور های 

توسعه یافته را این گونه 
کسب و کارها تشکیل می دهند

دکتر سرمایه

در بودجه سال آینده از بهینه سازی مصرف آب در بخش 
کشاورزی از سوی نمایندگان حمایت شد. 

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جریان بررس��ی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 94 کل 

کشور بند الف تبصره 11 این الیحه را تصویب کردند. 
در بند الف تبصره 11 الیحه بودجه س��ال 94 کل کشور 
آمده است: به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و 

حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکل های 
آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی 
در امر احداث آب بندان ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز 
طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات 
آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی 
مصرف آب و انرژی، دس��تگاه های اجرایی ملی و استانی از 
محل اعتب��ارات طرح های موصوف را تا 8۵ درصد به عنوان 

س��هم دولت به صورت بالعوض و باقی مانده به عنوان سهم 
بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا 

کاالی مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت کنند. 
مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث ش��بکه های 
اصلی آبیاری و زهکش��ی مشارکت کرده باشند از پرداخت 
سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و 

زهکشی معاف هستند. 

نمایندگان مجلس تصویب کردند

حمایت بالعوض دستگاه های اجرایی ملی و استانی از سرمایه گذاران بخش غیردولتی



اقتصاد کشور ما یک اقتصاد نفت محور است. 
از دیرب�از اغل�ب نظریه پ�ردازان اقتصادی، 
برخ�ورداری از مناب�ع نفت�ی را مان�ع رش�د 
اقتصادی کش�ور دانس�ته اند ام�ا هیچ گاه این 
امر س�بب نش�ده ی�ک وفاق ملی و سیاس�ت 
اثرگ�ذار ب�رای عب�ور از اقتصاد نفتی ش�کل 
بگی�رد. در دوره ه�ای مختل�ف ب�ا نوس�انات 

قیمت نفت دربازار جهانی حرف و حدیث های 
بس�یاری درب�اره توس�عه دیگ�ر صنایع پیش 
می آی�د که تا  به سیاس�ت تبدیل ش�ود و به 
سمت زیرساخت سازی برود دوباره بهای نفت 
ثب�ات می یاب�د و همه تالش ها ب�رای رفتن به 
س�مت اقتصاد غیر نفتی به فراموش�ی سپرده 

می شود. 

س�یر نزولی بی س�ابقه قیم�ت نفت در مدت 
اخی�ر، اقتصاد کش�ور را به چالش کش�یده و 
نگرانی ه�ای عمیقی در میان سیاس�ت مداران 
ایجاد کرده است. کاهش قیمت نفت و تبعات آن 
بر اقتصاد کشور را در گفت وگو با کارشناسان 
ادام�ه  در  بررس�ی کرده ای�م ک�ه   اقتص�ادی 

پیش رو دارید. 

کاهش قیمت نفت بررسی می شود

تغییر مسیر به سمت هدف

سهشنبه
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موازنه منفی صادرات غیرنفتی

می دانیم که س��ال های س��ال اس��ت وابستگی به 
درآمده��ای نفت��ی داریم و کل صنایع و سیس��تم و 
کارخانه های ما براس��اس صنعت نفت ش��کل گرفته 
اس��ت، یعنی اگر تولیدی هم وج��ود دارد در نهایت 
اس��تفاده کننده نهایی صنعت نفت یا صنایع وابسته 

به آن است. 
به نظر می رسد کاهش قیمت نفت قدرت انتخاب 
و خرید مردم را محدود می کند به ویژه از این لحاظ 
که صادرات غیرنفتی کشور حالت توازن و پایاپایی با 
واردات کش��ور ندارد و ما از لحاظ صادرات غیرنفتی 

دچار موازنه منفی هستیم. 
به طورکل��ی ص��ادرات غیرنفت��ی کش��ور بس��یار 
پایین اس��ت و اگر صادرات میعان��ات نفتی و گازی 
و محصوالت پتروش��یمی را کن��ار بگذاریم، صادرات 

غیرنفتی کشور کمتر از نصف واردات است. 
از ای��ن رو کاهش قیمت نف��ت باعث کاهش بهای 
میعان��ات نفت��ی و پتروش��یمی می ش��ود و ب��ر این 
فرآورده ه��ا تاثیر می گذارد و حتی صادرات غیرنفتی 
نیز کمتر می ش��ود. البته کاهش قیمت نفت ممکن 
است روی چیزهای محدودی مانند قیمت بنزین اثر 
مثبت داشته باشد و باعث شود قیمت بنزین کاهش 
یافته و واردات بنزین ارزان تر تمام شود که البته در 

حالت کلی چندان قابل مالحظه نیست. 
دولت گذش��ته ب��ا وجود مقادیر زی��اد درآمدهای 
میدان ه��ای  در  مناس��بی  نفت��ی، س��رمایه گذاری 
مشترک نفتی انجام نداد و شاید هم به دلیل اوضاع 
سیاسی حاکم از لحاظ خصومت آمریکا با کشورمان 
نتوانس��ت انجام دهد و در نتیجه سرمایه گذاری های 
ش��رکت های اروپای��ی و آمریکای��ی محدود ش��د و 
دولت ه��ای نه��م و دهم س��عی کردند بس��یاری از 
پروژه ه��ا را به ش��رکت های چینی و روس��ی واگذار 
کنند که می توانند با ش��رایط کش��ور ما کار کنند یا 
حتی شرکت هایی از کشورهایی که سطح پایین تری 

