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روزهای بد زمین خواران 
در راه است؟

 رونق کی از آمار
به واقعیت نشت می کند؟

بررسی اصلی ترین مولفه های سیاسی و اقتصادی تاثیر گذار بر بازار سهام

خروج از رکود، ملموس در آمار، ناملموس در زندگی مردم

با تاکید مقام معظم رهبری و پیگیری قوای سه گانه 

سرمایه گذاری در امالک قدیمی بررسی می شود 

 خوش بینی  سهامداران
به روند آتی بورس

کلنگی ها از سکه افتاده اند
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»قوانی��ن و مقررات گس��ترده و 
تخلف هایی ک��ه در هر ش��رایطی 
ادامه یافتند «؛ این ش��اید بهترین 
تفس��یری باش��د که می ت��وان از 
وضعیت زمین خواری در ایران ارائه 
داد. مقام معظم رهب��ری در دیدار 

صبح یکشنبه ش��ان با مسئوالن و 
دس��ت اندرکاران مناب��ع طبیعی و 
حفظ محیط زیست بار دیگر بر لزوم 
توجه به اصولی تاکید کردند که در 
طول س��ال های گذش��ته با وجود 
شکل گیری قوانین متعدد در حوزه 

آن، هنوز نیاز ب��ه پیگیری دارد. در 
صحبت های رهب��ر معظم انقالب، 
بحث مقابله با زمین خواری و البته 
مصادیق جدید آن که ایشان از آن 
به عنوان کوه خ��واری یاد کردند به 

چشم می خورد.
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رمزنگاری در امنیت و شـناخت هویت مجازی سال هاست که با گسترده شدن فضای 
مجازی در کشورهای مختلف اجرا شده است و در کشور ما هم 
از سال 1382 قوانینی برای استفاده از امضای دیجیتال تدوین 

شد. در سال های گذشته نیز حرف و حدیث های 
زیادی درباره جدی شدن اجرای این پروژه شنیده 
شد که متاسـفانه در همان حد باقی ماند و...

با وجود اهمیت در امنیت و شناسایی هویت مجازی

امضای دیجیتال جدی گرفته نمی شود

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در احداث دهکده گردشگری

همه راه ها به دهکده ختم می شود

بخش خصوصی و دولتی 
مثل همند

در کوتاهی نسبت به محیط زیست

9

نیما آزادی: دالبر، وتجارت، سیمان 
سید احسان حسینی: روان فن آور

تحلیل سهام 
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  27 اسفند     منتشر می شود
جهت رزرو آگهی با تلفن 88895434  تماس بگیرید

متفاوت

کارزار ورود ب��ه اتاق هش��تم، روز گذش��ته با 
ش��روع رأی گیری به مرحله جدیدی وارد ش��د. 
8 صبح دوش��نبه 18 اس��فند، مص��الی تهران 
میزبان فعاالن اقتصادی و بازرگانی کش��ور بود 
تا برای چهار سال آینده منتخبان خود را به این 
اتاق بفرستند. رأی دهندگان از ساعات اولیه در 
این محل حضور داش��تند تا در کنار دادن رأی 
درخصوص برن��دگان آینده ات��اق نیز گپی زده 
باش��ند. برخی از چهره های ش��ناخته شده اتاق 
که از داوطلبان ورود به دوره هشتم هستند نیز 
در نخس��تین ساعات رأی گیری در محل حضور 

پیدا کرده و رأی خ��ود را به صندوق انداختند. 
انتخابات اتاق مانند دیگر انتخابات از حاش��یه ها 
به دور نبود. اگرچ��ه انجمن نظارت بر انتخابات 
درخصوص رعایت قوانین و مقررات در روز اخذ 
رأی هش��دار داده بود اما برخی افراد در این روز 
همچنان در حال رأی گی��ری برای کاندیداهای 
م��ورد تایید خود بودند. ریی��س انجمن نظارت 
بر هش��تمین دوره انتخابات اتاق نیز در پاس��خ 
به این تخلفات از س��وی برخ��ی رأی دهندگان 
گفت: ش��أن افراد رأی دهنده در این حد نیست 
ک��ه بگوییم آنها تحت تاثیر چنین اقداماتی قرار 

می گیرند. این اشخاص همگی مدیران واحد های 
تجاری و تولیدی هس��تند ک��ه از هفته ها پیش 
درب��اره افرادی که می خواهند به آنها رأی دهند 
ش��ناخت پی��دا کرده ان��د و تحت تاثی��ر چنین 
تبلیغاتی قرار نمی گیرند. خس��رو تاج، این گونه 
تبلیغات را به لحاظ اینکه رأی دهندگان پیش از 
روز انتخابات، کاندیدای موردنظر خود را انتخاب 
کرده ان��د، بی اث��ر خواند. این مقام ارش��د هیات 
نظارت بر هش��تمین دوره انتخاب��ات اتاق گفته 
اس��ت تخلفات را شناس��ایی کرده و درخصوص 

برخورد با آنها تصمیم گیری خواهد کرد. 

محمدباق��ر نوبخت، رییس س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی کش��ور ب��ا بیان اینک��ه به دلیل 
خشکسالی ما مجبوریم طرح هایی را ایجاد کرده 
و از خلیج ف��ارس آب بیاوریم و در داخل به آب 
ش��رب تبدیل کرده و میان م��ردم توزیع کنیم، 
گفت: با کس��ب اج��ازه از مق��ام معظم رهبری 
8 میلی��ارد توم��ان ب��رای این موض��وع در نظر 
گرفته ایم و هزار و 700 میلیارد تومان نیز برای 

آبرسانی روستایی هزینه می کنیم. 
محمدباق��ر نوبخ��ت، در حاش��یه حض��ور در 
دومین روز از همایش سراس��ری روسا و مدیران 
پلی��س راهنمای��ی و رانندگی کش��ور در جمع 
خبرنگاران گفت: بودجه س��ال جاری 211 هزار 
میلیارد تومان بود که این رقم برای س��ال آینده 
با 6 درصد افزایش ب��ه 224 هزار میلیاد تومان 
افزایش یافت و مجل��س نیز آن را به 236 هزار 

میلیارد تومان ارتقا داد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن روند ب��رای افزایش 
حقوق ها و اعتبارات عمرانی و... هزینه می شود، 
گفت: خوش��بختانه ترکیب این منابع به قسمی 
است که کمترین وابس��تگی به درآمد نفتی در 

آن وجود دارد. 
مع��اون رییس جمهور با بیان اینکه در س��ال 
1394 وابس��تگی های م��ا ب��ه درآمدهای نفتی 

تقلی��ل پیدا ک��رد، گفت: از طرفی م��ا این رقم 
را از طری��ق مالیات و گم��رکات افزایش دادیم. 
البته منظور این نیس��ت ک��ه ما ضرایب مالیاتی 
را افزایش داده باش��یم، بلکه تصمیم بر این بود 
تا با اس��تفاده از سیستم ها و راهکارهای موجود 
کس��انی را که فرار مالیاتی کرده اند، شناس��ایی 
کنی��م ک��ه برابر گزارش��ی که از س��ازمان امور 
مالیات��ی گرفت��ه ام 95 درصد از مناب��ع در این 

خصوص تخصیص یافته است. 
او ب��ا بیان اینکه در یک س��ال گذش��ته 246 
ط��رح ب��زرگ و پ��روژه را ب��ه اتمام رس��اندیم، 
خاط��ر نش��ان کرد: بی��ش از 800 پ��روژه را به 
بهره برداری رساندیم و 88 پروژه را در سفرهای 

رییس جمهور انجام دادیم. 
س��خنگوی دولت با بیان اینکه ما در آغاز کار 
در دولت با 2936 پروژه ناتمام روبه رو ش��دیم، 
گفت: تالش ما این اس��ت که اینه��ا را به اتمام 
برسانیم، نه اینکه بخواهیم پروژه جدیدی را نیز 

به آن اضافه کنیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در س��ال آین��ده بودجه 
 انقب��اض بیش��تری پی��دا می کند، به ش��رایط 
زیس��ت محیطی و مسئله خشکسالی اشاره کرد 
و گفت: کشور ما یک کشور خشک است که در 

بسیاری از استان ها با کم آبی مواجه هستیم. 

معاون رییس جمهور ادامه داد: االن هیرمند و 
هامون کامال خشک شده و من روزی که به زابل 
رفت��م دیدم هامونی که روزی در آن ماهیگیری 
می کردم و دریاچه وسیعی بود، به شنزار تبدیل 

شده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت مرزه��ای غربی 
کش��ورمان گف��ت: در غرب م��ا، در رود دجله و 
فرات که از ترکیه سرچش��مه می گیرد سدهایی 
در این کش��ور ساخته ش��ده مانند سد آتاتورک 
که این س��دهای بزرگ باعث می ش��وند که آب 
کمتری به عراق برسد و به همین دلیل، بسیاری 

از رودهای عراق خشک شده است. 
او در ادامه با بیان اینکه بناس��ت ش��ش مرکز 
استان به ش��بکه راه آهن سراسری متصل شود، 
گفت: کرمانشاه، اردبیل، رشت، سنندج، بیرجند 
و یک شهر دیگر به این شبکه خواهند پیوست. 
 وی همچنی��ن از برنامه ری��زی ب��رای افزایش

 7 ه��زار مگاواتی به ظرفیت تولید برق کش��ور 
خبر داد و گفت: طب��ق برنامه پنجم ما باید هر 
س��ال 5 ه��زار وات به ظرفی��ت افزایش برق در 
کشور اضافه کنیم و با اقدامات انجام شده برای 
س��ال آینده برای رسیدن به چش��م انداز برنامه 
پنجم برای افزایش 7 ه��زار مگاوات به ظرفیت 

برق کشور اضافه کردیم. 

انتخابات اتاق برگزار شد
اتاق تهران ساکنان جدیدش را معرفی می کند

نوبخت عنوان کرد
آب شرب از خلیج فارس تامین می شود



مل��ی  ش��رکت  طرح ه��ای  مدی��ر 
پتروش��یمی با اش��اره به مواجه ش��دن 
طرح ه��ای پتروش��یمی اتیل��ن مرکز با 
بح��ران آب گفت: یکی از توصیه های ما 
به این پروژه ها آن اس��ت که طرح ها را 
به مناطقی که آب بیشتر است یعنی در 

کنار ساحل دریا منتقل کنند. 
مرضی��ه ش��اهدایی در گفت وگ��و با 
فارس، اظهار داشت: طرح های خط لوله 
اتیلن مرکز در اولویت سوم شرکت ملی 
پتروشیمی قرار دارد، چون هیچ کدام از 

طرح های آن فعال نیستند. 
وی اف��زود: بخش فیروزآب��اد که قرار 
اس��ت اتان تولید کند، به نوعی در حال 
فعال شدن است اما بخش پایین دستی 
آن در چهار ش��هر جهرم، فسا، داراب و 
استهبان هنوز هیچ فعالیتی نکرده اند و 
پتروشیمی استهبان حتی مجوز احداث 

هم ندارد. 
مدیر طرح های شرکت ملی پتروشیمی 
تصریح کرد: همه ای��ن طرح ها با کمبود 
آب مواجه هس��تند، به رغم آنکه مدیریت 
جدید این طرح ها اعالم می کند که روش 
جدی��دی پی��دا کرده اند ت��ا آب کمتری 
مص��رف کنند، اما واقعیت آن اس��ت که 
اس��تانداری فارس ما را مورد س��وال قرار 
می دهد که چرا در شرایطی که با کمبود 
آب مواجه هستیم و در این شهرها حتی 
آب ش��رب هم به سختی تامین می شود، 
در این ش��هرها طرح پتروشیمی تعریف 
کرده اید. وی اضافه کرد: به خاطر همین، 
بررس��ی هایی را با کمک دانشگاه شیراز 
آغاز کرده ایم که از لحاظ آمایش سرزمین 
و وضعی��ت تامین آب آی��ا اصال به صالح 

است که این پروژه ها اجرا شوند یا نه. 
ش��اهدایی احتم��ال لغو مج��وز این 
طرح ه��ا را رد نک��رد و گف��ت: یکی از 
توصیه های ما به پروژه های تعریف شده 
در داخل کش��ور آن است که طرح ها را 
به مناطقی که آب بیشتر است یعنی در 

کنار ساحل دریا منتقل کنند. 

وی ب��ا بی��ان اینکه پیش��نهاد ما در 
مورد طرح های اتیلن غ��رب، انتقال به 
نزدیک ترین جای ممکن یعنی عسلویه 
یا پارس��یان اس��ت، افزود: این پروژه ها 
را می توانن��د در ای��ن مناطق س��احلی 
اج��را کنن��د و درآمده��ای آن را ب��ه 
استان خودش��ان منتقل کرده و صنایع 

پایین دستی را گسترش دهند. 
مل��ی  ش��رکت  طرح ه��ای  مدی��ر 
پتروش��یمی تاکید ک��رد: توصیه ما به 
مقام��ات اس��تانی و نماینده ه��ای همه 
طرح های تعریف ش��ده در داخل کشور 
که با مشکل کمبود آب مواجه هستند، 
آن اس��ت که اصرار نداشته باشند حتما 

در آن شهر پتروشیمی احداث شود. 
وی افزود: یک واحد تنهای پتروشیمی 
نه اش��تغال زایی و ن��ه درآمدزایی الزم را 
برای استان خواهد داشت، اما اگر درآمد 
همان پتروش��یمی ب��ه اح��داث صنایع 
پایین دستی در استان اختصاص یابد، هم 
درآمد بیشتر و هم اشتغال زایی بیشتری 
خواهد داش��ت و هم از منابع کمیاب آب 
اس��تفاده نخواهد کرد و آلودگی کمتری 

هم تولید خواهد کرد. 
گفتنی است خط لوله اتان از پارسیان 
ت��ا فیروزآب��اد و خط لوله اتیل��ن نیز از 

فیروزآباد تا فسا کشیده خواهد شد. 
 به منظور تامین خوراک مجتمع های 
پتروش��یمی فیروزآب��اد، فس��ا، داراب، 
جه��رم و اس��تهبان ظرفی��ت خط اتان 
یک میلیون و 300 هزار تن و خط اتیلن 
نیز یک میلیون و 40 هزار تن در س��ال 

پیش بینی شده است. 

هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی در واکنش به خبر 
منتشر ش��ده از قول وزارت نفت مبنی 
بر اینکه عدم خاموش��ی در سال جاری 
ب��ه خاط��ر سوخت رس��انی و عملکرد 
وزارت نف��ت بوده اس��ت، خاطر  نش��ان 
کرد: ش��خصی که این مسئله را مطرح 
ک��رده حتما قصد ش این نبوده که عدم 
خاموشی به علت سوخت رسانی وزارت 
نفت بوده است. فالحتیان در گفت وگو 
با ایس��نا با تاکید بر اینکه تنظیم اخبار 
مبنی بر اینکه عدم خاموش��ی به خاطر 
سوخت رس��انی بوده که درس��ت انجام 
نش��ده اس��ت، گفت: ما ب��ا وزارت نفت 
تعام��ل داری��م و س��وخت م��ورد نیاز 

نیروگاه ها باید تامین شود.
وی ب��ا اش��اره به اینکه هم��واره بین 
وزارتخانه های نفت و نیرو تعامل مثبت 
وجود داشته است، گفت: وقتی مشکلی 
در سوخت رسانی نباش��د می توان برق 
مطمئ��ن و پایدار تامین کرد و امس��ال 
نیز با توجه به بهبود شرایط گازرسانی، 
30 درصد بیش��تر از س��ال گذشته به 
نیروگاه ه��ا گاز تحویل داده ش��د و در 
شش ماهه دوم سال به ویژه در زمستان 

برق مورد نیاز کشور را تامین کردیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، 
با اشاره به اینکه وقفه در تامین سوخت 
نیروگاه ها را با چال��ش مواجه می کند، 
تاکی��د ک��رد: همیش��ه باید متناس��ب 
ب��ا نیاز برق کش��ور، س��وخت موردنیاز 
نیروگاه ها تامین ش��ود و افزایش تامین 
گاز، به محیط زیست نیز کمک می کند. 
فالحتیان در واکنش به این موضوع که 
آیا این ادعا که عدم خاموش��ی به دلیل 
سوخت رسانی بوده اس��ت، از نظر شما 
تایید می ش��ود، گفت: مطرح کردن این 
موضوع به این ش��کل درس��ت نیست. 
س��وخت نیروگاه ها یکی از عوامل مورد 

نیاز است.
ب��ه گزارش ایس��نا، وزارت نفت اعالم 

ک��رده که ب��ا افزای��ش گازرس��انی به 
نیروگاه ها و رساندن این مقدار به روزانه 
١40 میلی��ون مترمکع��ب و تامی��ن به 
موقع س��وخت، مانع خاموش��ی برق در 

سال ٩3 شده است.
براس��اس ای��ن گ��زارش، در حالی که 
وزارت نیرو از ابتدای امسال بارها نگرانی 
خود را از تامین نشدن سوخت نیروگاه ها 
با عناوی��ن مختلف اعالم ک��رده بود؛ اما 
وزارت نفت توانس��ت با تامی��ن به موقع 
س��وخت نیروگاه ه��ا از خاموش��ی ب��رق 
جلوگیری کند. بنابر اع��الم وزارت نفت، 
از ابتدای سال ١3٩3 تا انتهای نیمه اول 
اسفندماه امسال، ١40 میلیون مترمکعب 
گاز در اختیار نیروگاه ها قرار گرفت که این 
رقم نسبت به پارسال افزایش 40میلیون 
متر مکعبی را نش��ان می ده��د؛ این رقم 
سال گذشته ١00میلیون متر مکعب در 

روز بوده است.
همچنین سال گذشته ٧٥ میلیون لیتر 
س��وخت مایع در اختی��ار نیروگاه ها قرار 
داده شد )33 میلیون لیترنفت گاز و 4٢ 
میلیون لیترنفت کوره( که با افزایش تولید 
گاز این رقم امس��ال به ٥0 میلیون لیتر 
)٢3 میلیون لیتر نفت گاز و ٢٧ میلیون 
لیتر نفت کوره( رس��یده است که نسبت 
به پارسال ٢٥ میلیون لیتر کاهش یافت. 
وی با بیان اینکه پارسال ٢٧ میلیارد لیتر 
س��وخت مایع به ارزش ١٨ میلیارد دالر 
در نیروگاه ها مصرف ش��ده اس��ت، افزود: 
سیاس��ت استفاده حداکثری از گاز سبب 
کاهش مصرف س��وخت مایع و از سوی 

دیگر صادرات فرآورده نفتی می شود.

کمبود زمین برای دفن زباله 
و آلودگی های زیست محیطی 
ناش��ی از آن س��بب ش��ده تا 
دولت ه��ا به فکر اس��تفاده از 
طالی کثیف برای تولید برق 
بیفتن��د. تولید ب��رق از زباله 
اما  نیست  فرآیندی س��ودآور 
در مناطق��ی که با محدودیت 
دفنگاه مواجه هستند یا سطح 
زیرزمین��ی  س��فره آب ه��ای 
آنها باالس��ت، تولی��د برق از 
زبال��ه تنها گزین��ه پیش روی 
سیاس��ت گذاران اس��ت، البته 
تولید انبوه زباله فرآیند تبدیل 
ط��الی کثیف ب��ه ان��رژی را 
اقتصادی ت��ر  می کند. با وجود 
آنک��ه ته��ران کالنش��هری با 
مقادیر زیادی زباله اس��ت، اما 
مدیرعامل یک شرکت مجری 
زباله سوز  دس��تگاه های  نصب 
می گوی��د که فقط یک چهارم 
ظرفی��ت زباله ته��ران به برق 

تبدیل می شود. 
ف��رش��ید،  ه���وش��ن��گ 
به  پولسار  مدیرعامل ش��رکت 
از  »فرصت ام��روز« می گوی��د: 
هشت هزار تن زباله تولیدی در 
تهران، فقط ٢ هزار تن در تولید 
بنابراین  استفاده می شود.  برق 

هنوز در ابتدای راه هستیم. 
زباله سوزهای  اعتقاد وی  به 
نص��ب ش��ده در ای��ران برای 
تولید برق، یک کار آزمایش��ی 
اس��ت که باید ب��ه تولید انبوه 

برسد. 
کهری��زک  زباله س��وز  وی 
تهران را نخس��تین سیس��تم 
نصب ش��ده در کشور معرفی 
می کند ک��ه ب��رق آن حدود 
یک ماه است وارد شبکه برق 

کشور شده است. 
فرش��ید در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که آیا ب��رای انتقال 
برق سیس��تم های زباله س��وز 
به ش��بکه برق کشور مشکلی 
وجود دارد یا خی��ر، این گونه 
پاس��خ می ده��د: بهتر اس��ت 
برخی سیس��تم ها در کش��ور 
تجربی��ات  و  ش��ود  اج��را 
بخش خصوص��ی در این رابطه 

افزایش یابد. 

وزارت نیرو از برق زباله 
استقبال نمی کند

بش��ر در حال غرق ش��دن 
زباله هاس��ت.  از  انبوه��ی  در 
ترکیب��ات  زباله ه��ا  ش��یرابه  

ک��ه  هس��تند  خطرناک��ی 
س��المت منابع آب زیرزمینی 
را تهدی��د می کنند. از س��وی 
دیگر، س��ایت های دفن زباله، 
مقادیر زی��ادی زمین و خاک 
را آل��وده می کنن��د. بنابراین 
انس��ان ها به این فک��ر افتادند 
که از پس��ماندهای حاصل از 
زندگ��ی روزمره خ��ود که در 
ح��ال بلعی��دن زمین اس��ت، 
اس��تفاده های دیگ��ری کنند. 
تولی��د ب��رق در زباله س��وزها 
ب��ود  راهکارهای��ی  از  یک��ی 
ک��ه ب��رای امح��ای زباله ه��ا 
و تبدی��ل آنه��ا ب��ه کاالی��ی 
ارزشمند تر، توسط محققان به 
شد.  پیشنهاد  سیاست گذاران 
اما فرش��ید می گوید: استقبال 
در  زباله سوز  از سیس��تم های 
ایران خوب نیست، زیرا وزارت 
اطمینان  ب��ا  نمی تواند  نی��رو 
روی برق حاصل از زباله سوزها 

حساب باز کند. 
وی اضاف��ه می کند: ورودی 
زباله به مراک��ز تبدیل انرژی 
ثابت نیست و تولید انرژی نیز 
بستگی مستقیم به حجم زباله 
ورودی به دس��تگاه زباله سوز 

دارد. 
مدیرعامل ش��رکت پولسار، 
نوسان تولیدبرق در واحدهای 
زباله  سوز را تنها دلیل مقاومت 
وزارت نیرو ب��رای خرید برق 

زباله سوزها معرفی می کند. 
وزارت  ادامه می ده��د:  وی 
نیرو بیش��تر تمای��ل دارد که 
ب��ه منابع برقی قابل اتکا برای 
تامین نیازهای کش��ور وابسته 

باشد. 
به اعتقاد فرشید، تولید برق 

در زباله س��وزها ی��ک فرآین��د 
اقتص��ادی نیس��ت ام��ا دولت 
مکلف اس��ت برای فعاالن این 
نظر  در  بخش سوبس��یدهایی 
بگیرد، زیرا حفظ محیط زیست 

جزو وظایف دولت است. 
متاس��فانه  می گوی��د:  وی 
تاکنون دولت هیچ سوبسیدی 
ب��ه فع��االن این بخ��ش ارائه 

نکرده است. 
پولسار  ش��رکت  مدیرعامل 
مدعی است که 33 سال است 
توان بهره برداری از واحدهای 
زباله سوز در این شرکت وجود 
دارد ام��ا در عمل ١٥ س��ال 
اس��ت که از زباله ب��رق تولید 
قرار  این ش��رکت  می کنن��د. 
اس��ت در الهیج��ان و ارومیه 
چهار زباله س��وز ٢00 و 300 
ت��ن ایجاد کند که هر کدام از 
این زباله سوزها، چهار مگاوات 

برق تولید می کنند. 

زباله سوزهای نیمه دولتی
تاکنون معدود زباله سوزهای 
نصب ش��ده در کالنشهرهای 
ش��هرداری ها  ب��ه  کش��ور، 
به عنوان نهادهای نیمه دولتی 
وابسته بوده اند. جواد نصیری، 
انرژی زیس��ت  مدی��ر دفت��ر 
ت��وده س��ازمان انرژی های نو 
می گوید:  »فرصت ام��روز«  به 
تاکن��ون چه��ار واح��د تولید 
انرژی از زباله در کشور نصب 
شده اس��ت. یک م��ورد تولید 
برق از گازهای تولیدی دفنگاه 
زباله مش��هد اس��ت. ظرفیت 
 6٥0 مجموعه  این  نیروگاهی 
کیل��ووات اس��ت ک��ه به یک 

مگاوات افزایش یافته است. 

وی ادام��ه می دهد: نیروگاه 
دفن��گاه زبال��ه ش��یراز واحد 
دیگری اس��ت که ب��ا ظرفیت 
یک مگاوات وارد مدار ش��ده  
است. زباله س��وز تهران نیز با 
ظرفیتی معادل س��ه مگاوات 
مش��غول فعالیت است. هاضم 
زبال��ه تهران نی��ز دو مگاوات 

ظرفیت نیروگاهی دارد. 
مدی��ر دفتر انرژی زیس��ت 
توده س��ازمان انرژی های نو از 
نصب س��ه زباله سوز در ساری 
با ظرفیت پنج مگاوات، نوشهر 
دو م��گاوات و رش��ت هف��ت 

مگاوات خبر می دهد. 
ب��رق  تولی��د  وی صنع��ت 
فعالی��ت  ی��ک  را  زبال��ه  از 
دنیا  تم��ام  در  غیر اقتص��ادی 
معرف��ی ک��رده و می گوی��د: 
درحال حاضر، برای خرید برق 
همان  زباله س��وزها  از  حاصل 
قیم��ت 463 توم��ان در نظر 
گرفته شده اس��ت. زیرا قیمت 
خری��د تضمینی ب��رق حاصل 
تجدیدپذی��ر  انرژی ه��ای  از 
در کش��ور، یکس��ان تعری��ف 
اما تالش می کنیم  شده است. 
مش��وق هایی را ب��رای فعاالن 

این بخش در نظر بگیریم. 
نصیری تاکید می کند: پول 
خرید تضمینی برق حاصل از 
 ١0 تجدیدپذیر،  انرژی ه��ای 
برابر پولی اس��ت که از مردم 

دریافت می شود. 
وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا نصب زباله سوز در تمام 
کش��ور امکان پذیر است، بیان 
می کند: در ش��هرهای بزرگ، 
نص��ب  زباله س��وز منطقی ت��ر 
اس��ت. زیرا از نظر تولید زباله 

وضعیت خوبی دارن��د. از گاز 
حاص��ل از دف��ن گاه زباله در 
کالنش��هرها، می ت��وان ب��رق 
تولید کرد. در اغلب شهرهای 
بزرگ مثل مش��هد، ش��یراز و 
ته��ران سیس��تم تولی��د برق 
از زبال��ه وج��ود دارد. کرج و 
تبریز هم در حال مطالعه این 

فرآیند هستند. 
مدی��ر دفتر انرژی زیس��ت 
انرژی ه��ای  س��ازمان  ت��وده 
ن��و نص��ب زباله س��وز را برای 
ش��هرهای ساحلی ش��مالی و 
ایران مناسب توصیف  جنوبی 
می کن��د. زیرا دف��ن زباله در 
ای��ن ش��هرها، به دلی��ل باال 
بودن س��طح س��فره آب های 
زیرزمینی و تولید شیرابه -که 
آلودگی مناب��ع آب زیرزمینی 
را ب��ه هم��راه دارد - ضروری 

است. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از 
می کند  تاکید  خود  س��خنان 
براس��اس اس��تانداردهای  که 
موج��ود در جه��ان، اگ��ر 4٨ 
س��اعت از تولید زباله مخلوط 
بگ��ذرد، نبای��د ای��ن زباله ها 
بازیاف��ت ش��ود. یعن��ی فقط 
زباله ه��ای تفکی��ک از مب��دا 

قابلیت بازیافت دارند. 
می ده��د:  ادام��ه  نصی��ری 
خش��ک تر  زباله ه��ا  هرچ��ه 
باش��ند، میزان تولی��د برق از 
آنها بیشتر است. پالستیک ها 
به عنوان مواد مش��تق از نفت، 
بیش��ترین میزان تولید انرژی 
را دارند. اما ب��رای تولید برق 
از زباله های  ت��ر باید مقداری 
انرژی صرف تبخی��ر آب آنها 
شود. یعنی ممکن است برای 
تولید برق از پوس��ت هندوانه، 
حتی مجبور باش��یم مقداری 
انرژی هم ص��رف کنیم. پس 
بهتر اس��ت ک��ه از زباله های 
خش��ک در فرآیند تولید برق 

استفاده شود. 
از  بخش��ی  می گوی��د:  وی 
زباله های کالنش��هرها، پس از 
تفکی��ک از خط��وط بازیافت 
بازگش��ت داده می شوند. این 
زباله ه��ای مرجوع��ی، ب��رای 
تولید برق مناس��ب هس��تند. 
ضمن آنکه اگ��ر زباله مخلوط 
آنها  باش��یم، معموال  داش��ته 
را دو روز در گوش��ه ای ق��رار 
می دهی��م تا آب آنه��ا از زباله 
خ��ارج ش��ود و س��پس وارد 

چرخه تولید انرژی شود. 

برداشتن نخستین گام ها برای استفاده از طالی کثیف در صنعت انرژی

فقطیکچهارمزبالههایتهرانبهبرقتبدیلمیشود
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توقف ساخت 3 سد در حوضه دریاچه ارومیه
 خشکسالی ها ۱۴ ساله شد

وزیر نیرو با اعالم توقف س��اخت 3 سد در حوضه 
دریاچه ارومیه، از بی توجهی نسبت به کم آبی و عدم 

تغییر رفتارهای مصرفی، انتقاد کرد.
به گزارش مهر، حمی��د چیت چیان با اعالم اینکه 
قبل از این دوره  های خشکس��الی در کش��ور ٨ ساله 
بوده اس��ت، گفت: هم اکنون ١4 سال است که وارد 
دوره خشکسالی شده  ایم و این نشان دهنده تحوالت 

و تغییرات اقلیمی است.
وزیر نیرو با انتقاد نس��بت به اینکه با وجود نگرانی 
در م��ورد کم آبی، رفتار ما تغییر پیدا نکرده اس��ت، 
اظهارداش��ت: در عین ح��ال، بیش از ٥٥ درصد آب 
مورد نیاز کش��اورزان از طریق چاه  ها تامین می شود. 
در بخش سدسازی ها نیز بسیاری از سدها در کشور 
ساخته شد، اما اعتبار مورد نیاز برای ایجاد شبکه در 

دست نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه بارش  ها به شدت کاهش پیدا 
کرده به گونه  ای که در س��ال جاری حجم بارندگی از 
٢٥0 میلی مت��ر به طور متوس��ط ب��ه ٢0٥ میلی متر 
رس��یده اس��ت، بیان داشت: ساخت س��د به میزان 
فعلی و توس��عه کش��اورزی درحوضه دریاچه ارومیه 

اشتباه بوده است.
چیت چی��ان ادامه داد: ٢0 س��ال پیش در حوضه 
دریاچه ارومیه ١٥0 هزار هکتار کش��اورزی صورت 
می گرف��ت، ولی امروز به بی��ش از ٥00 هزار هکتار 
رسیده و این در حالی است که به ازای هر هکتار ١0 
هزار مترمکعب آب مصرف می شود، لذا 3.٥ میلیارد 
مترمکعب بیش از ٢0 س��ال گذش��ته آب برداشت 

می کنیم.
وزیر نیرو با اعالم اینکه اجرای 3 س��د با 6 درصد 
پیش��رفت فیزیکی در حوضه دریاچه ارومیه متوقف 
ش��ده است، گفت: به تازگی نیز از سد شهید کاظمی 
و 3 س��د دیگ��ر مق��دار قابل توجهی آب به س��مت 

دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.
وی به انجام مطالعات در زمینه استفاده از آب های 
ژرف، آب دریا و جلوگیری از تبخیر زیاد و همچنین 
مدیری��ت آب  های زیرزمینی اش��اره کرد و گفت: در 

این زمینه ها، اقدامات گسترده  ای انجام شده است.

راه اندازی طرح جدید بنزین سازی ایران
افزایش عرضه بهاری گازوییل پاک

معاون ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی با اش��اره ب��ه آغاز ش��مارش معک��وس برای 
راه ان��دازی طرح جدید بنزین س��ازی در پاالیش��گاه 
آب��ادان، از افزایش ظرفیت تولی��د بنزین و گازوییل 

یورو 4 به 4٧ میلیون لیتر در روز خبر داد. 
شاهرخ خسروانی در گفت وگو با مهر درباره آخرین 
وضعیت عرضه و توزیع بنزین و گازوییل با اس��تاندارد 
یورو 4 اتحادیه اروپا در کشور، گفت: هم اکنون ظرفیت 
تولید بنزین و گازوییل با اس��تاندارد یورو 4 کشور در 
پاالیش��گاه های موجود نفتی روزانه حدود 43 میلیون 
لیتر اس��ت. مع��اون ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی ای��ران با اعالم اینکه ظرفیت فعلی 
تولید بنزین با استاندارد یورو 4 کشور حدود ١٩میلیون 
لیتر در روز است، تصریح کرد: در پاالیشگاه نفت شازند 
اراک به طور متوسط روزانه ١6 میلیون لیتر، پاالیشگاه 
نفت اصفهان ٢ میلیون لیتر و پاالیشگاه نفت تبریز یک 

میلیون لیتر تولید می شود. 
این مقام مس��ئول ب��ا بیان اینک��ه ظرفیت تولید 
روزان��ه گازوییل کم گوگ��رد و با اس��تاندارد یورو 4 
هم در پاالیش��گاه های نفت کشور روزانه ٢4 میلیون 
لیتر اس��ت، اظهار داش��ت: از این میزان حدود ١٢ 
میلیون لیتر گازوییل یورو 4 در پاالیش��گاه شازند و 
١٢ میلیون لیتر گازوییل یورو 4 در پاالیشگاه تهران 

تولید و عرضه می شود. 
این عضو هیات مدیره ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی همچنین درخصوص توزیع و عرضه 
بنزین و گازوییل یورو 4 هم در س��طح کالنش��هرهای 
کش��ور توضیح داد: هم اکنون در کالنشهرهای تهران، 
کرج، اراک، اصفهان، تبریز و بخش��ی از ش��هر مشهد 
مق��دس بنزین اروپایی توزیع می ش��ود. خس��روانی با 
تاکید بر اینکه هم اکنون به طور متوس��ط روزانه بیش 
از ٩ میلی��ون لیت��ر گازوییل با اس��تاندارد ی��ورو 4 در 
کالنشهرها و مس��یرهای ورودی و خروجی شهرهای 
بزرگ همچون تهران، اراک، کرج، قم، اهواز، ش��یراز و 
مش��هد مقدس عرضه و توزیع می شود. معاون شرکت 
ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی از آغازعرضه 
گازوییل استاندارد یورو 4 در شهرهای کرمان و یزد از 
بهار سال آینده خبر داد و افزود: یکی از برنامه های در 
دس��ت اجرا افزایش عرضه گازوییل یورو 4 در مبادی 

ورودی و خروجی کالنشهرهای کشور است. 
ای��ن مقام مس��ئول همچنین از راه ان��دازی طرح 
جدی��د افزایش تولید بنزین با اس��تاندارد نزدیک به 
یورو 4 در پاالیش��گاه نفت آب��ادان خبر داد و افزود: 
طرح جدید افزایش تولید و ارتقای کیفیت پاالیشگاه 
نفت آبادان آخرین مراحل راه اندازی را پش��ت س��ر 
می گ��ذارد و پیش بینی می ش��ود این پ��روژه تا بهار 

سال٩4 در مدار بهره برداری قرار گیرد. 

قیمت نفت امسال کمتر
از 50 دالر نمی شود 

 وزی��ر نف��ت کویت گف��ت: انتظار م��ی رود بهای 
جهانی نفت خام امسال افزایش یابد یا دست کم بین 

٥0تا60 دالر در هر بشکه ثابت بماند.
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از رویت��رز، علی العمر، 
وزی��ر نفت کویت اف��زود: کاهش تولید نفت ش��یل 
باع��ث بهب��ود قیمت جهانی نفت ش��ده اس��ت، اما 
مادامی ک��ه وضعیت اقتصادی جه��ان ضعیف بماند 
قیمت ها افزایش ش��دیدی نخواهد داشت. العمر در 
حاشیه یک کنفرانس صنعت انرژی در بحرین گفت: 
عوامل بسیاری روی قیمت نفت تاثیر دارد که شامل 
ناآرامی ها در عراق و لیبی می ش��ود. وی تاکید کرد: 
کاهش عرضه بدون احیای اقتصاد جهانی و افزایش 

تقاضا تاثیر عمده ای روی بازار نخواهد داشت.
وزی��ر نفت کویت گفت: پیش بینی ه��ا حاکی از این 
اس��ت که امس��ال بهای نفت افزایش خواهد یافت یا 
دست کم بین ٥0 تا 60 دالر در هر بشکه باقی خواهد 
ماند. نفت برنت در حال حاضر در محدوده 60 دالر در 
هر بشکه معامله می شود که نسبت به قیمت 4٥ دالری 

اواسط ژانویه افزایش قابل توجهی داشته است.
وی در پاس��خ به س��والی درباره تصمیم اوپک در 
نوامبر گذشته برای حفظ تولید و سهم بازار اوپک به 
جای دفاع از قیمت ها گفت: این یک راه حل خصمانه 

نبود، بلکه یک راهکار متعادل بود.
العم��ر گفت: بهای نفت در حال حاضر تحت تاثیر 
درگیری های عراق و لیبی و کاهش تولید نفت شیل 
قرار دارد، اما با کند ش��دن رش��د اقتصاد جهانی که 

به تقاضا لطمه می زند، تاثیر آن خنثی خواهد شد.

تعادل بازارهای نفت در نیمه دوم سال ۲0۱5 
چشم انداز قیمت نفت مثبت است

دبی��رکل اوپک با بیان اینکه بازارهای جهانی نفت 
در نیمه دوم سال ٢0١٥ تثبیت می شود، اعالم کرد: 
تقاضای انرژی تا س��ال ٢040 تا 60 درصد افزایش 
پی��دا می کند و همچنان نف��ت به عنوان منبع انرژی 

جهانی باقی می ماند.
به گزارش فارس به نق��ل ار رویترز، عبداهلل البدری 
دبیرکل اوپک اظهار داشت: کشورهای عضو و غیرعضو 
اوپک باید برای تثبیت بازارهای جهانی نفت با همدیگر 
کار کنن��د، در غیر این صورت احتم��ال افزایش مازاد 
عرض��ه تا ٢ میلیون بش��که در روز وجود دارد. عبداهلل 
البدری که در کنفرانس��ی در بحرین صحبت می کرد، 
گفت: ش��کی ندارد که بازارهای جهانی نفت در نیمه 

دوم سال ٢0١٥ به تعادل می رسد.
وی همچنین افزود: به  رغ��م اینکه اخیرا بی ثباتی 
ب��ازار را ش��اهد بوده ای��م ام��ا فرصت زی��ادی برای 
بازارهای نفتی جهانی وجود دارد، چشم انداز طوالنی 

مدت این صنعت همچنان مثبت است.
دبی��رکل اوپک گفت: قیمت نفت در ماه های اخیر 
در نتیجه افزایش عرضه که بیش��تر به دلیل افزایش 
بیش از ان��دازه عرضه نفت آمریکا ب��ود و نیز پایین 
بودن تقاضا، به ش��دت کاهش یاف��ت. کاهش قیمت 
نف��ت، چندین ش��رکت نفت��ی کوچک کش��ورهای 
تولیدکنن��ده نف��ت را از دور فعالیت خ��ارج کرد و 
باعث شد بس��یاری از شرکت های نفتی بودجه خود 

را کاهش دهند.
البدری گفته اس��ت که انتظار دارد تقاضای انرژی 
تا س��ال ٢040 تا 60 درصد افزایش یابد و همچنان 

نفت به عنوان منبع انرژی جهانی باقی بماند.

 نیروگاه رد دیونی نداریم 

 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعالم 
ک��رد: در دول��ت یازدهم صحبت جدی��دی در مورد 
واگ��ذاری نیروگاه ها به ازای رد دیون نش��ده و تنها 
نیروگاه جهرم از گذشته مورد بحث باقی مانده است. 
میرفت��اح فتاح قره ب��اغ در گفت وگو با ایس��نا، در 
پاسخ به این پرس��ش که آیا در دولت یازدهم مقرر 
ش��ده اس��ت که نیروگاهی بابت رد دیون داده شود، 
تاکی��د کرد: از ابتدای این دول��ت بحث جدیدی در 
م��ورد واگذاری نی��روگاه به ازای رد دیون نش��ده و 

نیروگاهی به این دلیل واگذار نمی شود. 
وی با اشاره به اینکه تنها از گذشته بحث واگذاری 
نی��روگاه جهرم به خاطر رد دی��ون به چندین بانک 
ش��امل تجارت و صادرات مطرح ب��وده که همچنان 

درباره آن رایزنی می شود. 
پی��ش از دولت یازده��م چندین نی��روگاه بابت رد 
دیون واگذار ش��د ک��ه در نهایت صنع��ت را بیش از 
گذشته با چالش مواجه کرد، چرا که برخی نیروگاه ها 
از س��وی دولت و نه از س��وی وزارت نیرو واگذار شد. 
این درحالی اس��ت که نیروگاه ها ب��دون بدهی  واگذار 
شدند و در نهایت بدهی های نیروگاه های واگذار شده 
بر عه��ده وزارت نی��رو باقی مان��د، درحالی که حجم 
بدهی ه��ای صنعت برق به رقم بس��یار چش��مگیری 
می رس��د و با توجه به اختالف تعرفه تکلیفی و قیمت 
تمام ش��ده تولید و انتقال برق در صنعت برق همواره 

با چالش درآمد مواجه بوده است. 