دارند، مانند ویتنام. 
یعنی باید چاره اندیشی شود. مانند همین سیاستی 
که در بودجه س��ال آینده نس��بت به سال های پیش، 
وابس��تگی به درآمدهای نفتی کاه��ش یافته و بودجه 
کش��ور بیش��تر به درآمدهای مالیاتی وابس��ته اس��ت. 
البته باید خیلی بیش��تر روی این سیاس��ت کار شود، 
زیرا همان طور که مش��خص اس��ت ما یک نظام جامع 
مالیاتی نداریم و فرار مالیاتی شاید حتی بیشتر از مقدار 
درآمدهای مالیاتی باش��د که دولت به دست می آورد. 
تا زمانی که یک سیس��تم جامع مالیاتی برقرار نش��ود، 
نمی توان انتظار داش��ت که بودجه کامال از وابستگی به 
درآمدهای نفتی مبرا شود. یک اقتصاد مقاومتی خوب، 
اقتصادی اس��ت ک��ه بین صادرات غیرنفت��ی و واردات 
کش��ور تناسب وجود داشته باشد، یعنی تقریبا پایاپای 
باشد به طوری که با همان ارزی که از صادرات غیرنفتی 
تامین می شود بتوانیم واردات مان را نیز انجام دهیم که 
برای این امر باید گزینش��ی عمل شود. یعنی اوال باید 
بازاریابی کنیم که صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم و 
در مقابل واردات را متناسب با صادرات غیرنفتی انجام 
دهیم یعنی واردات کاالهای لوکس و غیرضروری برای 
کش��ور انجام شود و ثانیا باید بتوان درآمدهای نفتی را 
به طور کامل یا حداقل قس��مت عمده یا دو سوم آن را 
ذخی��ره و یک س��وم آن را صرف بودجه  ام��ور جاری و 
حوادث غیرمترقبه کشور کرد. به طور کلی نظام مالیاتی 
کشور بسیار حائز اهمیت است، زیرا با توجه به افزایش 
نقدینگی در 10 س��ال گذش��ته، پول زیادی در دست 
افراد متعدد وجود دارد. اما اوال این نقدینگی در گردش 
نیست و ثانیا خیلی از افراد فرار مالیاتی دارند و نمی توان 
از آنها به اندازه کافی مالیات دریافت کرد. بنابراین این 
نقدینگی زیاد موجود در کشور هم اینکه باید در گردش 
باش��د و صرف کارهای تولیدی شود و هم اینکه دولت 
باید بتواند مالیاتی را که حق مردم است به دست آورد 
و صرف بودجه  جاری و عمرانی کش��ور کند. با توجه به 
دیدی که بیشتر فنی است تا اقتصادی، به نظر می رسد 
این الگو یک الگوی خوب و مناسب باشد و اگر ما به این 
سمت برویم این شوک و تلنگری که از شرایط کاهش 
نفت برای کشور ایجاد شده، می تواند خیلی کمک کننده 
باش��د، به شرط اینکه برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم 
که در بلندمدت از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی 
یابیم و متکی بر درآمدهای مالیاتی باشیم و اقتصاد هم 
یک اقتصاد پویا باش��د که نقدینگی همیشه در گردش 
اس��ت و وارد چرخه تولید شود و به رشد اقتصاد کشور 
و صنایع زیربنایی از قبیل صنایع کشاورزی و خدمات 

کشور منجر شود. 
حقیقت��ا بحث ه��ای پیش بینی قیمت نفت بس��یار 
پیچیده اس��ت و هنوز هم نمی توان با قطعیت گفت که 
مدل های اقتصادی پیش بینی قیمت تا چه حد قابلیت 
اتکا دارند- اما حقیقت این است که عدم قطعیت زیادی 
در این پیش بینی ها وجود دارد - درست است که عرضه 
و تقاضا مهم ترین مسئله برای تعیین قیمت نفت است 
اما فاکتوره��ای متعدد دیگری نظیر عوامل سیاس��ی، 
اقتص��ادی، فنی و... ب��ر آن تاثیرگذار اس��ت. اگر فقط 
عرض��ه و تقاضا در قیمت نفت موثر بود می ش��د گفت 
قیمت نفت به یک تراز پایداری و ثبات خواهد رس��ید 
اما مس��ائل زیادی به خصوص مسائل سیاسی از جمله 
تالش های کشورهایی مانند عربستان و توافق های آنها 
ب��رای صدمه زدن به اقتصاد ای��ران می تواند تاثیرگذار 
باش��د و همچنین بحث هایی که مطرح است از لحاظ 
نفت هایی]نفت ش��یل[ که آمریکا می تواند تولید کند. 
آمری��کا از لحاظ میادین نفتی مقدار نفت نامعقولی در 
اختیار دارد که حجم نفتش در واقع تقریبا از کل حجم 
نفت دنیا بیش��تر است ولی آن نفت که به قول نفتی ها 
یک نفت غیرمجهول یا ناپخته و نابالغ است هم هزینه 
اس��تخراج و هم هزینه  فرآوری خیل��ی باالیی دارد که 
برحس��ب درجه بلوغ آن می تواند بی��ن 30، 40 یا 80 
و 90 دالر و حت��ی برای برخی بش��که ها تا 100 دالر 
هم هزینه داشته باشد. براساس برخی پیش بینی هایی 
که افراد برجس��ته در حوزه اقتصاد نفت انجام داده اند 
گفته می ش��ود که قیمت نفت بین 60 تا 70 دالر برای 
سال های 2015 تا 2017 پیش بینی می شود اما باز هم 

معتقدند که کامال قابل اتکا نیست و غیرقطعی است. 

افزایش قیمت نفت
بحرانی قابل جبران است 

کاهش قیم��ت نفت در بازاره��ای جهانی، نه تنها 
برای کش��ورهای صادرکننده بلکه برای کشورهایی 
ک��ه وارد کننده نفت هس��تند تبعات مهمی داش��ته 
است. تفس��یرها و پیش بینی های متعددی در رابطه 
با فش��ار و شکست اقتصادی کش��ورهای وابسته به 
صادرات نفت در نش��ریه های مختلف منتش��ر شده 
و باره��ا ب��ا دیدگاه های منف��ی و نقادانه به وضعیت 
فعل��ی قیمت نفت پرداخته ش��ده اس��ت و از طرفی 
دیدگاه های مثبتی که کاهش قیمت نفت را مساوی 
ب��ا کاهش تورم می دانند به روی دیگر ماجرا اش��اره 
دارند. فارغ از این س��بک نقده��ای مثبت و منفی، 
می ت��وان از زاوی��ه ای دیگر نیز ب��ه وضعیت موجود 
نگاه کرد. اگرچه کشورهایی مثل عربستان سعودی 
و اکثر کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس که اتکای 
وی��ژه ای بر ص��ادرات نفت دارند، وضعیت مناس��بی 
ندارند اما برخی کشورها بر اثر همین افزایش قیمت 
نفت، تالش کرده ان��د راه های جایگزین دیگری پیدا 
کنن��د، وضعیت اقتص��ادی خود را نج��ات دهند، از 
بحران عب��ور کنند و حتی پتانس��یل های اقتصادی 

خود را برای پیشرفت در آینده پایه ریزی کنند. 

صادرکننده ها 
کش�ورهای آفریقایی؛ بازگشت به شکوفایی 

بخش کشاورزی
اکتش��افات و صادرات نفت در منطقه شرق آفریقا، 
در نیم��ه دوم قرن حاضر به باالترین حد خود رس��ید. 
س��ودان و نیجریه، دو کشوری بودند که طی سال های 
اخیر، زیر س��ایه صادرات نفت��ی، روند صعودی خوبی 
را طی می کردند. صادرات س��ودان تا س��ال 2011 به 
500 هزار بشکه در روز رس��یده بود اما آغاز بحران در 
بازار نفت جهان، آغاز ی��ک بحران بزرگ برای اقتصاد 
در حال رش��د این کشورها بود. این بحران ابتدا اثرات 
مخرب اقتصادی خود را در بخش صادرات نش��ان داد، 
سپس باعث اعتصاب کارگران و اغتشاش های خیابانی 
شد. دولت های سودان و نیجریه، در تصمیم گیری های 
نس��بتا مشابهی وضع را با درایت بهبود بخشیدند. این 
کار با نوعی رجعت به گذش��ته میس��ر شد. تا پیش از 
تکیه سودان و نیجریه بر حوزه درآمدهای نفتی، این دو 
کشور در حوزه کشاورزی فعالیت های خوبی داشتند، 
فعالیت های��ی که مدتی بود زیر س��ایه صادرات نفتی 
نادیده گرفته شده بود. حضور فعاالنه و بازگشت مجدد 
این دو کشور به بخش کشاورزی و از سر گیری صادرات 
عمده در این بخش باعث ش��د سران دو کشور متوجه 
ش��وند تا چه حد نی��از به س��رمایه گذاری در صادرات 

بخش های غیرنفتی و به ویژه بخش کشاورزی دارند. 

الجزایر؛ توسعه زیرساخت های اقتصادی 
دولت الجزایر از جمله دولت هایی بود که به سرعت 
در ص��دد پیش��گیری از ضررهای بح��ران نفت برآمد. 
الجزایر از تابس��تان گذشته با اقداماتی پیشگیرانه و با 
در نظ��ر گرفتن قیمت احتمالی نفت با رقم بش��که ای 
60 دالر، تالش کرد زیرس��اخت های اقتصادی خود را 
محکم تر پایه ریزی کند. اس��ترداد بدهی های خارجی، 
توس��عه و س��رمایه گذاری دولتی در بخش مس��کن و 
توسعه نیروگاه های برق از جمله همین اقدامات است. 
نخست وزیر الجزایر اخیرا طی مصاحبه ای اعالم کرده  با 
توجه به وضعیت قیمت نفت، دولت الجزایر تمام تالش 
خود را برای پیش��گیری از درگیر شدن در این بحران 

انجام داده است و هراسی از این وضعیت ندارد. 

 مصر، مراکش و اردن؛
 استفاده از انرژی های پاک

فش��ار و بحران نفت در منطق��ه خاورمیانه، باعث 
نوعی انقالب ش��ده اس��ت، انقالبی که هیچ شورش 
و جنجال خیابانی را ش��امل نمی ش��ود بلکه ش��امل 
اف��کار و سیاس��ت های دولت های مناط��ق نفت خیز 
است. کشورهایی مثل مصر، مراکش و اردن از جمله 
کش��ورهایی هستند که تالش دارند انرژی های پاک 
به ویژه انرژی بادی و انرژی خورش��یدی را جایگزین 
س��وخت های فس��یلی کنند. مراکش یک طرح ویژه 
ب��رای تاس��یس نیروگاه های خورش��یدی و بادی تا 
پایان سال 2020 دارد و دولت مصر در سال گذشته 
میالدی موفق ش��د از نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 
140 مگاواتی بهره برداری کند. امارات عربی متحده 
نیز با صرف 15 میلیارد دالر هزینه، تالش دارد برای 
آینده کشورش جایگزینی مناسب برای منابع نفتی 
ایجاد کند. این مس��ئله نه تنها س��ود اقتصادی دارد 
بلک��ه در کاهش گازهای گلخانه ای و بهبود مس��ائل 

زیست محیطی منطقه نیز موثر است. 

واردکننده ها 
 به طورکلی کاهش قیمت نفت برای تمام کشورهای 
وارد کننده فرصت اقتصادی خوبی اس��ت. کش��ورهای 
شرق آسیا، عمدتا وارد کننده هستند و کاهش قیمت 
نف��ت تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی و ذخیره ارزی 
اغلب آنها داشته است. ژاپن کشوری است که سود قابل 
توجهی از کاهش قیمت نفت داشته، رشد 1.6 درصدی 
اقتصادی ژاپن در سال گذشته میالدی و صرفه جویی 
قاب��ل توجه در بخ��ش ص��ادرات از پیامدهای کاهش 
قیمت نفت بر اقتصاد ژاپن محسوب می شود. چین نیز 
به عنوان دومین واردکننده بزرگ نفت در جهان، دیگر 
کش��وری است که س��ود زیادی از کاهش قیمت نفت 
برده اس��ت. پس انداز 21 بیلیون دالری چین در حوزه 
واردات از دیگ��ر تبعات کاهش قیمت نفت برای دولت 

چین بوده است. 

آزموده دیدگاه

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

اس��تادیار  رس��ایی،  محمدرض��ا 
دانش��کده مهندس��ی نفت دانش��گاه 
ته��ران معتقد اس��ت نف��ت نمی تواند 

محور توسعه پایدار باشد.
  کاهش قیمت نف�ت چه تاثیری 

بر اقتصاد کشور داشته است؟
کاالی  ی��ک  عن��وان  ب��ه  نف��ت 
اس��تراتژیک که خودش پایدار نیست، 
از منظر اینکه تجدیدناپذیر است و دیر 
یا زود تمام می ش��ود، نمی تواند محور 

توسعه پایدار کشور باشد.
بدیهی اس��ت که همه اذعان دارند 
باید وابس��تگی به نفت کم ش��ود ولی 
تاکن��ون اقدامات عملیات��ی و اجرایی 
مهم��ی ب��رای کاهش این وابس��تگی 
انجام نش��ده اس��ت. ایده آل این است 
که ب��ه س��مت و س��ویی بروی��م که 
نوس��انات قیمت نفت اب��داً تاثیری بر 
اقتصاد کشور نداش��ته باشد. بنابراین 
آن درآم��دی ک��ه از ف��روش نف��ت 
حاصل می ش��ود باید اندوخته ای برای 
نس��ل های آین��ده و نیز برای توس��عه 
زیرساخت های کش��ور باشد، نه برای 

گذران امور جاری و مصرفی کشور.
  از نظر ش�ما کاهش قیمت نفت، 
برای اقتصاد کش�ور ی�ک تهدید 

است یا فرصت؟
م��ا باید به این قضی��ه به دید یک 
کش��ور  اقتصاد  پی��ش روی  فرص��ت 
ن��گاه کنیم ت��ا تلنگری باش��د برای 
بیدارباش و اصالح مس��یر نادرس��تی 
و  ش��ده  ش��روع  سال هاس��ت  ک��ه 
کماکان داریم طی می کنیم. کش��ور 
به صورت خودجوش این مس��ئله را 
اصالح نمی کند و شاید این قیمت ها 
و کاه��ش تولی��د  و این مس��ائل، آن 
عام��ل و انگیزه کافی را ایجاد کند تا 
تصمیم بگیریم درآمدزایی براس��اس 
مناب��ع طبیعی کش��ور، چ��ه معدن 
و چ��ه نف��ت، نباش��د. باید ب��ه این 
باور برس��یم که ثروت ملی کش��ور، 
اس��تعداد نیروهای انس��انی اس��ت و 
این استعداد باید به فناوری و دانش 
تبدی��ل ش��ود و زیرس��اخت هایی را 
ایجاد کنیم که این سرمایه ها به کار 
گرفته ش��وند و به جای فروش نفت 
به ف��روش فناوری های نوین س��وق 