۲

گـازوییل

لیال مرگن



کل  ریی��س  صحبت ه��ای 
بانک مرکزی مبن��ی بر خروج 
کامل اقتصاد از رکود، سناریوی 
تازه ای را ب��رای خروج از رکود 
رقم زد. واکنش ها به این حرف 
در دو قط��ب مواف��ق و مخالف 
دس��ته بندی ش��ده و هر کس 
سندی برای تحلیل خود آورد 
اما س��والی ک��ه در این میان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
خروج واقعی از رکود اس��ت که 

آیا واقعا اتفاق افتاده یا خیر؟ 
رکود  از  غیرتورم��ی  خروج 
در دس���ت�ه س�ی�اس��ت های 
اساس��ی دولت ق��رار دارد که 
از ابت��دای کارش بر آن تاکید 
کرده و بس��ته خروج از رکود 
غیرتورمی را نیز تدوین کرده 
و مجلس ش��ورای اسالمی نیز 
بندهای��ی از آن را به تصویب 
رسانده اس��ت. پس از 18 ماه 
از فعالی��ت دول��ت یازده��م، 
ول��ی اهلل س��یف، ریی��س کل 
»االن  مرکزی می گوید:  بانک 
می توان��م قاطعانه بگویم تورم 
درصد   1۶ حداکث��ر  امس��ال 
خواهد بود که در آخر اسفند 
پ��س از محاس��به آن را اعالم 
اقتصادی  رش��د  و  می کنی��م 
کش��ور نش��ان دهنده خ��روج 

کامل اقتصاد از رکود است.«
اما بس��یاری نظیر ارس��الن 
فتحی پور، رییس کمیس��یون 
اقتص��ادی مجل��س ش��ورای 
اس��المی واکن��ش تن��دی به 
این صحب��ت نش��ان دادند و 
ای��ن ادع��ا را رد کردند. حال 
پرس��ش اساس��ی این اس��ت 

که نش��انه های خروج از رکود 
چیست؟ 

آمار، خروج از رکود را 
تایید می کند

علیرضا پورفرج، اقتصاددان، 
در پاس��خ به این پرس��ش به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»وقتی نرخ رشد منفی تولید 
تبدیل به نرخ رشد مثبت شود 
خ��روج از رکود اتف��اق افتاده 
اس��ت. در ش��رایط فعل��ی از 
جنبه های��ی می توان گفت که 
خروج از رکود اتف��اق افتاده، 
همین ک��ه نرخ رش��د منفی 
متوقف ش��ده و نمونه هایی از 
نرخ رش��د مثب��ت در اقتصاد 
می توان  می ش��ود،  مش��اهده 
گفت ک��ه ب��ه س��مت رونق 
تولید در حال حرکت هستیم. 
همچنین رش��د ت��ورم نیز تا 
حدودی متوقف و نس��بت به 
دوره ه��ای قبل کمتر ش��ده، 
چش��م اندازی  موضوع  همین 
را در اقتص��اد نش��ان می دهد 
که در مرحله رفتن به س��مت 

رونق اقتصادی است.«
اما  زم�ین��ه  در ه�م�ی���ن 
نظ��ر مخالف��ی ه��م وج��ود 
دارد، محم��د قل��ی یوس��فی، 
اقتص��اددان، در ای��ن زمین��ه 
اظه��ار می کن��د: »خ��روج از 
که  نیس��ت  موضوعی  رک��ود 
مس��ئوالن بخواهن��د درب��اره 
آن ب��ا آم��ار صحب��ت کنند، 
متاسفانه فرهنگ ما به گونه ای 
است که همیشه انتظار داریم 
مسئوالن آماری را اعالم کنند 
در صورتی ک��ه خروج از رکود 
را باید مردم احساس کنند در 

اکنون چنین چیزی  حالی که 
م��ردم  روزم��ره  زندگ��ی  در 

محسوس نیست.«

رشد هزینه های تولید 
متوقف شده است

از  خ��روج  ب��ارز  مص��داق 
تولیدکنن��دگان  را  رک��ود 
بی��ش از هر بخ��ش دیگری 
می توانن��د احس��اس کنن��د. 
دبیر  محمدرض��ا مرتض��وی، 
ایران  خانه صنع��ت و معدن 
درب��اره خروج از رکود اظهار 
همچنان  »رک��ود  می کن��د: 
کم��اکان  و  دارد  وج��ود 
واحده��ای  و  ش��رکت ها 
را درگیر  تولیدی خودش��ان 
این مسئله می دانند اما رشد 
نرخ هزینه های تولید متوقف 
ش��ده به این معنا که در دو 
هزینه های  سال  پایانی  ماهه 
تولید رش��دی نداشته است. 
در 10 ماه��ه اول س��ال نرخ 
رش��د هزینه ه��ای تولید 13 
درص��د ب��وده و در دو ماهه 
پایان��ی س��ال نیز ای��ن نرخ 
هم��ان 13 درص��د مان��ده و 

بیشتر نشده است.«
آمار حرکت به سمت خروج 
از رکود را نش��ان می دهد اما 
این خروج هنوز در بخش��ی از 
تولید ملموس نیست. به گفته 
دبیرخانه صنعت، مثبت شدن 
نرخ رشد تولید در اثر افزایش 
تولید در صنایع بزرگی مانند 
بوده  ف��والد  و  خودروس��ازی 
است  طبیعی  بنابراین  اس��ت 
که هن��وز صنای��ع کوچک با 
نیمی از ظرفیت خود فعالیت 
را  رک��ود  ش��رایط  و  ک��رده 

احساس کنند. 
اینک��ه  درب��اره  مرتض��وی 
چ��را در صنای��ع کوچ��ک و 
رک��ود  همچن��ان  متوس��ط 
احس��اس می ش��ود، تصری��ح 
می کن��د: »بخش��ی از رک��ود 
به این بازمی گ��ردد که هنوز 
بدهی های دولت به پیمانکاران 
پرداخت نش��ده و بخش دیگر 
به کاهش بودجه های عمرانی 
اما عالئم بسیاری  بازمی گردد 
وج��ود دارد که نش��ان دهنده 
ت��الش دول��ت ب��رای خروج 
غیرتورم��ی از رک��ود اس��ت. 
م��ن فکر می کنم ک��ه اگر در 
مذاکرات هس��ته ای به نتیجه 
خوبی برس��یم در اردیبهشت 
می توانی��م از رک��ود تورم��ی 

خارج شویم.«

خروج از رکود برای مردم 
ملموس نیست

م�وض���وع دی�گ���ری ک��ه 
کارشناس��ان س��ند نقد خود 
به حرف های رییس کل بانک 
مرک��زی قرار می دهن��د، این 
اس��ت که هنوز م��ردم عادی 
نش��انه ای از خروج از رکود را 
در زندگی خود نمی بینند زیرا 
اگر ه��م تغییری اتفاق افتاده، 
آنقدر غیر قابل لمس بوده که 
به چشم مردم نمی آید. اکنون 
این پرسش مطرح می شود که 
آی��ا در زندگ��ی روزمره مردم 
تغیی��ری اتفاق افت��اده و اگر 
افتاده چ��را مردم آن را لمس 

نمی کنند؟ 
پورف��رج در پاس��خ به این 
پرسش می گوید: »اینکه مردم 
خ��روج از رکود را احس��اس 

نمی کنند، واقعیتی اس��ت که 
وج��ود دارد. زی��را نرخ رش��د 
مثبت اقتصادی بس��یار اندک 
است و در بخش هایی حاصل 
ش��ده که با ضروریات زندگی 
مردم س��ر و کار نداشته است. 
کل تولید در حال رش��د است 
ام��ا اینک��ه ک��دام بخ��ش از 
تولید هنوز در رکود اس��ت و 
کدام بخ��ش از تولید از رکود 
خارج ش��ده است. چون مردم 
همچن��ان قدرت خریدش��ان 
پایین است احساس می کنند 
ک��ه حرف هایی که از س��وی 
مقامات دولتی گفته می ش��ود 
حقیق��ت ن��دارد ام��ا دول��ت 
مجموع��ه کل تولید را در نظر 

می گیرد.«
مرتض��وی نیز در این زمینه 
اظهار می کن��د: »هنوز قدرت 
خرید مردم به س��ال های 84 
و 85 بازنگشته است و همین 
موضوع یکی از دالیل رکود در 
کاالهای عمومی است و دلیل 
رک��ود در کاره��ای صنعتی و 
خدمات پیمانکاری نیز کاهش 
ش��دید هزینه های عمرانی در 
بودجه اس��ت که این کاهش 
هزینه های عمرانی را در سال 

آینده هم خواهیم داشت.«
آم��ار خروج از رک��ود را در 
س��طح کالن اقتص��اد تایی��د 
می کن��د ام��ا به دلی��ل اینکه 
رقم رش��د بسیار جزئی است، 
بنگاه های  بلک��ه  مردم  نه تنها 
کوچک و متوسط تولیدی نیز 
همچنان درگیر موضوع رکود 
هس��تند، رکودی که تا زمان 
باال رفتن ق��درت خرید مردم 
همچنان ملموس خواهد بود. 

خروج از رکود، ملموس در آمار، ناملموس در زندگی مردم

رونق کی از آمار به واقعیت نشت می کند؟

مدی��رکل دفت��ر صنایع فلزی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان 
جزیی��ات  ت�ول�ی�دکنن��دگان  و 
ف��روش  جدی��د  دس��تورالعمل 
خ��ودرو را ک��ه ق��رار اس��ت در 
روزهای آین��ده در هیات دولت 
بررس��ی و تصویب ش��ود، اعالم 
در  میرآخورل��و  ش��هرام  ک��رد. 
گفت وگوبا مهر با تشریح جزییات 
ف��روش  جدی��د  دس��تورالعمل 
خودرو گفت: این دس��تورالعمل 
طی روزهای گذش��ته از س��وی 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
به دولت ارس��ال شده است تا در 
حضور هیات وزیران، به تصویب 
نهایی رسیده و ابالغ شود، بر این 
می شود ظرف  پیش بینی  اساس 
روزهای آینده، این دستورالعمل 

برای اجرا ابالغ شود.
مدی��رکل دفتر صنای��ع فلزی 
مصرف کنندگان  حمایت  سازمان 
ای��ن  اف��زود:  تولیدکنن��دگان  و 
دس��تورالعمل در قال��ب قان��ون 
حمایت از مصرف کنندگان خودرو 
تدوین ش��ده و در قالب کارگروه 
حمای��ت از تولید، از س��وی وزیر 
صنعت، مع��دن و تج��ارت برای 
بررسی در دولت، ارسال شده.این 
در حالی است که کارگروه حمایت 
از تولی��د، در گذش��ته در م��ورد 
خدمات پس از فروش تصمیماتی 
گرفت��ه ب��ود؛ ام��ا از آنجایی که 
در ح��وزه خدمات ف��روش هیچ 
بخش��نامه ای یا آیین نامه ای نبود، 
پیش نویس قانون جدید در قالب 

کارگروه حمای��ت از تولید تدوین 
و به دولت ارس��ال ش��د که امید 
م��ی رود به زودی از س��وی هیات 

وزیران، ابالغ شود.

چرا خودروسازان به تعهدات 
خود عمل نکردند؟ 

وی تصری��ح ک��رد: در قال��ب 
بس��یاری  جدید،  دس��تورالعمل 
از مش��کالت و معض��الت بخش 
فروش حل و فصل خواهد ش��د، 
چراکه این آیین نامه با همکاری 
تمام خودروسازان، واردکنندگان 
خودرو، انجمن سازندگان قطعات 
تولیدکنندگان  انجم��ن  خودرو، 
خودرو، انجم��ن خدمات پس از 
فروش خودرو، دفتر نیرو محرکه 

وزارت صنعت و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
تهیه و بالغ بر 4 هزار نفر ساعت 

روی آن کار شده است.

نقاط ضعف قراردادهای 
یکجانبه

جزیی��ات  تش��ریح  ب��ا  وی 
ف��روش  جدی��د  دس��تورالعمل 
خ��ودرو خاطرنش��ان ک��رد: در 
واق��ع، کارگروه تش��کیل ش��ده 
برای اص��الح قراردادهای فروش 
خودرو، با مش��اهده نقاط ضعف 
و ش��کواییه هایی ک��ه در رابطه 
با فروش خودرو وجود داش��ت، 
اقدام به اصالح دستورالعمل های 
ک��ه  هرجای��ی  و  ک��رد  قبل��ی 

تامین کننده خودرو می توانس��ت 
به صورت یکجانب��ه قرارداد را به 
نفع خ��ود منعقد کن��د، اصالح 
کرده است درحالی که در گذشته 
حق انتخاب رنگ در صورت عدم 
درخواس��تی  رن��گ  موج��ودی 
مش��تری با خودروساز بود یا اگر 
خودرو به موقع تامین نمی ش��د، 
قرارداد به نفع فروش��نده فس��خ 
می ش��د، اینها ش��رایط مناسبی 
برای مصرف کننده نبود و عمدتا 
قرارداده��ای یکطرفه به ش��مار 

می آمد.
سیاست گذاری  ش��ورای  عضو 
خ��ودرو خاطرنش��ان ک��رد: در 
قراردادهای قبلی، جریمه تاخیر 
در تحویل دیده نمی ش��د و سود 

انصراف جایگاه��ی در قراردادها 
نداش��ت، در عی��ن ح��ال عالوه 
ب��ر اینکه ب��ه برخ��ی قراردادها 
و  نمی ش��د  پرداخ��ت  س��ودی 
حت��ی اصل پ��ول نیز ب��ا تاخیر 
تحویل مش��تری می شد.بنابراین 
در قال��ب آیین نام��ه جدید، در 
کن��ار خدم��ات پ��س از فروش، 
م��وارد این چنینی اصالح ش��د، 
به نحوی که وقتی این آیین نامه 
ابالغ شود، مشکالت مذکور حل 
و فصل خواهد ش��د یا اصوال رخ 

نخواهد داد.

جزییات قرارداد جدید 
فروش خودرو

ق��رارداد  تهیه  از  میرآخورل��و 
تیپ فروش خ��ودرو بعد از ابالغ 
آیین نام��ه خب��رداد و گفت: این 
ق��رارداد که با هم��کاری انجمن 
خدم��ات پس از ف��روش خودرو 
و تولیدکنن��دگان خ��ودرو تهیه 
خواه��د ش��د، تمام��ی ش��رایط 
فروش را مش��خص خواهد کرد 
و پ��س از تهیه، به ص��ورت یک 
وزارت صنعت  می��ان  توافق نامه 
و خودروس��ازان و واردکنندگان 
خودرو ب��ه امضا خواهد رس��ید 
و الزم االجرا خواه��د بود. ضمن 
تمام��ی  پ��س  ای��ن  از  اینک��ه 
واردکنندگان ی��ا تولیدکنندگان 
خودرو باید ای��ن تیپ قرارداد را 
با مشتریان خود به امضا برسانند 
و الزامات ای��ن قرارداد را رعایت 

کنند.

جزییات دستورالعمل جدید فروش خودرو 

خداحافظی با قراردادهای یکجانبه 

سهشنبه
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خودرو

باالترین نرخ بیکاری در استان های 
غربی و جنوبی 

 براس��اس اع��الم مرکز آمار، اس��تان لرس��تان با 
17.1 درصد و اس��تان کهگیلویه و بویراحمدبا 1۶.5 
درصد باالترین نرخ بیکاری را در میان اس��تان های 

کشور به خود اختصاص داده اند. 
به گزارش ایس��نا، در س��ال 1392 ن��رخ بیکاری 
جمعیت فعال 10 س��اله و بیش��تر در کشور از میان 
نقاط ش��هری و روس��تایی به ترتی��ب 10.4 درصد، 

11.8 درصد و 0.7 درصد بوده است. 
در میان اس��تان های کشور اس��تان های لرستان و 
کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب 17.1 و 1۶.5 درصد 
باالترین نرخ بیکاری و استان های گلستان و کرمان 
ب��ه ترتیب با 5.8 و ۶.1 درصد کمترین نرخ بیکاری 

را به خود اختصاص داده اند. 
براساس این گزارش، در سال 1392، 0.24 درصد 
از جمعی��ت فع��ال 15 ت��ا 24 س��اله بی��کار بودند. 
به گون��ه ای که این نرخ برای مردان و زنان به ترتیب 
0.20 درص��د و 41.8 درصد بوده اس��ت. همچنین 
این نس��بت در نقاط شهری 28.2 درصد و در نقاط 

روستایی 1۶.1 درصد بوده است. 
در میان اس��تان های کش��ور، اس��تان کهگیلویه و 
بویر احمد با 0.49 درصد و اس��تان گلستان با 10.5 
درصد به ترتی��ب باالترین و پایین ترین نرخ بیکاری 

را در جمعیت 15 تا 24 ساله داشته اند. 
براس��اس آخرین آمارها باالترین و پایین ترین نرخ 
بیکاری در نقاط شهری استان ها به ترتیب مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد با 52.5 درصد و استان 

گلستان با 12.۶ درصد بوده است. 
همچنین در نقاط روس��تایی اس��تان ها باالترین و 
پایین تری��ن این نرخ ها به ترتیب مربوط به اس��تان 
کهگیلویه و بویر احمد با 4۶.3 درصد و استان تهران 

با 7.4 درصد بوده است. 
براس��اس اعالم مرک��ز آمار در س��ال 1392 نرخ 
مش��ارکت اقتص��ادی جمعیت 15 تا 24 س��اله در 
کش��ور، میان نقاط شهری و روستایی به ترتیب 2۶ 

درصد، 24.1 درصد و 30.5 درصد بوده است. 
در می��ان اس��تان های کش��ور اس��تان اردبی��ل و 
آذربایج��ان غربی نیز به ترتیب 31.5 و 31.2 درصد 
باالترین و استان های کهگیلویه و بویراحمد و استان 
درصد  سیستان و بلوچستان به ترتیب 14.4 و 18.3 
پایین تری��ن ن��رخ مش��ارکت اقتص��ادی را به خود 

اختصاص داده اند. 

طرح های فوالدی باید با مطالعه 
بیشتری اجرا شود 

دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران گفت: 
طرح های بعدی توسعه فوالد در کنار معادن و سواحل 
جنوبی احداث ش��ود . به گزارش ایمیدرو، سیدرسول 
خلیفه س��لطانی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه 
یکی از شاخص های بهره وری، داشتن برنامه درازمدت 
برای سرمایه های در حال ورود به اقتصاد است، اظهار 
داش��ت: در کش��ور مزیت خوبی برای توس��عه صنایع 
معدنی و فوالد داریم به این معنا که اگر سرمایه را وارد 
این بخش کنیم، هدر نمی شود و به صورت پایدار رشد 
کرده و پیشرفت ایجاد می کند. وی افزود: سرمایه گذاری 
آینده ما در بخش فوالد باید با مطالعات بیشتری انجام 
ش��ود و از سرمایه گذاری های بی هدف، پراکنده و خرد 
باید اجتناب کنیم . اگر عمده سرمایه گذاری کشور در 
بخش فوالد در جوار معادن )تا مرحله گندله س��ازی( 
یا س��واحل جنوبی دریای های آزاد باشد، بستر بسیار 

مطلوبی برای رقابت با بازارهای جهانی ایجاد می شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد: 
در طرح های آینده باید مهارت های مان در نوع انتخاب 
سرمایه گذاری، محل سرمایه گذاری و نوع تکنولوژی باال 
رود تا بتوانیم محصوالت فوالدی را با پایین ترین قیمت 
تمام ش��ده تولید کنیم و درنتیجه، رقابت بسیار خوب 
و جدی برای ورود ب��ه بازارهای بین المللی و صادرات 

بیشتر فوالد ایجاد شود.
وی ادامه داد: طی سال های گذشته در بخش فوالد 
ب��ه دلیل برخورداری از س��نگ آهن و ان��رژی، به طور 
متوس��ط 7 درصد رش��د داش��ته ایم . در واقع، داشتن 
مزی��ت انرژی )گاز( برای برخ��ورداری از صنعت فوالد 
کافی اس��ت و چنانچه س��نگ آهن هم داشته باشیم، 
مزیت دوم برای توسعه این صنعت محسوب می شود . با 
توجه به اینکه جزو باالترین دارندگان ذخایر گاز جهان 
هس��تیم، چنانچه روزی ناچار به واردات س��نگ آهن 
ش��ویم، به دلیل برخورداری از این مزیت )گاز(، برای 

اینکه تولید کننده باشیم، کفایت می کند.
خلیفه س��لطانی با بیان اینک��ه در برنامه ریزی برای 
توس��عه فوالد نباید نوس��ان های کوتاه م��دت جهانی 
را در نظر بگیری��م، گفت: اکنون دوره ساخت و س��از و 
سرمایه گذاری در وضعیت رکودی است و در این دوره 
باید با هزینه کمتر، صنعت فوالد را توس��عه بیشتری 

دهیم و خود را برای عرضه فوالد بیشتر آماده کنیم . 

14 هزار واحد صنعتی تعطیل است 

محمد م��روج حس��ینی، دبی��رکل کان��ون عالی 
کارفرمای��ان با بیان اینکه اگ��ر هزینه های تولید باال 
برود دیگر نمی توانیم رقابت کنیم، گفت: کارفرمایان 
طلب های زیادی از دولت دارند که باید در مورد آنها 

تصمیم گیری شود. 
وی در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: کارفرمایان 
و به وی��ژه پیمانکاری ه��ا طلب های زی��ادی از دولت 
دارند ولی هیچ س��ودی به آنها تعل��ق نمی گیرد در 
مقابل اگر بدهی بانکی داش��ته باشند و بخواهند آن 
را قسط بندی کنند 30 درصد به آنها اضافه می شود 

بدون آنکه سودی به آن تعلق گیرد. 
وی ادام��ه داد: در چنی��ن ش��رایطی دول��ت باید 
تصمیم بگی��رد که در این خص��وص تهاتر کند، در 
غیر این صورت برای هر ن��وع فعالیتی ترمزی ایجاد 

می شود. 
مروج حس��ینی با بی��ان اینک��ه از 81 هزار واحد 
صنعت��ی، 14 ه��زار واحد تعطیل اس��ت، ادامه داد: 
اکثر این واحد ها کوچک و متوس��ط هستند و دولت 
تمام توان و تکیه خود را روی واحد های بزرگی مثل 

پتروشیمی، فوالد و خودرو گذاشته است. 
دبی��رکل کانون عال��ی کارفرمایان ک��ه در برنامه 
گفت وگ��وی ویژه خبری س��خن می گف��ت، افزود: 
متاس��فانه امروز از سراس��ر مملکت بی��ن 25 تا 30 
میلی��ارد دالر قاچ��اق ص��ورت می گی��رد و هر قدر 
هزینه ه��ای تولید باال ب��رود روی س��پردن بازار به 

دیگران اثر می گذارد. 
دبیرکل کانون عال��ی کارفرمایان در ادامه با بیان 
اینکه تورم صنعتی باالتر از تورم بانک مرکزی است، 
گفت: تورمی که بانک مرکزی اعالم کرده یک تورم 
عام است. هر صنعتی تورم خود را دارد و اعداد تورم 

صنعتی باالتر از تورم بانک مرکزی است. 
 وی اف��زود: بان��ک مرکزی در جری��ان نرخ تورم، 
320 قل��م کاال را محاس��به و تورم را براس��اس آن 
اع��الم می کند ولی مگر کارفرمایان تورم را به وجود 
آورده اند؟ اگر مشکل در جای دیگری به وجود آمده 
اس��ت و هر دو طرف متضرر ش��ده اند باید هر دو در 

آن هم سهیم باشند. 
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که اگر دس��تمزد 
کارگ��ران 30 درصد افزایش یاب��د کارفرمایان با چه 
مشکالتی مواجه می شوند، اظهار کرد: هزینه های ما 
شامل قیمت مواد اولیه، دستمزد و هزینه های سربار 
اس��ت. هنگامی که قیمت باال برود دیگر نمی توانیم 
رقابت کنیم. در س��ال 91 ک��ه قیمت ارز تغییر کرد 
در یک مقطع تمام قاچاقچی��ان کار خود را متوقف 
کردند، چون برایش��ان نمی صرفید ول��ی در داخل، 

قیمت ها شروع به افزایش کرد. 

 کیفی سازی و توانمندی تعاونی ها 
اولویت سال آینده 

 مدیرکل دفتر تعاونی ه��ای خدماتی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تشکیل تعاونی های سهامی عام را 
موجب افزایش سهم بخش تعاون در حوزه پولی و مالی 
کشور دانست و توانمندسازی و کیفی سازی تعاونی ها 

را از اولویت های وزارت تعاون در سال آینده برشمرد.
علیرضا ناطقی در گفت وگو با ایس��نا، به اولویت های 
وزارت تعاون در س��ال آینده اش��اره و اظهار کرد: سال 
آینده به س��مت توانمندسازی و کیفی سازی تعاونی ها 
خواهیم رفت و استانداردسازی و بهره وری تشکل های 

تعاونی را مدنظر قرار خواهیم داد.
وی از اولویت بندی تعاونی ها در سه سطح خبر داد و 
گفت: تشکیل، توسعه و نظارت بر تعاونی های خدماتی 
وظیف��ه اصلی این دفتر اس��ت و امیدواریم که س��ال 
آینده با تزریق اعتبارات پیش بینی ش��ده، کمک مالی 
به تعاونی ها را در راستای استانداردسازی، عارضه یابی 

مشکالت و ارتقای بهره وری آنها شاهد باشیم.
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در ادامه تش��کیل و توسعه موسسات 
مالی و اعتباری تعاونی سهامی عام را از دیگر برنامه های 
وزارت تعاون در س��ال آینده برش��مرد و ای��ن اقدام را 
موجب افزایش س��هم بخش تع��اون در حوزه پولی و 
مالی دانس��ت. به گفته وی آیین نامه نحوه تاسیس و 
اداره موسسات اعتباری غیر دولتی در قالب شرکت های 
تعاونی سهامی عام از سوی هیات وزیران و به پیشنهاد 
بانک مرکزی و تایید ش��ورای پول و اعتبار به تصویب 
رس��یده اس��ت و با اجرای آن کلیه موسس��ات مالی و 
اعتب��اری غیر دولتی و س��ایر بنگاه های واس��طه پولی 
که قبل و بعد از تصویب قانون مذکور تاس��یس ش��ده 
یا می ش��وند صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و 

تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
ناطقی در عین حال تحقق سهم 25 درصدی بخش 
تعاون در اقتصاد ملی را مستلزم همکاری دستگاه های 
اجرایی دانس��ت و گف��ت: در صورتی که دس��تگاه های 
مرتبط به وظایف خود در قبال تعاون عمل کنند بخش 

تعاون به سهم 25 درصدی خود خواهد رسید.

صنعت 

تعاونی

اشتغال

فوالد

عسل داداشلو



بان��ک  فوق الع��اده  مجم��ع 
پاس��ارگاد با موضوع بررس��ی و 
تصویب اساس��نامه نمونه بانک 
مرکزی روز گذشته برگزار شد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
پ��س از تصوی��ب ش��ورای پول 
و اعتب��ار و اب��اغ بانک مرکزی 
درباره اساسنامه نمونه، بانک ها 
موظف شدند با برگزاری مجامع 
فوق العاده این اساس��نامه را به 
تصویب برس��انند. اما برگزاری 
ای��ن مجامع با مخالفت ش��دید 
س��هامداران بانک ها همراه بود. 
موض��وع زمانی پیچیده تر ش��د 
ک��ه بانک مرکزی از ارائه برخی 
خدم��ات ب��ه بانک ها ت��ا زمان 
تصوی��ب اساس��نامه خودداری 
و از برگ��زاری هرگونه نشس��ت 
مش��ترک ب��ا روس��ای بانک ها 
برای بررس��ی اساس��نامه نمونه 
مخالف��ت ک��رد. اما دکتر مجید 
در  روز یکش��نبه  قاس��می، 
گفت وگ��و با »فرصت امروز« از 
برگزاری نشس��ت مش��ترکی با 
ریی��س کل بان��ک مرکزی خبر 
داد. وی تاکید کرد که مشکات 
اساسنامه نمونه به زودی برطرف 

می شود. 
س��هامداران بانک پاس��ارگاد 
هم در مجم��ع فوق العاده ای که 
حدودا دو هفته پیش برگزار شد، 
با چند ماده جنجالی اساس��نامه 
مخالف��ت کردند و در رأی گیری 
به عمل آمده در این مجمع یک 
دوره تنفس برای رایزنی با بانک 

مرکزی به تصویب رسید. 
س��رانجام روزگذشته سومین 
مجمع فوق العاده برای بررس��ی 
اساس��نامه نمون��ه ب��ا حض��ور 
نماین��ده وی��ژه بان��ک مرکزی 

برگزار شد. 
ای��ن مجم��ع ب��ه ریاس��ت 
ریی��س هیات مدیره  میرول��د، 
و دکترقاس��می به عن��وان ناظر 
ب��ا حض��ور 82.31 درص��د از 

سهامداران تشکیل شد. 

پیام رییس کل 
 بانک مرکزی به سهامداران

بانک پاسارگاد
 دکتر قاسمی در ابتدای این 
نشست گفت: در جلسه گذشته 
س��هامداران اقدام هایی را از ما 
خواس��تند و م��ن گ��زارش این 
13 روز را خدم��ت س��هامداران 

اعام می کنم. 
وی اف��زود: س��هامداران از ما 
خواس��ته بودند ک��ه موضوع با 
وزیر اقتصاد و شورای گفت وگو 
در میان گذاش��ته ش��ود. بنده 
مصلح��ت را در ای��ن دیدم که 
اول ب��ا ریی��س بان��ک مرکزی 
ارتباط برقرار کنم و نگرانی های 
ش��ما را به ایش��ان منتقل کنم. 
در ای��ن جلس��ه ک��ه در فضای 
خوبی در 12 اس��فندماه برگزار 
ش��د، نگرانی های شما را منتقل 
کردم. ایش��ان مطالبی را گفت 
ک��ه بن��ده عینا نقل می کنم. در 
این جلس��ه آقای س��یف گفت: 
س��هامداران بدانن��د ک��ه بانک 
مرک��زی در کار آنه��ا دخال��ت 
نمی کن��د. بان��ک مرکزی یک 
همیش��ه  ب��رای  ثاب��ت  روش 
ندارد. قطعا این روش در آینده 
تغییرات��ی خواه��د داش��ت. ما 
)بان��ک مرکزی( نظر بانک ها را 
در این باره می گیریم و با توجه 
ب��ه تجربیات کش��ورهای دیگر 
در ای��ن زمین��ه، تغییرات الزم 
را اعمال می کنیم. سیاس��ت ما 

همراهی با نظام بانکی است. 

دغدغه های سهامداران
پ��س از قرائ��ت پی��ام رییس 
کل بانک مرکزی توس��ط دکتر 
قاس��می، یکی از س��هامداران 
در ای��ن مجم��ع گف��ت: م��اده 
7 اساس��نامه نمون��ه می گوید 
ک��ه اف��راد حقیق��ی و حقوقی 
5درصد بیشتر از سهام بانک را 
نمی توانند داشته باشند. سوال 
این است که اگر سهام خریداری 
ش��ده از این میزان بیشتر شود 
چ��ه باید ک��رد؟ درحالی که در 
اساس��نامه نمونه گفته می شود 
ک��ه اف��راد خارج��ی می توانند 
40 درص��د از س��هام بان��ک را 
داش��ته باشند. فرق سهامداران 
ایران��ی با خارجی چیس��ت؟ از 
س��وی دیگر، در تبصره 4 آمده 
که دولت می تواند تا 20 درصد 
س��رمایه بانک را داش��ته باشد؛ 
این یک بانک خصوصی اس��ت، 
دولت چرا باید 20 درصد سهم 
یک بانک خصوصی را در اختیار 

داشته باشد؟ 
وی اف��زود: م��اده 55 و 56 
ای��ن اساس��نامه می گوی��د که 
هیات مدیره نباید وارد کارهای 
اجرای��ی ش��ود و باید اختیارات 
اجرای��ی خود را به هیات عامل 
واگذار کنند. هیات مدیره ای که 
اختیار اجرایی نداش��ته باشد به 
چه درد می خورد؟ در ماده 142 
حق انحال بانک به بانک مرکزی 
داده ش��ده، درصورتی ک��ه این 
برخ��اف قانون پول��ی و بانکی 
کشور اس��ت. انحال فقط باید 

با حکم قضایی باشد. 
یک��ی دیگ��ر از س��هامداران 
ب��ا اس��تناد به بخش��نامه بانک 
ای��ن  مرک��زی گف��ت: لح��ن 
بخشنامه نشان می دهد که این 
اساس��نامه، پیشنهادی نیست و 
سهامداران حق تغییر حتی یک 

سطر آن را هم ندارند. این 
اساسنامه با قانون تجارت 
کاما در تضاد اس��ت. در 
قان��ون تجارت حق تغییر 
اساس��نامه به سهامداران 
ب��ه  اس��ت.  ش��ده  داده 
نظ��ر بنده ب��رای تصویب 
اساسنامه نمونه باید صبر 
کنی��م تا قان��ون تجارت 

عوض شود. 
ه��م  س��هامداران  از  یک��ی 
در این باره گفت: درخواست من 
این اس��ت که در این مجمع ما 
این اساسنامه را تصویب کنیم و 
هر یک از سهامداران که به این 
اساس��نامه ایراد دارند، به دیوان 
عدال��ت اداری ش��کایت کنند. 
من نگرانم که تداوم مخالفت با 
اساس��نامه بانک مرکزی، به نفع 

بانک پاسارگاد نباشد. 
یک��ی دیگ��ر از س��هامداران 
در مجم��ع فوق الع��اده بان��ک 
پاسارگاد گفت: این اساسنامه با 
بانک های خصوصی  موجودیت 
در تض��اد اس��ت. بانک مرکزی 
نبای��د بدون مش��ورت مدیران 
بانک ها و اعمال نظر سهامداران 
اساس��نامه ای را تدوی��ن کند و 
بگوید باید آن را تصویب کنید. 
بان��ک پاس��ارگاد در 10 س��ال 
گذشته مش��کلی نداشته است 
ک��ه بخواه��د اساس��نامه اش را 

تغییر دهد. 
یکی دیگر از س��هامداران هم 
گفت: من روزی که س��هام این 
بان��ک را خریدم به اعتبار قانون 
تج��ارت بود و نمی دانس��تم که 
بان��ک مرک��زی هم بای��د قیم 
من باش��د. اگر اساسنامه را من 

س��هامدار باید تصویب کنم چرا 
باید حرف بانک مرکزی را تایید 
کن��م؟ بانک مرک��زی در هیچ 
کج��ای دنی��ا ح��ق دخالت در 
امور بانک ها را ندارد. پیش��نهاد 
دارم ک��ه م��ا اصاحات م��ان را 
مص��وب کنیم و به اس��تحضار 
بان��ک مرکزی برس��انیم تا آنها 
در جری��ان نظریه ه��ای ما قرار 

بگیرند. 
یکی دیگر از س��هامداران در 
مخالفت با نظر دیگر سهامداران 
در مجمع فوق العاده اظهار کرد: 
پیشنهاد من این است که از این 
کمال گرای��ی کمی کوتاه آمده و 
ب��ا توجه ب��ه وضعیت اقتصادی 
کش��ور ب��ا بانک مرک��زی کنار 
بیایی��م. بقی��ه بانک ه��ا ای��ن 
اساس��نامه را تصوی��ب کردند و 
در حال حاضر تداوم این چالش، 
منافع بانک پاس��ارگاد را بهبود 

نمی دهد. 

راه برای اصالح اساسنامه 
در آینده باز است

پ��س از بی��ان دغدغه ه��ای 
س��هامداران نوبت به س��خنان 
غنی آب��ادی؛ نماینده ویژه بانک 
مرکزی رس��ید ت��ا دیدگاه های 
خ��ود را بی��ان کند. غنی آبادی 
در ابتدای س��خنانش گفت: من 
مدیر اداره مطالعات بانکی بانک 
مرکزی و یکی از دست اندرکاران 

تدوین این اساسنامه هستم. 
وی اف��زود: بان��ک مرک��زی 
هی��چ گاه نس��بت ب��ه مصال��ح 
نظ��ام بانک��ی بی توج��ه نبوده 
تصمیم های��ش  در  هم��واره  و 
نی��از مصال��ح بانک ها را در نظر 
داشته است. در مورد اساسنامه 
نمونه که سهامداران عزیز برای 
آن دغدغ��ه دارند باید توضیحا 
عرض کنم که این اساسنامه در 
بانک مرکزی دولت قبلی تدوین 

و در ش��ورای پول و اعتبار وقت 
به تصویب رس��ید ام��ا به اباغ 
نرس��ید. با آمدن دولت یازدهم 
ای��ن ط��رح مجددا در ش��ورای 
پ��ول و اعتبار ط��رح و تصویب 
ش��د. این��ک درحالی ک��ه اکثر 
بانک های غیر دولتی اساس��نامه 
اساس��نامه  مطاب��ق  را  ف��وق 
نمون��ه تصوی��ب کردند، برخی 
از س��هامداران ایراداتی نسبت 
ب��ه آن دارن��د.  وی در م��ورد 
وظای��ف نظارت��ی بانک مرکزی 
گفت: بانک��داری به عنوان یکی 
از معامات تجاری نقش مهمی 
در نظ��ام اقتص��ادی دارد. پیش 
از تاسیس بانک های خصوصی، 
بانک��داری در انحص��ار دول��ت 
قرار داش��ت. در قانون تاسیس 
بانک های غیر دولتی هم نسبت 
به تس��لط دولت ب��ر بانک های 
خصوصی تصریح ش��ده اس��ت، 
بنابراین نظ��ارت بانک مرکزی 
بر بانک ها و موسس��ات نظارتی 
ج��دی و غیر قابل اغماض و در 
جه��ت اعمال حاکمیت اس��ت. 
ط��رح ایراده��ا ب��ه اساس��نامه 
باتوج��ه به جایگاه بانک مرکزی 
به عن��وان بخش��ی از حاکمیت 

باوجه به نظر می رسد. 

غن��ی آب��ادی تاکی��د ک��رد: 
ایرادات به اساس��نامه حول دو 
محور ش��کلی و محتوایی است. 
مهم تری��ن ایراد ش��کلی که به 
اساس��نامه گرفت��ه می ش��ود، 
مغای��رت اساس��نامه ب��ا مف��اد 
قان��ون تجارت اس��ت. انتقادی 
ک��ه به بان��ک مرک��زی گرفته 
می ش��ود این اس��ت که اصاح 
اساس��نامه در اختی��ار مجامع 
تلقی ش��ده اس��ت، درحالی که 
بان��ک مرکزی پی��ش از این از 
همه مدیران بانک ها خواس��ته 
که با تشکیل مجمع به تصویب 
اساسنامه اقدام کنند بنابراین از 
ای��ن حیث بانک مرکزی مراتب 
قانونی را رعایت کرده اس��ت. از 
س��وی دیگر، بح��ث صاحیت 
بان��ک مرک��زی درب��اره تدوین 
اساس��نامه مط��رح می ش��ود، 
درحالی ک��ه اقدام ما در تدوین 
اساس��نامه نمون��ه ک��ه پس از 
کارش��کنی های بس��یار صورت 
پذیرفت��ه، براس��اس اختیارات 
قانون��ی اس��ت. بدیهی اس��ت 
ک��ه یا باید ب��ه صاحیت بانک 
مرک��زی اذعان کنیم و به بانک 
مرکزی به عنوان نهاد مس��تقلی 
که شایس��تگی این کار را دارد، 
اعتم��اد ک��رده یا به اس��تقال 
بانک ه��ا تکی��ه کنی��م ک��ه به 
یقین استقال بانک ها برایشان 
مشکل س��از است.  نماینده ویژه 
بانک مرک��زی در ادامه تصریح 
کرد: در این نشست همه ایرادات 
و دغدغه های ش��ما را یادداشت 
ک��ردم و هم��ه ای��ن ایرادها را 
می دان��م.  پاس��خگویی  قاب��ل 
م��ن در اداره مطالع��ات بان��ک 
مرک��زی آماده ام به یکایک این 
بندها پاس��خ بدهم. ما خودمان 
را ع��اری از خط��ا نمی دانی��م و 
حاضریم به نظرات ش��ما گوش 
دهی��م. ش��ورای پ��ول و اعتبار 
عالی تری��ن رکن در بازار 
پولی و مالی اس��ت و این 
ش��ورا تاکن��ون دوبار این 
اساسنامه را مصوب کرده 
اس��ت. من پیشنهادم این 
است که این اساسنامه را 
تصویب کنید و بعد ها در 
مرحله عمل هر ایرادی به 
وج��ود آید ما حاضریم تا 
اصاح��ات مقتضی را در 

زمان مقتضی اعمال کنیم. 
پس از س��خنان نماینده ویژه 
بانک مرک��زی مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد ب��ه ایراد س��خنانی 
قاس��می  دکت��ر  پرداخ��ت. 
گف��ت: من اذع��ان می کنم که 
س��هامداران ما بس��یار خوب و 
دقیق اساس��نامه را خوانده اند و 
روی آن تسلط دارند. این نشان 
می دهد که ما باید حواس مان را 
بیش��تر جمع کنیم. دوستان در 
بانک مرکزی به خوبی می دانند 
ک��ه تک تک این س��هامداران و 
مجموع��ه هم��کاران خ��وب ما 
در بان��ک پاس��ارگاد، این بانک 
را ب��ه اینج��ا رس��انده اند و ما به 
تنهای��ی قادر به این کار نبودیم. 
ما تاکنون فقط یک س��ال سود 
تقس��یم کردیم. در باقی سال ها 
س��هامداران به م��ا اجازه دادند 
که افزایش س��رمایه بدهیم. این 
همدلی نش��ان می دهد در بانک 
پاس��ارگاد همه متعهدانه رفتار 
می کنن��د. آنچه از فرمایش های 
جناب غنی آبادی درک می شود 
این اس��ت که بانک مرکزی این 
فضا را باز گذاشته که دیدگاه های 
سهامداران را بشنود و اصاحات 
الزم را اعم��ال کن��د. خود این 

موضوع هم نشان دهنده توانایی 
بانک پاس��ارگاد اس��ت. من این 
نکت��ه را به س��هامداران بگویم 
ک��ه در هیچ ک��دام از مجام��ع 
بانک ه��ای دیگ��ر، ریی��س کل 
بانک مرکزی پیامی نداشته اند. 
این نش��ان دهنده ارزش��مندی 
شماست. واقع امر این است که 
ما برای ادامه کارمان یک سری 
الزام��ات داریم ک��ه باید رعایت 
کنی��م. در ای��ن فرمایش ه��ای 
جن��اب غنی آب��ادی نکته های 
ظری��ف حقوقی وجود دارد ولی 
ما نمی خواهیم االن پاسخ دهیم 
و در نشس��تی که با خود ایشان 
خواهیم داشت، این نکته های را 
منتقل خواهیم کرد.  وی تاکید 
ک��رد: براس��اس قان��ون، بانک 
مرکزی اجازه س��لب صاحیت 
دارد ن��ه تایید صاحیت. ممکن 
اس��ت در آین��ده ای��ن خألهای 
قانون��ی، اساس��نامه را دچ��ار 
اش��کال کند. درب��اره بانک های 
خصوص��ی قانون گ��ذار حری��م 
بخش خصوصی را رعایت کرده و 
وارد نشده است. قطعا اگر هنگام 
تصوی��ب قان��ون مجلس صاح 
می دید که تایید صاحیت را به 
هم��ه بانک ها تعمیم بدهد، این 

کار را می کرد. 
دکت��ر قاس��می اظه��ار کرد: 
سیاس��ت بان��ک مرک��زی ب��ر 
حمای��ت از بانک های خصوصی 
اس��ت. بانک ه��ای خصوص��ی 
ه��م با بانک مرک��زی همراهی 
ک��رده  و می کنند. تا حاال بانک 
پاس��ارگاد ی��ک ری��ال به بانک 
مرکزی بدهکار نش��ده اس��ت. 
آیا این کار بانک پاسارگاد قابل 
تقدیس نیست که برای کنترل 
تورم کش��ور کمک کرده است؟ 
بان��ک پاس��ارگاد یک ماه و نیم 
اس��ت که تسهیات نداده است 
به این دلیل که در 28 اس��فند 
بدهکار نشویم. ما تا این حد در 
کارمان دقیق و جدی هستیم. 
وی اف��زود: من این نوید را هم 
به س��هامداران بده��م که بانک 
مرکزی نامه ای را به اداره بازرسی 
کل کش��ور داده که براساس آن 
توجیهات بانک مرکزی دوره قبل 
را در مورد برداشت غیر قانونی از 
حس��اب بانک ها زیر س��وال برده 
ک��ه این نش��ان دهنده همکاری 
بان��ک مرکزی با بانک هایی مثل 

پاسارگاد است.
تصویب اساسنامه

دکتر قاس��می در پایان گفت: 
ب��ا وجود این نکات س��هامداران 
با توج��ه به اینکه بانک مرکزی 
باالتری��ن مق��ام نظارتی خود را 
در موض��وع اساس��نامه یعن��ی 
آق��ای غنی آب��ادی به مجمع ما 
فرس��تادند و خ��ود ریی��س کل 
بان��ک مرک��زی هم ب��ه مجمع 
ما پیام دادند، خواهش��مندم به 
احترام این برخورد این اساسنامه 
را تایید بکنیم. من قول می دهم 
که همه دغدغه های ش��ما را در 
مورد اساس��نامه نمونه پیگیری 
کن��م و در مجم��ع عادی که 2 
ی��ا 3 ماه دیگر برگزار می ش��ود 
گزارش ه��ای ای��ن پیگیری ها را 
به ش��ما ارائه خواهم کرد.  پس 
از س��خنان مدیرعام��ل بان��ک 
پاسارگاد سهامداران اعام کردند 
که به رغم میل باطنی خود تنها 
ب��ه ص��رف تاکیده��ای دکت��ر 
قاسمی و برخورد بانک مرکزی، 
اساس��نامه را تصویب می کنند و 
ب��ا این ترتیب اساس��نامه نمونه 
بان��ک مرک��زی با حض��ور 87 
درصد حاضران به تصویب رسید. 

در پی پیام رییس کل بانک مرکزی رخ داد

تصویب اساسنامه نمونه بانک مرکزی در مجمع بانک پاسارگاد
نماینده ویژه بانک مرکزی: راه برای اصالح اساسنامه در آینده باز است

سهشنبه
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خبرنــامه

قیمت طال به ۱۱۶۹ دالر رسید
قیمت طا که جلسه گذشته 3 درصد کاهش یافته 
بود در معامات امروز اندکی افزایش یافت و به 116۹ 

دالر در هر اونس رسید.
به گزارش رویت��رز، قیمت طا دیروز افزایش یافت، 
اما در حالی که پس از انتش��ار آمارهای مثبت از بازار 
کار آمری��کا و باال رفتن احتم��ال افزایش نرخ بهره در 
آین��ده ای نزدیک، ارزش دالر ب��ه باالترین رقم در 11 
سال اخیر رسید، قیمت فلز زرد در نزدیکی پایین ترین 

رقم سه ماه اخیر باقی ماند.
براس��اس این گزارش، قیمت هر اونس طا دیروز با 
حف��ظ بخش عمده کاهش قیمت ح��دودا 3 درصدی 
روز جمعه، با اندکی افزایش به 116۹ دالر و 80 سنت 
رس��ید. فلز زرد در جلس��ه قبل، به رقم 1163 دالر و 
45 س��نت رس��ید که پایین ترین رقم از اول دسامبر 
تاکنون بود. علت این کاهش، انتشار آمارهای بازار کار 
آمریکا بود که نش��ان داد نرخ بیکاری در این کش��ور 
به پایین ترین رقم از مه  2008 تاکنون رس��یده است. 
تعداد فرصت های ش��غلی ایجاد شده در ماه مارس به 
2۹5 هزار مورد رس��ید، در حالی ک��ه این رقم در ماه 

ژانویه 23۹ هزار مورد بود.
ادوارد می��ر، تحلیلگ��ر ب��ازار طا در این ب��اره گفت: 
»آمارهای اخیر این احتم��ال را افزایش داد که فدرال 
رزرو زودت��ر از قبل نرخ به��ره را افزایش دهد. اکنون 
ناظ��ران اتفاق نظر دارند که افزای��ش نرخ بهره در ماه 
ژوئن رخ خواهد داد.احتماال شاهد تداوم تقویت ارزش 
دالر و تضعیف بیش��تر قیمت کاالهای )قیمت گذاری 

شده به دالر( خواهیم بود.
افزایش نرخ بهره می توان��د به تقاضا برای کاالهایی 
نظی��ر طا آس��یب بزن��د. تقوی��ت ارزش دالر نیز به 
جذابیت بازار فلز زرد برای سرمایه گذاری لطمه می زند.

تقاض��ای فیزیکی ب��رای طا به دلی��ل افت قیمت، 
ممکن است اندکی موجب تقویت قیمت ها شود.

توزیع اسکناس نو در پیشخوان 
بانک های دولتی و خصوصی

بانک های پاس��ارگاد، صادرات، مل��ت، اقتصادنوین، 
مل��ی، کارآفرین و پس��ت بانک اس��کناس ن��و توزیع 

می کنند.
 ب��ه گزارش روابط  عموم��ی بانک  مرکزی جمهوری 
اس��امی ایران، شعب منتخب بانک های مذکور از روز 
شنبه بیس��ت و سوم تا روز چهارش��نبه بیست و هفتم 
اس��فندماه به عنوان بانک های عام��ل، موظف به توزیع 
اسکناس نو هستند و از هر نوع اسکناس، یکصد برگ 

در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد.

حذف خلیج فارس از 5 هزار تومانی 
حذف نم��اد انرژی اتمی از پش��ت اس��کناس های 
5هزارتومان��ی اعتراض گس��ترده ای را در پی داش��ت 
اما در مقابل، حذف تصویر و نام خلیج فارس از پش��ت 
اس��کانس ها با واکنش حداقلی هم��راه بود، حال آنکه 
ای��ن اقدام از اهمیت کمتری نس��بت ب��ه حذف نماد 
ان��رژی اتمی برخوردار نبود و ب��ه همین دلیل انتظار 

می رود این نماد ملی به پول کاغذی ایران بازگردد.
به گزارش اقتصاد آناین، اس��کناس 5 هزار تومانی 
ایران در سراس��ر جهان ب��ا تصویری از »خلیج فارس« 
به گردش درمی آمد و نقش بس��تن این تصویر بر پول 
کاغذی ملی ایران، یک حرکت مهم در راستای تاکید 
مس��تمر و مداوم بر اهمیت و حقیقت »خلیج فارس« 
محس��وب می ش��د و رضایت افکارعموم��ی را در پی 
داشت اما همزمان با 80 سالگی دانشگاه تهران، طرح 
سردر این دانشگاه با رنگ بنفش جایگزین طرح انرژی 
اتم��ی و البته ط��رح خلیج فارس ش��د و این طرح در 

مراسم 80سالگی دانشگاه رونمایی شد.
این اتفاق با انتقادات وسیعی همراه بود اما انتقادات 
عمدت��ا متمرک��ز بر حذف نماد هس��ته ای از پش��ت 
اس��کناس 5 هزارتومان��ی ب��ود و ماج��رای حذف نام 
خلیج فارس در حاشیه قرار گرفت، حال آنکه اسکناس 
5 هزارتومانی تنها پول کاغذی کشورمان بود که طرح 
خلیج فارس بر آن نقش بسته بود و از این حیث انتظار 
می رفت الاقل در س��طح افکارعمومی شاهد واکنشی 
همس��ان با حذف نماد هس��ته ای باشیم و این مسئله 
حیات��ی -آن هم در این مقطع تاریخی- در حاش��یه 

قرار نگیرد.
با این حال تنها همان جنجال بر سر انرژی هسته ای 
بود که باعث ش��د بانک مرکزی واکنش نشان دهد و 
تاکید کند تغییر بخش��ی از طرح اصلی یک اسکناس 
یا سکه و انتش��ار آن به عنوان اسکناس و سکه یادبود 
و بزرگداش��ت به معنای حذف طرح اصلی نیس��ت و 
اسکناس 50 هزار ریالی مزین به حدیث نبوی، نقشه 
ایران همراه با نشان انرژی هسته ای جمع آوری نشده 
و در چرخه پولی کشور معتبر و انتشار آن ادامه خواهد 

یافت.

جلسه ویژه شورای پول و اعتبار 
برای تعیین تکلیف اساسنامه بانک 

آینده
سیاس��ت گذاران پولی و بانکی بنا دارند در جلس��ه 
ویژه شورای پول و اعتبار به تعیین تکلیف اساسنامه 

بانک آینده بپردازند.
طی هفته های اخیر ش��ورای پول و اعتبار بررس��ی 
اساسنامه تعدادی از بانک های خصوصی را در دستور 
کار خود قرار داده که برهمین اساس بناست در جلسه 
ویژه ای که در روز جاری برگزار خواهد شد به تعیین 

تکلیف بانک آینده بپردازد.
 به گزارش اقتصاد نی��وز، بانک مرکزی در ماه های 
گذش��ته یک بار دیگر فهرس��ت بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری تحت مجوز خود را تغییر داد و نام دو 
بانک و پنج موسسه مالی و اعتباری را از این فهرست 
خ��ط زد. تغییرات بانک مرکزی در فهرس��ت بانک ها 
و موسس��ات اعتباری در راستای ساماندهی نهادهای 
فعال در بازار غیر متشکل پولی و با هدف ایجاد انتظام 
و ثبات بیش��تر در بازار پولی کش��ور در ماه های اخیر 
انجام شد البته این اقدام به دنبال فرآیند نظارتی است 
که از دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی آغاز شده بود.

نرخنــامه

بانکنامه

سکه ۹۶4,500 تومان
صرافان بازار ارز و س��که نرخ هر دالر آمریکا را 3,400 
تومان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید را 

۹64,500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در بازار آزاد 3,727 توم��ان و هر پوند نیز با 

5,175 تومان قیمت خورد. 
همچنین هر نیم سکه 506,500 تومان و هر ربع سکه 

273,000 تومان فروخته شد. 
هر سکه یک گرمی 182,000 تومان خریدوفروش شد 

و هر گرم طای 18 عیار ۹7,۹04 تومان قیمت خورد. 
هر اونس طا در بازارهای جهانی 11,734 دالر بود.

قیمتنوع ارز 

3,400     دالر امریکا

3,721یورو اروپا

5,175پوند انگلیس

۹30درهم امارات

1,32۹لیر ترکیه

553یوآن چین

28 ین ژاپن

2,750دالر کانادا

3,500فرانک سوییس

11,420دینار کویت

۹15      ریال عربستان

2,730دینار عراق

56  روپیه هند

۹70رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

 ۹60,000سکه  بهار آزادی

۹64,500سکه طرح جدید

506,500سکه نیم  بهار آزادی

273,000سکه ربع بهار آزادی

 182,000سکه گرمی

11,734 انس طا

424,500مثقال طا

۹7,۹04هر گرم طای 81 عیار

برنامه بانک اقتصادنوین به مناسبت 
هفته جهانی پول 

 همزم��ان با آغ��از هفته جهان��ی پول در سراس��ر دنیا، 
برنامه های این هفته به همت بانک اقتصادنوین در کشور آغاز 
ش��د.  به گزارش »اخبار بانک«، حسن معتمدی مدیرعامل 
بانک اقتصادنوین در مراسمی که به همین مناسبت در محل 
شعبه سه راه یاسر این بانک با حضور جمعی از دانش آموزان 
برگزار شد، در تشریح جزییات برنامه های هفته جهانی پول 
گفت: این رویداد بین المللی هر س��اله به مدت دو هفته در 
ماه مارس با هدف توانمندسازی نسل آینده فعاالن بازارهای 
مالی دنیا به عنوان شهروندان فعال اقتصادی برگزار می شود 
ک��ه ب��ا هماهنگی های ص��ورت گرفته در ای��ران نیز بانک 
اقتصادنوین به عنوان متولی برگزاری مراس��م این جشنواره 
معرفی ش��ده است.  وی گفت: در جشنواره دانش، کودکان 
8تا 18 س��اله برای اتخ��اذ تصمیمات اقتص��ادی عاقانه، 
پس انداز، مهارت کاریابی و امرار معاش و در نهایت شکستن 

زنجیره فقر آموزش می بینند. 

 تفاهم نامه بانک سرمایه
 و وزارت آموزش وپرورش 

س��ند راهبردی و تفاهم نامه جام��ع همکاری میان بانک 
س��رمایه و وزارت آموزش وپرورش در راستای ارائه خدمات 
ویژه و اختصاصی بانکی به جامعه معلمان و فرهنگیان کشور، 
با حضور نمایندگان مجلس شورای اسامی، معاون و مدیران 
ارش��د وزارت آموزش وپرورش و مسئوالن بانک سرمایه به 
امضا رس��ید. به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، دراین 
مراس��م خیرال��ه بیرانوند، مدیرعامل بانک س��رمایه، انعقاد 
تفاهم نامه همکاری میان این بانک و وزارت آموزش وپرورش 
را نقطه عطفی در مس��یر تکامل و توس��عه بانک سرمایه و 
همچنی��ن ارائه خدمات نوین بانکی ب��ه جامعه فرهنگیان 
کشور دانست و گفت: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته 
و چارچوب تعریف شده در تفاهم نامه، مقرر شده است ضمن 
تعریف و ارائه خدمات اختصاصی به جامعه بزرگ فرهنگیان 
کشور، خدمات و تسهیات ویژه ای نیز در راستای توسعه و 

تقویت نظام آموزشی کشور در نظر گرفته شود.
 

با تسهیالت بانک صنعت و معدن، طرح 
توسعه شرکت تولیدی باالن صنعت 

افتتاح شد
ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��انی بان��ک صنعت و معدن 
ظرفیت این ش��رکت به بیش از 2 هزار و 700 دستگاه در 
سال می رس��د و در مراس��م افتتاح آن نعمت اللهی، عضو 
هیات مدیره و بطحایی، معاون بانکی و بین الملل این بانک 
حضور داش��تند.  در این سفر نعمت اللهی از شعبه شهرک 
صنعتی بزرگ ش��یراز دیدار کرده و پس از آن از ش��رکت 
فاتح صنعت کیمیا، تولید کننده تجهیزات شرکت های گاز 
و نفت و پتروشیمی، شرکت آریا افزار، تولید کننده قطعات 
صنعتی، رادیو پخش و قطعات فلزی و پاستیکی خودرو و 
شرکت آرا س��لولز فارس تولیدکننده کارتن و ورق کارتن 

بازدید به عمل آورد. 

اصغر قاسمی

 سهامداران اعالم کردند که
به رغم میل باطنی خود تنها به 

صرف تاکیدهای دکتر قاسمی و 
برخورد بانک مرکزی، اساسنامه را 

تصویب می کنند



بان��ک  فوق الع��اده  مجم��ع 
پاس��ارگاد با موضوع بررس��ی و 
تصویب اساس��نامه نمونه بانک 
مرکزی روز گذشته برگزار شد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
پ��س از تصوی��ب ش��ورای پول 
و اعتب��ار و اب��اغ بانک مرکزی 
درباره اساسنامه نمونه، بانک ها 
موظف شدند با برگزاری مجامع 
فوق العاده این اساس��نامه را به 
تصویب برس��انند. اما برگزاری 
ای��ن مجامع با مخالفت ش��دید 
س��هامداران بانک ها همراه بود. 
موض��وع زمانی پیچیده تر ش��د 
ک��ه بانک مرکزی از ارائه برخی 
خدم��ات ب��ه بانک ها ت��ا زمان 
تصوی��ب اساس��نامه خودداری 
و از برگ��زاری هرگونه نشس��ت 
مش��ترک ب��ا روس��ای بانک ها 
برای بررس��ی اساس��نامه نمونه 
مخالف��ت ک��رد. اما دکتر مجید 
در  روز یکش��نبه  قاس��می، 
گفت وگ��و با »فرصت امروز« از 
برگزاری نشس��ت مش��ترکی با 
ریی��س کل بان��ک مرکزی خبر 
داد. وی تاکید کرد که مشکات 
اساسنامه نمونه به زودی برطرف 

می شود. 
س��هامداران بانک پاس��ارگاد 
هم در مجم��ع فوق العاده ای که 
حدودا دو هفته پیش برگزار شد، 
با چند ماده جنجالی اساس��نامه 
مخالف��ت کردند و در رأی گیری 
به عمل آمده در این مجمع یک 
دوره تنفس برای رایزنی با بانک 

مرکزی به تصویب رسید. 
س��رانجام روزگذشته سومین 
مجمع فوق العاده برای بررس��ی 
اساس��نامه نمون��ه ب��ا حض��ور 
نماین��ده وی��ژه بان��ک مرکزی 

برگزار شد. 
ای��ن مجم��ع ب��ه ریاس��ت 
ریی��س هیات مدیره  میرول��د، 
و دکترقاس��می به عن��وان ناظر 
ب��ا حض��ور 82.31 درص��د از 

سهامداران تشکیل شد. 

پیام رییس کل 
 بانک مرکزی به سهامداران

بانک پاسارگاد
 دکتر قاسمی در ابتدای این 
نشست گفت: در جلسه گذشته 
س��هامداران اقدام هایی را از ما 
خواس��تند و م��ن گ��زارش این 
13 روز را خدم��ت س��هامداران 

اعام می کنم. 
وی اف��زود: س��هامداران از ما 
خواس��ته بودند ک��ه موضوع با 
وزیر اقتصاد و شورای گفت وگو 
در میان گذاش��ته ش��ود. بنده 
مصلح��ت را در ای��ن دیدم که 
اول ب��ا ریی��س بان��ک مرکزی 
ارتباط برقرار کنم و نگرانی های 
ش��ما را به ایش��ان منتقل کنم. 
در ای��ن جلس��ه ک��ه در فضای 
خوبی در 12 اس��فندماه برگزار 
ش��د، نگرانی های شما را منتقل 
کردم. ایش��ان مطالبی را گفت 
ک��ه بن��ده عینا نقل می کنم. در 
این جلس��ه آقای س��یف گفت: 
س��هامداران بدانن��د ک��ه بانک 
مرک��زی در کار آنه��ا دخال��ت 
نمی کن��د. بان��ک مرکزی یک 
همیش��ه  ب��رای  ثاب��ت  روش 
ندارد. قطعا این روش در آینده 
تغییرات��ی خواه��د داش��ت. ما 
)بان��ک مرکزی( نظر بانک ها را 
در این باره می گیریم و با توجه 
ب��ه تجربیات کش��ورهای دیگر 
در ای��ن زمین��ه، تغییرات الزم 
را اعمال می کنیم. سیاس��ت ما 

همراهی با نظام بانکی است. 

دغدغه های سهامداران
پ��س از قرائ��ت پی��ام رییس 
کل بانک مرکزی توس��ط دکتر 
قاس��می، یکی از س��هامداران 
در ای��ن مجم��ع گف��ت: م��اده 
7 اساس��نامه نمون��ه می گوید 
ک��ه اف��راد حقیق��ی و حقوقی 
5درصد بیشتر از سهام بانک را 
نمی توانند داشته باشند. سوال 
این است که اگر سهام خریداری 
ش��ده از این میزان بیشتر شود 
چ��ه باید ک��رد؟ درحالی که در 
اساس��نامه نمونه گفته می شود 
ک��ه اف��راد خارج��ی می توانند 
40 درص��د از س��هام بان��ک را 
داش��ته باشند. فرق سهامداران 
ایران��ی با خارجی چیس��ت؟ از 
س��وی دیگر، در تبصره 4 آمده 
که دولت می تواند تا 20 درصد 
س��رمایه بانک را داش��ته باشد؛ 
این یک بانک خصوصی اس��ت، 
دولت چرا باید 20 درصد سهم 
یک بانک خصوصی را در اختیار 

داشته باشد؟ 
وی اف��زود: م��اده 55 و 56 
ای��ن اساس��نامه می گوی��د که 
هیات مدیره نباید وارد کارهای 
اجرای��ی ش��ود و باید اختیارات 
اجرای��ی خود را به هیات عامل 
واگذار کنند. هیات مدیره ای که 
اختیار اجرایی نداش��ته باشد به 
چه درد می خورد؟ در ماده 142 
حق انحال بانک به بانک مرکزی 
داده ش��ده، درصورتی ک��ه این 
برخ��اف قانون پول��ی و بانکی 
کشور اس��ت. انحال فقط باید 

با حکم قضایی باشد. 
یک��ی دیگ��ر از س��هامداران 
ب��ا اس��تناد به بخش��نامه بانک 
ای��ن  مرک��زی گف��ت: لح��ن 
بخشنامه نشان می دهد که این 
اساس��نامه، پیشنهادی نیست و 
سهامداران حق تغییر حتی یک 

سطر آن را هم ندارند. این 
اساسنامه با قانون تجارت 
کاما در تضاد اس��ت. در 
قان��ون تجارت حق تغییر 
اساس��نامه به سهامداران 
ب��ه  اس��ت.  ش��ده  داده 
نظ��ر بنده ب��رای تصویب 
اساسنامه نمونه باید صبر 
کنی��م تا قان��ون تجارت 

عوض شود. 
ه��م  س��هامداران  از  یک��ی 
در این باره گفت: درخواست من 
این اس��ت که در این مجمع ما 
این اساسنامه را تصویب کنیم و 
هر یک از سهامداران که به این 
اساس��نامه ایراد دارند، به دیوان 
عدال��ت اداری ش��کایت کنند. 
من نگرانم که تداوم مخالفت با 
اساس��نامه بانک مرکزی، به نفع 

بانک پاسارگاد نباشد. 
یک��ی دیگ��ر از س��هامداران 
در مجم��ع فوق الع��اده بان��ک 
پاسارگاد گفت: این اساسنامه با 
بانک های خصوصی  موجودیت 
در تض��اد اس��ت. بانک مرکزی 
نبای��د بدون مش��ورت مدیران 
بانک ها و اعمال نظر سهامداران 
اساس��نامه ای را تدوی��ن کند و 
بگوید باید آن را تصویب کنید. 
بان��ک پاس��ارگاد در 10 س��ال 
گذشته مش��کلی نداشته است 
ک��ه بخواه��د اساس��نامه اش را 

تغییر دهد. 
یکی دیگر از س��هامداران هم 
گفت: من روزی که س��هام این 
بان��ک را خریدم به اعتبار قانون 
تج��ارت بود و نمی دانس��تم که 
بان��ک مرک��زی هم بای��د قیم 
من باش��د. اگر اساسنامه را من 

س��هامدار باید تصویب کنم چرا 
باید حرف بانک مرکزی را تایید 
کن��م؟ بانک مرک��زی در هیچ 
کج��ای دنی��ا ح��ق دخالت در 
امور بانک ها را ندارد. پیش��نهاد 
دارم ک��ه م��ا اصاحات م��ان را 
مص��وب کنیم و به اس��تحضار 
بان��ک مرکزی برس��انیم تا آنها 
در جری��ان نظریه ه��ای ما قرار 

بگیرند. 
یکی دیگر از س��هامداران در 
مخالفت با نظر دیگر سهامداران 
در مجمع فوق العاده اظهار کرد: 
پیشنهاد من این است که از این 
کمال گرای��ی کمی کوتاه آمده و 
ب��ا توجه ب��ه وضعیت اقتصادی 
کش��ور ب��ا بانک مرک��زی کنار 
بیایی��م. بقی��ه بانک ه��ا ای��ن 
اساس��نامه را تصوی��ب کردند و 
در حال حاضر تداوم این چالش، 
منافع بانک پاس��ارگاد را بهبود 

نمی دهد. 

راه برای اصالح اساسنامه 
در آینده باز است

پ��س از بی��ان دغدغه ه��ای 
س��هامداران نوبت به س��خنان 
غنی آب��ادی؛ نماینده ویژه بانک 
مرکزی رس��ید ت��ا دیدگاه های 
خ��ود را بی��ان کند. غنی آبادی 
در ابتدای س��خنانش گفت: من 
مدیر اداره مطالعات بانکی بانک 
مرکزی و یکی از دست اندرکاران 

تدوین این اساسنامه هستم. 
وی اف��زود: بان��ک مرک��زی 
هی��چ گاه نس��بت ب��ه مصال��ح 
نظ��ام بانک��ی بی توج��ه نبوده 
تصمیم های��ش  در  هم��واره  و 
نی��از مصال��ح بانک ها را در نظر 
داشته است. در مورد اساسنامه 
نمونه که سهامداران عزیز برای 
آن دغدغ��ه دارند باید توضیحا 
عرض کنم که این اساسنامه در 
بانک مرکزی دولت قبلی تدوین 

و در ش��ورای پول و اعتبار وقت 
به تصویب رس��ید ام��ا به اباغ 
نرس��ید. با آمدن دولت یازدهم 
ای��ن ط��رح مجددا در ش��ورای 
پ��ول و اعتبار ط��رح و تصویب 
ش��د. این��ک درحالی ک��ه اکثر 
بانک های غیر دولتی اساس��نامه 
اساس��نامه  مطاب��ق  را  ف��وق 
نمون��ه تصوی��ب کردند، برخی 
از س��هامداران ایراداتی نسبت 
ب��ه آن دارن��د.  وی در م��ورد 
وظای��ف نظارت��ی بانک مرکزی 
گفت: بانک��داری به عنوان یکی 
از معامات تجاری نقش مهمی 
در نظ��ام اقتص��ادی دارد. پیش 
از تاسیس بانک های خصوصی، 
بانک��داری در انحص��ار دول��ت 
قرار داش��ت. در قانون تاسیس 
بانک های غیر دولتی هم نسبت 
به تس��لط دولت ب��ر بانک های 
خصوصی تصریح ش��ده اس��ت، 
بنابراین نظ��ارت بانک مرکزی 
بر بانک ها و موسس��ات نظارتی 
ج��دی و غیر قابل اغماض و در 
جه��ت اعمال حاکمیت اس��ت. 
ط��رح ایراده��ا ب��ه اساس��نامه 
باتوج��ه به جایگاه بانک مرکزی 
به عن��وان بخش��ی از حاکمیت 

باوجه به نظر می رسد. 

غن��ی آب��ادی تاکی��د ک��رد: 
ایرادات به اساس��نامه حول دو 
محور ش��کلی و محتوایی است. 
مهم تری��ن ایراد ش��کلی که به 
اساس��نامه گرفت��ه می ش��ود، 
مغای��رت اساس��نامه ب��ا مف��اد 
قان��ون تجارت اس��ت. انتقادی 
ک��ه به بان��ک مرک��زی گرفته 
می ش��ود این اس��ت که اصاح 
اساس��نامه در اختی��ار مجامع 
تلقی ش��ده اس��ت، درحالی که 
بان��ک مرکزی پی��ش از این از 
همه مدیران بانک ها خواس��ته 
که با تشکیل مجمع به تصویب 
اساسنامه اقدام کنند بنابراین از 
ای��ن حیث بانک مرکزی مراتب 
قانونی را رعایت کرده اس��ت. از 
س��وی دیگر، بح��ث صاحیت 
بان��ک مرک��زی درب��اره تدوین 
اساس��نامه مط��رح می ش��ود، 
درحالی ک��ه اقدام ما در تدوین 
اساس��نامه نمون��ه ک��ه پس از 
کارش��کنی های بس��یار صورت 
پذیرفت��ه، براس��اس اختیارات 
قانون��ی اس��ت. بدیهی اس��ت 
ک��ه یا باید ب��ه صاحیت بانک 
مرک��زی اذعان کنیم و به بانک 
مرکزی به عنوان نهاد مس��تقلی 
که شایس��تگی این کار را دارد، 
اعتم��اد ک��رده یا به اس��تقال 
بانک ه��ا تکی��ه کنی��م ک��ه به 
یقین استقال بانک ها برایشان 
مشکل س��از است.  نماینده ویژه 
بانک مرک��زی در ادامه تصریح 
کرد: در این نشست همه ایرادات 
و دغدغه های ش��ما را یادداشت 
ک��ردم و هم��ه ای��ن ایرادها را 
می دان��م.  پاس��خگویی  قاب��ل 
م��ن در اداره مطالع��ات بان��ک 
مرک��زی آماده ام به یکایک این 
بندها پاس��خ بدهم. ما خودمان 
را ع��اری از خط��ا نمی دانی��م و 
حاضریم به نظرات ش��ما گوش 
دهی��م. ش��ورای پ��ول و اعتبار 
عالی تری��ن رکن در بازار 
پولی و مالی اس��ت و این 
ش��ورا تاکن��ون دوبار این 
اساسنامه را مصوب کرده 
اس��ت. من پیشنهادم این 
است که این اساسنامه را 
تصویب کنید و بعد ها در 
مرحله عمل هر ایرادی به 
وج��ود آید ما حاضریم تا 
اصاح��ات مقتضی را در 

زمان مقتضی اعمال کنیم. 
پس از س��خنان نماینده ویژه 
بانک مرک��زی مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد ب��ه ایراد س��خنانی 
قاس��می  دکت��ر  پرداخ��ت. 
گف��ت: من اذع��ان می کنم که 
س��هامداران ما بس��یار خوب و 
دقیق اساس��نامه را خوانده اند و 
روی آن تسلط دارند. این نشان 
می دهد که ما باید حواس مان را 
بیش��تر جمع کنیم. دوستان در 
بانک مرکزی به خوبی می دانند 
ک��ه تک تک این س��هامداران و 
مجموع��ه هم��کاران خ��وب ما 
در بان��ک پاس��ارگاد، این بانک 
را ب��ه اینج��ا رس��انده اند و ما به 
تنهای��ی قادر به این کار نبودیم. 
ما تاکنون فقط یک س��ال سود 
تقس��یم کردیم. در باقی سال ها 
س��هامداران به م��ا اجازه دادند 
که افزایش س��رمایه بدهیم. این 
همدلی نش��ان می دهد در بانک 
پاس��ارگاد همه متعهدانه رفتار 
می کنن��د. آنچه از فرمایش های 
جناب غنی آبادی درک می شود 
این اس��ت که بانک مرکزی این 
فضا را باز گذاشته که دیدگاه های 
سهامداران را بشنود و اصاحات 
الزم را اعم��ال کن��د. خود این 

موضوع هم نشان دهنده توانایی 
بانک پاس��ارگاد اس��ت. من این 
نکت��ه را به س��هامداران بگویم 
ک��ه در هیچ ک��دام از مجام��ع 
بانک ه��ای دیگ��ر، ریی��س کل 
بانک مرکزی پیامی نداشته اند. 
این نش��ان دهنده ارزش��مندی 
شماست. واقع امر این است که 
ما برای ادامه کارمان یک سری 
الزام��ات داریم ک��ه باید رعایت 
کنی��م. در ای��ن فرمایش ه��ای 
جن��اب غنی آب��ادی نکته های 
ظری��ف حقوقی وجود دارد ولی 
ما نمی خواهیم االن پاسخ دهیم 
و در نشس��تی که با خود ایشان 
خواهیم داشت، این نکته های را 
منتقل خواهیم کرد.  وی تاکید 
ک��رد: براس��اس قان��ون، بانک 
مرکزی اجازه س��لب صاحیت 
دارد ن��ه تایید صاحیت. ممکن 
اس��ت در آین��ده ای��ن خألهای 
قانون��ی، اساس��نامه را دچ��ار 
اش��کال کند. درب��اره بانک های 
خصوص��ی قانون گ��ذار حری��م 
بخش خصوصی را رعایت کرده و 
وارد نشده است. قطعا اگر هنگام 
تصوی��ب قان��ون مجلس صاح 
می دید که تایید صاحیت را به 
هم��ه بانک ها تعمیم بدهد، این 

کار را می کرد. 
دکت��ر قاس��می اظه��ار کرد: 
سیاس��ت بان��ک مرک��زی ب��ر 
حمای��ت از بانک های خصوصی 
اس��ت. بانک ه��ای خصوص��ی 
ه��م با بانک مرک��زی همراهی 
ک��رده  و می کنند. تا حاال بانک 
پاس��ارگاد ی��ک ری��ال به بانک 
مرکزی بدهکار نش��ده اس��ت. 
آیا این کار بانک پاسارگاد قابل 
تقدیس نیست که برای کنترل 
تورم کش��ور کمک کرده است؟ 
بان��ک پاس��ارگاد یک ماه و نیم 
اس��ت که تسهیات نداده است 
به این دلیل که در 28 اس��فند 
بدهکار نشویم. ما تا این حد در 
کارمان دقیق و جدی هستیم. 
وی اف��زود: من این نوید را هم 
به س��هامداران بده��م که بانک 
مرکزی نامه ای را به اداره بازرسی 
کل کش��ور داده که براساس آن 
توجیهات بانک مرکزی دوره قبل 
را در مورد برداشت غیر قانونی از 
حس��اب بانک ها زیر س��وال برده 
ک��ه این نش��ان دهنده همکاری 
بان��ک مرکزی با بانک هایی مثل 

پاسارگاد است.
تصویب اساسنامه

دکتر قاس��می در پایان گفت: 
ب��ا وجود این نکات س��هامداران 
با توج��ه به اینکه بانک مرکزی 
باالتری��ن مق��ام نظارتی خود را 
در موض��وع اساس��نامه یعن��ی 
آق��ای غنی آب��ادی به مجمع ما 
فرس��تادند و خ��ود ریی��س کل 
بان��ک مرک��زی هم ب��ه مجمع 
ما پیام دادند، خواهش��مندم به 
احترام این برخورد این اساسنامه 
را تایید بکنیم. من قول می دهم 
که همه دغدغه های ش��ما را در 
مورد اساس��نامه نمونه پیگیری 
کن��م و در مجم��ع عادی که 2 
ی��ا 3 ماه دیگر برگزار می ش��ود 
گزارش ه��ای ای��ن پیگیری ها را 
به ش��ما ارائه خواهم کرد.  پس 
از س��خنان مدیرعام��ل بان��ک 
پاسارگاد سهامداران اعام کردند 
که به رغم میل باطنی خود تنها 
ب��ه ص��رف تاکیده��ای دکت��ر 
قاسمی و برخورد بانک مرکزی، 
اساس��نامه را تصویب می کنند و 
ب��ا این ترتیب اساس��نامه نمونه 
بان��ک مرک��زی با حض��ور 87 
درصد حاضران به تصویب رسید. 

در پی پیام رییس کل بانک مرکزی رخ داد

تصویب اساسنامه نمونه بانک مرکزی در مجمع بانک پاسارگاد
نماینده ویژه بانک مرکزی: راه برای اصالح اساسنامه در آینده باز است

سهشنبه
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خبرنــامه

قیمت طال به ۱۱۶۹ دالر رسید
قیمت طا که جلسه گذشته 3 درصد کاهش یافته 
بود در معامات امروز اندکی افزایش یافت و به 116۹ 

دالر در هر اونس رسید.
به گزارش رویت��رز، قیمت طا دیروز افزایش یافت، 
اما در حالی که پس از انتش��ار آمارهای مثبت از بازار 
کار آمری��کا و باال رفتن احتم��ال افزایش نرخ بهره در 
آین��ده ای نزدیک، ارزش دالر ب��ه باالترین رقم در 11 
سال اخیر رسید، قیمت فلز زرد در نزدیکی پایین ترین 

رقم سه ماه اخیر باقی ماند.
براس��اس این گزارش، قیمت هر اونس طا دیروز با 
حف��ظ بخش عمده کاهش قیمت ح��دودا 3 درصدی 
روز جمعه، با اندکی افزایش به 116۹ دالر و 80 سنت 
رس��ید. فلز زرد در جلس��ه قبل، به رقم 1163 دالر و 
45 س��نت رس��ید که پایین ترین رقم از اول دسامبر 
تاکنون بود. علت این کاهش، انتشار آمارهای بازار کار 
آمریکا بود که نش��ان داد نرخ بیکاری در این کش��ور 
به پایین ترین رقم از مه  2008 تاکنون رس��یده است. 
تعداد فرصت های ش��غلی ایجاد شده در ماه مارس به 
2۹5 هزار مورد رس��ید، در حالی ک��ه این رقم در ماه 

ژانویه 23۹ هزار مورد بود.
ادوارد می��ر، تحلیلگ��ر ب��ازار طا در این ب��اره گفت: 
»آمارهای اخیر این احتم��ال را افزایش داد که فدرال 
رزرو زودت��ر از قبل نرخ به��ره را افزایش دهد. اکنون 
ناظ��ران اتفاق نظر دارند که افزای��ش نرخ بهره در ماه 
ژوئن رخ خواهد داد.احتماال شاهد تداوم تقویت ارزش 
دالر و تضعیف بیش��تر قیمت کاالهای )قیمت گذاری 

شده به دالر( خواهیم بود.
افزایش نرخ بهره می توان��د به تقاضا برای کاالهایی 
نظی��ر طا آس��یب بزن��د. تقوی��ت ارزش دالر نیز به 
جذابیت بازار فلز زرد برای سرمایه گذاری لطمه می زند.

تقاض��ای فیزیکی ب��رای طا به دلی��ل افت قیمت، 
ممکن است اندکی موجب تقویت قیمت ها شود.

توزیع اسکناس نو در پیشخوان 
بانک های دولتی و خصوصی

بانک های پاس��ارگاد، صادرات، مل��ت، اقتصادنوین، 
مل��ی، کارآفرین و پس��ت بانک اس��کناس ن��و توزیع 

می کنند.
 ب��ه گزارش روابط  عموم��ی بانک  مرکزی جمهوری 
اس��امی ایران، شعب منتخب بانک های مذکور از روز 
شنبه بیس��ت و سوم تا روز چهارش��نبه بیست و هفتم 
اس��فندماه به عنوان بانک های عام��ل، موظف به توزیع 
اسکناس نو هستند و از هر نوع اسکناس، یکصد برگ 

در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد.