پیدا کنیم.
ای��ن ای��ده و فک��ر ب��رای اینکه به 

محص��ول تبدی��ل ش��ود پش��توانه و 
زیرس��اخت نی��از دارد. در حال حاضر 
کش��ور ما وابسته به نفت است و شاید 
به عنوان یک مس��یر کم مقاومت برای 
ایجاد درآمد ب��ه آن نگاه می کنیم. در 
واقع کش��ور ما با فروش نفت با توجه 
به مس��یری ک��ه وج��ود دارد درآمد 
میلیارددالری را طی یک مسیر آسان 
کس��ب می کند و لزوما مس��ئوالن به 
خودش��ان زحم��ت نمی دهن��د برای 
کسب درآمد از مسیرهایی که سال ها 
باید سعی و تالش و تحقیق کنند و به 
یک فناوری برسند و بعد از آن درآمد 
به دست آورند، استفاده کنند. همین 
باعث شده که مسیر و راه سخت پیش 

نرود و مسیرآسان غالب بماند.
 پیش بین�ی ش�ما از روند قیمت 

نفت در آینده چیست؟
این  به  طبیعتا کاهش قیمت نفت 
صورتی که پی��ش رفته نخواهد بود 
و در آین��ده افزای��ش خواهد یافت. 
چون دنیا فناپذیر اس��ت و نوس��ان 
و ارزش ی��ک ماده تمام ش��دنی باال 
تجدیدپذیر  جایگزین ه��ای  اس��ت. 
تکنولوژی  نظ��ر  از  ش��اید  ان��رژی، 
گران ت��ر تمام ش��ود بنابراین تالش 
ت��ا  گی��رد  ص��ورت  بای��د  زی��ادی 
جایگزین ه��ای احتمال��ی به خدمت 

گرفته شود.
قیمت نف��ت تابع خیلی از مس��ائل 
از جمله مس��ائل اقتصادی، سیاس��ی، 
فنی و... است و از لحاظ ارزشی، واقعا 
نمی توان ارزش��ی برای نفت قائل شد. 
چون وقتی تمام شود دیگر جایگزینی 
برای��ش موجود نیس��ت. بنابراین نفت 
را ب��ه ه��ر قیمتی که بفروش��یم ضرر 
کرده ایم. من حد خوبی را برای قیمت 
نفت قائل نیستم که بگویم االن قیمت 
نفت نامناسب است و یک زمان دیگر 
مناسب می ش��ود. همیشه قیمت نفت 

نامناسب است.
بنابراین کاهش قیمت نفت با توجه 
به نش��انه هایی که در چن��د روز اخیر 
دیده ش��ده اس��ت، مبنی ب��ر افزایش 
قیمت نف��ت، ادام��ه دار نخواهد بود و 
پیش بین��ی می ش��ود در یک محدوده 
قیمتی با توجه به تورم جهانی، حدوداً 
70 ی��ا 80 دالر ب��رای مدت��ی تثبیت 

خواهد شد.

گروه  اس��تادیار  کاظم��ی،  علیرض��ا 
مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر معتقد 
اس��ت کاهش قیمت نفت فرصتی است 

که به پتانسیل های دیگر توجه کنیم.
 کاهش قیمت نف�ت چه تاثیری 

بر اقتصاد کشور دارد؟
کش��ور هایی ک��ه اقتصادش��ان ب��ه 
نفت وابس��ته باش��د بس��ته به اینکه 
چق��در صادرات نفت داش��ته باش��ند 
تحت تاثی��ر قرار می گیرن��د. ایران به 
دلیل بحث تحریم،  چند س��الی است 
می��زان صادرات نفت��ش کاهش یافته 
اس��ت. بنابرای��ن چندان تح��ت تاثیر 
قرار نمی گیرد چون ایران این س��ابقه 
را داش��ته که با وج��ود قیمت بیش از 
100 دالر برای نفت، باز هم نتوانسته 
به راحت��ی نفت را به فروش برس��اند. 
بنابراین این کاهش قیمت نفت خیلی 

برای کشور مشکل زا نیست. 
بنابراین تاثیر کاهش قیمت نفت بسته 
به جایگاه ایران در صادرات نفت اس��ت. 
سال هاس��ت که جایگاه ای��ران جایگاه 
عمده ای نبوده اس��ت، زیرا عربس��تان و 
روس��یه حدود 10 میلیون بشکه نفت 
تولی��د می کنند یا کش��ورهای دیگری 
هستند که نزدیک دو، سه میلیون بشکه 

نفت تولید می کنند. 
از نظر ش�ما کاه�ش قیمت نفت 
ی�ک تهدید برای اقتصاد اس�ت یا 

یک فرصت؟
فکر نمی کنم تهدید باش��د. این یک 
فرصت است که به پتانسیل های دیگر 
توج��ه کنیم. اگر صنعت پتروش��یمی 
قوی داش��تیم می توانستیم نفت را به 
یک م��اده با ارزش ت��ری تبدیل کنیم 
که ارزش افزوده باالتری داشت، چون 
نف��ت در بازار زیاد اس��ت اما اگر نفت 
خ��ام به مواد و محص��ول دیگر تبدیل 

شود، بازارش محدودتر است. 
بنابراین می توان با برنامه ریزی مناسب 
پتانسیل های دیگر کشور را تقویت کرد. 
پیش بین�ی ش�ما از روند قیمت 

نفت در آینده چیست؟
از نظر من کاهش قیمت نفت بیشتر 
جنبه سیاسی دارد. از طرفی چون روسیه 
و اوکراین درگیر ش��ده بودند و احتمال 
داش��ت روسیه با عدم فروش گاز به اروپا 
گازرسانی به این قاره را تحت الشعاع قرار 
دهد، قیمت نفت را پایین کشیدند تا در 

واقع روسیه از صادرات نفت ضرر کند و 
مجبور شود گاز خود را به فروش برساند 
تا کسری بودجه اش تامین شود. از سوی 
دیگر کشوری مثل عربستان که نفت را 
تولید می کن��د و می تواند در بازار نقش 
اول را داشته باشد باید جوری بازی کند 
که قیمت باال برود و سود بیشتری کند، 
در نتیجه این اتفاق به صورت هماهنگ 

شده بود که قیمت نفت پایین بیاید. 
به این نکت��ه باید توجه ک��رد که ما 
اغل��ب نف��ت را پیش ف��روش می کنیم. 
یعنی نفت دو یا س��ه ماه آین��ده امروز 
فروخته می شود، ایران نیز نفت فروردین 
و اردیبهشت را با قیمت خوبی فروخته 
اس��ت و باید دید که از اردیبهش��ت به 
بعد اقتصاد کش��ور چگونه می شود. اگر 
ای��ن را در نظر بگیری��م قضیه عرضه و 
تقاضا پیش می آید ک��ه نفت نیز مانند 
اجناس دیگر اگر تقاضا برایش بیش��تر 
باش��د می توان آن را ب��ا قیمت باالتری 
فروخت و زمانی که تقاضا کمتر باش��د 
و نفت زیاد داش��ته باش��یم می توان در 
مخازن و کش��تی  ها که امکان جابجایی 
نیز داشته باشند، ذخیره کرد. البته این 
ذخیره سازی نمی تواند چندماه بیشتر به 

طول بینجامد. 
اقتص�اد با نفت ی�ا اقتصاد بی نفت؛ 
کدام یک برای کش�ور مناس�ب تر 

است؟
به نظر من تا اینجای کار ضرر نفت 
برای ما بیش��تر از سودش بوده است. 
نفت تقریبا ش��بیه پول مفتی بوده که 
در اقتصاد وارد شده است و هیچ وقت 
هم چیز مفت ارزشش دیده نمی شود. 
ب��ا درآمده��ای نفت��ی ه��م صنایع 
کش��ور می توانست توس��عه یابد و هم 
تجهیزات مان کامال داخلی تولید ش��ود 
اما چی��زی که تاکنون بوده این اس��ت 
که تجهیزات از خارج کشور خریداری و 
نصب شده است. بنابراین اگر برنامه ریزی 
دقیق و بهتری در این زمینه می شد، در 
واق��ع مثال فکر می کردی��م که این پول 
اص��ال وج��ود ن��دارد و ص��رف کارهای 
زیربنایی و اساسی کشور می شد خیلی 
بهتر بود تا اکنون که پول حاصل از نفت 
صرف کارهای زیربنایی نمی ش��ود. اگر 
نفت نبود ما روی پتانسیل های دیگرمان 
یعنی روی مغزهای مان بیشتر متمرکز 

می شدیم. 

یوس��ف رفیع��ی، اس��تادیار 
گروه مهندس��ی نفت دانشگاه 
امیرکبیر معتقد اس��ت کاهش 
قیم��ت نفت باع��ث تاثیرهای 
افزایش  مانند  غیرمس��تقیمی 

بیکاری می شود.
کاه�ش قیم�ت نف�ت چه 
تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

قطعا خیلی تاثیرگذار است. 
کشوری که اقتصادش کامال به 
نفت وابسته است خیلی تاثیر 

می پذیرد. 
قبال هم با این مس��ئله مواجه 
اصالح��ات  دوره  در  بوده ای��م. 
نیز افت زی��ادی در قیمت نفت 
داشتیم. از یک جهت شاید باعث 
ش��ود که ما تولید نفت را بیشتر 
کنیم یعنی اگر ظرفی��ت این را 
داش��ته باشیم که نفت بیشتری 

را به فروش برسانیم، شاید تولید 
را افزایش دهیم تا کاهش قیمت 
را جبران و فروش را بیشتر کنیم. 
کاه��ش قیمت نف��ت باعث 
بر  غیرمس��تقیمی  تاثیره��ای 
اقتص��اد کش��ور می ش��ود، به 
عن��وان مث��ال باع��ث افزایش 

بیکاری می شود. 
کاهش قیم�ت نفت برای 
اقتصاد کش�ور یک تهدید 

است یا یک فرصت؟
باش��د، زیرا  می تواند فرصت 
در نهایت باید داستان وابستگی 
اقتص��اد کش��ور ب��ه نف��ت و 
درآمدهای نفتی به پایان برسد. 
چرا نوس��ان های نفتی همیشه 
ایجاد مشکالت می شود.  باعث 
حت��ی وقتی قیمت نف��ت زیاد 
می ش��ود دچار مشکالتی نظیر 

تورم می ش��ویم، کاهش قیمت 
نفت به صورت حاضر هم باعث 
صدمه به اقتصاد کشور می شود، 
بنابرای��ن بای��د ای��ن جری��ان 
وابستگی در یک جا خاتمه یابد. 
پیش بین�ی ش�ما از رون�د 
قیمت نفت در آینده چیست؟

یقین��ا ک��ف قیمت��ی برای 
کاه��ش قیمت نف��ت در نظر 
گرفته می ش��ود، زی��را کاهش 
بی��ش از ح��د به��ای نفت به 
در عرص��ه  دیگ��ری  صنای��ع 
جهان��ی آس��یب وارد می کند. 
ب��ه عن��وان مث��ال، افزای��ش 
قیم��ت نف��ت باع��ث افزایش 
تحقیقات  روی  سرمایه گذاری 
نظیر  غیرنفت��ی،  انرژی ه��ای 
انرژی ه��ای س��بز می ش��ود و 
وقت��ی قیمت نف��ت افت پیدا 

در  تحقیق��ات  دیگ��ر  کن��د، 
زمینه ه��ای مذک��ور چن��دان 
ارزش اقتص��ادی ن��دارد،  زیرا 
خیلی گران تمام شده و باعث 
می ش��ود آن تحقیقات منحل 
ش��ود. ولی از س��وی دیگر آن 
صنایع فشار می آورند که یک 
حالت تعادلی ایجاد ش��ود. به 
نظر می رس��د قیم��ت نفت از 
یک حدی پایین تر نیاید و در 

نهایت افزایش می یابد. 
اقتصاد ب�ا نفت یا اقتصاد 
بی نف�ت؛ ک�دام ی�ک برای 

کشور مناسب تر است؟
برای  بی نفت  اقتص��اد  قطعا 
کشور مفیدتر است  یا حداقل 
نفتی داشته  اقتصاد  می توانیم 
ک��ه  اقتص��ادی  ام��ا  باش��یم 
فروش  از  حاص��ل  درآمدهای 

نفت صرف پروژه هایی شود که 
در خارج از کش��ور می توانیم 
انج��ام دهیم. به عن��وان مثال، 
شرکت نفت مالزی از دهه 70 
به بعد تش��کیل شده است اما 
در حال حاضر یک سوم درآمد 
این شرکت از پروژه هایی است 
ک��ه در خ��ارج از این کش��ور 
انجام می دهد. کشور ما نیز از 
این طریق می تواند درآمدزایی 
باالیی داشته باشد ولی باید در 
این زمینه بیش��تر کار و تالش 
ش��ود تا بتوانیم ارزش افزوده 
زی��ادی از ای��ن طریق حاصل 
کنی��م. اما اگر فق��ط بخواهیم 
نف��ت را تولی��د و ب��ه فروش 
برس��انیم و صرف��ا در داخ��ل 
کشور کار کنیم، اقتصاد نفتی 

مفید نخواهد بود.

محمدرضا رسایی:
نفت محور توسعه پایدار نیست

یوسف رفیعی:
کاهش قیمت نفت باعث بیکاری می شود

علیرضا کاظمی:
کاهش قیمت نفت تهدید نیست

محمد احمدی
استادیار دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر



داعش 100 اثر باستانی سوریه را 
به قاچاقچیان انگلیسی فروخت

تایم��ز  گ��زارش  ب��ه 
گ��روه  انگلس��تان، 
تروریس��تی داعش در 
س��وریه حدود 100 قطعه از میراث فرهنگی این کشور را 
به قاچاقچیان انگلیس داده اس��ت که این آثار در انگلیس 
به فروش رفتند. آثار فرهنگی که گفته می شود در لندن 
ب��ه فروش رفته اند ش��امل س��که های قدیمی طال و 
نقره اس��ت که قدمت آنها ب��ه دوره تمدن بیزانس 
بازمی گردد؛ همچنین قطعات ارزشمند عتیقه های 
س��فالی و شیش��ه ای رومی که قیمت آنها صدها 
هزار دالر است. کریس��توفر مارینلو، مدیر سازمان 
آرت ریکفری اینترنشنال که متخصص شناسایی آثار 
فرهنگی مسروقه و بازگرداندن آنهاست می گوید تنها یکی 
از آثار ربوده شده از سوریه ده ها هزار دالر می ارزد. به گفته 
کارشناس��ان، عملیات قاچاق این آثار ارزشمند فرهنگی از 
طریق ترکیه، اردن و لبنان به وس��یله قاچاقچیان، تاجران 
اسلحه و مواد مخدر انجام شده است. داعش تاکنون درآمد 
بسیاری از فروش آثار نادری که در عراق و سوریه به دست 
آورده اس��ت، به قاچاقچیان انگلیس��ی و سایر کشورهای 

اروپایی حاصل کرده است. 