حذف خلیج فارس از 5 هزار تومانی 
حذف نم��اد انرژی اتمی از پش��ت اس��کناس های 
5هزارتومان��ی اعتراض گس��ترده ای را در پی داش��ت 
اما در مقابل، حذف تصویر و نام خلیج فارس از پش��ت 
اس��کانس ها با واکنش حداقلی هم��راه بود، حال آنکه 
ای��ن اقدام از اهمیت کمتری نس��بت ب��ه حذف نماد 
ان��رژی اتمی برخوردار نبود و ب��ه همین دلیل انتظار 

می رود این نماد ملی به پول کاغذی ایران بازگردد.
به گزارش اقتصاد آناین، اس��کناس 5 هزار تومانی 
ایران در سراس��ر جهان ب��ا تصویری از »خلیج فارس« 
به گردش درمی آمد و نقش بس��تن این تصویر بر پول 
کاغذی ملی ایران، یک حرکت مهم در راستای تاکید 
مس��تمر و مداوم بر اهمیت و حقیقت »خلیج فارس« 
محس��وب می ش��د و رضایت افکارعموم��ی را در پی 
داشت اما همزمان با 80 سالگی دانشگاه تهران، طرح 
سردر این دانشگاه با رنگ بنفش جایگزین طرح انرژی 
اتم��ی و البته ط��رح خلیج فارس ش��د و این طرح در 

مراسم 80سالگی دانشگاه رونمایی شد.
این اتفاق با انتقادات وسیعی همراه بود اما انتقادات 
عمدت��ا متمرک��ز بر حذف نماد هس��ته ای از پش��ت 
اس��کناس 5 هزارتومان��ی ب��ود و ماج��رای حذف نام 
خلیج فارس در حاشیه قرار گرفت، حال آنکه اسکناس 
5 هزارتومانی تنها پول کاغذی کشورمان بود که طرح 
خلیج فارس بر آن نقش بسته بود و از این حیث انتظار 
می رفت الاقل در س��طح افکارعمومی شاهد واکنشی 
همس��ان با حذف نماد هس��ته ای باشیم و این مسئله 
حیات��ی -آن هم در این مقطع تاریخی- در حاش��یه 

قرار نگیرد.
با این حال تنها همان جنجال بر سر انرژی هسته ای 
بود که باعث ش��د بانک مرکزی واکنش نشان دهد و 
تاکید کند تغییر بخش��ی از طرح اصلی یک اسکناس 
یا سکه و انتش��ار آن به عنوان اسکناس و سکه یادبود 
و بزرگداش��ت به معنای حذف طرح اصلی نیس��ت و 
اسکناس 50 هزار ریالی مزین به حدیث نبوی، نقشه 
ایران همراه با نشان انرژی هسته ای جمع آوری نشده 
و در چرخه پولی کشور معتبر و انتشار آن ادامه خواهد 

یافت.

جلسه ویژه شورای پول و اعتبار 
برای تعیین تکلیف اساسنامه بانک 

آینده
سیاس��ت گذاران پولی و بانکی بنا دارند در جلس��ه 
ویژه شورای پول و اعتبار به تعیین تکلیف اساسنامه 

بانک آینده بپردازند.
طی هفته های اخیر ش��ورای پول و اعتبار بررس��ی 
اساسنامه تعدادی از بانک های خصوصی را در دستور 
کار خود قرار داده که برهمین اساس بناست در جلسه 
ویژه ای که در روز جاری برگزار خواهد شد به تعیین 

تکلیف بانک آینده بپردازد.
 به گزارش اقتصاد نی��وز، بانک مرکزی در ماه های 
گذش��ته یک بار دیگر فهرس��ت بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری تحت مجوز خود را تغییر داد و نام دو 
بانک و پنج موسسه مالی و اعتباری را از این فهرست 
خ��ط زد. تغییرات بانک مرکزی در فهرس��ت بانک ها 
و موسس��ات اعتباری در راستای ساماندهی نهادهای 
فعال در بازار غیر متشکل پولی و با هدف ایجاد انتظام 
و ثبات بیش��تر در بازار پولی کش��ور در ماه های اخیر 
انجام شد البته این اقدام به دنبال فرآیند نظارتی است 
که از دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی آغاز شده بود.

نرخنــامه

بانکنامه

سکه ۹۶4,500 تومان
صرافان بازار ارز و س��که نرخ هر دالر آمریکا را 3,400 
تومان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید را 

۹64,500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در بازار آزاد 3,727 توم��ان و هر پوند نیز با 

5,175 تومان قیمت خورد. 
همچنین هر نیم سکه 506,500 تومان و هر ربع سکه 

273,000 تومان فروخته شد. 
هر سکه یک گرمی 182,000 تومان خریدوفروش شد 

و هر گرم طای 18 عیار ۹7,۹04 تومان قیمت خورد. 
هر اونس طا در بازارهای جهانی 11,734 دالر بود.

قیمتنوع ارز 

3,400     دالر امریکا

3,721یورو اروپا

5,175پوند انگلیس

۹30درهم امارات

1,32۹لیر ترکیه

553یوآن چین

28 ین ژاپن

2,750دالر کانادا

3,500فرانک سوییس

11,420دینار کویت

۹15      ریال عربستان

2,730دینار عراق

56  روپیه هند

۹70رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

 ۹60,000سکه  بهار آزادی

۹64,500سکه طرح جدید

506,500سکه نیم  بهار آزادی

273,000سکه ربع بهار آزادی

 182,000سکه گرمی

11,734 انس طا

424,500مثقال طا

۹7,۹04هر گرم طای 81 عیار

برنامه بانک اقتصادنوین به مناسبت 
هفته جهانی پول 

 همزم��ان با آغ��از هفته جهان��ی پول در سراس��ر دنیا، 
برنامه های این هفته به همت بانک اقتصادنوین در کشور آغاز 
ش��د.  به گزارش »اخبار بانک«، حسن معتمدی مدیرعامل 
بانک اقتصادنوین در مراسمی که به همین مناسبت در محل 
شعبه سه راه یاسر این بانک با حضور جمعی از دانش آموزان 
برگزار شد، در تشریح جزییات برنامه های هفته جهانی پول 
گفت: این رویداد بین المللی هر س��اله به مدت دو هفته در 
ماه مارس با هدف توانمندسازی نسل آینده فعاالن بازارهای 
مالی دنیا به عنوان شهروندان فعال اقتصادی برگزار می شود 
ک��ه ب��ا هماهنگی های ص��ورت گرفته در ای��ران نیز بانک 
اقتصادنوین به عنوان متولی برگزاری مراس��م این جشنواره 
معرفی ش��ده است.  وی گفت: در جشنواره دانش، کودکان 
8تا 18 س��اله برای اتخ��اذ تصمیمات اقتص��ادی عاقانه، 
پس انداز، مهارت کاریابی و امرار معاش و در نهایت شکستن 

زنجیره فقر آموزش می بینند. 

 تفاهم نامه بانک سرمایه
 و وزارت آموزش وپرورش 

س��ند راهبردی و تفاهم نامه جام��ع همکاری میان بانک 
س��رمایه و وزارت آموزش وپرورش در راستای ارائه خدمات 
ویژه و اختصاصی بانکی به جامعه معلمان و فرهنگیان کشور، 
با حضور نمایندگان مجلس شورای اسامی، معاون و مدیران 
ارش��د وزارت آموزش وپرورش و مسئوالن بانک سرمایه به 
امضا رس��ید. به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، دراین 
مراس��م خیرال��ه بیرانوند، مدیرعامل بانک س��رمایه، انعقاد 
تفاهم نامه همکاری میان این بانک و وزارت آموزش وپرورش 
را نقطه عطفی در مس��یر تکامل و توس��عه بانک سرمایه و 
همچنی��ن ارائه خدمات نوین بانکی ب��ه جامعه فرهنگیان 
کشور دانست و گفت: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته 
و چارچوب تعریف شده در تفاهم نامه، مقرر شده است ضمن 
تعریف و ارائه خدمات اختصاصی به جامعه بزرگ فرهنگیان 
کشور، خدمات و تسهیات ویژه ای نیز در راستای توسعه و 

تقویت نظام آموزشی کشور در نظر گرفته شود.
 

با تسهیالت بانک صنعت و معدن، طرح 
توسعه شرکت تولیدی باالن صنعت 

افتتاح شد
ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��انی بان��ک صنعت و معدن 
ظرفیت این ش��رکت به بیش از 2 هزار و 700 دستگاه در 
سال می رس��د و در مراس��م افتتاح آن نعمت اللهی، عضو 
هیات مدیره و بطحایی، معاون بانکی و بین الملل این بانک 
حضور داش��تند.  در این سفر نعمت اللهی از شعبه شهرک 
صنعتی بزرگ ش��یراز دیدار کرده و پس از آن از ش��رکت 
فاتح صنعت کیمیا، تولید کننده تجهیزات شرکت های گاز 
و نفت و پتروشیمی، شرکت آریا افزار، تولید کننده قطعات 
صنعتی، رادیو پخش و قطعات فلزی و پاستیکی خودرو و 
شرکت آرا س��لولز فارس تولیدکننده کارتن و ورق کارتن 

بازدید به عمل آورد. 

اصغر قاسمی

 سهامداران اعالم کردند که
به رغم میل باطنی خود تنها به 

صرف تاکیدهای دکتر قاسمی و 
برخورد بانک مرکزی، اساسنامه را 

تصویب می کنند



»قوانین و مقررات گس��ترده 
ه��ر  در  ک��ه  تخلف های��ی  و 
یافتن��د «؛  ادام��ه  ش��رایطی 
این ش��اید بهترین تفس��یری 
باش��د که می ت��وان از وضعیت 
زمین خواری در ایران ارائه داد.

مقام معظم رهبری در دیدار 
صبح یکشنبه شان با مسئوالن 
و دست اندرکاران منابع طبیعی 
و حفظ محیط زیس��ت بار دیگر 
ب��ر لزوم توجه به اصولی تاکید 
کردند که در طول س��ال های 
گذش��ته با وجود ش��کل گیری 
قوانی��ن متع��دد در حوزه آن، 

هنوز نیاز به پیگیری دارد.
رهب��ری  صحبت ه��ای  در 
ب��ا  مقابل��ه  بح��ث  انق��اب، 
زمین خ��واری و البته مصادیق 
جدی��د آن ک��ه ایش��ان از آن 
به عنوان کوه خواری یاد کردند 

به چشم می خورد.
سخنانی که نشان از آن دارد 
حض��ور گس��ترده برخی افراد 
سوءاستفاده گر از منابع ملی و 
طبیعی کشور تا چه میزان نیاز 
به پیگیری گسترده دارد و باید 

ریشه کن شود . 
بح��ث زمین ها و مراتعی که 
در ط��ول ماه ه��ا و س��ال های 
گذش��ته از س��وی برخی افراد 
ب��ه انحص��ار درآم��ده و از آنها 
سوءاس��تفاده های غیر قانون��ی 
ش��ده است در طول سال های 
گذشته بارها در راس بسیاری 
از خبره��ا و برنامه های خبری 

قرار داشته است.
افرادی که با استفاده از نفوذ 
خ��ود و البت��ه دور زدن قوانین 
موج��ود اق��دام ب��ه مص��ادره 
زمین های��ی کرده اند که طبق 
ن��ص صریح قان��ون متعلق به 
تمام��ی مردم و حاکمیت بوده 
و هیچ بخش خصوصی حقیقی 
یا حقوقی حق دست اندازی به 

آنها را ندارد.
در  اقدام��ات  ای��ن  البت��ه 
ط��ول س��ال های گذش��ته با 
بهانه ه��ای مختلف��ی توجی��ه 
ش��ده اس��ت. بح��ث کمک به 
توس��عه یک منطق��ه از طریق 
ایج��اد پایگاه های اقتصادی یا 
گردش��گری و البته استفاده از 

ظرفیت ه��ا و زیرس��اخت های 
ب��ردن  ب��اال  ب��رای  موج��ود 
منطق��ه،  ی��ک  درآمده��ای 
بهانه های��ی بودن��د که بارها از 
س��وی سوء استفاده کنندگان از 
مناب��ع طبیعی مورد اس��تفاده 
ق��رار گرفت��ه و البته در نهایت 
هی��چ عای��دی ب��رای کش��ور 

نداشتند.
صحبت ه��ای مق��ام معظم 
رهب��ری حتی ب��ه این بهانه ها 
نی��ز توج��ه دارد ؛ جای��ی ک��ه 
ایشان هش��دار می دهند مبادا 
با اس��تفاده از بهانه هایی چون 
گس��ترش خدمات گردشگری 
ی��ا بحث های ش��بیه ب��ه آن، 
تع��دی به جنگل ه��ا و کوه ها 
درکش��ور ادامه یافته و فضای 
محیط زیس��ت ایران را تهدید 

کند.
همان طور ک��ه از پی��ش نیز 
مش��خص بود این هش��دارها 
تاثی��رات  در فض��ای کش��ور 
گس��ترده ای داش��ت، تا جایی 
در  رییس جمه��وری  ک��ه 
صحبت های روز گذش��ته خود 
رسما بارها اشاره کرده و با بیان 
اینکه بحث مقابله با مش��کات 
زیس��ت محیط��ی ربط��ی به 

جن��اح ی��ا قوه خاص��ی ندارد، 
اع��ام کرده باید تم��ام قوای 
کش��ور برای مقابله با مس��ائل 
بحرانی بس��یج ش��وند .  رییس 
قوه قضاییه نیز در دستورالعمل 
جداگانه ای که به تمام فعاالن و 
کارشناسان این قوه اباغ شده 
اس��ت اعام کرده ک��ه باید از 
تمام ظرفیت های اجبارکننده 
ش��ود  اس��تفاده  قوه قضایی��ه 
و  تمام��ی زمین خ��واران  ت��ا 
متخلفان در این حوزه با اش��د 
مجازات روبه رو ش��ده و امکان 
اجحاف و تس��هیل برایشان به 
حداقل برسد. هر چند پیگیری 
مس��ئله مقابل��ه با مش��کات 
زیست محیطی و زمین خواری 
در س��طح مدیران کان کشور 
می تواند امیدهای زیادی برای 
بهبود ش��رایط و البته محدود 
کردن فضای عملکرد متخلفان 
ایج��اد کن��د، اما گذش��ته نه 
چن��دان روش��ن مقابل��ه ب��ا 
زمین خ��واری این نگرانی را به 
وجود آورده که بار دیگر قوانین 
و قواعد موجود از سوی برخی 
متخلفان دور زده ش��ود، بحثی 
که نمایندگان مجلس نیز روی 

آن صحه گذاشته اند.

زمین خواری خأل قانونی 
ندارد

عض��و کمیس��یون عم��ران 
مجلس شورای اسامی معتقد 
اس��ت، ب��ا توجه ب��ه قوانین و 
مق��ررات گس��ترده ای ک��ه در 
طول سال های گذشته از سوی 
مجلس و دیگر مراجع ذی ربط 
ب��رای مقابله ب��ا زمین خواری 
تدوین ش��ده دیگ��ر نیازی به 
اعم��ال قوانین جدی��د وجود 
ن��دارد و تنه��ا نیاز به آن داریم 
که این برنامه ها اجرایی شوند.

مهرداد الهوتی در گفت وگو 
با »فرصت امروز«، تصریح کرد: 
بح��ث مقابله با زمین خواری از 
مجل��س  در  پی��ش  س��ال ها 
ش��ورای اس��امی مطرح شده 
و خوش��بختانه ب��ا توج��ه ب��ه 
تاکیدات وی��ژه رهبری دراین 
زمینه دستاوردهای محسوس 
و گس��ترده ای نیز به بار آورده 
اس��ت . ما در طول س��ال های 
گذش��ته قواع��دی را تدوی��ن 
کرده ای��م که می تواند با تمامی 
مس��ائل در ای��ن زمینه مقابله 

کند.
آنچ��ه در  ب��ه گفت��ه وی، 
نیاز  اصلی تری��ن  حال حاض��ر 

دراین زمینه به حساب می آید 
و البته تاکیدات رهبری دراین 
ح��وزه اس��ت، بح��ث مقابل��ه 
صحی��ح، اصول��ی و همه جانبه 
با این تخلفات از قانون است.

الهوتی ادامه داد: در صورتی 
که بین تمام مسئوالن اجرایی و 
مدیران میانی کشور این برنامه 
ج��دی به وجود  آید که باید با 
طرحی مش��ترک ب��ه مقابله با 
اف��راد و گروه هایی پرداخت که 
ث��روت مل��ی را به عنوان منابع 
خصوص��ی ش��ان به حس��اب 
می آورند قطع��ا می توان امید 
داش��ت در آین��ده ای نزدی��ک 
بحث زمین خواری ریش��ه کن 

شود.
کمیس��یون  عض��و  ای��ن 
ش��ورای  مجل��س  عم��ران 
اس��امی خاطرنش��ان ک��رد: 
کمیس��یون عم��ران مجلس و 
نماین��دگان این قوه توانایی و 
برنامه ه��ای الزم برای پیگیری 
زمین خ��واری دارن��د و قطع��ا 
مجل��س از هیچ تاش��ی برای 
ایس��تادن مقابل کسانی که با 
دور زدن قان��ون به فکر منافع 
 شخصی خود هستند فروگذار 

نخواهد کرد.
ب��ا وجود آنکه در آغاز دولت 
یازدهم، رییس جمهوری رسما 
مع��اون اول خ��ود را مس��ئول 
جدی مقابله ب��ا زمین خواران 
ک��رد و آماره��ای مس��تقل و 
غیر مس��تقل نش��ان از آن دارد 
ک��ه در طول ماه های گذش��ته 
س��رعت فعالیت زمین خواران 
کاه��ش یافت��ه و بخش��ی از 
اراضی نیز با اس��تفاده از توان 
بازدارن��ده دولت و قوه قضاییه 
باز پس گرفته ش��ده اس��ت، اما 
هن��وز تا رس��یدن ب��ه اهداف 
مدنظر کشور در توقف سرعت 
این زمین خواران، فاصله زیادی 

باقی است.
البت��ه ب��ه نظ��ر می رس��د 
یکش��نبه  روز  صحبت ه��ای 
رهبری به این فعالیت ها جانی 
دوب��اره خواهد بخش��ید تا در 
آینده ای نزدیک بتوان بخش��ی 
از اولویت های کش��ور در حفظ 
را  حاکمیت��ی  س��رزمین های 

اجرایی و نهایی کرد.

با تاکید مقام معظم رهبری و پیگیری قوای سه گانه 

روزهای بد زمین خواران در راه است؟
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آغاز پرداخت تسهیالت نوسازی 
بافت فرسوده از 3 بانک عامل 

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی از آمادگ��ی ارائه 
تس��هیات بافت فرسوده از دو بانک ملی و رفاه خبر 
داد و گف��ت: پی��ش از این بانک مل��ت برای اعطای 
5 هزار واحد تس��هیات در س��ال 93 اعام آمادگی 

کرده بود. 
به گزارش »فرصت امروز«، ایزدی، رییس شرکت 
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری روز گذشته 
از آغ��از پرداخ��ت 22 ه��زار واحد تس��هیات بافت 
فرس��وده در چند روز باقیمانده سال 93 خبر داد و 
اف��زود: در هفته های پایانی س��ال بانک ملی با اعام 
پرداخت ۱5 هزار واحد تس��هیات و بانک رفاه با 2 
ه��زار و 55۰ واحد تس��هیات آمادگی خود را برای 
پرداخت تس��هیات به بافت فرس��وده اعام کردند، 
بنابراین 22 هزار واحد تس��هیات در س��ال 93 به 

دارندگان شرایط واگذار می شود. 
وی با اش��اره به اولویت های دریافت وام 5۰، 4۰ و 
3۰ میلیون تومانی وام بافت فرس��وده اظهار داشت: 
ب��ا توجه به اینکه در س��ال جاری وقفه ای در اعطای 
این تس��هیات صورت گرفت، 35 هزار پرونده برای 
استفاده از این تسهیات وجود دارد که انبوه سازان، 
موارد تجمیعی، زنان سرپرست خانوار از اولویت های 
ارائه این وام هس��تند. س��عی کرده ایم تا حد ممکن 
مراحل اداری اخذ وام تس��هیات نوس��ازی را کوتاه 

کنیم. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی همچنین با اشاره به 
برگزاری بازارچه حامیان سرزمین من، ایران، گفت: 
ه��دف اول از برگزاری ای��ن بازارچه معرفی عملکرد 
س��ازمان های مردم نهاد و غیر دولتی است که جامعه 
ه��دف بزرگی را در فعالیت های خ��ود مدنظر دارند 
که این سازمان ها شامل س��ازمان های مردم نهاد در 
اس��تان های مختلف هس��تند. ما قصد داریم فعالیت 
این س��ازمان ها را به همه نشان دهیم و راهکار هایی 
ب��رای تقویت فعالیت ه��ای این س��ازمان ها در نظر 
بگیریم. دومین هدف ما از برگزاری بازارچه حامیان 
سرزمین من، ایران، حمایت از فعالیت این سازمان ها 
اس��ت و امیدواریم در آینده بتوانیم به تفاهم نامه ای 
برای رس��یدن به فعالیت های مش��ترک دست پیدا 

کنیم. 
وی ادام��ه داد: همچنین س��ومین ه��دف و یکی 
از مهم ترین اهداف ما آش��نایی م��ردم با مکان های 
تاریخی است که تا امروز توجه چندانی به آنها نشده 
اس��ت و عمارت مس��عودیه که محل برگ��زاری این 
بازارچه اس��ت، یکی از بناهایی است که خوشبختانه 

از گزند سودجویان در امان مانده است. 
رییس ش��رکت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی 
ش��هری با اش��اره به مش��خصات بافت های فرسوده 
گفت: فقر ش��هری، تاب آوری پایین و بحران هویت 
س��ه خصوصیت اصلی بافت های فرس��وده به شمار 

می روند. 
همچنی��ن نریم��ان مصطفای��ی، مدیرکل س��تاد 
بازآفرینی ش��هری در ادامه این نشست با بیان اینکه 
974 س��کونت گاه غیررس��می در 9۱ ش��هر کشور 
شناسایی شده اس��ت، افزود: 6 میلیون و 3۰۰ هزار 
نف��ر در ای��ن مناطق زندگی می کنن��د. از بین 974 
سکونت گاه غیررس��می 432 محله به عنوان محات 
دارای کالب��د اجتماعی و اقتصادی انتخاب ش��ده اند 
که البته ش��هر تهران در بین این 9۱ شهر شناسایی 

شده نیست. 

معرفی مقصر 
گران فروشی بلیت هواپیما 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با تاکید بر اینکه  
گران فروش��ی بلیت هواپیما در ایام اوج س��فر زیر سر 
آژانس های متخلف اس��ت، گفت: ساختار اداری مالی 
سازمان هواپیمایی باید تغییر کند تا سازمان به عنوان 

مرجع نظارتی اقتدار بیشتری داشته باشد. 
 به گزارش فارس، مقصود اس��عدی س��امانی درباره 
نظ��ارت ب��ر عملکرد ش��رکت های هواپیمایی در ایام 
نوروز اظهار داش��ت: تاش می کنیم نظارت جامع بر 
عملک��رد ایرالین ها، ارائه کیفیت خدمات مناس��ب و 

اعمال نرخ های قانونی وجود داشته باشد. 
وی در پاسخ به این گفته که همه شرکت ها مدعی 
رعایت قانون هستند، اما در اوج سفر قبلی ) سفر های 
اربعی��ن( ع��ده ای قانون گریزی کردن��د، توضیح داد: 
مشکلی که چندی پیش  در ایام اربعین رخ داد و در 
چند پرواز،  بلیت با نرخ بیش از حد معمول و گران تر 
فروخته شد ، ناشی از قانون گریزی آژانس های فروش 
بلیت هواپیما و برخی سایت  های اینترنتی فروش بلیت 
غیرمعتبر بود. دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با 
تاکید بر اینکه مردم فقط از آژانس  های معتبر فروش 
بلیت و دارای مجوز س��ازمان هواپیمایی، خرید بلیت 
هواپیم��ا را انج��ام دهند، گفت: مش��کاتی که هر از 
گاهی در ش��رایط پیک س��فر  برای بلیت  های هواپیما  
رخ می دهد، ناش��ی از همین تخلفات آژانس ها است. 
اس��عدی س��امانی مدعی شد: شرکت های هواپیمایی 
نمی خواهن��د خ��اف مق��ررات س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری اق��دام کنند، اما برخ��ی آژانس های طرف 
قرارداد، تخلفاتی انجام می دهند که باید طبق قانون 

با آنها برخورد شود. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی افزود: تمرکز 
تصمیم گیری و سیاست گذاری در صنعت حمل و نقل 
هوایی می تواند کمک بس��زایی در روان س��ازی ارائه 
خدمات به مسافران و افزایش کیفیت خدمات داشته 
باشد که در حال حاضر ایرالین ها با این مشکل مواجه 

هستند. 
اس��عدی س��امانی اف��زود: در راس��تای هماهنگی 
س��فر های ن��وروزی، انجمن ش��رکت های هواپیمایی 
جلس��ات مختلفی با ش��رکت های هواپیمایی برگزار 
کرده است و شرکت ها وعده داده اند نهایت تاش خود 
را برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران داشته باشند. 
دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی با تاکید بر 
اینک��ه  س��اختار اداری - مال��ی س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری مش��کل دارد، اضافه کرد: قانون هواپیمایی 
کش��وری متعلق به س��ال ۱328 اس��ت؛ باید ساختار 
اداری - مالی سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کند 
تا سازمان به عنوان مرجع نظارتی اقتدار بیشتری پیدا 
کند و بتواند با قانونگذاری روان،  کارشناسان بهتری 
را جذب کرده و جهت ارائه خدمات و نظارت بیشتر 

بر حمل و نقل هوایی کمک کند. 

جزییات تغییرات سوختی ناوگان 
حمل ونقل عمومی جاده ای

رییس س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای با 
اشاره به فعالیت 96 هزار دستگاه ناوگان حمل ونقل 
عمومی مسافر گفت: سهم ناوگان حمل ونقل عمومی 

در تصادفات جاده ای کم است. 
به گزارش فارس، داود کشاورزیان گفت: 2۰ هزار و 
5۰۰ دستگاه اتوبوس، 38 هزار دستگاه مینی بوس و 
38 هزار سواری کرایه نسبت به جابه جایی مسافر در 
حمل و نقل عمومی برون شهری انجام وظیفه می کنند. 
وی درباره خواب آلودگی، سرعت غیر مجاز و انحراف 
به چپ که بیشترین عامل تصادفات رانندگی هستند و 
برنامه سازمان راهداری برای کنترل ناوگان حمل ونقل 
عمومی افزود: آمار و ارقام این گونه نشان می دهد که 
سهم ناوگان حمل ونقل عمومی در تصادفات به نسبت 

حضورشان در جاده ها کم است. 
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان 
اینکه هم اکنون 4۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف در 
جاده ه��ا فعالند یادآور ش��د: ح��دود 34 هزار و 5۰۰ 
کیلومتر راه شریانی در کشور داریم و اولویت سازمان 
راهداری است که راه های شریانی کشور را مجهز به 
دوربی��ن ثبت تخلفات کند. خوش��بختانه مجوزهای 
الزم اخذ ش��ده و امیدواریم از س��ال جدید اقدام به 

نصب دوربین های جدید کنیم. 
وی افزود: استفاده از GPS برای ناوگان حمل و نقل 
عمومی مسافر و باری کشور مطرح است. دستگاه های 
مختلف اعم از سازمان راهداری- پلیس راهور و وزارت 

نفت عاقه مند هستند که این کار انجام شود. 
کش��اورزیان بی��ان کرد: طب��ق مصوبه دولت از اول 
اردیبهشت دیگر کارت های سوخت ناوگان حمل ونقل 
عمومی جاده ای که عمدتا دیزلی هس��تند براس��اس 
پیمایش ش��ارژ می ش��وند در حقیقت میزان پیمایش 
در اردیبهش��ت ماه مبنای میزان ش��ارژ س��وخت آنها 
در خردادماه خواهد ش��د. در زمینه میزان س��وخت 
اگر راننده ای فعالیت بیش��تری داش��ته باش��د دیگر 
محدودیت سوخت را نخواهد داشت و هر میزانی که 
فعالیت کند سوخت در اختیارش قرار داده می شود. 
وی ادام��ه داد: GPS ب��رای خ��ود رانن��دگان هم 
یکسری امکاناتی را فراهم می کند. شاید الزم نباشد 
همه اتوبوس ها مقابل پلیس راه بایستند و از این طرف 
جاده به آن طرف بروند تا ساعت بزنند. آنها می توانند 
با GPS نصب شده، راه خود را ادامه دهند اما چنانچه 
تخلفی داش��ته باش��ند، سیس��تم دیتا را به پلیس راه 
منتق��ل می کن��د و وقتی اتوبوس به پلیس راه نزدیک 
می ش��ود دستگاه هشدار می دهد که اتوبوس نزدیک 
ش��ده و بالطب��ع پلیس اتوب��وس را متوقف می کند تا 
اعمال قانون ش��ود.  کش��اورزیان درباره قیمت بلیت 
ناوگان  مسافری در ایام نوروز 94 گفت: هر سال هزینه 
بلی��ت اتوبوس ه��ای نوروز 2۰ ت��ا 25 درصد افزایش 
می یافت که معموال بعد از نوروز دوباره به بهای قبلی 
باز می گشت و پس از گذشت حدود ۱4 روز نرخ جدید 
بلیت های سال جدید اعام می شد. در سال 93 این 
روی��ه را تغیی��ر دادیم و افزایش��ی که در نوروز اعمال 
شد، پس از تعطیات به شکل گذشته برنگرداندیم. 

عب��اس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی 
با بیان اینکه توس��عه صندوق های زمین و 
س��اختمان برای رونق مسکن از محورهای 
اصلی برنامه های این وزارتخانه در سال 94 
است، گفت: بخش عمده ای از طرح جامع 
مس��کن و توزی��ع جغرافیای��ی آ ن نهایی و 

برنامه مفصلی نیز برای تامین زمین مطابق 
با طرح جامع توس��ط سازمان ملی زمین و 

مسکن تهیه شده است. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و 
شهرسازی، عباس آخوندی در جلسه نشست 
ساالنه مدیران کل راه و شهرسازی استان های 

سراسر کشور که ۱7 اسفند با حضور جمعی 
از معاون��ان وزی��ر راه و شهرس��ازی برگ��زار 
ش��د، بهس��ازی بافت های فرسوده را یکی از 
سیاس��ت های عمده وزارت راه و شهرسازی 
ب��رای س��ال آین��ده دانس��ت و اظه��ار کرد: 
بانک ه��ای عامل به تدریج در حال پرداخت 
تسهیات بهسازی بافت فرسوده هستند که 
سال آینده باید وارد مرحله اجرایی بهسازی 
شویم. البته این موضوع نیاز به آموزش نیروی 
انسانی و آشنایی مدیران کل راه و شهرسازی 
استان ها دارد، به گونه ای که مدیران کل باید 

وارد جزییات شوند و از کلیات عبور کنند. 

شهرهای جدید باید با در نظر گرفتن 
اشتغال مکان یابی شوند

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ه مکان یابی 
ش��هرهای جدی��د اش��اره ک��رد و گفت: 
بای��د  را  مکان یاب��ی ش��هرهای جدی��د 
به گون��ه ای تعیی��ن کنی��م ک��ه ام��کان 
اش��تغال در آنها فراهم باش��د. حال آنکه 
هدف گذاری برای س��کونت در س��واحل 
دری��ای عم��ان و خلیج فارس که ظرفیت 
اش��تغال در این مناطق وجود دارد نکته 

بس��یار مهمی اس��ت. 
آخون��دی با بیان اینک��ه عاوه بر تامین 
زمی��ن، موضوع س��اخت مس��کن نیز باید 
مورد توجه باشد، گفت: توسعه صندوق های 
زمی��ن و س��اختمان و همچنین نهادهایی 
ک��ه بتوانند وضعیت بازار مس��کن را رونق 
دهند همزمان در س��ال آینده در دس��تور 
کار قرار دارد که در این حوزه مدیران کل 
راه و شهرس��ازی اس��تان ها باید با مفهوم 
این صندوق ها آش��نا ش��وند، زیرا یکی از 
محوره��ای اصل��ی برنامه ه��ای وزارت راه 
و شهرس��ازی در س��ال 94 توس��عه ای��ن 

صندوق ها خواهد بود. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از اظهارات��ش با 
اش��اره به اینکه برنامه مفصلی برای تامین 
زمین مطابق با طرح جامع توسط سازمان 
ملی زمین و مسکن تهیه شده است، گفت: 
بخش عمده ای از طرح جامع مسکن نهایی 
ش��ده ک��ه گروه های کم درآمد و متوس��ط 
جامع��ه را در ب��ر می گی��رد، ضم��ن اینکه 
توزیع جغرافیایی آن هم انجام شده است. 

تسهیالت 3۵۰ میلیون دالری 
صندوق توسعه ملی برای بندر 

چابهار در سال آینده
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه 
س��ال آینده وضعیت بهتری در حوزه راه و 
راه��داری داریم، گف��ت: باوجود تنگناهای 
مال��ی بودج��ه وزارتخان��ه در ح��وزه ملی 
35 درصد رش��د داش��ته که مناسب است، 
اف��زون ب��ر ای��ن از محل بن��د »ل« تبصره 
5 قان��ون بودجه 94 که مجوز اس��تفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی داده شده امکان 
اس��تفاده از منابع ای��ن صندوق با تضمین 
س��ازمان های مربوطه وج��ود دارد. در این 
راس��تا در س��ال آینده 35۰ میلیون دالر 
از صندوق توس��عه ملی برای بندر چابهار 
ب��ا تضمی��ن س��ازمان بن��ادر و دریانوردی 

تسهیات دریافت می شود. 
آخوندی با بیان اینکه اس��تفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملی حتی برای طرح های 
ب��زرگ آزادراهی با تضمین س��ازمان های 
مربوطه امکان خوبی را برای توسعه فراهم 
می کند، گفت: ادارات کل راه و شهرسازی 
اس��تان ها می توانن��د برای طرح های بزرگ 
استانی از ظرفیت صندوق توسعه استفاده 
کنن��د. وی گف��ت: همچنی��ن 2 میلی��ون 
ت��ن س��همیه قی��ر در اختی��ار وزارت راه و 
شهرس��ازی قرار گرفته ک��ه می تواند برای 
آس��فالت ۱5 ه��زار کیلومت��ر از جاده های 

کشور مورد استفاده قرار گیرد. 
وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه 
وضعیت منابع وزارتخانه با وجود تنگناهای 
مال��ی در ح��وزه راه ها برای س��ال آینده بد 
نیست، گفت: وضعیت حوزه بنادر و ریلی در 
سال آینده بهتر از سال جاری خواهد بود و با 
استفاده از امکانی که بند ل تبصره 5 قانون 
بودجه 94 در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار داده اعتبارات بیشتری برای سال آینده 

در اختیار وزارتخانه قرار می گیرد. 
آخون��دی در بخش دیگری از اظهاراتش 
ب��ه خ��روج مس��کن از رکود اش��اره کرد و 
گف��ت: امیداوری��م با رفع مش��کات مالی 
بانک ه��ا برای ارائه تس��هیات مس��کن تا 
پایان س��ال جاری، سال آینده شاهد خروج 

از رکود در بخش مسکن باشیم. 

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد 

توسعه صندوق های زمین و ساختمان برای رونق مسکن در سال ۹۴ 

جواد هاشمی



ای��ن روزها موضوع لبنیات و 
قیمت ه��ای آن در بازار مصرف 
به یک دغدغه برای مسئوالن، 
مصرف کنن��دگان  و  فع��االن 
تبدیل ش��ده است. اوایل هفته 
ب��ود که گزارش��ی درباره اما و 
اگر خرید تضمینی ش��یر تهیه 
کردی��م و به ط��ور مفص��ل به 
چرای��ی و چگونگی ورود دولت 
ب��ه بح��ث خرید ش��یرخام از 

دامداران پرداختیم. 
اما گویا هزینه دولت در این 
زمینه هم نتوانست بازار آشفته 
لبنیات را حل کند. اکنون طبق 
گفت��ه برخ��ی از منابع خبری، 
موج گرانی به مصرف کننده ها 
رس��یده و می رود که برخالف 
خواس��ت مس��ئوالن، سالمت 
جامعه، مصرف لبنیات را با یک 
شیب نزولی مواجه کند. این در 
حالی است که هم اکنون سرانه 
مصرف لبنیات در ایران تقریبا 
یک س��وم میانگی��ن جهان��ی 
است و دست اندرکاران در نظر 
دارند این عدد را به اس��تاندارد 

موردنظر نزدیک کنند. 
اگر یک نگاه کلی به مجموعه 
تولید شیر در کشور بیندازیم، 
افت وخیزهای فراوانی را در این 
صنعت بزرگ مشاهده خواهیم 
کرد که الحق واالنصاف شایسته 
این قش��ر زحمتکش نیس��ت. 
اوایل تیرماه س��ال گذشته بود 
که شرکت پشتیبانی امور دام، 
ارائه علوفه یارانه ای به دامداران 
را از فهرس��ت حمایت��ی خود 
خارج کرد و به جای آن وعده 
یاران��ه 300میلیاردتومان��ی را 
داد. بگذری��م از دردس��رهای 
فراوان��ی که دام��داران را برای 
قیمت  مابه التف��اوت  گرفت��ن 
ش��یرخام درگی��ر کرد، کمبود 
نقدینگ��ی و انحص��ار در بازار 
علوفه، برخی از تولیدکنندگان 
بزرگ را هم تا مرز ورشکستگی 

پیش برد. 
داستان تا جایی ادامه داشت 
ک��ه چند صد نف��ر از دامداران 
کش��ور در اسفند سال گذشته 
صنع��ت،  وزارت  مقاب��ل  در 
مع��دن و تجارت جمع ش��دند 
و ح��ق خ��ود را از مس��ئوالن 
طل��ب کردن��د. ام��روز ه��م با 
توج��ه ب��ه هزینه ه��ای تمام 
ش��ده و حاشیه س��ود، قیمت 
ش��یرخام از طرف نمایندگان 
ای��ن بخش، 1520تومان برای 
ه��ر کیلوگرم تعیین ش��د. اما 
ای��ن عدد ب��ا چانه زنی س��تاد 
تنظی��م بازار ب��ه 1440تومان 
کاهش یافت. دامداران در این 
برهه ب��ه همین میزان قناعت 
کردن��د و از اینج��ا به بعد همه 
چی��ز ب��ه کارخانه ه��ای لبنی 
مربوط می شد. هنوز مشکالت 
دامداران حل نشده، مشکالت 

کارخانه ه��ا در این میان س��ر 
درآورد. 

ضدونقیضرسانهای
البت��ه کارخانه ها هم توجیه 
و تفس��یر خودش��ان را دارن��د 
ک��ه در ج��ای خود ش��نیدنی 
اس��ت. آنها هم درس��ت مانند 
تولیدکنن��دگان اصناف دیگر، 
ب��ا محدودیت ها و کمبودهایی 
روب��ه رو هس��تند. لبنیاتی ه��ا 
افزای��ش  اگرچ��ه  معتقدن��د 
قیمت ه��ا تاثی��ر منفی بر بازار 
مص��رف می گ��ذارد ام��ا برای 
پای��داری تولی��د و جلوگیری 
از ورشکس��تگی کارخانه ها به 
ناچ��ار باید قیمت ها را افزایش 

داد. 
ب��ر ای��ن اس��اس، س��ازمان 
افزای��ش  اج��ازه  حمای��ت 
15درص��دی محصوالت لبنی 
را ص��ادر کرده و از این طریق، 
ب��اری از مش��کالت کارخان��ه 
برخ��ی  گوی��ا  برداش��ت.  را 
تولیدکنن��دگان ب��ه این اندازه 
قناع��ت نکردند و قیمت برخی 
از محصوالت ش��ان را بی��ش از 
می��زان تعیین ش��ده، افزایش 
دادند. طبق گزارشی که ایسنا 
منتشر کرده، لبنیاتی ها از 10 
روز پی��ش محصوالت تولیدی 
خ��ود را با هم��ان قیمت های 
جدید و افزایش یافته روانه بازار 
می کنن��د و حت��ی از اوایل این 
هفته هم کارخانه های دیگری 
به جمع افزایش قیمت ها اضافه 
شدند و محصوالت شان را گران 

کردند. 

در این گزارش آمده اس��ت: 
»ه��ر لیتر ش��یر اس��تریل که 
2500 توم��ان در بازار مصرف 
عرضه می ش��د، از ابتدای هفته 
ج��اری 300 توم��ان افزایش 
یاف��ت و 2800 تومان فروخته 
امس��ال  ابت��دای  می ش��ود. 
قیمت ش��یر کم چ��رب بطری 
ح��دود 1600 توم��ان بود که 
ب��ا احتس��اب 15درصد مجوز 
افزایش از دهم تیرماه هر بطری 
ش��یر کم چ��رب در نهایت باید 
1840 تومان فروخته می ش��د 
اما کارخانه های لبنی در همان 
ابتدا به پیش��واز افزایش قیمت 
ش��یر رفتند و هر بطری ش��یر 
کم چ��رب را ب��ه 2 هزار تومان 
افزای��ش دادن��د و حاال پس از 
گذشت هشت ماه کارخانه های 
لبن��ی مج��ددا قیمت ش��یر را 
در بس��ته بندی های مختل��ف 
افزایش دادن��د، به گونه ای که 
قیمت شیر کم چرب بطری  در 
اواخر هفته گذش��ته به 2500 

تومان افزایش یافت.«
ای��ن گ��زارش به ش��دت از 
دس��تگاه های نظارتی از جمله 
س��ازمان حمایت انتقاد کرده 
و گفت��ه ک��ه ب��ا وج��ود اینکه 
این س��ازمان به صنایع اخطار 
داده و اع��الم ک��رده ک��ه ب��ا 
متخلف��ان برخورد خواهد کرد 
س��کوت اختیار کرده و فعالیت 
سودجویان در این آشفته بازار 

نابسامان رونق گرفته است. 
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه 
در گ��زارش ف��ارس، درس��ت 
برخ��الف این موضوع نوش��ته 

ش��ده، به گونه ای که س��ازمان 
حمایت را عامل کاهش قیمت 
بسیاری از کارخانه ها می داند. 
این گزارش می افزاید: »اگرچه 
طب��ق تذکر س��ازمان حمایت 
ای��ن تولیدکنن��دگان متخلف 
بای��د ش��نبه هفت��ه گذش��ته 
یعن��ی 9 اس��فندماه قیم��ت 
کاه��ش  را  محصوالت ش��ان 
می دادن��د اما پس از یک هفته 
تاخیر سرانجام به این کار اقدام 

کردند.«

فقط15درصد
با توجه به مطالب ذکر شده، 
آش��فتگی در بازار لبنی محرز 
و محسوس است. دبیر انجمن 
صنای��ع لبن��ی در گفت وگو با 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»طبق توافق��ی که کارخانه ها 
در تیرماه انجام دادند، قرار شد 
15درصد به قیمت محصوالت 

اضافه شود.«
می افزای��د:  باک��ری  رض��ا 
»انجم��ن صنای��ع لبن��ی ن��ه 
ای��ن زمین��ه  مداخل��ه ای در 
انج��ام می دهد و ن��ه ارتباطی 
با این موضوع دارد. به عبارتی 
سازمان حمایت مسئول نظارت 
ب��ر قیمت هاس��ت و انجمن در 
این زمینه مس��ئولیتی نخواهد 
داش��ت.« ب��ه گفت��ه باکری، 
اگر ط��رح قیمت گذاری درب 
کارخان��ه اجرایی ش��ود، تمام 
مش��کالت ب��ازار ح��ل خواهد 
شد. این طرح در دست بررسی 
اس��ت و امیدواریم که به زودی 

ابالغ شود. 