فراخوان هیوندای و خودروهای معیوب 
هیون��دای موت��ور در 
آمریکا ب��رای بیش از 
خودروی  ه��زار   204
االنترا ب��ه دلیل احتمال معیوب بودن سیس��تم فرمان 
الکترونیکی فراخوان داد. براس��اس گ��زارش بلومبرگ 
رگوالتور ایمنی آمریکا اعالم کرده اس��ت بخش کنترل 
سیس��تم فرمان الکترونیکی االنترا ممکن اس��ت فرمان 
را غیرفع��ال کن��د و در نتیجه باعث می ش��ود راننده به 
زحمت خودرو را در س��رعت پایین هدایت کند و خطر 
تصادف افزایش پیدا می کند. این فراخوان شامل بعضی 
از مدل ه��ای االنترا می ش��ود که در فاصله ژوئن س��ال 
2008 تا آوریل س��ال 2010 تولید ش��ده اند. بعضی از 
خودروهای هاچ بک االنترا تورینگ که در فاصله نوامبر 
سال 2008 تا آوریل سال 2010 ساخته شده اند تحت 
فراخ��وان قرار گرفته اند. همچنین س��ازمان ملی ایمنی 
ترافی��ک بزرگراه آمریکا اعالم ک��رد هیوندای رانندگان 
خودروهای تحت فراخوان را برای مراجعه و رفع مشکل 
مطلع خواهد کرد. مجموعا 204 هزار و 768 دس��تگاه 
خ��ودرو فراخوان ش��ده اند که رگوالت��ور ایمنی آمریکا 

برآورد کرده است 3 درصد آنها مشکل داشته باشند. 

وب 25 میلیون دالری در تور گوگل
به گزارش سی ان ان، 
گوگل برای خرید یک 
یک  در   app دامن��ه 
مزای��ده 25 میلی��ون 
دالر پرداخت کرده اس��ت. این باالترین رقمی است که 
تاکنون برای این کار پرداخت ش��ده است.  گوگل قصد 
دارد دامنه app را در اختیار توسعه دهندگان برنامه های 
هم��راه قرار دهد ت��ا آنها بتوانند وب س��ایت هایی برای 
افزایش تعداد کاربران برنامه های همراه راه اندازی کنند. 
کاربران نیز با مراجعه به این س��ایت ها خواهند توانست 
برنامه های هم��راه محبوب خود را بیابند.  مس��ئولیت 
رسیدگی به اموری از این دست بر عهده سازمان آیکان 
اس��ت و این پس��وند در زمینه اس��امی دامنه سطح باال 
 )generic Top Level Domains) )gTLD ی��ا
 Charleston Road طبقه بندی شده است.  شرکت
Registry وابس��ته به گ��وگل که مالکی��ت دامنه یاد 
ش��ده را در اختیار گرفته می گوی��د برنامه های متنوعی 
ب��رای اداره آن خواه��د داش��ت.  از تازه ترین اس��امی 
 دامن��ه به ف��روش رفت��ه در روزهای اخی��ر می توان به 
baby، tech،  salon و VIP اش��اره ک��رد. هر یک از 
این اس��امی دامن��ه با توجه به نام هایی ک��ه دارند برای 
راه اندازی وب سایت های خاصی به کار گرفته می شوند.  
همچنی��ن دامن��ه baby هم توس��ط ش��رکت دارویی 
Johnson & Johnson ب��ا پرداخت 3 میلیون دالر 
خریداری شده و سایت هایی در مورد محصوالت مرتبط 
با بچه ه��ا و کودکان از این طریق راه اندازی خواهد ش��د. 
 tech هم دامنه Dot Tech LLC شرکت دیگری به نام
را ب��ا پرداخت 6 میلیون و 760 هزار دالر خریده تا از این 
طریق وب سایت های مربوط به فناوری سازماندهی شوند. 

دبی��ر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از افزای��ش 35 درصدی تولید یخچال فریزر 
و صادرات 4/9 میلیون دالری این کاال در 10 ماهه امس��ال خبر داد. اکنون حدود 140 
واح��د تولیدکننده در صنع��ت یخچال، فریزر و یخچال فری��زر فعالیت می کنند و میزان 
تولید این واحدها با یکدیگر مس��اوی نیس��ت و می توان گفت برخی از واحدهای تولیدی 

مرکز ثقل تولید این کاالها هستند. 
در 10 ماهه امس��ال تعداد یک میلیون و 40 هزار دس��تگاه یخچال فریزر ساخته شده 
که نش��انگر افزایش 35 درصدی تولید این کاال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

همچنین در مدت مشابه سال گذشته 819 هزار دستگاه بوده است. 
در 10 ماهه س��ال گذشته میزان دو میلیون و 900 هزار دالری یخچال فریزر صادرات 
داش��تیم و اکنون صادرات این کاال در سال جاری با افزایش چشمگیری به چهار میلیون 

و 900 هزار دالر رسیده است. 
تولیدکنندگان داخلی یخچال فریزر در زمینه انرژی این محصوالت بسیار کار کرده اند  
و این وس��ایل دائما به برق متصل هس��تند و قطعی ندارند بنابراین بهینه کردن مصرف 

انرژی برق در آنها مهم بود. 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه اکن��ون نی��از س��االنه یخچ��ال فری��زر در کش��ور یک میلیون 
ترتی��ب  ای��ن  ب��ه  اس��ت  دس��تگاه  ه��زار   900 و  میلی��ون  ی��ک  ت��ا   800 و 
تولیدکنن��دگان داخل��ی  نی��از داخ��ل توس��ط  از   می ت��وان گف��ت ک��ه 70 درص��د 

تامین می شود. 

قیمت برخی خشکبار و آجیل در بازار
خش�کبار، ادویه جات و آجیل از محصوالتی هستند که این 
روزه�ا در ب�ازار تهران تقاضای نس�بتا خوبی دارن�د، هرچند 
که به گفته برخی فروش�ندگان می�زان مصرف این محصوالت 
 به وی�ژه خش�کبار و آجیل نس�بت به س�ال های قب�ل کاهش 

یافته است. 
فروش انواع خش�کبار و آجیل در بازار بزرگ تهران از رونق 

نس�بی برخوردار است که با نزدیک ش�دن به روزهای پایانی 
س�ال میزان تقاضا برای این محصوالت بیش�تر خواهد شد. به 
گفته برخی فروشندگان خشکبار و آجیل، وضعیت فروش این 
محصوالت در این مقطع از س�ال به طور نس�بی افزایش یافته 
اس�ت اما در مقایسه با سال های گذشته میزان استقبال مردم 

برای خرید این محصوالت کاهش یافته است. 

Forbes در مقاله ای به بررسی هفت اشتباه رایج مدیران تازه کار پرداخت. خودپرداز 
هم در راس��تای اینکه من و »فرصت امروز« و فوربس را کجا می برید به بررس��ی چهار 

اشتباه رایج مدیران تازه کار در این یادداشت خواهد پرداخت. 

اشتباه اول
یکی از اش��تباهات رایج مدیران تازه کار که اگر در بقالی عباس آقا هم آنها را دیدید 
می فهمی��د تازه کارند این اس��ت که بی��ش از حد کار خود را ج��دی می گیرند. به این 
صورت که مثال اگر قرار باش��د ساعت هشت صبح س��رکار باشند، ساعت پنج صبح از 
خواب بیدار ش��ده و بس��یار ش��یک و  ترو تمیز و خوش عطر به محل کار مدیریتی خود 
می روند، البته این روند در طول زمان تغییر فرم می دهد و بعد از یک سال همان مدیر 

با پیژامه و زیرپوش به محل کارش می رود.
 این موضوع بیش��تر ناش��ی از هیجانی است که مدیر تازه کار نسبت به کار جدیدش 
دارد و معموال با تمسخر در محل کارش روبه رو می شود، واژه هایی که اغلب این مدیر 
تازه کار در محل کارش می ش��نود، به این قرارند: »دکت���������ر، س��خت نگیر بابا، بیا 
حال کن.« یا »اس��کوووووووول، جدی نگیر پیر میش��ی دیگه کسی نمی خورتت.« و. . . 
واژه ای که در ابتدای این جمالت اس��تفاده می ش��ود، بس��ته به رده و لِول فرد گوینده 

دارد. 

اشتباه دوم
اش��تباه دومی که مدی��ران تازه کار معموال مرتکب می ش��وند این اس��ت که زیرآب 
اطرافی��ان خود را در ش��رکت نمی زنند. ب��ه این صورت که جو و اتمس��فر کار گروهی 
گرفتارشان می کند و سعی می کنند از در عطوفت و مهربانی همه افراد سازمان خود را 
تحت تاثیر قرار دهند، منتها نمی دانند به محض اینکه سرش��ان را بر می گردانند لیستی 
از دشنام و فحش است که نصیب شان می شود، پس بسی بهتر است از همان ابتدا افراد 
خود را انتخاب کرده و تیم مخصوص خود را تش��کیل دهند و زیرآب باقی افراد را نیز 

بزنند که ناخالصی در سازمان کم شود. 

اشتباه سوم
با ش��عار هایی روی پست ش��ان می نش��ینند که همه مدیران رده باال دوس��ت دارند 
بشنوند! معموال هم از وقتی سرکارشان حاضر می شوند تا مدت کوتاهی تالش می کنند 
شعارهای ش��ان را عملی کنند، منتها وقتی نمی شود می فهمند که »اسکول اگر می شد 
قبلی��ه ردیف می کرد!« برای تش��ریح این موضوع مثالی خدمت تان می زنم تا بیش��تر 

روشن شود. 
»مثال اداره ثبت اس��ناد 10 هزار س��ند دارد که باید صادر شود. مدیر جدید با شعار 
صدور این تعداد در مدت یک ماه وارد کارزار می ش��ود و بعد از س��ه روز می فهمد که 

بی خیال حتما نمی شود دیگر.«

اشتباه چهارم
در جلسه ابتدایی که احتماال جلسه معارفه است، چونان از خصوصیات خود صحبت 
می کند که کس��ی از بیرون ببیند یاد جیسون اس��تیتام در فیلم ترانسپورترز می افتد، 
منتها اش��تباه او اینجاس��ت که هر چه بیش��تر از خصوصیات خود ح��رف بزند، افراد 
س��ازمانش بیش��تر در آینده او را س��وژه می کنند و می خندند، پس بهتر اس��ت کمتر 

صحبت کند تا بعدا علیه اش استفاده نشود. 

هواپیمای اسپرت دو نفره PICA -2 ساخت فناوران ایرانی تا دو ماه دیگر پرواز می کند. این هواپیما نسل ارتقا یافته هواپیمای پرنده آزاد است که از نظر تجهیزات داخل 
هواپیما و تزیینات نسبت به نمونه قبلی ارتقا  یافته و همچنین چتر نجاتی به این هواپیما اضافه شده است و در حال حاضر آماده رقابت با نمونه های خارجی و صادرات است. 

ژرارد دپاردیو، بازیگر فرانسوی که با موافقت 
والدیمی��ر پوتی��ن از اوای��ل س��ال 2013 به 
شهروندی کشور روسیه درآمده است اکنون از 
یک نرخ مالیاتی بسیار مناسب استفاده می برد. 
به گزارش روزنامه ایزوس��تیا، این هنرپیشه 
فرانس��وی که از حدود دوس��ال پیش شهروند 
روسیه محس��وب می ش��ود و مقامات مالیاتی 
روسیه او را به عنوان یک کارآفرین انفرادی در 
نظر می گیرند، نخستین اظهارنامه مالیاتی اش را 
برای آنها ارسال کرده است. به گزارش روزنامه 
ایزوستیا، فقط 6 درصد مالیات به او تعلق گرفته 
است. رییس جمهور روسیه، والدیمیر پوتین با 
تقاضای شهروندی ژرارد دپاردیو در اوایل سال 
2013 موافقت کرد. ای��ن پذیرش در پی یک 
جنجال ب��زرگ صورت گرفت که طی آن او به 
دالی��ل مالیاتی و در اعتراض ب��ه پروژه جدید 
فرانس��وا اوالند مبنی ب��ر افزایش مالیات تا 75 
درصد درآمد ها، از تابعیت فرانسوی اش انصراف 
داد و رس��ما فرانسه را ترک گفت. معاون مدیر 
خدمات مالیاتی منطقه موردوویا، واقع در 650 
کیلومتری شرق مس��کو، در روزنامه ایزوستیا 
اظهار داش��ت که آقای دپاردیو به طور رسمی 
به عن��وان یک مقی��م و کارآفرین انفرادی ثبت 
شده اس��ت.  آرنود فریلی دوست و تهیه کننده 
فرانسوی در روسیه گفت آقای دپاردیو به عنوان 

یک کارآفرین انفرادی، فقط تا 6درصد مشمول 
پرداخ��ت مالیات اس��ت درحالی که بس��یاری 
از س��اکنان تا 13 درصد مالی��ات می پردازند.  
براساس نوشته ایزوستیا، به استناد یک مشاور 
مالیاتی، نرخ 6 درصدی مش��مول کارآفرینانی 
است که درآمد ساالنه آنها از 1.3 میلیون یورو 

تجاوز نمی کند.  اکنون نام ژرارد دپاردیو 
در سارانس��ک، پایتخ��ت موردوویا 

ثبت شده است.  او تمایل خود را 
برای باز کردن یک رستوران و 
یک مرکز هنرهای نمایشی 
در ش��هر اعالم کرده بود اما 
تاکن��ون هیچ ی��ک از این 
سارانس��ک  در  پروژه ه��ا 
انجام نرس��یده است.   به 
وال��ری مارس��یو، وزی��ر 
اعالم  منطق��ه  اطالعات 
کرده که پروژه ها سرجای 
خود هستند و دپاردیو بعد 
از اتم��ام پروژه های دیگر 

خود برخواهد گشت. 
این بازیگر 65 س��اله، 
در یک سریال روسیه ای 

ظاهر و تبلیغات��ی برای یک بانک 
شده اس��ت. او همچنین در فیلمی با 

بازی هنرپیشه بریتانیایی الیزابت هرلی، 
در چچن ایفای نقش کرده است. 