افزایشقیمتتاپایان
سال،ممنوع

س��ازمان  س��خنگوی  ام��ا 
حمای��ت در ارتباط با افزایش 
قیمت لبنیات در روزهای اخیر 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
»س��کوت س��ازمان حمایت به 
هی��چ عن��وان صحت ن��دارد و 
این گونه خبرها شایعه س��ازی 

علیه سازمان است.«
اظه��ار  کاوه  غالمرض��ا 
می کن��د: »اگرچه در مقطعی 
قیمت ه��ا بی��ش از حد قانونی 
افزای��ش یافت ام��ا با قاطعیت 
این سازمان دوباره تمامی آنها 
به حالت اول برگشت و اکنون 
لبنی��ات با هم��ان قیمت های 
از پی��ش تعیی��ن ش��ده توزیع 

می شود.«
ب��ه گفت��ه کاوه، واحده��ای 
لبن��ی اجازه هیچ گونه افزایش 
قیمت تا پایان س��ال را ندارند 
و چنانچ��ه کارخانه ه��ا مدعی 
هستند باید نرخ محصوالتشان 
بیش از اینها باشد باید مدارک 
مس��تدل خ��ود را به س��ازمان 
ارائ��ه کرده و منتظر باش��ند تا 
س��ال 94 ب��رای قیمت جدید، 

تصمیم گیری شود. 
بنابرای��ن طب��ق گفت��ه این 
مقام مس��ئول، گویا کارخانه ها 
در نبرد بازار، در مقابل سازمان 
حمایت کوتاه آمده و قیمت ها 
را به حالت اول برگرداندند. اما 
فعاالن این عرصه تا پایان سال 
باید دور افزایش قیمت و سود 
بیش��تر را خط بکشند. این در 
حالی است که به گفته محمد 
فرب��د، نای��ب ریی��س انجمن 
صنای��ع فرآورده ه��ای لبن��ی 
ای��ران، ب��ا ای��ن روال قیمتی 
اضمح��الل  ب��ه  رو   صنع��ت 

می رود. 
اگ��ر به صورت ریش��ه ای به 
موض��وع نگاه کنی��م، کاهش 
هزینه ه��ای دامداران و به تبع 
آن، نزول قیمت ش��یرخام ارائه 
ش��ده ب��ه کارخانه ه��ا بهترین 
گزین��ه برای رضایت دو طرف 
ماجراس��ت و از س��وی دیگر، 
مصرف کنن��ده نی��ز ب��ا قیمت 
پایین ت��ری محصوالت لبنی را 
تهیه می کند. اما این راهکار نیز 
با موانع و مصائبی روبه روس��ت 
که از حوصله این گزارش خارج 

است. 
حال باید دید که فشار دولت 
ب��رای نگهداری قیمت ها روی 
مرز ورشکس��تگی تا چه زمانی 
موف��ق خواهد بود؟ آیا س��ال 
آین��ده نوبت پی��روزی صنایع 
لبن��ی اس��ت یا باز ه��م باید با 
همین قیمت ه��ا کنار بیایند؟ 
تکلی��ف مصرف کننده در این 
می��ان چه خواهد ش��د؟ اینها 
س��واالتی است که برای یافتن 
پاسخ ش��ان باید تا سال آینده 

صبر کرد. 

سخنگویسازمانحمایت:

کارخانه های لبنی مدارک خود را برای 
افزایش قیمت ارائه دهند

سهشنبه
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تخفیف۲5درصدیمحصوالت
شیالتیدرآستانهنوروز

 یک مقام مس��ئول در س��ازمان ش��یالت کش��ور 
گف��ت: در حال حاض��ر عرضه محصوالت ش��یالتی 
در فروش��گاه های زنجیره ای و نمایش��گاه های بهاره 

به طور متوسط با 25 درصد تخفیف انجام می شود.
عیسی گلش��اهی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
افزای��ش 15 تا 20 درصدی قیمت آبزیان در مقاطع 
پایانی سال منطقی است، اظهار داشت: به طور کلی 
نه تنها هیچ گزارش��ی از افزای��ش قیمت در مقاطع 
پایانی س��ال به دست ما نرس��یده، بلکه قیمت های 

برخی محصوالت نیز کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: در ح��ال حاضر عرضه محصوالت 
شیالتی در فروشگاه های زنجیره ای و نمایشگاه های 
به��اره براس��اس هماهنگی های��ی که ب��ا واحدهای 
فرآوری ش��ده، به طور متوسط با 25 درصد تخفیف 

انجام می شود.
گلش��اهی ب��ا بی��ان اینکه ما امس��ال نمایش��گاه 
مج��زا برگزار نکردی��م و واحدها موظف ش��دند در 
نمایش��گاه های به��اره حض��ور پی��دا کنن��د، گفت: 
محص��والت تخفیف خورده، آماده به طبخ و ش��امل 
انواع محصوالت فرآوری ش��ده، فیله شده، فیله های 
بدون اس��تخوان، استیک و... هس��تند ضمن اینکه 
قیمت کنس��رو نیز به طور متوسط حدود 20 درصد 

کاهش یافته است.

درآمد310میلیوندالری
صادراتشیالتی

رییس سازمان شیالت ایران با بیان افزایش درآمد 
صادراتی ش��یالت امسال گفت: سال 92 مبلغ 300 
و امس��ال 310 میلیون دالر از صادرات ش��یالتی به 

دست آمده است. 
حس��ن صالحی، رییس سازمان ش��یالت ایران در 
گفت وگ��و با فارس در مورد می��زان صادرات آبزیان 
گفت: س��ال 92 حدود 300 میلیون دالر و امس��ال 
ب��ا ح��دود 10 میلی��ون دالر افزایش ح��دود 310 
میلی��ون دالر درآم��د از محل ص��ادرات محصوالت 

شیالتی حاصل شده است. 
صالحی گفت: تولید آبزیان کش��ور در س��ال 92 
حدود 850 هزار تن ب��ود که 70 هزار تن آن صادر 
شده و امسال هم تولید آبزیان نزدیک 900 هزار تن 
بوده که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بیش 

از مقدار سال 92 محصول شیالتی صادر شود. 
رییس س��ازمان ش��یالت در مورد صادرات آبزیان 
به روس��یه گفت: بعد از صادرات ق��زل  آال و میگو به 
روس��یه، هنوز محصول آبزی جدیدی به این کشور 
صادر نش��ده اس��ت. وی با بیان اینک��ه چند هیات 
روسی در یک هفته گذشته برای بازدید از تولیدات 
آبزیان به ایران سفر کرده بودند، اظهار داشت: با این 
سفر بس��تر بسیار خوبی فراهم ش��ده و به صادرات 

آبزیان به این کشور امیدوارم هستیم. 
وی ب��ا بیان اینکه دول��ت تمایلی به ورود به بحث 
قیمت ه��ا در مورد صادرات آبزیان به روس��یه ندارد، 
گفت: دول��ت فقط تالش می کند ت��ا روند صادرات 
به روس��یه را تس��ریع کند و درصدد است تا مسائل 

مربوط به قیمت ها توسط خود تجار حل شود. 

آجیلوخشکبار
قیمتمصوبندارد

رییس اتحادیه آجیل و خش��کبار تهران گفت: در 
ح��ال حاضر، قیم��ت مصوبی برای ف��روش آجیل و 
خشکبار نداریم و قیمت این محصوالت شناور است. 
مصطفی احم��دی در گفت وگو با ایرنا درخصوص 
قیمت گذاری آجیل ش��ب عید افزود: به طور طبیعی 
در روزهای پایانی سال به دلیل افزایش تقاضا، قیمت 
آجیل و خش��کبار افزایش می یابد زیرا تعیین کننده 

نرخ این محصوالت عرضه و تقاضا است. 
وی با بیان آنکه نرخ آجیل و خش��کبار براس��اس 
کیفیت قیمت گذاری و عرضه می شود، تصریح کرد: 
البته اتحادیه فاکتورهایی را برای شناس��ایی قیمت 
متناسب بر کیفیت دارد که در صورت عدم توجه به 

آن با گرانفروشان برخورد خواهد شد. 
به گفته وی، طبق قانون، آجیل فروشان می توانند 
روی فاکت��ور خری��د محصوالت فرآوری ش��ده 10 
درصد س��ود لحاظ کنند، ضمن آنکه امکان دریافت 
س��ود 10درصدی روی فاکتور محصوالت خام برای 

فرآوری آنان نیز وجود دارد. 
وی تاکید کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم 
پس��ته در عمده فروشی ها بین 35 تا 55 هزار تومان 
در نوسان اس��ت که این محصول با 10 درصد سود 
در خرده فروش��ی ها به مش��تریان عرضه می شود. به 
گفته احم��دی، درصورتی که واحدهای عرضه آجیل 
و خشکبار س��ود بیشتری را لحاظ کنند با متخلفان 

برخورد خواهد شد. 
وی گف��ت: خش��کبار برحس��ب کیفی��ت و اندازه 
نرخ های متفاوتی دارد، به طوری که خشکبار مخلوط 
با س��ایزهای مختلف دارای قیمت نرمال اس��ت، اما 
خش��کبار برخی خرده فروش��ی های خاص به دلیل 
یکس��ان بودن اندازه و باال بودن کیفیت محصوالت 
از قیمت باالتری نس��بت به دیگر واحدها برخوردار 
اس��ت و به طور معم��ول این مراکز مش��تریان ویژه 
دارند، بنابراین نباید تعداد اندک آجیل فروش��ی های 

خاص را با تمام آجیل فروشی ها یکسان دانست. 

پرداخت1۸میلیاردازاعتبارات
دریاچهارومیهبرایایجادگلخانه

رییس س��ازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی 
از پرداخ��ت هزین��ه 120میلیاردریال��ی برای طرح 
آبیاری نوین آذربایجان ش��رقی در س��ال جاری خبر 

داد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی جهادکش��اورزی 
آذربایجان ش��رقی، کریم مهری در جلس��ه کارگروه 
آب و کش��اورزی شهرستان بناب با بیان این مطلب 
افزود: در س��ال جاری 180 میلی��ارد ریال نیز برای 
ایجاد فضاهای گلخانه ای در اس��تان از محل احیای 

دریاچه ارومیه به این استان پرداخت شده است. 
وی با تاکید بر اینکه مش��کالت مربوط به دریاچه 
ارومی��ه و ریزگردهای آن یک تهدید جدی اس��ت، 
اضافه کرد: افزایش شوری آب چاه ها ناشی از عواقب 
اس��تفاده غیرمجاز از منابع زیرزمینی اس��ت و مردم 
بای��د در صورت مش��اهده برداش��ت آب از چاه های 
غیرمجاز مراتب را اطالع دهند تا این پدیده طبیعی 

کاهش یابد. 
رییس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان در ادامه 
از اختص��اص 4 میلی��ارد و 600 میلیون ریال اعتبار 
برای اجرای برنامه های فرهنگ س��ازی خبر داد. وی 
بر ضرورت تغییر الگوی کشت نیز تاکید کرد و گفت: 
باید درخصوص احیای دریاچه ارومیه با همت جدی 
مسئوالن مردم نیز نهایت همکاری را داشته باشند. 

کمبودگوشت،بهانهایبرای
گرانفروشی

درحالی ک��ه رییس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی 
ته��ران گرانی علوفه و قاچاق دام را مهم ترین دالیل 
کمب��ود و افزایش قیمت گوش��ت گوس��فند عنوان 
کرده، مدیرعام��ل اتحادیه دامداران می گوید: برخی 
برای گران فروشی و س��ودجویی از محل واردات، به 

کمبود گوشت قرمز دامن می زنند. 
س��عید س��لطانی اظهار کرد: گرچ��ه علوفه های 
خش��بی مانن��د ذرت علوف��ه ای و دان��ه ای ، کلش 
گن��دم و یونجه ب��ا افزایش قیم��ت باالیی مواجه 
ش��دند و گاهی به دو یا چند برابر قیمت گذش��ته 
رس��یدند اما این مش��کالت در کنار دیگر مس��ائل 
مانن��د قاچاق دام، دلیلی بر کمبود دام و گوش��ت 

قرمز در کشور نیست. 
وی اف��زود: برخی به دنبال فراهم کردن بس��تری 
هس��تند تا با نش��ان دادن کمبود گوشت در کشور 
بتوانن��د ای��ن محص��ول را گران تر بفروش��ند و در 
این میان عده ای خاص هس��تند ک��ه مانند دالالن، 
واس��طه ها و چوب داران در ایام خاصی مانند ش��ب 
عی��د به افزایش قیمت محصوالت کش��اورزی مانند 

گوشت دامن می زنند. 
مدیرعام��ل اتحادیه مرکزی دام��داران ادامه داد: 
عده ای دیگر نیز هس��تند که در ای��ن میان با دامن 
زدن به کمبود دام و گوش��ت تنه��ا عطش برخی را 
ب��رای واردات زیاد می کنند، درحالی که دام ها حتی 
اگ��ر فروخته هم ش��وند ب��ه بازار تزریق می ش��وند؛ 
بنابرای��ن فروختن دام دلیلی ب��ر کمبود آن در بازار 

نیست. 
به گزارش ایس��نا، س��لطانی تصریح کرد: درحالی 
قاچاق دام س��بک از مرزهای غربی را به عنوان یکی 
از دالیل کمبود دام و گوش��ت گوسفندی در کشور 
مط��رح می کنند که با توجه ب��ه آزاد بودن صادرات 
دام س��بک که هم اکنون نیز به دلیل م��ازاد تولید، 
روی دس��ت دام��داران باقی مان��ده توجیه��ی برای 
صادرکنن��دگان ن��دارد و آن را به ص��ورت قاچاق از 

مرزها خارج می کنند. 

وارداتبرنجبایدبراساسنیازباشد

عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجل��س گفت: در 
راس��تای حمایت از تولیدات داخلی ضروری اس��ت 
که واردات برنج براس��اس میزان آمار و برنامه ریزی 

انجام شود. 
هدای��ت اهلل میرمرادزهی در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران افزود: واردات برنج باید براس��اس میزان 
نیاز و کمب��ود تولید داخلی صورت گیرد. وی تاکید 
کرد: چنانچ��ه میزان واردات برنج ب��ا برنامه ریزی و 
بر حس��ب نیاز انجام  ش��ود کمبود و افزایش قیمتی 
در بازار نخواهیم داشت و تولیدکنندگان داخلی نیز 

متضرر نخواهند شد. 
میرمرادزه��ی بر ضرورت به کارگی��ری روش های 
نوی��ن آبیاری در بخش کش��اورزی تاکی��د و اظهار 
کرد: یکی از راهکارهای مقابله با کم آبی در مناطق 
خش��ک استفاده از سیس��تم های آبیاری تحت فشار 

است. 
نماین��ده س��راوان یادآور ش��د: دول��ت در زمینه 
حمای��ت از سیس��تم های آبیاری تحت فش��ار بیش 
از 85 درص��د اعتبارات را تامی��ن خواهد کرد و 15 

درصد آن برعهده کشاورز است. 

خبـــر

وحیدزندیفخر

شیالت

بــازار

اتحادیه سراس��ری  مدیرعامل 
صنایع لبنی کش��ور گفت: پس از 
اج��رای قانون هدفمندی یارانه ها 
ح��دود 40درص��د کارخانه های 
لبنی کش��ور تعطی��ل و از چرخه 

تولید خارج شده اند. 
در  اس��ماعیلی  محمدرض��ا 
گفت وگ��و ب��ا ایرنا اف��زود: طبق 
آخری��ن آم��ار به دلی��ل تعطیلی 
برخ��ی کارخانه ها و کاهش توان 
تولید، ورودی ش��یر کارخانه های 
لبن��ی ب��ه یک س��وم تقلیل یافته 
است. به طور مثال کارخانه ای که 
ورودی ش��یر آن در روز 100 تن 
بود هم اکنون ورودی آن 30 تا 40 
تن شیر در روز است.  وی اضافه 
ک��رد: البته پ��س از اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها مقرر شده بود 
30 درصد درآمدهای ناشی از این 
قانون به تولید اختصاص یابد، اما 
تاکن��ون ای��ن مس��ئله عملیاتی 
نش��ده و صنایع لبنی نیز به دلیل 
ریس��ک تولید و هزینه های تمام 

شده تحت فشار قرار دارند. 
هم اکنون  گف��ت:  اس��ماعیلی 
تولیدکنندگان شیرخام و صنایع 

لبن��ی نیازمند حمای��ت دولت با 
پرداخت یارانه هس��تند تا بتوانند 
ب��ه رون��د تولید صنعتی ش��یر و 
فرآورده ه��ای لبن��ی ادامه دهند، 
در همین راس��تا با ثبات قیمت ها 
و حفظ سالمتی مصرف کنندگان 

نیز متضرر نخواهند شد. 
وی از رون��د کاهش��ی س��رانه 
فرآورده ه��ای  و  مص��رف ش��یر 
لبن��ی خبر داد و گفت: به تازگی 
فرآورده ه��ای  و  مص��رف ش��یر 
س��نتی در کش��ور رواج یافته که 
به نفع سالمت و بهداشت جامعه 
نیس��ت. در یک تا دو س��ال اخیر 

سرانه مصرف شیر و فرآورده های 
لبنی به شدت کاهش یافته است.  
اسماعیلی افزود: بر این باورم که 
س��رانه مص��رف به کمت��ر از 60 
کیلوگ��رم در س��ال نیز رس��یده 
است. بنابراین افزایش قیمت شیر 
و فرآورده ه��ای لبنی می تواند در 
کاهش مجدد سرانه مصرف نقش 

زیادی داشته باشد. 
ب��ه گفت��ه وی، طب��ق نظ��ر 
مس��ئوالن، طی سال های گذشته 
سرانه مصرف شیر و فرآورده های 
لبن��ی کش��ور بی��ن 80 تا 100 
کیلوگرم بوده، درحالی که س��رانه 

مصرف ش��یر و فرآورده های لبنی 
در کش��ورهای پیش��رفته 300 
ت��ا 350 کیلوگ��رم اس��ت و این 
نش��ان می ده��د مصرف س��رانه 
کش��ور ما فاصله زی��ادی با دیگر 
وی  دارد.   جه��ان  کش��ورهای 
از جمل��ه دالی��ل کاهش س��رانه 
مصرف ش��یر و فرآورده های لبنی 
در جامع��ه ایران��ی را عالوه بر باال 
بودن قیمت ها، ناش��ی از انتش��ار 
ش��ایعاتی مبنی بر مصرف روغن 
پال��م و وایتکس دانس��ت و اظهار 
ک��رد: بدبین��ی مردم نس��بت به 
صنای��ع لبنی ب��ه کاهش مصرف 

و روی آوردن ب��ه س��مت مصرف 
ش��یر و فرآورده های سنتی منجر 
ش��ده اس��ت.  مدیرعامل اتحادیه 
سراس��ری صنای��ع لبنی کش��ور 
ادامه داد: هم اکنون مصرف ش��یر 
س��نتی در هیچ کجای دنیا رایج 
نیست، به نحوی که مصرف شیر 
و محصوالت سنتی خطر ابتال به 
بیماری ها را برای انس��ان افزایش 
می دهد که این امر می تواند برای 
سالمت جامعه خطرآفرین باشد. 
اس��ماعیلی با بیان آنکه برخی 
اقشار جامعه توان خرید روزانه یا 
حتی ماهانه ش��یر و فرآورده های 
لبنی را ندارند، گفت: نیاز اس��ت 
دول��ت یارانه ای به این فرآورده ها 
اختص��اص دهد، زیرا پیش��گیری 
از افزای��ش بیماری ه��ا بهت��ر از 
هزینه کردن برای درمان اس��ت. 
هم اکنون کش��ورهای پیش��رفته 
دنی��ا ب��رای حف��ظ بهداش��ت و 
سالمتی جامعه خود یارانه زیادی 
به تولید ش��یرخام و فرآورده های 
لبنی تخصیص می دهند تا اقشار 
مختلف جامعه قادر به مصرف این 

ماده غذایی ارزشمند باشند. 

خروج40درصدکارخانههایلبنیازچرخهتولید



جایزه ملی پیش��گامان فضا در س��ال 2015 ب��ه دلیل خدمت 
ب��ه جامعه فضایی به انوش��ه انص��اری تعلق گرف��ت. جامعه ملی 
فض��ا در آمری��کا اع��ام ک��رد این جای��زه در کنفران��س جهانی 
توس��عه فض��ا که اواخر م��اه میادی آین��ده در تورنت��وی کانادا 
برگزار می ش��ود به انصاری اعطا خواهد ش��د. انوش��ه انصاری که 
نخس��تین فضان��ورد ایرانی و نخس��تین زن گردش��گر فضایی به 
 ش��مار می رود از پایه گ��ذاران اصل��ی جایزه 10میلی��ون دالری
 X Prize اس��ت که ب��رای حمایت از تجاری س��ازی تحقیقات 
فضایی راه اندازی ش��ده و نقش ش��ایانی در ترغی��ب فعالیت های 
بخش خصوصی در حوزه فضا داش��ته اس��ت. موض��وع این جایزه 
اختراع یک وس��یله نقلیه فضایی جدید اس��ت ک��ه بتواند از مدار 
زمین خارج ش��ود و در م��دت کمتر از دو هفته دوب��اره به مدار 
خارج از کره زمین مسافرت کند. شرکت تحت رهبری او در حوزه 
ارتباطات در فهرست ش��رکت های فناوری دارای سریع ترین نرخ 
رش��د در آمریکا قرار داشته و جایزه ویژه بنیاد ملی زنان پیشگام 
در کار به وی اعطا شده است. به گزارش ایسنا، نخستین فضاگرد 
زن جهان، 27 ش��هریورماه 85 به عنوان »سفیر فضایی« رهسپار 
فضا ش��د و بامداد هفتم مهرماه در حالی در اس��تپ های سرسبز 
شمال قزاقستان بر س��یاره مادری گام نهاد که طی 11 روز حضور 
در فض��ا به واقع اثبات کرد همچنان که پیش از س��فر اعام کرده 
بود، صرفا یک گردش��گر فضایی نیس��ت به طوری که »مایکل لوپز 
آلگریا« - فضانورد همراه وی که پیش از این از مخالفان س��فرهای 
فضایی خصوصی و توریس��تی بود - در گفت وگویی با شبکه خبری 
CNN از انوش��ه انصاری به عنوان فردی پرکار یاد کرد که توانسته 
اس��ت در این مدت افزون بر فعالیت های ش��خصی اش که از پیش 
وع��ده داده بود،  آزمون ه��ای علمی متفاوتی را به انجام برس��اند و 
همپای سایر خدمه به فعالیت بپردازد. وی اگرچه ناگزیر با پرداخت 
20 میلیون دالر به عنوان چهارمین گردش��گر فضایی جواز سفر به 
ایس��تگاه فضایی بین المللی را پیدا کرد ولی در مدت حضور در فضا 
آزمایش های علمی گوناگونی را با همکاری آژانس فضایی اروپا )اسا( 
انج��ام داد و همچنان که وعده کرده بود موفق ش��د در تماس های 
رادیویی با مراکز مختلف آموزش��ی، نوشتن وباگ روزانه اش از فضا 
و ارس��ال مجموعه ای از فیلم های از س��فر خود تجربه کم نظیر سفر 

فضایی اش را با میلیون ها نفر از مردم دنیا تقسیم کند. 

به گزارش ایسنا، حجت االسام و المسلمین حسن روحانی 
در مراس��م بزرگداشت روز شهید با بیان اینکه موضوعاتی در 
کش��ور هستند که ملی به حساب می آیند، گفت: مذاکرات ما 
در برابر قدرت های جهان یک اتفاق ملی است و همان طور که 
سرداران ما در میدان جنگ از کشور دفاع کردند امروز سرداران 
دیپلماسی در میدان مذاکرات از منافع کشور دفاع می کنند و 
این هم نوعی جهاد است، چرا که جهاد فقط با شمشیر نیست، 
بلکه با زبان و قلم هم می توان جهاد کرد و حتی اگر کسی برای 

نان حال کار می کند نیز جهاد می کند. رییس دولت تدبیر و 
امی��د گفت:  هر جا که صحب��ت از موضوعات ملی که مربوط 
به کشور و اس��تقال مان می شود دیگر این جناح و آن جناح 
مطرح نخواهد بود و بحث های جناحی تنها در انتخابات مطرح 
است. روحانی با بیان اینکه در زندگی امروز، ما نیز باید توجه 
داشته باشیم که بعضی از موضوعات ملی است و نباید آنها را 
جناح��ی ببینیم، گفت: همان طور که مقام معظم رهبری روز 
یکشنبه به درستی به موضوع محیط زیست اشاره کردند باید 

بدانیم محیط زیس��ت از معروف های بزرگ امروز ماست و باید 
آن را س��الم نگه داریم. یعنی اگر ماشین شخصی دود می کند 
آن دود منکر اس��ت و اگر نس��بت به تعمیر آن اقدام کند کار 
معروفی انجام داده اس��ت. بنابراین ه��ر کار خوب که به نفع 
جامعه باشد معروف است و هر کار زشت که به ضرر مردم باشد 
منکر است. محیط زیست معروفی است که جناح نمی شناسد 
چرا که ریزگرد و آلودگی هوا قبل از اینکه وارد کش��ور ش��ود، 

سوال نمی کند که از کدام جناح هستیم. 

ریزگرد،جناحنمیشناسد
روحانیدرکنگرهملیشهدا:کارسرداراندیپلماسیمانوعیجهاداست

انتخاباترییسوهیاترییسهمجلسخبرگانرهبریامروزبرگزارمیشود

آغازمذاکراتفنیایرانوآژانسبینالمللیانرژیاتمی

طرحموضوعحضوربانواندرورزشگاههای
فوتبالدرشورایامنیتملی

تجمعفعاالنموسیقی
درواکنشبهوضعیتکنسرتها

احمدیمقدمباناجاخداحافظیکرد

سرداراشتریفرماندهناجاشد

آی��ت اهلل محمدعلی موح��دی کرمانی دبی��رکل جامعه 
روحانی��ت مبارز گفت: در جلس��ه ام��روز مجلس خبرگان، 
ریی��س و هیات رییس��ه مجلس خبرگان رهب��ری انتخاب 
می ش��وند. به گزارش تس��نیم، موحدی کرمانی ظهر دیروز 

در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی گفت: سال آینده انتخابات 
خبرگان رهبری در کشور برگزار می شود که دارای اهمیت 
بسیاری است و نیز انتخابات هیات رییسه و رییس مجلس 
خبرگان فردا )امروز( برگزار می شود. او با اشاره به اینکه باید 

نظرات علما و مراجع در دس��تور کار مس��ئوالن قرار گیرد، 
گفت: استفاده عملی از سخنان و رهنمودهای بزرگان دین و 
علما باید مورد توجه قرار گیرد و مسائل و مصالح مملکت با 

استفاده از این نقطه نظرات به سرانجام برسد. 

مذاک��رات فنی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
سرپرس��تی رضا نجفی و ترو واریورانتا، نماینده دائم ایران 
در آژانس و معاون مدیرکل آژانس در محل سازمان انرژی 
اتمی آغاز شد. هیات فنی آژانس بامداد روز دوشنبه برای 
ادامه مذاکرات درباره دو موضوع باقیمانده از مرحله سوم 
همکاری ها میان ایران و آژانس وارد تهران شد. قرار است 

در مذاکرات ی��ک روزه فنی- حقوقی میان ایران و آژانس 
ع��اوه بر دو موضوع محاس��بات نوترون��ی و انفجارات با 
ق��درت باال موضوعات دیگر به ویژه موضوعات بعدی مورد 
ادع��ای آژانس در قالب توافق »چارچوبی برای همکاری« 
مورد بررسی قرار گیرد. مقامات ایران و آژانس در ماه های 
گذش��ته مذاکرات��ی را برای ادام��ه همکاری های فنی در 

جهت رفع س��واالت آژانس در مورد ابعاد احتمالی نظامی 
داش��ته اند. در آخرین مذاکرات مقام��ات ایران و آژانس، 
س��یدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان 
با یوکیا آمانو، مدی��رکل آژانس در وین دیدار کرد. هیات 
فن��ی آژانس بامداد روز سه ش��نبه تهران را به مقصد وین 

ترک کرد. 

محم��ود گ��ودرزی، وزی��ر ورزش و 
جوان��ان در جم��ع خبرن��گاران گفت: 
بازنگری های��ی در موضوع حضور زنان 
در ورزش��گاه ها صورت گرفته است. به 
گزارش ایس��نا، گودرزی درباره حضور 
بانوان در ورزشگاه ها و احتمال گرفتن 
میزبانی جام ملت های آسیا از ایران به 
همین دلیل، گفت: پرداخت یک سویه 
به موض��وع بان��وان و حض��ور آنها در 
ورزشگاه ها با صدای بلند به نحوی که 
ایجاد حساس��یت کند مطمئنا به نفع 

ورزش نخواهد بود. 

کارگروهی در این باره تش��کیل شده 
است و چارچوب هایی نیز در این زمینه 
تدوین ش��ده اس��ت. فکر می کنم این 
موضوع در یکی از کمیته های ش��ورای 
امنی��ت ملی نیز مطرح و بازنگری هایی 
در ای��ن زمین��ه انج��ام ش��ده اس��ت. 
ان ش��اءاهلل در صورت تدوی��ن اتفاقات 
خوب��ی با رعایت ضواب��ط خواهد افتاد. 
البته ای��ن موضوع با رعایت ش��ئونات 
اسامی خواهد بود و مراجع ذی صاح 
اظهارنظ��ر  بای��د  خص��وص  ای��ن   در 

کنند. 

جمعی از فعاالن حوزه موسیقی شامگاه 
یکش��نبه در مقابل خانه موسیقی تجمع 
کردند و نسبت به اقدامات اخیر درباره لغو 
کنسرت ها و ایجاد محدودیت برای برخی 
نوازندگان اعتراض کردند. به گزارش ایسنا ، 
محمد س��ریر، رییس هیات مدی��ره خانه 
موس��یقی در این تجمع، گف��ت: در مدت 
اخیر، اتفاقاتی افتاده که نشأت گرفته از راه و 
اندیشه ای خاص است و ممکن است تداوم 
یابد . ما باید در خانه موسیقی به عنوان یک 
نهاد مدن��ی، جلوی این اق��دام را بگیریم. 
سپس حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه 

موسیقی در سخنانی گفت: متاسفانه امروز 
مصیبت های��ی را تجرب��ه می کنیم که در 
30 سال اخیر بی سابقه بوده است. هیچ وقت 
فکر نمی کردی��م با آغاز دول��ت »تدبیر و 
امید« موس��یقیدان ها این گونه دچار یأس 
و ناامیدی ش��وند. رفتاره��ا تا جایی پیش 
رفته که دیگر به جامعه موس��یقی توهین 
می کنن��د. هر کس��ی ب��ه خ��ودش اجازه 
می دهد هرچ��ه می خواهد بگوید. این دل 
م��ا را به درد آورده اس��ت، ما یک خانواده 
15 هزار نفری هس��تیم و کسی حق ندارد 

به ما توهین کند. 

فرمانده ناجا خداحافظی اش با ناجا را تایید کرد. به گزارش ایس��نا، س��ردار اسماعیل 
احم��دی مق��دم در دومی��ن روز از همای��ش رؤس��ای پلی��س راهنمای��ی و رانندگی 
 سراس��ر کش��ور گفت: ساعات پایانی مس��ئولیتم است و الزم دانس��تم از تک تک شما 
تش��کر کنم. وی گف��ت: دولت از اردیبهش��ت 93 برخاف قانون جل��وی افزایش رقم 

جریمه های رانندگی را گرفت. 
همچنین با صدور حکمی از سوی رهبر معظم انقاب سردار حسین اشتری جایگزین 

سردار احمدی مقدم در فرماندهی نیروی انتظامی شد. 

جایزه ملی فضایی آمریکا 

برای انوشه انصاری 

امیر دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری در 
شورای عالی امنیت ملی در مراسم الحاق ناوشکن دماوند 
در اس��تان گیان و در محل ناوگان شمال نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اس��امی ایران گفت: تنها راه دس��تیابی 
ب��ه توافق هس��ته ای مبتنی بر نف��ع متقاب��ل و لغو تمام 

تحریم هاست. 
ای��ران فرصتی به طرف مقابل در مذاکرات داده اس��ت تا 

برمبنای منطق و در چارچوب حقوق بین المللی به بحران 
س��اختگی پایان دهد. مس��یر بهبود س��اختار اقتصادی و 
تقوی��ت بنیه اقتصادی جمهوری اس��امی ای��ران اقتصاد 
مقاومتی اس��ت ن��ه نتایج مذاکرات و در این مس��یر همه 
مس��ئوالن اتفاق نظ��ر دارند. تصور نیاز ای��ران به توافق به 
 ه��ر قیمتی ناش��ی از خطای محاس��باتی ط��رف مقابل و 

اشتباه است. 

شمخانی:تنهاراهدستیابیبهتوافقهستهایلغوتمامتحریمهاست

محمدرض�ارحیمیپ�سازپایان
مرخص�یاشبرایتحم�لحبسبه

بازداشتگاهاوینبازگشت.
نف�ر 47 ایس�نا، گ�زارش ب�ه  
جمهوریخ�واه س�ناتورهای از
نام�هایسرگش�اده در آمریکای�ی
ب�همقام�اتای�رانهش�داردادند
ک�ههرگون�هتوافقهس�تهایمیان
آمری�کاوایرانتنهات�اپایاندوره
اوبامادوام باراک ریاس�تجمهوری

خواهدداشت.

ماج�رایپروازپهپادهایناش�ناسبرفرازپاریسهمچنانادام�هداردودر
جدیدترینموردیکهواپیمایبدونسرنشینبرفرازمرکزارتباطاتدریایی

ارتشفرانسهمشاهدهشدهاست

تیتر اخبار

حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزش��کی گفت: در س��ال 94 صندوقی در جهت حمایت 
از زوج های نابارور تاس��یس خواهد ش��د. هاشمی با اعام 
ای��ن خبر گف��ت: برای افزای��ش جمعیت کش��ور باید هر 
س��ه قوا همکاری داش��ته باش��ند، برخاف کنترل موالید 
که وزارت بهداش��ت و درمان در آن نقش پررنگی داش��ته 
اس��ت، در افزای��ش موالید نق��ش ای��ن وزارتخانه خیلی 
کم رنگ اس��ت و س��ایر دس��تگاه ها اعم از قوای س��ه گانه 
باید در جهت اش��تغال زایی، برق��راری امنیت خانواده ها و 

اعمال مش��وق هایی برای ام��ر ازدواج با برنامه ریزی جامع 
و کامل همکاری های الزم را داش��ته باش��ند. در کش��ور 
3 میلی��ون زوج ناب��ارور وج��ود دارند که ای��ن افراد برای 
هری��ک از دوره های درم��ان باید هزینه های کمرش��کنی 
را متحمل ش��وند به همین دلیل در س��ال 94 صندوقی 
در جه��ت حمایت از زوج های ناب��اروری که عاقه مند به 
فرزند آوری هس��تند و پرداخت وام های بدون بهره به این 
زوج ها تاس��یس خواهد شد که امیدواریم برای تحقق این 

امر دولت و مجلس با هم به این حوزه ورود پیدا کنند. 

تاسیسصندوقحمایتاززوجهایناباروردرسالآینده

محمدس�االریرییسهیاتنظارتبر
انتخاب�اتش�ورایاریهایش�هرتهرانبا
اعالماس�تقرار1750صندوقاخذرأیدر
مساجدومدارسپایتخت،گفت:انتخابات
ش�ورایاریهاازس�اعت8صب�حروز22

اسفندماه)جمعه(آغازمیشود.
س�رهنگحج�تاهللم�رادیریی�س

کالنت�ری161ابوذرازدس�تگیری»وحید
دالتون«ازاوباشمحلهابوذرخبرداد.

س�یدمحمدبطحایی،معاونتوس�عهو

مدیریتپشتیبانیآموزشوپرورشگفت:
درحالپیگیریدریافتمجوزاس�تخدام
5هزارنیرودرآموزشوپرورشهس�تیم
کهمربیانپیشدبس�تانیدراولویتاین

استخدامهستند.

هوایتهرانبهرغمکاهشعددشاخصآلودگیذراتمعلقهنوزبرایگروههای
حساس،ناسالماست.

تیتر اخبار

مراس��م نکوداش��ت نوش آفرین انصاری برگزار می ش��ود. 
فخر الس��ادات محتشمی پور، - عضو هیات مدیره و مسئول 
گروه ارتباطات انجمن زنان پژوهشگر تاریخ - با اعام این 
خبر به ایس��نا گفت: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ هر سال 
نکوداش��ت زنان پیشکس��وت حوزه فرهنگ، ادب و تاریخ 
را برگ��زار می کند و تاکنون نکوداش��ت منصوره اتحادیه، 
ش��یرین بیان��ی، بدرالزمان قری��ب، مه لقا م��اح و توران 
میرهادی را برگزار کرده اس��ت. همچنی��ن از بین آقایان 
نکوداشت س��یدجعفر ش��هیدی و محمدابراهیم باستانی 
پاری��زی را داش��ته ایم. او در ادامه گفت: امس��ال مراس��م 
نکوداش��ت نوش آفرین انصاری را داری��م که نقش زیادی 

در توس��عه کت��اب و کتابخوانی داش��ته و از بنیان گذاران 
شورای کتاب کودک است. این نکوداشت به خاطر خدمات 
ارزن��ده علمی و فرهنگی و به خصوص تاثیرات ایش��ان در 
نهادسازی و مش��ارکت های جمعی اس��ت. محتشمی پور 
با بیان اینکه این مراس��م با همکاری اندیش��گاه س��ازمان 
اس��ناد و کتابخان��ه ملی برگزار می ش��ود، گفت: مراس��م 
نکوداش��ت نوش آفرین انصاری ساعت 16 روز چهارشنبه 
20 اس��فندماه با سخنرانی منصوره اتحادیه، زهره قایینی، 
مهدی محقق، غامرضا امیرخانی )معاون کتابخانه ملی(، 
رضا فراس��تی و محمدحسن رجبی در سالن همایش های 

کتابخانه ملی برگزار می شود. 

نکوداشتنوشآفرینانصاریبرگزارمیشود

اعض�ایهیاتمدی�رهخانهس�ینمادر
دومیننشس�تخوددرروزدوش�نبهبه
اتف�اقآراابراهی�ممخت�اریرابهعن�وان
رییس،محمدرضاموئینیرابهعنواننایب
رییس،آتیالپسیانیرابهعنوانسخنگوو
کامرانملکیرابهعنواندبیرهیاتمدیره

خانهسینماانتخابکردند.
بهگزارشمهر،داریوشمهرجوییگفت:
همچناندرانتظاردریافتپروانهس�اخت
برایفیلم»سنتوری2«هستمودرصورت
دریاف�تپروانهس�اخت،»س�نتوری2«را

برایسالآیندهجلویدوربینمیبرم.
کمپینه�ایمردمیباش�عار»یکیبرایهمه،همهب�راییکی«قصددارند،
خانهتاریخی»الکس�اندردوما«نویس�ندهمشهورفرانسویراباجمعکردن

یکمیلیونیورومرمتکنند

تیتر اخبار

س��مینار مش��ترک امنیتی کنفدراس��یون فوتبال آسیا و 
فیف��ا با حضور اعضای آن طی س��ه روز در کش��ور مالزی 
برگزار شد. به گزارش سایت سازمان لیگ، محمد حسین 
حمیسی، رییس حراست فدراس��یون فوتبال که به عنوان 
نماینده کش��ورمان در این جلس��ه حضور داشت با اعام 
این خبر گفت: در این س��مینار مباح��ث مهم امنیتی در 
بخش ه��ای مختلف مورد بحث و تب��ادل نظر قرار گرفت. 
باشگاه های فوتبال در کشور باید دارای افسر امنیتی باشند 
و فدراسیون فوتبال نیز مصوبه ای را در این مورد در هیات 
رییسه مطرح کرده است. با توجه به اهمیت کنفدراسیون 

فوتبال آس��یا و فیفا در این مورد، حراس��ت فدراس��یون 
فوتب��ال به طور جدی بحث افس��ران امنیتی باش��گاه ها را 
پیگیری خواهد کرد. مس��ائلی از قبیل شرط بندی، تبانی 
و زد و بن��د که به نحوی نتای��ج بازی های فوتبال را تحت 
تاثیر قرار دهد نیز در این سمینار مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت. در این بخش گزارش کوتاهی از نحوه وضعیت 
ش��رط بندی در ایران و اقدامات بازدارنده در این رابطه که 
با همکاری نیروی انتظامی انجام ش��ده بود، ارائه شد. وی 
گفت: در راس��تای توس��عه فوتبال پاک و سالم سازی قرار 

است سمیناری در سال 94 در تهران برگزار شود. 

ارائهگزارشیازشرطبندیدرفوتبالایراندرAFCوفیفا

تی�م س�رمربی توکل�ی، حس�ین 

وزنهبرداریجوانانایرانگفتتمرینات
اینتیمدرنوروزادامهپیداخواهدکرد.
ایرانبهعنوانمیزبانقطعیمسابقات
فوتس�الجامباشگاههایآسیادرسال

2015انتخابشد.
کارلوسکیروش،سرمربیتیمملی
فوتبالایرانپسازبازگش�تبهایران
تاکی�دکرد،لغ�وبازیدوس�تانهمقابل
شیلیمطمئنالطمهبزرگیبهتیمملی

ایرانواردخواهدکرد.
محمودخوردبین،سرپرستتیمپرسپولیسمیگویدداوردردیداراینتیم

مقابلتراکتورسازیاشتباهاتزیادیداشت

تیتر اخبار
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بیلبوردی برای نمایش سوخت 
تولیدشده توسط گاوها

فق��ط تع��داد كم��ی از م��ردم نیوزیلن��د درباره 
س��وخت های سازگار با محیط زیس��ت اطالع دارند. 
آژانس تبلیغاتی  Contagion  با هدف آگاه سازی 
جامع��ه در ای��ن خص��وص، در ورودی جش��نواره 
Splore سال 2015 كه توسط Gull، تنها شركت 
تولید كنن��ده س��وخت زیس��تی در نیوزیلند برگزار 
می ش��ود، بیلبوردی را نصب كرد ك��ه كامال از كاه 
ساخته ش��ده بود، البته رنگ های مورد استفاده در 

چاپ پیام روی آن نیز گیاهی و غیر سمی است.
به گزارش  ام بی ای نیوز، پس از پایان روز افتتاحیه، 
یك گله از گاو های گرس��نه ب��ا خوردن بیلبورد، به 
شكلی سازگار با محیط زیست دقیقا نشان دادند كه 

سوخت زیستی از كجا تامین می شود.
 Gull:مشتری

 Contagion:آژانس تبلیغاتی
 Production كنن�ده:  تهی�ه  ش�ركت 

 Partners
كشور: نیوزلند

سوار شدن دهکده آبی بر موج روز

در گذش��ته ای نه چندان دور، شركت ها به راحتی با 
استفاده از شیوه های تبلیغاتی ساده نظر مشتریان را 
به خود جلب می كردند، اما رفته رفته به دلیل ازدحام 
ارس��ال پیام های تبلیغاتی این جلب توجه روزبه روز 
س��خت تر و سخت تر شده است. كار به جایی رسیده 
كه شركت ها به هر راهی برای این جلب توجه متوسل 
می شوند. یكی از شیوه هایی كه این روزها بسیاری از 
شركت ها به خصوص خدماتی و تفریحی به سراغش 
می روند، ش��یوه ارس��ال پیامك های تبلیغاتی است؛ 
پیامك هایی كه دائم به ش��ماره های مشتریان ارسال 
و گاهی باعث آزار یا گاهی شاد شدن آنها می شود. 

ش��ركت ها خ��وب می دانند كه مش��تریان از هیچ 
پیامكی نمی گذرند و همیش��ه تمام��ی پیامك های 
ارس��الی خ��ود را چك می كنن��د. پس اس��تفاده از 
جمالتی كه ش��روع تبلیغاتی ندارند، ب��رای خوانده 
ش��دن تا آخر شانس بیش��تری دارند. چندی پیش 
پیامكی به دس��تم رس��ید كه در ابتدا ب��ا خواندنش 
تعج��ب كردم و بعد خن��ده ام گرفت. ارس��ال كننده 
آگه��ی یك��ی از دهكده های آبی بود ك��ه این روزها 
طرف��داران زیادی پیدا ك��رده اس��ت. صاحبان این 
دهكده از ایده متنی عامیانه برای ترغیب مش��تریان 
اس��تفاده كرده بودند؛ عبارت »الكی، مثال. . .« كه این 
روزها به شكل های مختلف در لطیفه ها و جوک های 
عموم مردم به خصوص در رس��انه هایی مانند وایبر و 

فیس بوک استفاده می شود. 
»خیل��ی داره خوش می گذره، هیجان زده ام. . . الكی 
مث��ال دهكده آبی. . . هس��تم « جمله ای اس��ت كه در 
پیامك ارس��الی به همراه یك شماره تماس استفاده 
شده بود. هركسی با خواندن این جمله ناخودآگاه به 
ی��اد تمام جك هایی می افتد ك��ه این روزها با چنین 
مضمون��ی دریافت می كن��د. نكته جال��ب اینكه در 
پیامك خودمانی این مركز تفریحی كلمه تلفن نیز به 
تل خالصه شده بود، زیرا معموال افراد در محاوره های 
خودمانی و عامیانه به این شكل با یكدیگر گفت وگو 
می كنند. در واقع همه چیز دس��ت به دست هم داده 
ب��ود تا مخاط��ب برای یكبار هم كه ش��ده پیامك را 
بخوان��د. با تمامی این توصیف��ات به نظر این دهكده 
آبی خواس��ته به شیوه متفاوتی مشتریان را به سمت 
پیام تبلیغاتی خود جلب كند. شیوه ای كه اجرای آن 
س��خت اس��ت و امكان دارد با بازخوردهای متفاوتی 
از ط��رف مش��تریان مواجه ش��ود. البت��ه این مكان 
تفریح��ی به نظر به خوب��ی گروه مخاطب��ان خود را 
شناسایی كرده است. چون تمام كسانی كه به چنین 
مكان هایی برای تفریح می روند، می خواهند س��اعتی 
از تمام��ی دغدغه ه��ای روزمره به دور باش��ند. پس 
ش��وخی با افرادی كه برای دریافت خدمات تفریحی 

به سمت این دهكده می روند نیز راحت تر است. 
ش��ركت ها در ارس��ال پیامك ه��ای تبلیغاتی باید 
به تاثی��رات روان��ی كار خود توجه كنن��د؛ تاثیراتی 
ك��ه پیامدهای آن باعث ترغیب مش��تریان به خرید 
می ش��ود. تحقیقات نش��ان می دهد كه افراد به طور 
متوسط در روز 34 بار گوشی خود را چك می كنند. 
این نگاه كردن و بررس��ی گاهی بی دلیل اس��ت و از 
س��ر عادت توس��ط افراد ص��ورت می گی��رد. برخی 
م��وارد مش��تریان از روی بی حوصلگ��ی ای��ن كار را 
انجام می دهند. حال اگر مش��تریان در این ش��رایط 
با یك پیامك تبلیغاتی جالب مواجه ش��وند، مطمئنا 
باعث تغییر روحیه آنها خواهد ش��د. پس ش��ركت ها 
می توانند از این فرصت طالیی برای رساندن پیامك 
تبلیغاتی خود اس��تفاده كنن��د. در نتیجه باید روی 
متن ه��ای پیامك ه��ای تبلیغات��ی تمركز بیش��تری 
ش��ود تا نتیجه بخشی آنها باالتر برود. در واقع چنین 
عملكردهای��ی مطمئنا باعث افزایش خرید توس��ط 

مشتریان خواهد شد. 

تبلیغات خالق

آگهی: سازمان حفاظت محیط زیست دریایی -  شعار: ماهیگیری شکارچی، تنها زندگی اقیانوسی را تهدید نمی كند...!
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ایستگاه تبلیغات

حسین محمدیان

تبلیغات�ی را كه در كش�ور ما به مس�ائل 
محیط زیست می پردازند چگونه ارزیابی 

می كنید؟ 
قبل از پاسخ به سوال مطرح شده عالقه مندم 
به موضوع مورد نظرمان كه همان تبلیغات در 
حوزه محیط زیست است، یك هدف مشخص 
بدهم تا بتوانیم دقیق تر آن را بررس��ی كنیم . 
بس��یار گس��ترده ای  محیط زیس��ت موضوع 
اس��ت، تمام مواردی كه به زیس��ت و شرایط 
پیرام��ون آن ارتباط پیدا می كنن��د، در دایره 
بح��ث ما ق��رار می گیرند . حال اگ��ر بخواهیم 
براس��اس این مقدمه نگاهی به عمر تبلیغات 
در حوزه محیط زیست در كشورمان بیندازیم، 
موارد آش��نایی به ذهن م��ان خطور می كنند . 
م��واردی كه از جمله آنها می توان به تبلیغات 
اطالع رس��انی در م��ورد ق��رار دادن زباله ه��ا 
در س��اعت 9 ش��ب درون س��طل های زباله، 
اطالع رس��انی در رابطه با مبارزه با موش های 
خیابانی یا تبلیغات هش��دار دهنده در رابطه با 
آلودگی هوا اش��اره كرد ك��ه هر از گاهی روی 
بیلبوردها نقش می بندند كه بیشتر نه از حسن 
توجه به محیط زیس��ت، بلك��ه به خاطر خالی 
نبودن فضای بیلبوردها یا دستورالعملی كه باید 
درصدی از فضاهای تبلیغاتی، به صورت ساالنه 
به تبلیغات فرهنگی یا محیط زیست اختصاص 
یابد، اكران می شوند . به هرحال محیط زیست 
مسائل مختلفی را شامل می شود؛ برای مثال 
با توجه به نزدیك شدن عید نوروز و سفرهای 
ج��اده ای، اش��تباهاتی در رانندگی ه��ا ج��ان 
حیوانات و محیط زیست پیرامون آنها را تهدید 
می كنن��د و مطمئنا تبلیغ��ات تاثیرگذار روی 
آگاهی ما در رابطه با محیط زیس��ت می تواند 
جلوی بسیاری از آس��یب ها را بگیرد . درواقع 
مش��خص است، انسانی كه برای زیستن سالم 
خود ارزش گ��ذاری كن��د و از فرهنگ باالیی 
برخوردار باش��د، ب��رای محیط زیس��ت دیگر 

موجودات نیز اهمیت قائل است . 
ح�ال اگ�ر بخواهی�م ب�رای ای�ن منظور 
تبلیغات داشته باش�یم، به نظر شما باید 

به سراغ چه رسانه های تبلیغاتی برویم؟ 
برای تبلیغات حوزه محیط زیست بهتر است 
از تمامی رسانه ها چه دیداری و چه شنیداری 
استفاده كرد اما با توجه به زمانی كه این روزها 
مخاطبان برای تلویزیون و اینترنت می گذارند، 
روش های غیرمس��تقیم تاثیرگذاری بیشتری 
دارند، تبلیغاتی كه بیش��تر بی��ن برنامه های 
پ��ر بینن��ده و به ص��ورت اطالع رس��انی و ب��ا 
زب��ان خوش یا طنز گفته ش��وند یا قرار دادن 
لینك های تبلیغاتی روی سایت ها و صفحه های 
اجتماعی كه بازدیدكننده های زیادی دارند، با 
مضمون های هش��دار دهنده ولی خالقانه كه 
كنج��كاوی مخاطب را برانگی��زد و در نهایت 
تاثیر آگاهی فرد روی دیگران را در بر داش��ته 
باشد و بدین صورت فرهنگ سازی شود تا این 
فرهنگ به صورت خودكار در نسل های آینده 

نهادینه شود . 
چ�را در كش�ور م�ا بیش�تر حركت های 
تبلیغاتی این حوزه بر عهده دولت اس�ت 
و گروه های خصوصی كمتر به این موضوع 

بها می دهند؟ 
چ��ون در ای��ران اگ��ر تبلیغات��ی در حوزه 

محیط زیس��ت شود باز هم بیش��تر به خاطر 
دس��تورالعمل ها یا بودجه های��ی بوده كه باید 
به صورت س��االنه به این موض��وع اختصاص 
پی��دا می ك��رده اس��ت، آی��ا ش��ما تبلیغات 
هشدار دهنده ای در مورد كوچك شدن فضای 
دریاچه ها و تاالب ها یا ریزگردها و تاثیر آن بر 
محیط زیست ما و حیوانات دیده اید؟ نه!چون 
برای م��ا محیط زیس��ت خودم��ان هم مهم 

نیست چه برس��د به حیوانات . برای مثال 
از حیوانات در حال انقراض فقط یوزپلنگ 
بیچ��اره ایرانی را آن هم به خاطر تیم ملی 
فوتبال می شناس��یم . در حالی كه هر روز 
خبری از كشته شدن یكی از گونه های نادر 
حیوانات را در تصادفات جاده ای یا ش��كار 
آنها به دست شكارچیان یا كشته شدن آنها 
در روستاها می شنویم . در چنین شرایطی 
كه برای دولت كه بر آمده از خود ما مردم 
است این موضوع آنچنان مهم نیست، برای 
گروه ه��ای خصوصی چه اهمیتی می تواند 

داش��ته باش��د وقتی در تبلیغات فقط به فكر 
سودآوری مالی هستند نه فرهنگ سازی برای 
محیط زیست كه البته اگر شركت ها روی این 
س��بك تبلیغات متمركز شوند س��ود باالیی 

خواهند برد.
ح�ركات خودجوش مردم�ی و بازاریابی 
ویروسی چه كمکی به تبلیغات این حوزه 

خواهد كرد؟ 

 ش��اید مهم ترین تاثیراتی كه در این حوزه 
می بینیم از همین حركات خودجوش مردمی 
اس��ت، گروه های��ی كه ب��ه ش��عوری فراتر از 
موقعیت زمانی و مكانی خود رسیده اند و برای 
آگاهی رسانی در این حوزه حتی به روستاهای 
دوردس��ت سفر می كنند یا محیط جنگل ها و 
كوه ها را از آلودگی هایی كه زباله های انس��انی 
ایج��اد كرده ان��د پاک می كنند ك��ه خود این 
ح��ركات مردمی تاثی��ر نوع��ی بازاریابی 
ویروسی است كه شاید به صورت ناآگاهانه 

صورت گرفته.
باید از چه المان ه�ا و فاكتورهایی در 
طراحی آگهی های تبلیغاتی این حوزه 
اس�تفاده كرد تا تاثیرگذاری بیشتری 
روی مخاطب داش�ته باش�د یا باعث 
ایجاد حركات خودجوش در این زمینه 

شود؟ 
 ب��رای تاثیرگذاری بیش��تر در طراحی 
آگهی ه��ای تبلیغاتی در این ح��وزه، واقعا 

نباید كار پیچیده ای ك��رد . در این زمینه باید 
مس��تقیم ولی خالقانه ح��رف زد . نمونه های 
خارج��ی موفق بس��یار زی��ادی در این زمینه 
وج��ود دارد و با یك جس��ت وجوی س��اده در 
اینترن��ت به بس��یاری از آنها می توان دس��ت 
یافت، اما مهم این است كه آیا واقعا مخاطبان 
ما به اهمیت محیط زیس��ت پ��ی برده اند؟ اگر 
مانند تبلیغات تجاری این موضوع نیز برایشان 
مهم شد، تبلیغات محیط زیست هم تاثیرگذار 
می شود . آنها باید به این آگاهی برسند كه اگر 
محیط زیست نابود ش��ود، ماانسان ها نیز نابود 
می شویم . چون سخنی كه از دل برآید بر دل 

بنشیند. 
از نمونه ه�ای خالقانه خارجی گفتید، در 
این زمینه مثالی می زنی�د؟ در این مورد 

نمونه داخلی را هم به یاد دارید؟ 
در این زمینه صندوق جهانی حیات وحش 
كه بنیادی مس��تقل و بین المللی اس��ت و در 
بیش از 100 كشور به امر حفاظت از گونه های 
نادر و در حال انقراض حیوانی مش��غول است، 
دس��ت به تبلیغات خالقانه بس��یاری می زند 
ك��ه با یك جس��ت وجوی س��اده در اینترنت 
می ت��وان نمونه ه��ای خ��الق آن را یافت . به 
طور مث��ال در یك طرح، ی��ك خرس قطبی 
را می بینیم كه همراه با تكه یخی كوچك كه 
روی آن قرار دارد، حالت ذوب ش��ده گرفته و 
دارد آب می ش��ود یعنی ه��م حیوان و هم یخ 
آب می ش��وند، با دیدن این طرح به س��رعت 
یاد گرمای زمین و آب ش��دن س��ریع یخ های 
قطب��ی می افتیم و حیوانات��ی كه حق حیات 
دارند و به خاطر منفعت طلبی ما انس��ان ها و 
ایجاد كارخانه ها و آالینده های مضر، به این روز 
افتاده اند . همین آگهی شاید باعث شود بیننده 
تصمیم بگیرد از سوخت های سبز استفاده كند 
تا حداقل، به س��رعت از بی��ن رفتن حیوانات 
كمكی نكن��د . در رابطه با تبلیغ��ات در حوزه 
محیط زیست و زندگی جانوران داخلی، تصور 
می كنم فقط چند شركت دست به حمایت از 
یوزپلنگ ایرانی زده اند كه آن هم نه تبلیغاتی 
آگاهی رسان بوده و نه هشدار دهنده و صرفا به 
یك جمله كوتاه حامی یوزپلنگ ایرانی بسنده 
كرده اند و باز هم ارائه تصویر محصوالت خود را 
در اولویت قرارداده اند . ما كال تا نوک بینی خود 
را می بینیم نه آینده را . در صورتی كه با حمایت 
از محیط زیست و تبلیغ هوشمندانه و تاثیرگذار 
در این حوزه، ما عالوه بر دادن آگاهی در مورد 
محیط زیس��ت، به برن��د خود اعتبار بس��یار 
زیادی بخش��یده ایم، بدین مضمون كه وقتی 
محیط زیست برای ما مهم است، شما هم برای 

ما بسیار ارزشمندید، پس ما ارزشمندیم.
درب�اره تاثیرآگه�ی محیط زیس�ت روی 
می ت�وان  چگون�ه  گفتی�د،  مخاطب�ان 
اثربخش�ی چنین آگهی های تبلیغاتی را 

ارزیابی كرد؟ 
اثر بخش��ی تبلیغات در حوزه محیط زیست 
از خود من و ش��ما شروع می شود . اگر روی ما 
تاثیر داش��ت، مطمئن باشید روی انسان های 
دیگ��ر ه��م تاثیر گ��ذار اس��ت و از روی آمار 
تعداد مرگ و میر حیوانات در س��ال و مقایسه 
آن با س��ال های گذشته، می توان به اثرگذاری 

تبلیغات در این حوزه دست یافت.

با توجه به زمانی که این روزها مخاطبان 
برای تلویزیون و اینترنت می گذارند، 

روش های غیرمستقیم تاثیرگذاری بیشتری 
دارند، تبلیغاتی که بیشتر در بین برنامه های 

پر بیننده و به صورت اطالع رسانی و با 
زبان خوش یا طنز گفته شوند یا قرار 

دادن لینک های تبلیغاتی روی سایت ها و 
صفحه های اجتماعی که بازدیدکننده های 

زیادی دارند

از میان خبرها

در كوتاهی نسبت به محیط زیست

بخش خصوصی و دولتی مثل همند

سوبارو با پاروهای رایگان
 شگفتی می آفریند

زمس��تان در كانادا گاهی اوق��ات خودروهای افراد را 
زیر برف مدفون می كند و روزهای پردردسری را برای 
رانن��دگان رقم می زند. اما س��ال گذش��ته 500 راننده 
خوش ش��انس، با ی��ك هدیه خاص كوچك س��وبارو، 

شگفت زده شدند. 
با آگاهی از این موض��وع كه برف در مونترال جلوی 
رانندگی برخ��ی صاحبان خودرو را خواهد گرفت، تیم 
برند خودروی س��وبارو اقدام به قرار دادن 500 پارو در 
 Mont-Royal كنار خودرو ها در فاصله بین خیابان
و Gilford كردند. روی این پارو ها یك لوگوی كوچك 
س��وبارو نقش بسته بود كه پیامی ساده را در بر داشت: 
»در حالی كه برای رانندگی روی چهار چرخ خودروی 

خود انتظار می كشید.«
هدف از برگزاری این كمپین اثبات این موضوع برای 
صاحبان خودروهای مختلف بود كه آب و هوا مشكلی 
برای یك خودروی س��وبارو به ش��مار نم��ی رود و این 

خودرو در هر شرایطی قابل استفاده است. 
www.creativeguerrillamarketing.com

برای همه ما پیش آمده كه در س�فرهای جاده ای نوروزی در میانه راه با 
دیدن جسد یک حیوان كه براثر ضربه ماشین كشته شده ناراحت شویم 
ام�ا ناراحتی و رنجش ما فقط و فقط در همین حد اس�ت و با گذش�تن از 
مح�ل حادثه به كلی هم�ه چیز را فراموش می كنیم . آی�ا تابه حال به این 

موضوع فکر كرده اید كه چرا این قدر به مسائل پیرامون محیط زیست مان 
بی توجهیم و در این زمینه هزینه و زمانی را صرف نمی كنیم؟ شاید رفتار 
ما ناشی از نبود تبلیغات و فرهنگ سازی در این زمینه باشد؛ تبلیغاتی كه 
مطمئنا اگر خالقانه و با در نظرگرفتن فاكتورهای درستی باشد، روی رفتار 
مخاطبان تاثیر خواهد گذاشت . در این زمینه نه دولت و نه بخش خصوصی 
س�رمایه گذاری زیادی نکرده اند و وقتی موضوعی نیز برای كسی اهمیت 

نداشته باش�د، برای آن بودجه تبلیغاتی منظمی در نظر نخواهند گرفت . 
این درحالی است كه بس�یاری از برندهای مطرح دنیا برای محیط زیست 
آگهی های خالقانه ای را طراحی كرده و در معرض دید عموم قرار می دهند 
و ب�ا ای�ن كار به نوع�ی ارزش برند خ�ود را باالتر می برند . ب�ا حمیدرضا 
حیات روشنایی، گرافیس�ت در آستانه سال نو به بررسی تبلیغات حوزه 

محیط زیست پرداخته ایم كه حاصل آن را در ادامه می خوانید.

نرگس فرجی



یادداشتی کوتاه به بهانه 
نخستین دمیت 

چندی پیش نخس��تین دورهم��ی مدیریتی صاحبان 
کس��ب و کار با رویکرد توسعه کس��ب و کار تحت عنوان 
»دمیت« با حضور فعاالن عرصه صنعت برگزار ش��د که 
در نوع و ش��یوه اجرای نوین خود به عنوان گام نخس��ت 
در جهت تب��ادل اطالع��ات و به اش��تراک گذاری تجربه 
قابل تقدیر اس��ت. از دعوت از صنعتگران صنایع مختلف 
گرفته تا طراحی مناس��ب پرس��ش ها و نح��وه کنترل و 
مدیریت جلس��ه و م��کان و زمان برگ��زاری گردهمایی، 
همگ��ی اهداف و محورهای مطرح ش��ده اصل��ی در این 
دورهم��ی را در حد قابل قبولی و حتی خوب - از برخی 
جهات- پوش��ش می داد. پخش فیلم های کوتاه و کلیپ 
تبلیغاتی که از قبل آماده ش��ده بود و البه الی پرسش ها و 
پاسخ ها به نمایش گذاشته می شد حال و هوای دمیت را 
متفاوت از گردهمایی های دیگر، گرم و ریتم آن را سریع تر 
می کرد. با این حال این جلس��ه مانند هر نشست دیگری، 
کم و کاستی هایی نیز داشت که مطرح کردن آنها در این 
گفتار کوتاه فقط از جهت توجه دادن مسئوالن و متولیان 
برگزاری چنین جلس��اتی و برگزاری بهت��ر در دوره های 

بعدی ضروری به نظر می رسد. 

ضرورت علم و عمل توأمان 
اصوال در اکثر قریب به اتفاق سمینارها، گردهمایی ها و 
هم اندیشی های برگزار شده، یک یا چند سخنران نظرات 
خ��ود را در اختیار دیگ��ران می گذارند و در بهترین حالت 
نتای��ج عملی تحقیقات خود را با مس��تندات علمی برای 
ش��رکت کنندگان بیان می کنند. آنجایی که در این روش 
یک نفر به صورت متکلم وحده صحبت می کند و دیگران از 
روی ادب و گاهی حتی اجبار  به بیانات وی گوش می دهند، 
گاه  بسیار خسته کننده می شود و شرکت کنندگان با نگاه 
به س��اعت خود منتظر پایان جلسه هس��تند. در این نوع 
سمینارها جای خالی تجربه و در واقع اجرای عملی نظریات 
علمی صرف به وضوح پیداست  اما این بار در نخستین دمیت 
و جلسه هم اندیشی که در راستای هدف اصلی گردهمایی، 
فقط حرفه ای ها و مجرب ها حضور داش��تند، کسانی که با 
داشتن اندوخته علمی وارد بازار صنعت شده بودند، اکنون 
درباره تجارب عملی خود – مبتنی بر پایه یک رشته علمی 
خاص و البته با چاش��نی روان شناسی و ش��ناخت بازار و 
مش��تری- با سایرین سخن گفتند البته در این میان نبود 
نخبگان علم اقتصاد و بازار خودنمایی می کرد به گونه ای که 
میان تجارب مطرح ش��ده و پایه های علمی کار، به صورت 
کارشناسانه ای جمع بندی صورت می گرفت. هرچند سعی 
شده بود این امر با کمک مدیریت جلسه توسط کارشناس- 
مجری انجام ش��ود، اما زیبنده تر بود اگر فضای جلس��ه با 
حضور برخی اساتید مطرح دانشگاه – مانند حضور برخی 
افراد مطرح در حوزه صنعت در این جلس��ه- نیز علمی تر 
می ش��د. با این حال به نظر می رس��د تجربه گرا بودن این 

نشس��ت و در نظر گرفتن بعد تبادل تجربیات و هم افزایی 
دانش تجربی توس��ط مسئوالن برگزاری، سبب دور شدن 
آنان از کلیت کار شده است چه اینکه همواره علم و عمل 
بسان دو بال پرواز، الزم و ملزوم یکدیگر محسوب می شوند 
که وجود هر دوی آنها و به صورت همزمان، موفقیت در هر 
کاری را تضمین می کند. از سوی دیگر برگزاری به صورت 
کارگاه و با حضور فعاالن هر رشته صنعتی ایده دیگری برای 
برگزاری چنین نشست هایی است که می تواند به اثربخشی 

چنین هم اندیشی هایی کمک کند. 

اخالق حرفه ای، حلقه مفقوده در دمیت 
یکی از مباحثی ک��ه در این همایش تقریبا اصال به آن 
پرداخته نش��د، بحث اخالق حرفه ای در حوزه کسب و کار 
بود که حلقه رابط و البته مفقوده میان پاسخ به پرسش های 
مطرح شده بود و جا داشت به عنوان یک پرسش جنبی و 
علت العلل عوامل بازدارنده انتقال و نش��ر مناسب دانش و 
استفاده صحیح از آن به این موضوع پرداخته شود. اگرچه 
کارشناس- مجری این دورهمی در مقابل برخی پاسخ ها، 
سواالتی دیگر را مطرح کرد  اما این مسئله مغفول واقع شد 
و باید گفت مطرح شدن آن به صورت مستقیم می توانست 

جلسه را پویاتر کند. 

چگونه بازاریابی پیامکی مان را 
تاثیرگذارتر کنیم 

بازاریابی پیامکی برای جذب مش��تری بیشتر در 
ایام نزدیک به عید روش��ی کم هزین��ه و تاثیرگذار 
است. قطعا بازاریابی به وسیله پیامک یکی از بهترین 
وس��ایل ارزان قیم��ت برای جلب توجه مش��تریان و 
ارسال س��ریع خبرهای مربوط به کسب وکار شما و 
همچنین تبلیغات کاالهای تان اس��ت. اما چه نکات 
کاربردی را باید در اج��رای این نوع بازاریابی انجام 

دهیم تا تاثیرگذار باشد؟ 

بهترین زمان ارسال
طبق بررس��ی های انجام شده، بهترین زمان برای 
ارسال پیامک تبلیغاتی، ساعت ۱۰ صبح تا یک بعد 
از ظهر و عصر از س��اعت ۴ عصر تا ۷ ش��ب اس��ت. 
درصورتی که پیامک ش��ما قبل از ساعت ۱۰ و صبح 
زود یا بعد از س��اعت ۷ شب ارس��ال شود، عالوه بر 
اینک��ه بازخورد منف��ی خواهد داش��ت و بی نتیجه 
خواهد بود، ذهنیت مخاطب را نیز نس��بت به ش��ما 
و کاال/خدمات ت��ان تغییر می ده��د. در مورد اولویت 
ارسال در طول هفته، توصیه می شود که پیامک تان 
را در روزه��ای میانی هفته )ش��نبه تا چهارش��نبه( 
ارس��ال کنید. البت��ه ایام تعطی��ل و روزهای قبل و 
بعدش��ان نیز به علت نیم��ه تعطیل بودن واحدهای 
ف��روش و خلوت بودن خطوط تلفن و موبایل، زمان 
مناس��ب تری ب��رای ارس��ال پیامک و جل��ب توجه 

مشتریان است. 

کوتاه و مختصر
حتی االمکان باید س��عی ش��ود ک��ه پیامک ها در 
کوتاه ترین ش��کل ممکن، به ه��دف تبلیغاتی خود 
دس��ت پیدا کنند. بای��د بتوانید در قالب چند جمله 
چهار تا شش کلمه ای، تمام حرف تان را به مخاطب 
خ��ود بزنی��د. از حاش��یه پردازی خ��ودداری کنید. 
مخاطب ب��ا خواندن همان چند کلم��ه اول پیامک 
ش��ما، باید متوجه شود کس��ب و کار شما چیست و 
قصد داری��د چه کاال یا خدماتی را به او بفروش��ید. 
متن پیامک ت��ان را تخصصی نکنید و آن را با توجه 
به س��طح عمومی سواد مش��تریان ارسال کنید. اگر 
قص��د دارید ب��ه مخاطب خود اطالع��ات تخصصی 
بدهید بهتر اس��ت این امر تلفنی یا تخصصی باشد. 
پیامک تان را به هر بانک تلفنی که در دس��ترس تان 
قرار دارد نفرستید! بین صنف و زمینه فعالیت و نوع 
کاال/خدمات شما و نیازهای مشتری تان باید ارتباط 
خاصی وجود داشته باشد. همچنین اگر متن پیامک 
ش��ما حاوی واژه های کم ارزش و بی ارتباط با حرفه 
ش��ما باش��د، هرگز نخواهید توانس��ت از این روش 
بازاریابی سودی عاید خود و مجموعه تحت امر خود 
کنید. پیامک ش��ما هرگز خوانده نخواهد شد و این 

جز هزینه چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. 

چیزی را پیشنهاد کنید که االن ارزش دارد
هیچ کسی نمی خواهد از شرکتی پیامکی دریافت 
کن��د که در آن چیزی برای االن پیش��نهاد نش��ده 
اس��ت. دلیل این رفتار این اس��ت که از SMS برای 
کارهای تقریبا فوری اس��تفاده می شود، پس مراقب 
باش��ید که متن پیش��نهادتان، برای زم��ان واقعی و 

پیش رو باشد. 
در نظر بگیرید پیش��نهادتان باید ش��امل فوایدی 
باش��د که االن مش��تری از آن بهره مند خواهد شد. 
همچنی��ن اگ��ر می خواهید جای��زه و تخفیف برای 
مشتری قائل شوید باید چیزی را پیشنهاد دهید که 
در حال حاضر ارزش دارد و تاحد امکان به مشتری 

وعده وعید ندهید. 
همچنین قبل از ارس��ال پیام��ک به صورت انبوه، 
بهتر اس��ت با توجه به بودجه خود، تعداد محدودی 
پیامک موردنظر را به دوستان و آشنایان و همکاران 
ارس��ال کنید و بازخ��ورد و نتیج��ه آن را ببینید و 
بررس��ی کنید؛ این کار به ش��ما کم��ک می کند تا 
بدانی��د با صرف هزینه ای که ب��رای پیامک انبوه در 
نظر گرفته اید، چه تعداد مش��تری خواهید داشت و 

سود خود را تخمین بزنید. 

به نظر ش�ما چرا برندهای 
داش�تنی  دوس�ت  ایرانی 

نیستند؟ 
رابط��ه برندها با مش��تری 
 مانن��د رابط��ه انس��ان ها ب��ا 
همان گونه  اس��ت.  یکدیگ��ر 
انس��ان ها  بین  دوس��تی  که 
عالق��ه  کش��ش  مبتنی ب��ر 
طرفین است، به ازای برندها 
نیز این گونه است. بدین معنا 
برای دوس��ت  برنده��ا  ک��ه 
باید مشتری را  داشته شدن 

دوست داشته باشند. 
در ش��رایطی ما از جذابیت 
ب��رای  خارج��ی  برنده��ای 
ایرانی��ان گل��ه داری��م ک��ه 
تولید کننده  ی��ک  مق��ام  در 
ایران��ی نتوانس��ته ایم ح��س 
دوس��ت داشتن مش��تری را 
انتقال  برندمان  مخاطبان  به 
دهیم. به بیان ساده مشتری 
ایرانی باید قول برند را ببیند 
و در نتیج��ه به برن��د وفادار 
ش��ود. به عن��وان نمونه ما در 
ادعای  برندهای م��ان  ش��عار 
ایمن و مطمئن بودن داریم، 
تولیدات م��ان دقیقا در  ام��ا 
همی��ن ح��وزه مش��تری را 
می رنجان��د یا در ش��عارمان 
تامی��ن قطع��ات و تضمی��ن 
خدمات داریم، درحالی که در 
همین بخش مشتریان مان با 

مشکل مواجه هستند. 
ایران��ی  برنده��ای  گوی��ا 
ش��عار  را  آرزوهای ش��ان 
درصورتی که  می دانن��د  خود 
مش��تری این م��وارد را حق 
خود می داند. در تکمیل این 
عرایض باید اش��اره کنم برند 
از لح��اظ محتوای��ی از چهار 
رکن نام، نشان، رنگ و شعار 
برخوردار است. این ارکان در 
کنار یکدیگ��ر به برند هویت 

می دهند. 
مش��تری ضمن مش��اهده 
ای��ن ارکان و تطبی��ق آنها با 
ق��ول برند و جای��گاه ذهنی 
آن، در رابطه ب��ا وفاداری به 
برند تصمی��م می گیرد. حال 
هنگام��ی ک��ه ای��ن ارکان و 
عملک��رد برند براس��اس نیاز 
مصرف کننده باشد، وفاداری، 
توصیه و توس��عه برند نتیجه 
آن اس��ت. از آنج��ا ک��ه در 
ای��ران  حال��ت عموم��ی در 
ندارد،  چنین چیزی وج��ود 
داش��ت  انتظ��ار  نمی ت��وان 
دوس��ت  ایران��ی  برنده��ای 
داش��ته ش��وند. حال با بیان 
یک  س��وال ذهن را روشن تر 
برندهای خارجی  کنیم. چرا 
مانن��د سامس��ونگ، س��ونی 
و... ب��ا وجود تح��والت نرخ 
ارز و ب��اال رفتن قیمت ش��ان 
کماکان بازار خوبی در ایران 
دارند؟ پاس��خ پیداس��ت. به 
س��ادگی می توان پی برد که 
مشتری ایرانی از این برندها 
نیازهای��ش را تامین می کند 
و چ��ون نی��ازش براس��اس 
می ش��ود،  تامین  انتظاراتش 
می پ��ردازد.  را  آن  قیم��ت 

ای��ن یعن��ی مش��تری برای 
برند اهمیت قائل اس��ت، در 
نتیجه مشتری نیز این چنین 
خواهد بود، البته در این نکته 
نهفته  نیز  درس های دیگری 
اس��ت ک��ه خ��ارج از مجال 

پاسخ این سوال است. 

حوزه های�ی  چ�ه  در  م�ا 
پتانس�یل خل�ق برندهای 
دارای مش�تریان وفادار را 

داریم؟ 
ایج��اد  طبیع��ی  به ط��ور 
مش��تری  در  وف��اداری 
توانمن��دی می خواه��د. این 
ابعاد مختلف  توانمن��دی در 
سخت افزار و نرم افزاری قابل 
همان گونه  است.  جست وجو 
که می دانید مش��تری صرفا 
محصول یا خدمت نمی خرد، 

بلکه ارزش می خرد.
 وف��اداری نی��ز ب��ه ای��ن 
ارزش تعل��ق می گیرد، یعنی 
مشتریانی که ارزش موردنظر 
خود را از محص��ول دریافت 
کنند به آن وفادار می شوند. 
ش��امل  ک��ه  ه��م  ارزش 
محص��ول اصل��ی و ملحقات 

برن��د،  آن ش��امل 
قیم��ت، کیفی��ت، 
و...  بس��ته بندی 
بنابرای��ن  اس��ت، 
ک��ردن  وف��ادار 
مش��تری حقیقتی 
اس��ت که تصادفی 
نب��وده و بس��تگی 
به عملکرد سازمان 
اینک��ه  دارد. 
ح��وزه  بخواهی��م 
که  کنیم  تعری��ف 

در ک��دام ح��وزه می توانی��م 
برند وف��ادار خلق کنیم و در 
کدام حوزه نمی توانیم، جای 
تام��ل دارد. وقتی در بعضی 
لوازم خانگی  مانن��د  حوزه ها 
برندهای��ی در دنیا داریم که 
مصرف کنندگان حس مثبت 
به آن داش��ته و ارزش کافی 
را از آنه��ا دریافت می کنند، 
طبیعی اس��ت کار ما مشکل 
اس��ت یا وقتی گوشی مانند 
اچ تی سی  سامس��ونگ،  اپل، 
در دنی��ا وجود دارد، دش��وار 
با گوشی های  است بخواهیم 
ایرانی مانند GLX وفاداری 
برند بسازیم. باید قبول کنیم 
ف��ردی ک��ه گوش��ی ایرانی 
می خرد توان خرید گوش��ی 
خارج��ی ن��دارد و گرنه آن 
را می خری��د. پ��س وف��ادار 
ساختن مشتری دشوار است. 
چراکه در دنیای ارزش آفرین 
ام��روز برنده��ا بای��د مزیت 
و  باش��ند  داش��ته  رقابت��ی 
الزام��ا مزی��ت رقابتی ش��ان 
چیزی نیس��ت به جز ارزشی 
ایجاد  ب��رای مش��تری  ک��ه 
کرده ان��د، بنابراین مش��تری 
بای��د در ما جاذب��ه ای ببیند 
تا به ما وفادار ش��ود. از دیگر 
آس��یب های اصل��ی برند در 
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اس��ت و این مسئله است که 
نی��از مصرف کننده را در نظر 
بازاریابی  نمی گیریم. در دنیا 
نیاز مشتری  مبتنی بر  جدید 
اس��ت نه چیزی که ما تولید 
می کنیم. در برند س��ازی هم 
وضع به همین منوال اس��ت 
یا باید برندی بس��ازیم و آن 
را ب��ه بازار تحمی��ل کنیم و 
ب��ه مش��تری بقبوالنی��م که 
محص��ول و خدمت ما خوب 
اس��ت )Push( ی��ا برن��دی 
بس��ازیم ی��ا مصرف کننده را 
وادار ب��ه خل��ق برن��د کنیم 
 .)Pull Branding(
به عنوان نمونه یکی از دالیل 
دیویدس��ون  هارلی  موفقیت 
این است که توسعه برندش 
اتفاق  مصرف کننده  توس��ط 
می افت��د. ب��ر ای��ن اس��اس 
در ای��ران اگ��ر می خواهی��م 
وفاداری برند درس��ت کنیم 
مزیت های  یافتن  باید ضمن 
مش��تریان  برای  رقابتی مان، 
باش�����یم و  ارزش آفری���ن 
بدین طریق آنها را به ساخت 
کنی��م،  مش��غول  برندم��ان 
بنابرای��ن باید در زمینه هایی 

برن��د کنیم  س��رمایه گذاری 
که مصرف کننده آماده باشد. 
پس توصیه نمی شود اوال در 
ح��وزه ای که مزی��ت رقابتی 
نداریم وارد بازار شویم. دوما 
برای ورود و توسعه برند باید 
مش��تری را درگی��ر کنی��م؛ 
خودش  مش��تری  واق��ع  در 
بلندگوی رس��انه ای ما باشد. 
باید دس��ت روی حوزه هایی 
بتواند  بگذاریم که مش��تری 

درگیرش شود. 