اگ��ر نیم نگاه��ی ب��ه ش��رایط اقتص��ادی 
کش��ور بیندازی��م خواهیم دید ک��ه اکنون 
ما با رکود مواجه هس��تیم. خصوصی سازی 
ه��م بدان معناس��ت که س��هام یا قس��مت 
عمده ای از امور اقتصادی به بخش خصوصی 
دول��ت  نق��ش  عبارت��ی  ب��ه  و   واگ��ذار 
کمرنگ ش��ود. رکودی که اکنون کش��ور با 
آن دس��ت و پنجه نرم می کند ممکن است 

موجب کم شدن خریدار شود.
ب��ه  دولت��ی  صنای��ع  ک��ردن  واگ��ذار   

بخش خصوص��ی به نفع همه اس��ت. اکنون 
فرض بر این است که بخش دولتی ناکارآمد 
است و بخش خصوصی کارآمد تر از آن است، 
بنابرای��ن واگذار ک��ردن ام��ور اقتصادی به 
بخش خصوص��ی وضع اقتصادم��ان را خیلی 

بهتر از وضعیت فعلی خواهد کرد. 
مشکل سر راه اقتصاد این است که دولت 
در حال مواجهه و حل و فصل ش��وک هایی 
اس��ت که ب��ه تبع سیاس��ت های نادرس��ت 

اقتصادی دولت قبل به وجود آمد. 
خرابکاری ه��ای  رف��ع  ب��رای  بنابرای��ن 
اقتص��ادی که دولت قبل انج��ام داد، دولت 
فعلی باید تمام ت��الش خود را انجام دهد و 

این ام��ر قطعا زمانبر خواهد بود. اقتصادمان 
با چهارس��ال متوالی رشد منفی و تورم 40 
درص��دی روبه رو بود و آنچه آقای روحانی با 
آن مواجه اس��ت یک خان��ه کلنگی در حال 
ریزش و نیازمند ترمیم و بازس��ازی س��ریع 
است و به عقیده من تا این لحظه هم خوب 
عم��ل کرده و توانس��ته تا ح��دی اوضاع را 

کنترل و بهبود ببخشد. 
همان طور هم ک��ه می بینیم تورم کاهش 
یافت��ه و نرخ رش��د اقتص��ادی مثبت اعالم 
شده اس��ت. اگر دولت به همین روند ادامه 
 ده��د وضعی��ت اقتص��ادی روزب��ه روز بهتر

 می شود. 

4 اشتباه مدیران تازه کار

می توان شرایط اقتصادی کشور را به سمت و سویی پیش برد که هر فرد دخل و خرجش 
ب��ا ه��م جور درآید و هر کس برمبنای درآمدی که دارد خرج کند. اگر درآمد هر فرد باالتر 
از برنامه ریزی که برای زندگیش می کند، باشد طبیعی است که اعصاب و روانش راحت تر 
اس��ت و یک زندگی توأم با آرامش خاطر دارد و سبب می شود بازدهی فرد برای کارهایش 
باالتر رود. بر عکس اگر هر فرد طوری برنامه ریزی کند که خرجش بیشتر از دخلش باشد 
دچ��ار مش��کالت فراوانی می ش��ود و دغدغه تامین معاش زندگ��ی از او یک فرد عصبی و 
پرخاشگر می سازد. جدا از عوامل اقتصادی که مطرح شد افراد می توانند در جهت تقویت 
زندگ��ی معنوی خود گام بر دارند تا میزان رضایت ش��ان از زندگی ب��اال رود. ایمان به خدا 
از جمله عواملی اس��ت که س��بب می شود انسان بر مش��کالت زندگی اش اعم از اقتصادی 
و اجتماعی و... فائق  آید و از زندگی خود راضی تر باش��د. آنهایی که خیلی با تقوا هس��تند 
شب به ش��ب که می خواهند بخوابند در رختخواب اتفاقات روزمره شان را مرور می کنند و 
از خود می پرس��ند امروز در زندگی چه کردیم و چقدر مفید بودیم و اگر به کس��ی بدی و 
در حقش ظلم کرده اند فردا س��عی می کنند در صدد رفع آن برآیند. نکته دیگری که باید 
به آن توجه کرد این است که افراد با توجه به تالشی که در زندگی می کنند پیشرفت های 
قابل توجهی به دست می آورند، مثال کسی که برای تحصیالتش زحمت کشیده و سختی ها 
را تحمل کرده نس��بت به کس��ی که راحتی در لحظه را برای خود انتخاب کرده موفق تر 
خواهد بود به خصوص در زندگی اقتصادی اش. کس��ی که به تحصیالت و سوادش اهمیت 
نداده و س��ختی نکش��یده نباید توقع یک خانه ویالیی و زندگی آنچنانی داشته باشد. اگر 
بخواهد چنین توقعی داش��ته باشد مجبور می شود دست به کارهای خالف بزند. نمی توان 
برای همه نس��خه یکس��انی پیچید ولی هر فرد با توجه به سطح تالش و در آمدی که دارد 
 موظف اس��ت زندگی خود را تنظیم کرده و بر همین اس��اس سطح توقعات خود را کم یا 

زیاد کند. 

دور دنیا 

نگاه آخر

جدول امروز

منطقه آزاد

خودپرداز

سعید هوشیار
طنزنویس

احمد نعمت بخش
دبیر انجمن خودروسازان ایران

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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میزان تالش و توقعات مان از زندگی

قیمتانواع خشکبار، آجیل و ادویهقیمتانواع خشکبار، آجیل و ادویه

8000 تومانذرت کیلویی12 هزار تومانچای سبز کیلویی

15 تا 30 هزار تومانانواع زیتون کیلویی20 هزار تومانزنجبیل کیلویی

12 هزار تومانآلوی قرمز کیلویی46 هزار تومانآجیل چهار مغز کیلویی

14 هزار تومانآلوی خورشتی کیلویی30 تا 50 هزار تومانمغز گردو کیلویی

15 هزار تومانکنجد کیلویی3500 تومانپفک هندی کیلویی

ژرارد دپاردیو، شهروند روسی با فقط 6 درصد مالیات

خانه کلنگی

گلنوش محب علی
مترجم

مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی
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