چه اصولی ب�رای وفاداری 
مراح�ل  در  مش�تریان 
مختلف س�اخت و توسعه 
برن�د بای�د مدنظ�ر ق�رار 

گیرد؟  
پاس��خ ای��ن س��وال واضح 
باید خروجی  وفاداری  است، 
برند  اس��تراتژیک  مدیری��ت 
باش����د. فرآین��د مدیری��ت 
اس��تراتژیک برند را به بیان 
س��اده می توان به شرح ذیل 
معرف��ی کرد: نخس��تین گام 
داش��تن  برن��د  س��اخت  در 
اس��تراتژی برند اس��ت. یک 
تدوی��ن  از  پ��س  س��ازمان 
اس��تراتژی، ضم��ن تعیی��ن 
وع��ده برند بای��د المان های 
محتوای��ی )رنگ س��ازمانی، 
ش��عار، نام( طراحی  کند که 

به این فرآیند س��اخت برند 
می گوین��د.   )Branding(
س��پس باید برند را مرتبط با 
بخش بندی بازار توسعه دهند 
و   )Brand Extension(
ب��رای مصرف کنن��ده تصویر 
ذهنی بس��ازد. پس از توسعه 
برن��د نوب��ت ب��ه ارزش یابی 
آن می رس��د. بدی��ن منظور 
همزمان باید دو کار را انجام 
 Brand( برند  ارزش  دهند: 
و  شناس��ایی  را   )Equity
تحلیل ک��رده و موازی با آن 
 Brand( برن��د  جایگاه یابی 
Position( انج��ام دهن��د. 
تفاوت این دو در آن است که 
است،  س��ازمانی  ارزش یابی، 
در حالی ک��ه جایگاه یابی در 
اس��ت.  ذه��ن مصرف کننده 
پس اج��رای این دو گام باید 
ارزش وی��ژه برن��د و تحلیل 
مصرف کننده را با هم ترکیب 
کرده و براس��اس آن یا برند 
مصرف کنن��ده  ذه��ن  در  را 
 )Repositioning( ب��اال 
ببرن��د ی��ا در فرآین��د خود 
 )Rebranding( ارت���ق��ا 
ایجاد کنن��د. این فرآیند که 
مدیری��ت  آن  ب��ه 
است���راتژیک برند 
گفت�����ه می شود 
برند  حفظ  س��بب 
می ش��ود. در ایران 
تنه��ا بخش های��ی 
از ای��ن فرآین��د را 
می دهن��د  انج��ام 
و کمت��ر دیده ای��م 
ش��رکت های  ک��ه 
مدیری��ت  ایران��ی 
برند  اس��تراتژیک 
داشته باشند. به عنوان مثال، 
برت��ری برند گلرنگ به دلیل 
اس��تراتژیک ب��ودن مدیریت 
برند آن اس��ت و هر اقدامی 
ک��ه انجام می ده��د منطبق 
بر مخاطب و آسیب شناس��ی 
برندش است. در شرایطی که 
در تبلیغات ای��ران می بینیم 
ک��ه ف��الن برنج به واس��طه 
نداش��تن اس��تراتژی برن��د، 
همزمان بر چند محتوا تکیه 
ک��رده اس��ت؛ اینک��ه جایزه 
دارد، کیفیتش خوب است و 
قیمت ارزان دارد خوب است 
اما مش��تری نمی داند از این 
برن��د باید چ��ه تصویری در 

ذهن داشته باشد. 
اگ��ر اس��تراتژی برندینگ 
ش����رکت بهره ب����رداری از 
چاش��نی های فروش اس��ت، 
زم��ان  از  برندین��گ  خ��ط 
اس��تراتژی ش��رکت ساخت 
برندهای لوکس یا... متفاوت 
اس��ت. ی��ا از ای��ن تبلیغات 
کس��ب  فهمی��د  نمی ت��وان 
بر ک��دام  ایران��ی  وکاره��ای 
دس��ته از مش��تریان تمرکز 
ک��رده و می خواهن��د آنها را 
که  مشتریانی  سازند؟  وفادار 
است،  مهم  برایش��ان  قیمت 
کیفیت مهم است یا...؟ پس 
نمی ت��وان هم��ه مش��تریان 

بای��د  و  وف��ادار س��اخت  را 
خط  مشی استراتژیک داشت. 

میزان وابستگی و وفاداری 
مش�تری به برن�د چگونه 
آی�ا  و  ارزیاب�ی می ش�ود 
روش ه�ای موج�ود، دقت 

الزم را دارد؟ 
مدل های  ارزیاب��ی  ب��رای 
اصلی ترین  داری��م.  مختلفی 
متده��ای آن ارزیابی از دید 
مشتری و ارزیابی ارزش برند 
اس��ت. همه مشتریان به یک 
نمی کنند،  فکر  مشابه  حالت 
چ��ون ذهن ش��ان تحت تاثیر 
مانند  دیگ��ری  متغیره��ای 
محیط  تجربه  محیط،  انرژی 
خرید، صحبت با دیگران و. . . 
است. مفهوم جایگاه یابی برند 
به دنبال همین بحث اس��ت 
و به عنوان یک��ی از ابزارهای 
اس��ت��فاده  برند  ارزیاب����ی 
می شود. ابزار دوم، تالش های 
خود س��ازمان در برندسازی 
اس��ت ک��ه از طری��ق ارزش 
می ش��ود.  ارزیابی  برند  ویژه 
این روش گویای این اس��ت 
که برند در بازار چه ارزش��ی 
داش��ته و تا چه اندازه توسط 
دیگران توصیه می شود. لکن 
برای  نیز  ساده تری  ابزارهای 
ارزیابی برن��د در بازار داریم. 
مانند حجم خرید مش��تریان 
تک��راری یا تعداد مش��تریان 
ورودی، در نتیج��ه توصی��ه 
دیگ��ران اما مس��ئله ارزیابی 
برند در ای��ران بعد تکنیکال 
آن نیس��ت، بلکه بعد اجرایی 
آن اس��ت. اوال مدیران ایرانی 
اعتق��ادی به ارزیاب��ی برند و 
وف��اداری مش��تری ندارن��د. 
ابزارهای الزم برای این  ثانیا 
مختلف  انح��ای  ب��ه  منظور 
نرم افزاری  و  اس��ت  س��خت 
و  ای��ران  ش��رکت های  در 
ج��ود ن��دارد، بنابراین دقت 
روش ه��ا ب��ه انتخ��اب مدیر 
قابل تنظیم است، اما مشکل 
ایرانی و  خ��ود ش��رکت های 
مدیران شان هستند. همچنین 
میزان  بخواهی��م  واقع��ا  اگر 
وف��اداری را ارزیاب��ی کنیم، 
بای��د رفت��ار مصرف کننده را 

تحلیل کنیم. 
ای��ران  در  ک��ه  آنج��ا  از 
بیش��تر براس��اس گفتار آنی 
تحلی��ل انجام ش��ده و رفتار 
متفاوت از گفتار اس��ت، اگر 
ندهیم،  انج��ام  رفتار  تحلیل 
کنیم.  ارزیاب��ی  نمی توانی��م 
پ��س بهتری��ن اب��زار تحلیل 
رفت��ار مصرف کننده و درک 
ای��ن موض��وع اس��ت که در 
چه س��طحی انجام و چگونه 
استفاده می شود و در نهایت 
می ت��وان از آن نتیجه گرفت 
وفادار  چق��در  مش��تری  که 

است. 
پ��س ایج��اد الگوهایی که 
مصرف کننده  رفت��ار  تحلیل 
را انجام دهن��د حائز اهمیت 

است. 
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فرشته طاهری نیاآرین طاهری

برندها برای دوست داشته شدن باید مشتری 
را دوست داشته باشند؛ در شرایطی ما از 

جذابیت برندهای خارجی برای ایرانیان گله 
داریم که در مقام یک تولید کننده ایرانی 

نتوانسته ایم حس دوست داشتن مشتری را به 
مخاطبان برندمان انتقال دهیم. به بیان ساده 

مشتری ایرانی باید قول برند را ببیند و در 
نتیجه به برند وفادار شود

بازاریابی خدمات
آیا می دانس��تید یک��ی از مواردی ک��ه بازاریابی 
خدمات را پیچیده می کند، متغیر بودن روش های 
بازاریابی ب��رای افراد مختلف اس��ت؟ از آنجایی که 
انس��ان در ت��دارک خدمات دخیل اس��ت، هیچ دو 
خدمتی ش��بیه هم نیس��تند و متغیرند. برای مثال 
ش��ما در دو نوب��ت مختل��ف اتومبیل ت��ان را برای 
خدمات یکس��ان به یک تعمیرگاه می برید و کارتان 
در دو زم��ان مختلف تمام می ش��ود و رضایتمندی 
متفاوتی را تجربه می کنید. اگر موسیقی دلخواه تان 
را روی DVD گوش دهید، هر بار تجربه یکس��انی 
را خواهید داش��ت، ولی اگر همان موسیقی را در دو 
کنسرت مختلف گوش دهید هر بار تجربه متفاوتی 
خواهید داشت. حتی در خدمات استاندارد شده مک 
دونالد هم تغییرات کمی را همیشه تجربه می کنید 
که اصال ربطی به ش��رکت ندارد. بعضی وقتها شنبه 
موقع ناهار می روید و خیلی ش��لوغ اس��ت و بعضی 
اوق��ات در روزهای دیگر نیاز ب��ه تحمل هیچ صفی 
نیس��ت. پس تجربه خدمات از ش��خصی به شخص 

دیگر فرق می کند.

جذب 8 هزار نیروی جدید برای بی ام و
ش��رکت خودروس��ازی آلمانی بی ام و اعالم کرده است 
که قصد دارد در س��ایه موفقیت ه��ای تجاری خود طی 
س��ال 2۰۱5، در سراسر جهان بالغ بر 8 هزار نیروی کار 
جدید اس��تخدام کند. براس��اس اعالم میالگروس ساینا 
آندری، مدیر ارش��د منابع انسانی ش��رکت بی ام و، بیش 
از 5 هزار ش��غل جدید در آلمان ایجاد خواهد ش��د. وی 
گف��ت: »تقاضای باال به معنای آن اس��ت که ما نیازمند 
کارکنان ماهر بیشتری در کارخانه های آلمان و همچنین 
ش��بکه بین المللی  تولید مان هستیم.«  به گزارش جهان 
خودرو، سخنان ساینا آندری نشان دهنده افزایش جذب 
نیرو نس��بت به آن تعدادی است که مانفرد شخ، معاون 
ش��رکت در اواسط ماه فوریه اعالم کرده بود. او گفته بود 
که در مجموع طی س��ال 2۰۱5 تا 5 هزار ش��غل اضافه 
خواهد شد. شرکت بی ام  و اعالم کرده است که کارشناسان 
کاهش مصرف انرژی و فناوری های جایگزین، متخصصان 
سبک س��ازی وزن سازه و نرم افزارها در جذب نیروی این 
شرکت در اولویت خواهند بود. این شرکت در سال 2۰۱۴ 
بالغ بر ۷هزار نیروی جدید جذب کرد که نیمی از آنها در 
آلمان مشغول به کار شدند. تعداد کل کارکنان این شرکت 

در سراسر جهان ۱۱۰ هزار نفر است.

آیا می دانستید

ب�ا کمی دقت به ش�عبه های برنده�ای داخلی 
ح�وزه پوش�اک در نقاط مختلف ش�هر و نگاهی 
ب�ه روند خرید مش�تریان متوجه می ش�ویم که 
معموال مردم محصوالت برندهای بزرگ خارجی 
مانند نایک و آدی�داس را بدون ذره ای تردید و 
دودل�ی با هر قیمتی به راحتی می خرند. در واقع 
آنها نیازی به پرس و جو برای اطمینان از جنس و 

کیفیت محصول ندارن�د و به اعتبار برند اعتماد 
دارن�د. این چیزی اس�ت که طی س�ال ها تجربه 
این ش�رکت ها را مشهور و برند اول دنیا ساخته 
اس�ت. وفاداری به برند موضوعی اس�ت که اکثر 
ش�رکت ها ب�رای به دس�ت آوردن آن ه�ر کاری 
می کنند و در بسیاری از بازارهای تجاری، اعتبار 
و ش�هرت برند آنها تاثیری قوی روی تصمیمات 

خرید خواهد داشت. 
اگ�ر مش�تریان اعتب�ار برند ش�ما را دوس�ت 

داش�ته باشند، بدون ذره ای تردید محصول شما 
را در سبد کاالی ش�ان خواهند گذاشت، اما اگر 
بخواهی�م این موضوع را در ایران بررس�ی کنیم 
درمی یابیم که نگرش اغلب مردم ایران به کاالها 
و خدمات برندهای ایرانی منفی اس�ت  اما اینکه 
چرا این مس�ئله در ذهن مش�تریان به برندهای 
داخلی وجود دارد چیزی است که امروز موضوع 
گزارش ماس�ت و دکتر میثم شفیعی پاسخگوی 

پرسش های مان است. 

هدی رضایی

از میان خبرها



اکث��ر م��ا ب��رای س��ال ن��و 
لباس ه��ای جدی��د خریداری 
می کنیم تا ب��ا ظاهری متفاوت 
در ن��وروز نمای��ان ش��ویم. اما 
هیچ کدام به خرید لباس اکتفا 
نمی کنی��م و توجه زیادی روی 
چه��ره خ��ود و البت��ه دیگران 
داریم. البته این موضوع را پای 
چشم و هم چش��می نگذارید. 
نزدیک ن��وروز وضعیت به گونه 
دیگری است. امروز می خواهیم 
برای ت��ان  ش��غلی  م��ورد  در 
صحب��ت کنی��م که ب��ازارش 
ای��ن روزه��ا داغ داغ اس��ت؛ 
آرایشگری، شغلی خدماتی که 
امروز به یک هنر تمثیل شده و 
اخیرا از آن به عن��وان هنر دهم 

یاد می کنند. 
اگ��ر به عن��وان مدی��ر ی��ک 
مجموعه هنری به نام آرایشگاه 
هس��تید،  فعالی��ت  مش��غول 
باید بدانی��د که زم��ان زیادی 
تا ن��وروز نمان��ده و از ح��اال به 
بعد همه افراد برای رس��یدگی 
به ظاهر خود پا در مغازه ش��ما 
می گذارن��د. به همی��ن دلیل 
شما باید از االن اسباب راحتی 
مش��تریان را فراه��م کنی��د. 
مهم ترین کاری که باید در این 
زمین��ه انجام دهی��د مدیریت 
زمان اس��ت. در کنار وقتی که 
ب��ه مش��تری می دهی��د، باید 
ای��ن را هم در نظ��ر بگیرید که 
برخی افراد ممکن است تاخیر 
داشته باشند پس این موضوع 
را هن��گام دادن وق��ت در نظر 

داشته باشید. 

هنر آقایان، سود بدون 
ریسک و تضمینی

اگر ش��ما یک هنرمن��د آقا 
هس��تید و در ی��ک مجموع��ه 
خدماتی آقایان فعال هس��تید 
کافی اس��ت به چند نکته برای 
جذب مشتری بیشتر به منظور 
کسب س��ود باالتر توجه کنید. 
وسایلی که شما برای مشتری 
اس��تفاده می کنید باید پاک و 
تمیز باشند. پاکیزگی به همراه 
ضد عفونی بودن وس��ایل شما 

نظر مشتری  می تواند 
را بس��یار جل��ب کند. 
بعد از ه��ر اصالح همه 
وس��ایل را با ال��کل و 
م��واد مرتب��ط تمی��ز 
کنید تا وقتی روپوش 
را روی گردن مشتری 
می بندید ب��رای تمیز 
استرس  وسایل  بودن 
نداشته باشد. اگر این 
کار را در مقاب��ل دی��د 
مش��تری انجام دهید 
تاثیر بس��زایی خواهد 

داشت. 
همچنین می توانید با عرضه 
وس��ایل ش��خصی و نگهداری 
آنه��ا در مغازه س��ودی جزئی 
اما بی حاشیه کس��ب کنید. از 
آنجایی که خدمات آرایش��گاه 
مردانه نسبت به آرایشگاه زنانه 
کمتر اس��ت برای فرد ارزان تر 
تمام می شود و هزینه کمتری 
پرداخ��ت می کن��د. از این رو 
ریس��ک کمتری برای این کار 

وجود دارد. 
اینک��ه  ب��ا  را  ن��رخ خ��ود 
نزدیک ای��ام نوروز اس��ت باال 

نبری��د. مطمئ��ن باش��ید که 
مش��تریان ه��وای ش��ما را در 
این روزه��ا خواهند داش��ت و 
عالوه ب��ر دس��تمزد عیدی نیز 
می پردازن��د. اگر نرخ��ی را در 
زمان تسویه حساب به مشتری 
نگویید و جمل��ه ای مانند »هر 
چه دوس��ت داری ب��ده« ذکر 
کنید حتما مشتری پول شما را 
با رضایت تمام و کمال خواهد 

داد. 
مدتی پیش از ژورنال رسمی 

موی ایرانی رونمایی شد. شما 
می توانی��د ب��ا ق��رار دادن آن 
در مقاب��ل دید مش��تری مدل 
موهای جدید و ب��ه روز را برای 

فرد اصالح کنید.
 برای اینکه در طوالنی مدت 
به دلی��ل زیاد ایس��تادن دچار 
بیم��اری واری��س نش��وید از 
آرایش���گری  ص��ندلی ه��ای 
مخص��وص ک��ه بس��یار بلن��د 
هس��تند و انعط��اف زی��ادی 
دارن��د و دور صندل��ی اصالح 
می چرخند و حرکت می کنند 

استفاده کنید. 

هنر بانوان، پر سود و 
پر خطر

و ام��ا نوب��ت ب��ه چگونگ��ی 
زنان��ه  آرایش��گران  خدم��ات 
می رس��د. اگ��ر مدی��ر ی��ک 
مجموعه آرایشی زنانه هستید 
چند جمله زیر را لطفا بخوانید. 
ش��ما برخالف آرایش��گران 
مردان��ه چ��ه بخواهی��د و چه 
ش��لوغ  س��رتان  نخواهی��د 
می ش��ود. زمان بن��دی ش��ما 
بس��یار متفاوت تر خواهد بود. 
ش��ما برای اینکه از حضور 
مش��تری اطمینان حاصل 
کنید، می توانی��د چند روز 
جلو ت��ر وقت دهی��د. حتی 
موردنظ��ر  کار  می توانی��د 
را جوی��ا ش��وید و مبلغی را 
به عنوان بیعانه از مش��تری 
برای اطمین��ان حضور وی 
دریاف��ت کنید تا اگر س��ر 
موق��ع در آرایش��گاه حاضر 
نشد ش��ما ضرری را در این 
زمان ب��ره کش��ان متحمل 
نش��وید. س��اعتی ک��ه ب��ه 
مش��تری ذکر می کنید س��عی 
کنید دقیق باشد و در کمترین 
زمان انتظار ،ارائه خدمات وی 
را شروع کنید. از سشوار گرفته 
که س��اده ترین کار آرایشگران 
زنان��ه اس��ت ت��ا خدم��ات به 
پاکس��ازی که زحم��ت زیادی 
دارد را در مدت زم��ان تعیین 
ش��ده انجام دهید. این کار هم 
به کمک خودتان می آید و هم 
به کمک مش��تری برای تنظیم 
وق��ت خ��ود؛ ب��ه ش��ما از نظر 
تنظیم وق��ت و ارائه خدمات به 
مشتری بیش��تر و به مشتریان 

برای برنامه ریزی و رس��یدگی 
به کارهای دیگر. 

شما عیدی بدهید
در همه آرایش��گاه ها رسم بر 
این اس��ت که از مش��تریان در 
آس��تانه نوروز مبلغی به عنوان 
عی��دی دریافت می ش��ود اما 
شما می توانید برای اینکه نظر 
مشتریان جلب شود و مشتری 
ثابت شما شوند، یک عروسک 
کوچک ی��ا وس��ایل تزیینی به 
مش��تریان خود هدی��ه دهید. 
حتی می توانید ب��ا هدیه دادن 
ی��ک ماه��ی قرمز رن��گ برای 
س��فره هفت س��ین ن��وروزی 
نق��ل مجل��س صحبت ه��ای 
زنان��ه در دی��د و بازدیده��ای 
نوروز ش��وید. یک ماهی قرمز 
به صورت عمده ش��اید 500 یا 
هزار توم��ان برای ت��ان هزینه 
داشته باش��د و اگر حتی روزی 
100 نف��ر از خدم��ات ش��ما 
بهره من��د ش��وند 50 ت��ا 100 
هزار تومان برای خ��ود هزینه 
تراش��یده اید ام��ا همین ماهی 
کوچ��ک باعث می ش��ود تا هر 
بار که س��ر س��فره هفت سین 
بروند یاد ش��ما بیفتند. این کار 
ش��ما به صورت تضمینی برای 
حضور بعدی مش��تریان جواب 
خواهد داد، پ��س از انجام این 
کار غاف��ل نش��وید. ب��ا همین 
روش های کوچک است که بذر 
کاشته ش��ده به ثمر می رسد و 
مش��تریان برای هر بار تعویض 
رنگ مو که چند ده هزار تومان 
برای ش��ان هزینه دارد، شما را 

انتخاب می کنند. 

 درس هایی کاربردی از 
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ایجاد گروه های پشتیبان

یک��ی از س��اده ترین، کوتاه تری��ن و موثرتری��ن 
ایده های تج��اری موجود، تش��ویق افراد ب��ه ایجاد 
گروه های حمایتی و چالش��ی اس��ت. ش��رکت ها و 
سازمان های تجاری بس��یار زیادی تا به امروز از این 
ایده استفاده کرده اند. به نظر می رسد این روش یک 
متد ضروری برای ایجاد روحیه کار گروهی، افزایش 

بهره وری و تاثیرگذاری در محیط کار است. 

ایده
یک گ��روه حمای��ت و چال��ش از چهار ال��ی پنج 
کارمند تشکیل شده که همگی در یک سطح بوده و 
به صورت غیر رس��می و منظم مثال ماهانه یا هفته ای 
یک بار مالقات می کنند. در ای��ن مالقات هر یک از 
این افراد ب��ه نوبت در زمانی 10 دقیق��ه ای در مورد 
چالش ها و مسائلی که با آنها درگیر هستند توضیح 
می دهن��د. در این جلس��ه دیگر اف��راد حاضر ضمن 
شنیدن سخنان همکاران شان با طرح پرسش هایی 
از آنها در مورد مش��کل مطرح شده س��عی دارند تا 
راه حل آن مس��ئله را به آنها نش��ان دهن��د. هدف از 
برگزاری این جلس��ه تجویز یک راه ح��ل برای افراد 
نیس��ت، بلکه کمک به آنها در یافت��ن راه حل برای 
مشکالت ش��ان و به چالش کش��یدن فرضیات آنها 
هدف اصلی و اساس��ی تش��کیل چنی��ن گروه هایی 

است.
ش��بکه داروخانه ها و داروس��ازی های زنجیره ای 
بریتانیا از جمله ش��رکت ها و س��ازمان های تجاری 
هس��تند که این ایده را ب��ه موفقیت اج��را کرده اند. 
دالی��ل بس��یار زی��ادی ب��رای فعالی��ت گروه های 

پشتیبان وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: 
* صحبت ک��ردن در مورد مش��کالت و چالش ها 
می تواند به ش��ما کمک کن��د تا راه حلی ب��رای آنها 
بیابید، حتی اگر همکاران ش��ما در مورد آن موضوع 

نظر یا پیشنهادی ارائه نکنند. 
* نظری��ات دیگ��ران می تواند دی��دگاه جدیدی 
نسبت به یک مش��کل یا چالش ایجاد کرده یا حتی 
موجبات افزایش انگی��زه را برای ش��ما فراهم کند. 
به هر صورت آنچ��ه در این میان مهم اس��ت حضور 
و مش��ارکت دیگران اس��ت که می تواند بسیار مفید 

و موثر باشد. 
* افراد در این گروه ها می توانن��د درک بهتری از 
مشکالت و مس��ائل پیش روی خود داش��ته باشند. 
توجه به مشکالت مش��ترکی که ممکن است وجود 
داشته باشد سبب می ش��ود تا افراد بیش از هر زمان 

دیگری با یکدیگر همکاری کنند. 
* با ش��نیدن مش��کالت و چالش ه��ای دیگران 
افراد ق��ادر خواهند ب��ود در برخ��ورد با مس��ائل و 
دش��واری های پیش روی خود تصمیمات بهتری را 

اتخاذ کنند. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
یک گ��روه پش��تیبان ایجاد ک��رده و تع��دادی از 
همکاران را در این گروه جمع کنید و برای برگزاری 
یک مالقات منظم به صورت ماهانه یا هفتگی برنامه 

بریزید.
در حین برگزاری جلس��ه ی��ک نفر وق��ت را نگه 
می دارد و فردی که مش��غول صحبت کردن اس��ت 

نباید بیش از 10 دقیقه سخنرانی کند. 
اطمینان حاصل کنید که صدای شخص سخنران 
در س��کوت کامل به گوش همه برس��د و کس��ی یا 

چیزی صحبت های وی را قطع نکند. 
به ش��کل نوبتی از افراد حاضر در جلس��ه س��وال 
کنی��د و نظر آنه��ا را در م��ورد چالش مطرح ش��ده 
جویا ش��وید. فراموش نکنید که اتخ��اذ یک رویکرد 

پرسشی بسیار موثر است. 
در طول برگزاری جلسه این پروسه را برای هریک 

از افراد حاضر اجرا کنید.

گزارش »فرصت امروز« درباره مدیریت جذب مشتری در شغل آرایشگری

بذر کیفیت بکارید

سهشنبه
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الگوهای طالیی

مترجم: معراج آگاهی
پاس�خ کارش�ناس: در نظر داشته باش��ید فروش خدمات 
بیمه ای س��خت تر از فروش خدمات دیگر اس��ت و مش��تریان 
تا زمانی ک��ه کامال متقاع��د نش��وند، وارد نمایندگی های بیمه 
نمی ش��وند. به همین منظور باید نکاتی را برای جذب مشتری 
این خدمات رعایت کرد. این نکات ش��امل قبل از ورود مشتری 
به داخل نمایندگی، بعد از ورود ب��ه نمایندگی و هنگام برخورد 
با پرسنل می شود. صاحب نمایندگی می تواند سواالتی از قبیل 

»آیا برای یافتن نمایندگی دچار مش��کل ش��دید؟ آیا از فضای 
نمایندگی راضی هس��تید؟ آیا برای مراجعه و ورود جای پارک 
ماشین راحت پیدا کردید؟« را قبل از ورود مشتری به نمایندگی 
از او بپرسد.  همچنین وقتی مشتریان به نمایندگی وارد شدند، 
صاحب نمایندگی می تواند سواالتی مانند آیا نورپردازی داخل 
مناسب اس��ت؟ آیا به نظرشان تمام وس��ایل در جای خودشان 
قرار گرفته اس��ت؟ و اینکه بعد از ورود به نمایندگی چه حس��ی 
داشته اند  را از آنها بپرسد و در آخر سواالتی مانند آیا از ارتباطات 
تلفنی یا حضوری رضایت داش��ته اند را مطرح کند. در سواالت 
آخر صاحب نمایندگ��ی به راحتی می تواند پرس��نل خود را نیز 

مورد سنجش قرار دهد. صاحب نمایندگی تمام این سواالت را 
می تواند به صورت یک چک لیس��ت آماده کرده و مورد استفاده 
قرار دهد. البت��ه در برخ��ی کتاب های مدیریت��ی چنین چک 
لیس��تی هایی موجود اس��ت. به هرحال مالک ای��ن نمایندگی 
باید بداند که حرفه او مانند س��وپرمارکت و رستوران نیست که 
مشتریان به راحتی وارد آن شوند. گاهی حتی صاحب نمایندگی 
باید از فضای کاری خود دور ش��ود و به عنوان مشتری از فاصله 
نزدیک تری به کسب و کار خود نگاه کند. بارها پیش آمده از این 
طریق خود صاحبان کسب وکارها به ایرادات کارشان پی برده و با 

حل آنها کسب وکار خود را رونق داده اند. 

بازاریابی نمایندگی بیمه

پرس�ش: یک نمایندگی بیمه را اداره می کنم؛ چندوقتی اس�ت که مش�تریانم کم ش�ده اند و هرچه بررس�ی کردم دلیلی برای این 
موضوع نیافتم. در صورت امکان راهنمایی ام بفرمایید؟  عصرانهکلینیککسبوکار

- چیپس س��رکه نمکی با ماست موس��یر کوچیک 
چکیده، مارکشم معتبر باش��ه، مثل اون دفعه متفرقه 

نگیری... 
- ش��یر کم چرپ پاس��توریزه هموژنی��زه پاکتی، با 

کیک تی تاپ شکالتی، تاریخ مصرفشم ببین لطفا... 
- آجی��ل می تونی بگی��ری؟ مخل��وط تخمه کدوی 
گوشتی و بادوم هندی بو داده شور، حواست باشه تازه 

باشه ها...
موارد ف��وق تعدادی از اردهای ناش��تای ص��ادره از 
سوی پرسنل بخش های مختلف شرکت است. دوباره 
یکی از طرح های من درآوردی یکی از اعضای بی غم و 
خارج رفت��ه و خالق ش��ورای تصمیم گیرندگان عمده 
ش��رکت، گریبان ما مدیران میانی زحمتکش و سینه 
س��وخته را گرفت. آقایان فرمای��ش فرموده اند بودجه 
محدود و مش��خصی به تناس��ب تعداد نفرات برای هر 
بخش منظور ش��ود تا حدود پنج عصر برای کسانی که 
قصد اضافه کاری دارند عصرانه مختصری تهیه ش��ود. 
تا اینج��ای امر خیلی هم انسان دوس��تانه اس��ت و هم 

کارمندنوازانه و اضافه کار پراکنانه!
اما چنان که افتد و دانید با س��رعتی زیاد این پدیده 
میمون هم دچار مش��کالت پیش بینی ش��ده و نشده 
می ش��ود؛ اول از همه بح��ث اینکه در ه��ر بخش چه 
کسی فهرست درخواس��ت های عصرانه افراد را جمع 
کرده و جهت خرید اقدام کن��د. دوم آنکه بعضی افراد 
ظاهرا این عصرانه را ب��ه تنها وعده غذایی ش��بانه روز 
خود تبدیل کرده و س��عی دارند کلیه مواد مغذی، آلی 
و معدنی مورد نی��از بدن خود را تنه��ا از طریق همین 
میان وعده تامی��ن کنند! دیگر آنکه ف��رد خریدکننده 
گاه محصوالت��ی ب��ا مارک ه��ای متفرق��ه ی��ا تاریخ 
مصرف گذشته یا آس��یب دیده )مثل بستنی آب شده 
یا کیک لهیده( خری��داری می کند ک��ه ماجرا در حد 

درگیری فیزیکی و اخراج و استعفا بیخ پیدا می کند. 
طرح ه��ای اصالح��ی پیش��نهادی، پی درپ��ی ارائه 
می ش��ود و طبعا بنا به رس��م معهود اینجای��ی  اولین 
آنها حذف عصران��ه به طور کلی و خ��ط زدن این لغت 

منحوس از فرهنگ لغات شرکت است!
این طرح با وتوی قاطع رییس مواجه می شود:

- بچه رو ت��ا بهش جغجغه ن��دادی، ن��دادی، وقتی 
دادی، دیگ��ه نمی تونی ندی، دردس��ر برا ما درس��ت 
نکنین بابا، دیگر خرجی اس��ت که ش��ده، مدیرعامل 
محت��رم قبول کرده، ش��ماها دیگه ش��یطون نش��ین 

توروخدا، پاشین پاشین  برین رد کارتون، یاال...
طرح دوم خش��که حساب کردن اس��ت، یعنی واریز 
مبلغ معینی به حساب حقوق هر کارمند در انتهای ماه 
که خود اشخاص نس��بت به تهیه عصرانه اقدام کنند، 
این هم غیرمنطقی اس��ت و فلس��فه وجودی عصرانه 

برای اضافه کاری کنندگان را از بین می برد. 
طرح سوم عادالنه س��ازی و هدفمند کردن عصرانه، 
به این شکل که یک برنامه هفتگی ثابت شامل اقالمی 
مثل ن��ان و پنیر و خی��ار و گوجه، نان و حل��وای ارده، 
نان و کره و مربا و از این دس��ت میان وعده های س��الم 
تهیه شده و هر روزه ارائه می شود. این یکی هم به بهانه 
از بین بردن تنوع و لذت برنامه عصرانه از دس��تور کار 
خارج می شود و نهایتا ما می مانیم و یک برنامه عصرانه 
قوز باالقوز وس��ط هزار وظیفه خطیر و دو هزار کار در 

تاخیر و این جمالت قصار رییس:
- برین خودتونو جمع وجور کنین، س��ازماندهی یه 
عصرونه کوچولو ک��ه کی بگیره و چی بگی��ره و دعوام 
نش��ه آخه کاریه که از جوان��ان رعنای وط��ن برنیاد؟ 
من بعد این جزو وظایف مدیران این ش��رکت اس��ت و 

بامبول و شامورتی بازی هم نداریم. والسالم. 
و چنین اس��ت که طوعا او کرها دانه دانه تن به این 
کار می دهیم و کم وبیش وقتی هم برای رتق وفتق این 
ماجرا و حواشی اش می گذاریم که می گذرد و این وقت 
تلف شده کم و کمتر می ش��ود و این قضیه جزو روتین 
کاری هر مدیر قرار می گیرد. کم کم فقط لذت عصرانه 
خ��وردن دورهمی می مان��د و دعا به ج��ان رییس که 

عصرانه را از پیچانده شدن نجات داد. 

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  .

در همه آرایشگاه ها رسم 
بر این است که از مشتریان 

در آستانه نوروز مبلغی به عنوان 
عیدی دریافت می شود  اما شما 

می توانید برای اینکه نظر 
مشتریان جلب شود و مشتری 
ثابت شما شوند، یک عروسک 

کوچک یا وسایل تزیینی 
به مشتریان خود هدیه دهید

غزال بابایی

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 63,852,80شاخص کل
46,07میزان تغییر
B 2,852,613,025ارزش بازار

B 710,814ارزش معامالت
M 313,858حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
3,13443,21کشتیرانی ایران

3,00336,19سرمایه گذاری غدیر
)17,78(29,838ارتباطات سیار

9,99216,61پتروشیمی خلیج فارس
)13,27(3,940معدنی و صنعتی گل گهر

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 3,7002,440الیاف مصنوعی

B 1,5002,129س. صنایع سیمان
B 11,4521,535ایران مرینوس

B 1,1991,276پگاه آذربایجان غربی
B 2,5151,174کربن ایران

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 5,03633,240حفاری شمال

B 25,81228,302پتروشیمی فناوران
B 13,2326,318سیمان دورود
B 13,1753,000نفت پارس

B 3,3362,483معدنی و صنعتی صبانور

درصد قیمتنام کامل شرکت
24,5714داروسازی ابوریحان

1,1993,99پگاه آذربایجان غربی
2,1963,98تولید محور خودرو

3,1343,91کشتیرانی ایران
1,2533,9سرمایه گذاری نیرو

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3,97(1,499گروه بهمن

)3,64(2,064ماشین سازی نیرومحرکه
)3,47(2,889سرمایه گذاری ساختمان

)3,46(4,051شیشه و گاز
)3,38(7,864دشت مرغاب

ارزشحجمنام کامل شرکت
M31,168 B 40,853بانک صادرات

M44,989 B 30,012سرمایه گذاری بهمن
M17,032 B 21,341بانک تجارت

M46,607 B 15,520سرمایه گذاری غدیر
M17,336 B 13,091سایپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M46,607 B 15,520سرمایه گذاري غدیر

M44,989 B 30,012سرمایه گذاري بهمن 
M31,168 B 40,853بانک صادرات ایران
M22,446 B 9,320 صندوق  بازنشستگي 

M19,217 B 9,776بانک ملت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
7632399بانک صادرات
22292023ح. سخت آژند
7981425بانک تجارت

10571046کمباین سازی
2875718صنایع آذرآب

 717,90شاخص کل
0,60میزان تغییر

B 2,462,656ارزش معامالت
M 466,758حجم 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

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

روز دوشنبه با وجود تمدید 
معامالت  م��دت  نیم س��اعت 
حاف��ظ،  شیش��ه ای  ت��االر 
تهران  ب��ورس  کل  ش��اخص 
ب��ا 46,7 واح��د افزای��ش در 
رق��م 63 هزار و 8353 واحد 
ایس��تاد و ارزش روز بازار به 
285 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
رسید. مشکل فنی پیش آمده 
برای سامانه معامالتی موجب 
س��فارش های  تم��ام  ش��د 
خریدوف��روش متوقف ش��ود 
و از ح��دود س��اعت 10:20 
س��امانه  برای  فنی  مش��کلی 
معامالتی به وج��ود آید که با 
تمدید نیم س��اعته در انتهای 
 13 س��اعت  ت��ا  معام��الت، 
صورت  س��هام  خریدوفروش 
گرف��ت. در فراب��ورس ایران، 
ش��اخص کل ب��دون تغیی��ر 
روز  ارزش  و  واح����د   717
فراب��ورس  دوم  و  اول  ب��ازار 
ه��زار میلی��ارد تومان  به 58 
فرابورسی  معامله گران  رسید. 
تع��داد 466 میلی��ون و 759 
قالب  به��ادار در  برگ��ه  هزار 
11 هزار و 551 نوبت معامله 
میلی��ارد   246 ارزش  ب��ه  و 
کردن��د.  دادوس��تد  توم��ان 
نماده��ای پتروش��یمی جم و 
تقویت شاخص  در  دی،  بانک 
و نماده��ای هلدینگ صنایع 
معدن��ی خاورمیان��ه و گ��روه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
آیفکس  ش��اخص  کاهش  در 

اثرگذار بوده اس��ت. 

اصلی ترین مولفه های 
سیاسی و اقتصادی 

تاثیر گذار بر بازار سهام
روز گذش��ته دیدگاه ه��ای 
آتی  روند  پیرام��ون  متفاوتی 
فضای  هس��ته ای  مذاک��رات 
ت��االر حاف��ظ را فرا گرفت��ه و 
اهالی این ب��ازار با هر خبری 

مذاک��رات  موض��وع  از  ک��ه 
هس��ته ای می رس��د، واکنش 
نش��ان می دهن��د. ام��ا آنچه 
مشخص است نگاه خوشبینی 
و مثبت بازار س��هام به نتیجه 
مذاکرات بیشتر از نگاه منفی 
اس��ت. از س��وی دیگ��ر و در 
بعد اقتصادی، رقابت فش��رده 
موسس��ات  و  بانک��ی  نظ��ام 
مال��ی و اعتباری از نیمه دوم 
س��ال 92 برای جذب هرچه 
بیش��تر نقدینگی ب��ا افزایش 
نرخ سود س��پرده ها تا میزان 
س��االنه 30 درص��د، در عین 
کاه��ش س��ودآوری بانک ها، 
از  دیگ��ری  بخ��ش  خ��روج 
بازار س��هام را رقم  نقدینگی 
معتقدن��د  کارشناس��ان  زد. 
ن��رخ س��ود بانکی بای��د قادر 
باشد بین بازارها تعادل ایجاد 
کند؛ ب��ه نحوی ک��ه اقتصاد 
کش��ور ب��ا انتق��ال نقدینگی 
ب��ه س��مت تولی��د ب��رود. با 
موجود  نرخ ه��ای  این ح��ال، 

بر  باعث  کارشناس��ان  به زعم 
هم خوردن توازن بین بازارها 

شده است. 

شاخص کل بورس، 
پرریزش ترین شاخص 

اقتصادی
روند نزولی شاخص بورس و 
وضعیت نه چندان مطلوب این 
بازار موجب ش��ده تا در چند 
ماه گذش��ته، ش��اخص ارزش 
سهام معامله ش��ده همواره با 
اختالف قابل توجهی در صدر 
ش��اخص های  پرریزش تری��ن 
اقتصادی قرار گیرد. مروری بر 
آخرین آمارهای بانک مرکزی 
ش��اخص های  وضعی��ت  از 
ب��ر  تاکی��د  ب��ا  اقتص��ادی 
نشان  بانکی  حوزه  متغیرهای 
بهای  ش��اخص  ک��ه  می دهد 
10 متغی��ر نس��بت ب��ه مدت 
مشابه سال گذشته با افزایش 
هم��راه ب��وده و تنه��ا در یک 
م��ورد، آن ه��م ارزش س��هام 

معامله ش��ده در بورس منفی 
ش��ده ک��ه نش��انگر وضعیت 
نامطلوب در بازار مالی خواهد 
بود. بر این اس��اس، ش��اخص 
ارزش س��هام معامله شده در 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
دی ماه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود 64 درصد 
 و نس��بت به آذر ماه امس��ال
26. 8 درصد کاهش یافته است. 

با گروه های بازار سهام
در گروه خودرو و س��اخت 
قطع��ات، معام��الت گ��روه تا 
اواس��ط ب��ازار در ب��ازه مثبت 
انج��ام گرف��ت. ب��ا توج��ه به 
در  ش��ده  ایج��اد  اخت��الل 
معام��الت، ب��ازار به مدت یک 
ساعت بس��ته بود و در ساعت 
11:30 معامالت از سر گرفته 
شد که ش��اهد افت نمادهای 
معامل��ه  ب��ا  بودی��م.  گ��روه 
13میلیون س��هم نماد سایپا، 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 

گروه ب��ود. در گ��روه بانک و 
باوجود  اعتب��اری  موسس��ات 
معامالت مثب��ت تمام نمادها 
تا اواس��ط بازار، به مرور زمان 
برخی  قیم��ت  اف��ت  ش��اهد 
نمادها بودی��م. بانک تجارت، 
بانک  پست  بانک گردشگری، 
ای��ران و بانک ایران زمین تنها 
نماد های گروه با پایانی منفی 
بودن��د. ب��ا معامل��ه 40.853 
میلی��ون س��هم بان��ک انصار 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 
گ��روه ب��ود. بانک س��ینا روز 
گذش��ته نی��ز در ب��ازه مثبت 

معامله شد. 

مثبت و منفی نمادهای 
بازار سهام

س��رمایه گذاری،  گ��روه  در 
خوارزم��ی،  س��رمایه گذاری 
ایران،  مل��ی  س��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری نی��رو و گروه  
نمادهای  ایران   بهشهر  صنایع  
مثبت گروه در پایان معامالت 
بودند. با معامل��ه 30 میلیون 
بهم��ن  گ��روه  نم��اد  س��هم 
گ��روه  نم��اد  پرحجم تری��ن 
اس��ت. س��ایر نماد های گروه 
در حجم ه��ای ک��م معامل��ه 
ش��دند. در گروه انبوه س��ازی 
در اوایل ب��ازار، روندی مثبت 
ب��ر نماد ها حاکم ب��ود، اما به 
مرور زمان اکثر س��هم ها سوار 
بر موج نزولی، معامالتی منفی 
داشتند. نمادهای این گروه نیز 
معامالت کم حجمی داشتند، 
به طوری ک��ه با معامله 2.843 
میلیون س��هم، سرمایه  گذاری 
نم��اد  پرحجم تری��ن  ش��اهد 
معامالت��ی گ��روه اس��ت. در 
گروه ماشین آالت و تجهیزات، 
معام��الت منفی حاک��م بود، 
کمباین س��ازی  به طوری ک��ه 
ایران و آبس��ال تنها نماد های 
مثبت گروه در پایان معامالت 

بودند. 

بررسی اصلی ترین مولفه های سیاسی و اقتصادی تاثیر گذار بر بازار سهام

خوش بینی  سهامداران به روند آتی بورس

تسنیم - در ش��رایط کنونی 
خبر اقتصادی خاصی در کش��ور 
ب��ا توجه به رس��یدن به روزهای 
پایانی س��ال به گوش نمی رسد 
که این موض��وع تاثیر زیادی بر 
کم حجم شدن معامالت بورس 
گذاش��ته است. یکی از مشکالت 
بازار سهام به اقتصاد کالن کشور 
و نی��ز تصمیم��ات دولت مربوط 
اس��ت که از جمله آنها می توان 

به تعیین نرخ س��ود بانکی اشاره 
کرد. بازار سهام مکانی است که 
در آن عرضه و تقاضای کاالهایی 
مانند سهام و اوراق بهادار شرایط 
معامله را تعیین می کند، بنابراین 
باید عوامل مختلفی که این بازار 
را تحت تاثیر قرار می دهد، مورد 
توجه ق��رار دهی��م. تعیین نرخ 
س��ود بانکی به عنوان یک عامل 
بیرونی تاثیرگذار بر بازار سرمایه 
باید متناس��ب با تورم باش��د اما 
در حال حاضر نرخ س��ود بانکی 

10 درصد باالتر از تورم است. با 
این وجود تا زمانی که نرخ سود 
بانکی باال باش��د اعتماد مردم به 
سیستم بانکی بیش��تر از بورس 
خواهد بود و س��ود بدون ریسک 
و بدون مالی��ات بانک ها، مانع از 
ورود نقدینگی به بورس می شود. 
یک��ی دیگر از عوام��ل تاثیرگذار 
در ش��رایط کنونی بازار س��هام، 
رس��یدن به تواف��ق در مذاکرات 
هس��ته ای اس��ت و تا زمانی که 
در ای��ن مذاک��رات ب��ه تواف��ق 

نرس��یم بازار ب��ورس تحت تاثیر 
ای��ن مولفه خواهد بود. بررس��ی 
رون��د یک س��اله معام��الت بازار 
سهام نش��ان می دهد ارزش بازار 
فرابورس و بورس در اس��فندماه 
92 ح��دود 500 ه��زار میلیارد 
تومان بوده که این رقم اکنون به 
344 هزار میلیارد تومان رسیده 
و این موض��وع حکایت از ریزش 
حدود 33 درص��دی ارزش بازار 
سرمایه در یک سال گذشته دارد. 
در ش��رایط کنونی ب��ورس برای 

قدرتمند  پ��ول  نیازمند  رون��ق، 
است. از سوی دیگر بررسی رفتار 
معامله گران حکایت از توجه آنها 
به س��هام ش��رکت های کوچک 
بورس��ی دارد. بهترین استراتژی 
در ش��رایط کنونی ب��ازار، حفظ 
و نگه��داری س��هام و همچنین 
خرید در قیمت های مناس��ب با 
هدف بهینه کردن س��بد اس��ت 
که س��هامداران بای��د با دانش و 
اس��تفاده از مش��ورت به این کار 

اقدام کنند. 

ایرن�ا - بعضی سیاس��ت های 
محدود کنن��ده در ب��ازار س��هام 
باعث می ش��ود به طورکل��ی افراد 
کمتر با تحلیل به سراغ معامالت 
برون��د. دلی��ل اصل��ی نارضایتی 
م��ردم ریس��ک هایی ب��ود که به 
ب��ازار ایران وارد ش��ده. از این رو 
باید قوانی��ن دائمی برای حمایت 
از سرمایه گذاری داشته باشیم تا 
ریس��ک وارده به بازار کم ش��ود. 
نوس��انات خ��ارج از ع��رف بای��د 
علت یابی ش��ود تا بازار س��هام از 
شده  برخوردار  واقعی  قیمت های 
و رفتاره��ای هیجان��ی در آن به 
حداقل برس��د اما به دلیل وجود 
سیاس��تی به نام دامنه نوس��ان، 
اف��ق دید افراد و س��رمایه گذاران 
روزانه شده است. از آنجا که حجم 
س��رمایه در گردش ب��ازار بورس، 
بیشتر توسط حقیقی ها مدیریت 
می ش��ود، اف��راد ب��ه صف ه��ای 
خریدوف��روش و نوس��انات روزانه 

نگاه می کنند. به عنوان مثال وقتی 
در یک روز، یک فرد با 10 صنعت 
قرار است توس��عه سرمایه گذاری 
داشته باش��د و می بیند پنج تا از 
آنها منفی ش��ده اند، فکر می کند 
که در آینده پنج صنعت باقی مانده 
ه��م منفی خواهند ش��د و با این 
دید، سرمایه گذاری نمی کند چرا 
که جو روانی بر بازار حاکم است. 
اگر دامنه نوس��ان وس��یع تر شود 
و هر فرد یا س��رمایه گذار تنها به 
واسطه تحلیل و اطمینان از بازار، 
به سراغ خرید سهام برود، قاعدتا 
تحلیل حاکم خواهد ش��د نه جو 
روان��ی اما هم اکن��ون حجم مبنا 
)نس��بتی که حداقل باید معامله 
تا قیمت آن نوس��ان ثبت ش��ود( 
م��الک قرار گرفته و باعث ش��ده 
رفتارهای هیجانی تش��دید شود. 
سیستم باید به سمت واقعی شدن 
حرکت کن��د و افرادی که تنها با 
پول و قدرت وج��ه نقد وارد بازار 
می ش��وند، از ق��درت بیش��تری 
برای تصمیم گی��ری در این بازار 

برخوردارن��د و این افراد ش��امل 
حقوقی ه��ا و ش��رکت های بزرگ 
هس��تند ک��ه معموال نس��بت به 
نیس��تند.  بازار خوش��بین  آینده 
یکس��ری ریس��ک ها در کل بازار 
وجود دارد که شامل عدم شفافیت 
دول��ت،  سیاس��ت گذاری های 
مجلس و به طورکلی نظام اقتصادی 
بوده و درخصوص مباحث معروفی 
مانند خوراک پتروشیمی ها، قیمت 
نفت پاالیش��گاه ها و به��ره مالکانه 
اس��ت. باز ش��دن قف��ل نمادهای 
راهکارهای  از  یکی  پاالیش��گاهی، 
خروج بورس از نوس��انات اس��ت و 
اگر پاالیشگاه ها بسته باشند، افراد 
نمی توانن��د ب��ا آن معامله کنند، 
چ��را که بعضی بدهکار هس��تند، 
بعضی خری��د دارند و بعضی قرار 
اس��ت حقوق پرداخ��ت کنند اما 
وقتی پاالیشگاه ها بسته و بخشی 
از ف��روش یعن��ی 30 درصد بازار 
بورس بلوکه ش��ده باش��د، فشار 
فروش روی 70 درصد باقی وارد 
از این رو سازمان بورس  می شود. 

باید انرژی خود را برای گش��ودن 
پاالیش��گاهی  نمادهای  این  قفل 
بگ��ذارد تا نق��د ش��وندگی بازار 
ب��ودن  بس��ته  یاب��د.  افزای��ش 
طوالنی مدت بسیاری از نمادهای 
عوام��ل  از  یک��ی  پاالیش��گاهی، 
ضربه زنن��ده به بازار اس��ت. اگر 
این موض��وع در کوتاه مدت حل 
نشود، خیلی نمی توانیم به آینده 
بازار بورس امیدوار باش��یم. یکی 
دیگر از عوامل و ش��اید شاه بیت 
بورسی  ش��رکت های  مش��کالت 
ب��ورس،  در  س��رمایه گذاری  و 
بانک��ی غیرواقعی  موضوع س��ود 
اس��ت که سیستم بانکی به دلیل 
کمب��ود منابع اقدام ب��ه پرداخت 
س��ودهای نامناسب و غیرمنطقی 
به س��پرده ها اقدام می کند و این 
موضوع از جذابیت سرمایه گذاری 
در ب��ازار بورس کاس��ته اس��ت. 
بس��یاری از تصمیم��ات در بازار 
پول، ارز و مانند آن بر بازار سهام 
تاثیرگ��ذار اس��ت لذا نرخ س��ود 
بانکی اث��رات قابل مالحظه ای در 

این ب��ازار می گذارد ک��ه باید به 
آن توجه ک��رد. اگر بانک مرکزی 
زودت��ر فکری برای محدود کردن 
مبادالت این بانک ها و موسسات 
نرخ شکن که ش��امل چند بانک 
و موسس��ه بح��ران زده اس��ت و 
اکثرا مجوز رس��می ندارند، نکند 
و اج��ازه ده��د اقدام��ات آنها در 
جذب پول دنبال شود، شاهد یک 
بحران ب��زرگ خواهیم بود. دولت 
چش��م انداز روشنی برای رفع این 
مش��کل به مردم و سرمایه گذاران 
ارائ��ه نمی کن��د. وقت��ی م��ردم 
بتوانند با س��رمایه گذاری در بازار 
بانک��ی، 27 درصد بعضا س��االنه 
س��ود دریاف��ت کنن��د، بازارهای 
م��وازی برای آنه��ا جذابیت الزم 
را نخواهد داش��ت. در چند سال 
گذش��ته بازار س��رمایه نه تنها از 
نظر آمار و شاخص، بلکه تحوالت 
دیگری مانند تصویب قانون اوراق 
بهادار، توسعه کارگزاری ها، توسعه 
نرم افزارها و ایجاد س��اختار، روند 

مناسبی را دنبال کرده است. 

سود بانکی مانع ورود نقدینگی به بورس است

عوامل تشدید رفتار هیجانی سهامداران

سهشنبه
19اسفند1393 12
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دریچه

خبر

درج نماد اوراق رایتل 
در سامانه پس از معامالت

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( از درج نماد اوراق 
اج��اره رایتل در س��امانه پس از معام��الت خبر داد . 
تومانی  میلیارد  دومین پذیره نویسی اوراق اجاره 300 
رایتل از روز گذشته در فرابورس ایران آغاز شد . اوراق 
درصد، با سررسید چهار  اجاره رایتل با نرخ س��ود 22 
ساله و پرداخت سود هر سه ماه یک بار است که بعد 
از اتمام پذیره نویس��ی قابلی��ت معامله را در فرابورس 

ایران دارد.

آخرین عرضه فرابورسی خصوصی سازی 
در سال جاری اعالم شد

بلوک 49 درصدی سهام شرکت گسترش صنعت 
علوم زیستی- لیدکو شامل 26 میلیون و 705 هزار 
س��هم به عنوان آخرین عرضه فرابورس��ی س��ازمان 
خصوصی سازی در س��ال جاری عرضه می شود . این 
بلوک 49 درصدی به وکالت از س��وی شرکت مادر 
تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 
به قیمت پایه هر سهم 8144 ریال و ارزش کل پایه 
217 میلی��ارد و 485 میلی��ون و 520 هزار ریال در 

روز 27 اسفند در فرابورس واگذار خواهد شد.

 عرضه اولیه سهام یک شرکت 
110 میلیارد ریالی در فرابورس

عرضه اولیه سهام ش��رکت  تولید مواد اولیه دارویی 
البرز بالک، امروز 19 اس��فندماه در بازار دوم فرابورس 
ایران انجام می ش��ود . 10 درصد از سهام شرکت تولید 
مواد اولیه دارویی البرز بالک برای نخستین بار پس از 
پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران، روز سه ش��نبه 19 
اسفندماه 1393 در نماد »دبالک« عرضه خواهد شد . از 
11 میلیون س��هم عرضه شده در این نوبت، 5 میلیون 
سهم برای کشف قیمت و 6 میلیون سهم مابقی نیز به 

معامله گران آنالین اختصاص پیدا کرده است.

عرضه 60 نوع محصول در بورس کاال
60 ن��وع کاال در تاالرهای داخلی و صادراتی بازار 
فیزیک��ی ب��ورس کاالی ای��ران عرضه ش��د . در این 
روز و در ت��االر صادراتی، 100 هزار تن س��نگ آهن 
دانه بندی مجتمع س��نگ آهن سنگان به قیمت پایه 
24 دالر در ه��ر ت��ن روی تابلوی عرضه رفت . عالوه 
بر این، 24 هزار و 700 تن انواع قیر در تاالر مذکور 
عرض��ه رفت . تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 
نی��ز ش��اهد عرضه 44 ه��زار و 400 تن ان��واع قیر 

شرکت های نفت پاسارگاد و نفت جی بود . 

بورس دوبی بدترین عملکرد 
هفتگی را تجربه کرد

در هفت��ه گذش��ته کاری، بازاره��ای عربی منطقه 
همس��و با بازارهای جهانی عمدتا روند نزولی داشتند 
و هف��ت ب��ورس با بازدهی منفی و تنها س��ه بورس با 
بازده��ی مثبت همراه بودند . ب��ورس مصر پس از یک 
ماه نزول، این هفته به مدار صعودی بازگشت و با رشد 
2,6 درصدی همراه شد . روند صعودی شاخص بورس 
عربستان با رشد 2,2 درصدی طی شد و بورس لبنان 
هم 0,6 درصد مثبت ش��د . از سوی دیگر، بورس دوبی 
با س��قوط 3 درصدی نه تنها بدترین عملکرد را از آن 
خود کرد، بلکه بازدهی منفی برای س��ال 2015 خود 
به ثبت رساند . این موضوع برای بورس قطر هم صادق 
بود و س��قوط 2,5 درصدی این بازار در این هفته و به 
مراتب، ثبت زیان در سال جاری میالدی را از آن خود 
ک��رد . در این بین، زیان هفتگی بورس ابوظبی بیش از 
2 درصد و چهار بورس کویت، بحرین، عمان و اردن هم 
کمتر از یک درصد گزارش شد . از ابتدای سال 2015 
تاکنون، شاخص بورس عربستان با رشد 13 درصدی 
بهترین عملکرد را داشت و بازده بورس مصر هم بیش 
از 7 درصد اعالم شد . این در حالی است که بازده هشت 
بورس بازارهای عربی کمتر از 5 درصد گزارش ش��د و 
ب��ازده دو بورس قطر کاهش 1,2 درصدی و دوبی افت 

0,7 درصدی را به ثبت رساندند.

نگاهی به عملکرد »سیدکو« 
شرکت س��رمایه گذاری و توس��عه صنایع سیمان 
ط��ی دوره 9 ماهه با اختصاص 100 ریال س��ود به 
ازای هر س��هم معادل 29 درصد از پیش بینی هایش 
را پوش��ش داد . هیات مدیره این شرکت در نظر دارد 
معادل 240 ریال را جهت تقسیم به مجمع عمومی 

سال 93 پیشنهاد کند.

بلوک غدیر به فروش رفت
در پی عرضه بلوک 9,6 درصدی س��رمایه گذاری 
غدیر که توس��ط بانک صادرات انجام ش��د، بیش از 
3 میلیارد و 467 میلیون و 942 هزارس��هم غدیر به 
قیمت پایه هر س��هم 3 هزار و 303 ریال و به ارزش 

بیش از هزار و 145 میلیارد تومان فروخته شد . 

رشد 20 واحدی شاخص قیمت 
)وزنی – ارزشی(

 در معام��الت روز دوش��نبه بازار س��هام ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزشی( 20 واحد رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( هر کدام با 2 واحد افت مواجه 
شدند. شاخص کل بورس و اوراق بهادار با 46 واحد رشد در 
ارتفاع 63 هزار و 853 واحدی ایس��تاد. همچنین ش��اخص 
30 ش��رکت بزرگ 2 واحد، آزاد ش��ناور 17 واحد، بازار اول 
14 واحد، بازار دوم 228 واحد و صنعت 42 واحد رشد کرد.

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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بورس بین الملل

علیرضا رحمتی
کارشناس بازار سهام

محمد اسکندری
کارشناس بازار سهام



ش��رکت مهندسی و صنعتی روان فن آور در 
س��ال 1378 با هدف تولید ش��اتون در زمینی 
به مس��احت 12 هزار مترمربع تاس��یس شد . 
شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور فعالیت 
خود را با تولید 10 هزار شاتون پراید آغاز کرد 
و در حال حاضر توانایی تولید 130 هزار قطعه 

شاتون را در ماه دارد. 
ش��رکت مهندس��ی و صنعتی روان فن آور 
در س��ال 1384 برای تولید شاتون نیسان و 
z24 از سوی شرکت مگاموتور درنظر گرفته 
شد . این شرکت در حال حاضر توانایی تولید 
 ،XUM پژو ،XU7 ش��اتون های پراید، پژو
نیسان، پیکان OHV را دارد و برنامه ریزی 
ب��رای تولی��د ش��اتون های پ��ژو EF7، تیبا، 
TU5  و پیکان  OHVGرا در دستور کار 
داشته و با ظرفیت تولید ساالنه بیش از یک 
میلیون ش��اتون آماده اخذ س��هم بیشتری از 

بازار است.
ش��رکت در نخس��تین پیش بین��ی بودجه 
مال��ی س��ال 94 خ��ود، ب��ا توج��ه ب��ه آنکه 
ن��رخ ف��روش محص��والت را مش��ابه با نرخ 
ش��رکت های  ب��ا  فی مابی��ن  قرارداده��ای 
مگا موتور، س��اپکو و پیس��تون در س��ال 93 
در نظر گرفته اس��ت، در مبلغ فروش تغییر 
محسوس��ی نسبت به سال 93 نداشته است . 
در بخش هزینه ها، افزایش هزینه های سربار 

و دس��تمزد مس��تقیم را ش��اهد هستیم که 
سبب کاهش سود ناخالص به میزان تقریبی 

700 میلیون تومان ش��ده اس��ت.
هزینه ه��ای اداری، عمومی و فروش بودجه 
94 نس��بت به 93، 20 درصد افزایش داش��ته 
اس��ت که س��بب کاهش تقریبی 170 میلیون 

تومانی در سود شرکت شده است . 
در سناریوس��ازی ب��رای س��ال 94 می ت��وان 
روی افزای��ش تولی��د و افزایش نرخ محصوالت، 
برآورد های کارشناس��ی انجام داد . در سناریویی 
که برای برآورد سود شرکت در ادامه آورده شده 
اس��ت، افزایش مقدار تولید به میزان 5درصد و 
افزایش نرخ محصوالت به طور متوس��ط معادل 

12 درصد را در نظر گرفتیم . همچنین افزایش 
12 درص��دی را نی��ز در مواد مس��تقیم مصرفی 
پیش بینی کردیم . افزایش نرخ با توجه به روند 
گذشته افزایش نرخ محصوالت شرکت و افزایش 

نرخ ارز در نظر گرفته شده است.
در جدول 1 سناریوی مقدار تولید با افزایش 
5 درص��دی و همچنی��ن نرخ های جدول-2 با 
افزایش 12 درصدی نس��بت به بودجه درنظر 

گرفته شده است . 
جدول 1- سناریوی کارشناسی مقدار تولید 

و مبلغ فروش سال 1394
ج��دول 2- ن��رخ فروش هر قطعه در بودجه 

شرکت و سناریوی کارشناسی

ب��ا توج��ه به اینکه بخش عمده ای از بهای 
تم��ام ش��ده کاالی فروش رفت��ه مربوط به 
مواد مس��تقیم است، در جدول 3 مبلغ مواد 

مس��تقیم مصرفی آورده ش��ده اس��ت .
مبل��غ مواد مس��تقیم مصرف��ی از افزایش 
12درص��دی ن��رخ ه��ر قطع��ه نس��بت ب��ه 
پیش بین��ی بودج��ه 94 ارائه ش��ده توس��ط 
ش��رکت و همچنی��ن می��زان افزایش تولید 
5 درصدی به دس��ت آمده اس��ت . در جدول 
4 ن��رخ ه��ر قطعه مصرف��ی در بودجه 94 و 

سناریوی کارشناس��ی آورده ش��ده اس��ت.
ج��دول 3- پیش بین��ی مبلغ مواد مس��تقیم 
مصرفی در بودجه و سناریوی کارشناسی سال 94

جدول 4- نرخ هر قطعه مصرفی در بودجه 
و سناریوی کارشناسی سال 94

در جدول 5 بهای تمام ش��ده کاالی فروش 
رفته که شامل مجموع مواد مستقیم، دستمزد 
مستقیم و سربار آورده شده است  که براساس 
س��ناریوی کارشناسی سال 94 مجموع بهای 
تمام ش��ده کاالی فروش رفته 11.4 میلیارد 

تومان است.
جدول 5- بهای تمام شده پیش بینی بودجه 

سال 94 و سناریوی کارشناسی
در صورت سود و زیان )جدول 6( تمامی 
اق��ام به ج��ز مبل��غ ف��روش و به��ای تمام 
ش��ده کاالی ف��روش رفته مع��ادل با بودجه 
پیش بینی ش��ده س��ال 94 ارائه شده توسط 
ش��رکت در نظر گرفته ش��ده است . براساس 
س��ناریوی کارشناس��ی سود هر سهم پس از 

کس��ر مالیات 1434 ریال برآورد ش��د . 
ش��رکت برنام��ه افزای��ش س��رمایه 100 
درص��دی از مح��ل انباش��ته را در دس��تور 
کار خ��ود دارد . ب��ا توجه به ترازنامه 9 ماهه 
ش��رکت، ش��رکت تا انته��ای آذر ماه 93 به 
ازای هر س��هم، 1839 ریال س��ود انباش��ته 
دارد . بنابراین با توجه به موارد کارشناس��ی 
شده، سرمایه گذاری میان مدت در سهام این 
شرکت در محدوده قیمتی بین 600 تا 800 

تومان مناس��ب ارزیابی می ش��ود . 
جدول 6- صورت سود و زیان و برآورد سود 

کارشناسی هر سهم شرکت روان فن آور

بررسیشرکتروانفنآور

همان طور که در تصویر نمودار »البرز دارو« 
مشخص اس��ت در یک سال گذشته قیمت 
در یک کانال صعودی در نوس��ان است که 
ه��ر بار در محدوده ک��ف کانال خرید ها کم 
ریس��ک و در محدوده سقف کانال فروش ها 
کم ریس��ک اس��ت. انتظار می رود برای سه 
ماه آتی 11000 ریال س��طح حمایتی قوی 
و 13000 ریال مقاومت جدی س��هم باشد. 
معامله گ��ران می توانن��د در همین محدوده 

کانالیزه از سهم نوسان گیری کنند. 

تحلیل تکنیکی »بانک تجارت«
همان طور که در تصویر مش��خص اس��ت 
قیمت با یک س��اختار ب��زرگ ABC بیش 
از یک سال است که در فاز رکود قرار دارد. 
از دیدگاه الیوتی س��اختار کاهشی به شکل 
Flat اس��ت. در محدوده قیمتی 790 ریال 
آرایش هارمونیک AB=CD شکل می گیرد 
که می توان��د یک محرک بس��یار پر قدرت 
برای افزایش قیمت باش��د. انتظار می رود از 
اواسط بهار 94 شاهد افزایش تقاضا در این 

س��هم باش��یم. هدف میان مدتی این سهم 
1050 ریال و هدف دو س��ال س��هم 1600 
ریال اس��ت. خرید در محدوده 790 ریال با 

ریسک پایین ارزیابی می شود. 

نگاهی به شاخص سیمان 
ش��اخص سیمان در پنج فصل اخیر بیش 
از 35درص��د کاهش را تجربه کرده اس��ت. 
س��اختار حرکتی این 5 موج��ی بیانگر یک 

ریتم کاهشی به صورت کارکشن است. 
وقتی موج E از این س��اختار در محدوده 
کف کان��ال نزولی ق��رار می گیرد ریس��ک 

ب��رای  صنع��ت  ای��ن  در  س��رمایه گذاری 
کوتاه م��دت و می��ان م��دت پایین اس��ت. 
مح��دوده 696 واح��دی ش��اخص ک��ه در 
کف کانال اس��ت و الگ��وی AB=CD نیز 
تش��کیل می ش��ود بهترین مح��دوده برای 

سرمایه گذاری در این صنعت است. 
توصیه می شود در صورت خرید سهام این 
گروه س��هامی با P/E پایین و DPS باال برای 
سرمایه گذاری انتخاب شود. ساختار کارکشن 
که مشخص است بیانگر آن است که هم کوتاه 
و هم میان مدتی باید حرکات خوب افزایشی 

برای سهام این صنعت انتظار داشت.  

تحلیل تکنیکال دالبر، وتجارت و شاخص سیمان

سهشنبه
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تحلیـل

مدیر تحلیل یک شرکت کارگزاری اعالم کرد
 پیش بینی بورس در دو ماه اول 94

مدیر تحلیل یک ش��رکت کارگزاری ضمن پاس��خ 
به این سوال که آیا نشانه های خروج بازار سرمایه از 
رکود نمایان ش��ده یا خیر، ش��رایط کلی بازار در دو 

ماه اول سال آینده را پیش بینی کرد.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری بورس پرس، امیر مقدم 
مدیر تحلیل کارگزاری سهم آشنا در قالب یادداشت 
تحلیلی، ضمن پاس��خ به این س��وال که آیا نشانه های 
خروج بازار سرمایه از رکود نمایان شده یا خیر، شرایط 
کلی بازار در دو ماه اول سال آینده را پیش بینی کرد.

فارغ از روند اصاحی شاخص کل در یک سال اخیر، 
تقریبا تمام کارشناس��ان با هم متفق القول هس��تند 
ک��ه دو عام��ل کم تحرکی اقتصاد داخلی و باتکلیفی 
سیاس��ت های خارجی، از مس��ببان اصلی ایجاد این 

رکود عمیق در بازار سهام بوده اند.
اگر در ماه های اخیر به روند تحوالت صورت گرفته 
در عرصه سیاست خارجی توجه کنیم، تمامی اخبار 
از حص��ول قریب الوقوع توافق هس��ته ای در آینده ای 
نزدیک خبر می دهند که به نظر می آید با باز شدن این 
گره در سیاس��ت کان اقتصادی، بازگش��ایی گره اول 
بازار سرمایه کشور که همان بهبود جریان نقدینگی، 
بهبود تولید، بهبود فروش و بهبود روند سودس��ازی 
ش��رکت ها است نیز دس��ت یافتنی خواهد بود اما در 
این مقطع زمانی این س��وال مطرح اس��ت که آیا از 
لح��اظ تاریخی ش��رایط رکودی ب��ه چه میزان تداوم 
یافته و س��وال بعد اینکه آیا آمارهای کان بازار آرام 
آرام خبر از بهبود شرایط رکودی بازار دارند یا خیر؟ 
ب��رای پاس��خ ب��ه س��وال اول باید اش��اره کرد که 
مطالع��ه تاریخ��ی بورس تهران نش��ان می دهد قبل 
از رکود جاری، بازار س��هام تاکنون س��ه بار وارد فاز 
رک��ود )در ادبی��ات مالی بین الملل��ی، از افت بیش از 
20 درص��د ش��اخص بازاره��ای س��هام از نقط��ه اوج 
 اخیر به عنوان ورود به رکود رس��می یا بازار خرس��ی

-BearMarket- ی��اد می ش��ود.( ش��ده و در همه 
دفعات، این وضعیت به تش��دید افت بورس انجامیده 

است.
در نخس��تین تجرب��ه، از ش��هریور 75 ت��ا م��رداد 
77س��قوط ش��اخص افت 32 درصد را تجربه کرده 
اس��ت. طی دومین دوره رکود به مدت 1.5 س��ال، از 
آذر 83 تا مرداد 85 ش��اخص کل 34 درصد افت را 
به ثبت رس��انده اس��ت. در آخرین رکود که مقارن با 
بحران جهانی اقتصاد بوده، شاخص کل در مدت تنها 
9م��اه در س��ال 87 به می��زان 38 درصد از اوج خود 

سقوط کرده است.
بنابراین می توان گفت بورس تهران در تجربه های 
رکودی قبلی، س��قوط حداقل 32 درصدی نسبت به 
اوج را تجربه کرده اس��ت.اما مطالعات آماری نش��ان 
می دهد هر یک از س��ه رکود اتفاق افتاده دربازه های 
زمانی حداقل 9 ماهه و حداکثر دو سال دوباره به مدار 
رونق بازگشته است. به طوری که در رکود اول 23 ماه 
)1.9 سال(، در رکود دوم 17 ماه )1.5 سال( و در رکود 
س��وم 9 ماه به طول انجامیده تا اینکه ش��اخص های 
بازار مجددا به مدار تعادل و سپس صعود بازگردند.

بنابراین با توجه به مطالعه تاریخی، رکود 15 ماهه 
بورس از آذر 93 و در مقایسه با سایر رکودها، از زمان 
اصاحی در رتبه میانی رکودهای تاریخی بورس قرار 
داشته و در مقایسه با بیشترین زمان رکود فاصله ای 
هشت ماهه و در مقایسه با رکود سال 83 تا 85 نیز 
فاصله ای دو ماهه داش��ته که همین موضوع رس��یدن 
به ماه های پایانی رکود در بورس را از لحاظ تاریخی 

دست یافتنی تر می نمایاند.
اما در پاسخ به سوال دوم مبنی بر اینکه آیا آمارهای 
کان بازار آرام آرام خبر از بهبود شرایط رکودی بازار 
دارند یا خیر؟ باید گفت بررس��ی های آماری نگارنده 
نشان می دهد آمارهای ریالی و حجمی بازار و مقایسه 
نقطه به نقطه آمارها خبر از بهبود شرایط آماری در 
ماه های پایانی س��ال مخصوصا در ماه بهمن و اس��فند 

خواهد داشت.
بررس��ی های تفصیل��ی هم نش��ان می دهند تعداد 
سهام معامله شده در بهمن ماه با رشد 16 درصدی 
همراه ش��ده اس��ت. درحالی که در دی ماه با کاهش 
46 درصدی تعداد معامات نس��بت به آذر ماه مواجه 
بودیم. همچنین ارزش تجمعی کل معامات در بهمن 
ماه نیز کاهش نامحسوس��ی یافته اس��ت. به طوری که 
تنها 2 درصد ارزش معامات تجمعی بهمن نس��بت 
ب��ه م��اه قبل خود یعنی دی م��اه بوده که نوید بخش 

روزهای بهتر در آینده است.
در همی��ن ح��ال تغیی��رات نقطه ب��ه نقطه هر یک 
از آماره��ای کان ب��ازار نی��ز از کاهش فاصله خود در 
ماه گذش��ته حکایت دارد. به صورتی که در بررس��ی ها 
و تغییرات نقطه به نقطه نس��بت به س��ال قبل، حجم 
معامات در دی ماه سال جاری و نسبت به دی ماه 
سال گذشته با کاهش 75 درصدی همراه بوده است. 
درحالی که در بهمن ماه این میزان در مقایسه با بهمن 
سال گذشته با کاهش 40 درصدی همراه شده است.

همچنی��ن در ارزش کل معام��ات انجام ش��ده در 
دی ماه س��ال گذش��ته و نس��بت به مقایسه با دی ماه 
امس��ال، ب��ا کاه��ش 80 درص��دی در ارزش تجمعی 
معام��ات مواج��ه بودی��م .در حالی که همین آمار در 
بهمن امس��ال و نس��بت به بهمن سال گذشته کاهش 
78 درصدی را نشان می دهد که این خود نیز نشان 

از بهبود روند شاخص های کان آماری بازار دارد.
به نظر می آید بهبود ش��اخص های آماری بازار در 
بهمن ماه، نویددهنده آمارهای بهتری برای اسفندماه 

باشد.
اما مخلص کام برآوردهای نگارنده نشان می دهد با 
توجه به گزارشات پیش بینی سود شرکت ها برای سال 
94 و افزایش حدودا 3 تا 4 درصدی س��ود ش��رکت ها 
نس��بت به س��ال 93، نسبت قیمت به درآمد حدود 4.5 
مرتبه ای بازار )P/E( توانایی افزایش حداقل 5 درصدی و 
در صورت شوک توافق سیاسی، توانایی افزایش حداکثر 

10 درصدی در میان مدت را خواهد داشت.
بنابراین به نظر می آید با توجه به بهبود نشانگرهای 
ریال��ی و حجم��ی بازار در ماه های اخیر، روند رکودی 
بازار به روزهای پایانی خود نزدیک شده و در فروردین 
و اردیبهشت ماه سال آینده وارد زمان تثبیت شود.

سرنخ

نیما آزادی
تحلیلگر بازار سرمایه

واحدگروه یا محصول
سناریوی مقدار تولید سال 

منتهی به 1394/12/29
سناریوی مبلغ فروش )میلیون ریال( 

دوره منتهی به 1394/12/29

661.50077.052قطعهشاتون پراید

456.75025.066قطعهشاتون پژو

115.50016.889قطعهشاتون نیسان

)OHVG( 78.75028.532قطعهشاتون پیکان

1.312.500147.539قطعهجمع

واحدگروه یا محصول
نرخ فروش هر قطعه 

بودجه 94 )ریال(
نرخ فروش سناریوی 

94 )ریال(

104.000116.480قطعهشاتون پراید

49.00054.880قطعهشاتون پژو

130.000145.600قطعهشاتون نیسان

)OHVG( 323.493362.313قطعهشاتون پیکان

واحدگروه یا محصول
پیش بینی مبلغ مواد مستقیم مصرفی 
منتهی به 1394/12/29 )میلیون ریال(

سناریوی مبلغ مواد مستقیم 
مصرفی سال 94 )میلیون ریال(

33.65739.860قطعهشاتون پراید

1.5721.761قطعهشاتون پژو

2900قطعهشاتون پیکان

7.3068.699قطعهشاتون نیسان

)OHVG( 17.25520.861قطعهشاتون پیکان

EF7 1500قطعهشاتون

60.23071.180قطعهجمع

واحدشرح
نرخ هر قطعه در بودجه سال 

94 )ریال(
نرخ هر واحد در سناریوی سال 

94 )ریال(

53.80160.257قطعهشاتون پراید

65.50073.360قطعهشاتون پژو

65.93973.852قطعهشاتون پیکان

67.24375.312قطعهشاتون نیسان

)OHVG( 236.516264.898قطعهشاتون پیکان

EF7 115.385129.231قطعهشاتون

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

سناریوی سال 94پیش بینی بودجه سال 994 ماهه واقعی 93شرح هزینه ها

39.28959.53671.180مواد مستقیم

9.63116.35715.602دستمزد مستقیم

18.00330.27127.950سربار

66.923106.164114.732جمع

بودجه 94سناریوی کارشناسی 94شرح
147.539125.375فروش

114.732106.164بهای تمام شده کاالی فروش رفته

32.80719.211سود )زیان( ناخالص

9.9779.977هزینه های اداری، عمومی و فروش

1.2001.200سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

21.63010.434سود )زیان( عملیاتی

3.2303.230هزینه های مالی

00درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری ها

100100خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

18.5007.301سود )زیان( خالص  عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

4.1621.643مالیات بردرآمد

14.3375.661سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

2.1631.043سود عملیاتی هر سهم

1.850730سود )زیان( هر سهم قبل از کسر مالیات

1.434566سود )زیان( هر سهم
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پس انداز کنیم یا سرمایه گذاری؟! 

از کودک��ی به ما یاد می دهند ک��ه پول هایمان 
را پس ان��داز کنیم ت��ا در روز مبادا به درد بخورد، 
مخصوص��ا بین ایرانی ها فرهنگ پس انداز در ابعاد 
مختل��ف رواج دارد ام��ا پس انداز ک��ردن پول در 
تعاریف اقتصادی ضد تولید اس��ت و کارشناسان 
اقتصادی معتقدن��د پس انداز کردن پول به معنی 
از دست دادن بسیاری از فرصت هاست و بهتر آن 
است که پول خود را در جریان کار و تولید بگذارید، 
مثال اگر در طول یک سال ماهی 500هزار تومان 
پس انداز کنید در پایان سال شما 6 میلیون تومان 
دارید، این به نظر پول خوبی اس��ت اما فردی که 
فکر اقتصادی داشته باشد ماهی 500هزار تومان 
را در ی��ک کار س��رمایه گذاری می کند و در آخر 
س��ال خیلی بیشتر از اینها پول به دست می آورد. 
در مجموع به دالیل زیر س��رمایه گذاری پول تان، 

نسبت به پس انداز کردن آن در اولویت است: 

تورم
نخستین دلیل مخالفت با پس انداز، تورم است. 
پس انداز کردن پول های تان در قلک تان نمی تواند 
ارزش خ��ود را در براب��ر تورم حف��ظ کند. قدرت 
خرید هر پولی که پس انداز می کنید در زیر فشار 
مداوم تورم از بین م��ی رود. قلک تان نمی تواند از 

آن محافظت کند. 
پ��س در آخر روز، پول تان قدرت خرید کمتری 
دارد. ام��ا س��رمایه گذاری، حتی به به��ره ناچیز، 
س��پری در برابر لشکر تورم دارد و می تواند قدرت 

خریدتان را تا حدودی حفظ کند. 

ثروت
ش��ما با پس انداز ک��ردن نمی توانی��د ثروتمند 
ش��وید. برای ثروت آفرینی شما باید پول تان را در 
بازارکار، امالک، س��هام، اوراق بهادار یا روش های 
س��رمایه گذاری مش��ابه دیگر قرار دهید که یک 
فرصت استثنایی برای چندین برابر کردن پول تان 
به وجود آورد. برای مثال، خرید سهام می تواند در 
مدت کوتاهی رشدی بیشتر از 0. 2 درصد داشته 
باش��د و سود پس انداز یک ساله تان را شش ماهه 

به شما بدهد. 

اهداف
صرف نظر از اهداف مادی که در زندگی به دست 
می آورید، س��رمایه گذاری قطعی ترین مسیر برای 
دستیابی به این اهداف است. هر ماجراجویی یک 
عامل ریسک دارد که در سرمایه گذاری هم صادق 
است. هنگامی که ماجراجویی را آغاز می کنید شما 
باید ریسک های تان را ارزیابی کنید. ریسک ها ی تان 
با دس��تاورد ها باید مقایسه شود. معموال سود های 
زی��اد، ریس��ک های بزرگ ت��ری می طلبد. ش��ما 
در جوان��ی ریس��ک های بزرگ ت��ری می توانی��د 
 متقبل ش��وید، زیرا پتانسیل دس��تاوردتان بسیار

 زیاد است. 

ساخت یک آینده
هم��ه ما ت��الش می کنی��م زندگی بهت��ری به 
فرزندان م��ان بدهیم ت��ا خودمان. ای��ن در خون 
ماست. س��رمایه گذاری راه های مطمئن تری برای 
ایجاد فرصت های بیشتر در زندگی فرزندان تان به 
ش��ما می دهد، برحسب تحصیالت، فرصت شغلی 

و سالمتی. 
همیشه انتخاب یک سرمایه گذاری هوشمندانه 
س��خت ترین بخش کار اس��ت. اگر با سهام راحت 
نیستید، به فکر امالک باشید. البته با پس اندازهای 
بزرگ ت��ر می توانید به فکر پی��ش خرید خانه هم 
باش��ید، مثال در آمریکا خانه های یک طبقه تماما 
توسط hedge funds خریداری شد. این گروه 
فرصت های سرمایه گذاری را در آینده دیده بودند 
و می دانس��تند کرایه دادن هرکدام از این خانه ها 
می تواند پول شان را چندین برابر کند، بدون آنکه 

از ارزش واقعی آن کم شود. 
اگر با امالک هم راحت نیس��تید می توانید روی 
اس��تعدادتان س��رمایه گذاری کنید، نویسنده یک 

کتاب، شروع یک وبالگ و…
شاید اس��تعدادتان در جایی دیگر خوب باشد؛ 
اگر عشق برنامه نویسی هستید، بازار نرم افزار های 
موبای��ل فوق الع��اده رش��د چش��مگیری دارد و 
می توانی��د برای گوش��ی های اندروید ی��ا آیفون 
نرم اف��زار بس��ازید. نرم افزار ه��ای کاربردی س��ود 

زیادی می تواند برای تان داشته باشد. 
صرف نظر از ماش��ین پول سازی سرمایه گذاری، 
مهم تر اس��ت که تکلیف تان را انجام داده باش��د. 

هیچ جایگزینی برای آنالیز جامع نیست.
 اگر شما یک سرمایه گذاری را نمی توانید درک 
کنی��د، از آن فاصله بگیرید. مانند میلیاردر بزرگ 
وارن بافت که در دنیای تکنولوژیک سرمایه گذاری 
نمی کند، زیرا به عقیده خودش درک درس��تی از 

آن ندارد. 
ام��ا خیل��ی بهتر اس��ت در راه س��رمایه گذاری 
از ه��ر فرصت��ی اس��تفاده کنی��د و مطالب��ی را 
ک��ه نمی دانی��د ی��اد بگیری��د، ای��ن کار نه تنه��ا 
می کن��د  خبره ت��ر  س��رمایه گذاری  در  را  ش��ما 
 بلک��ه دیدت��ان را ه��م نس��بت به مس��ائل مالی 

قوی تر می کند. 
ق��رن حاضر قرن اطالعات اس��ت، این اطالعات 
و علم تان است که می تواند برای تان پول بسازد. 
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صنعت  در  س��رمایه گذاری 
گردشگری جنبه های مختلفی 
دارد که هر ی��ک به نوعی در 
گردشگران  نیاز های  برآوردن 
مفید و موثر  اس��ت. امروزه با 
گردش��گری  توس��عه صنعت 
ش��یوه های متفاوت��ی از ارائه 
رفاهی  امکان��ات  و  خدم��ات 
ب��رای جذب توریس��م به کار 
گرفت��ه می ش��ود، از ای��ن رو 
نیاز ه��ای مخاطبان  به  توجه 
و ارائه س��بک ها و شیوه های 
نوآوران��ه در ارائ��ه خدم��ات 
گردش��گری بی��ش از پی��ش 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
بنابراین ع��الوه بر جاذبه های 
طبیع��ی و تاریخ��ی ک��ه در 
شهر ها و کش��ور های مختلف 
برای جذب مخاطبان استفاده 
می ش��ود، مجتمع های مدرن 
برای برآوردن و پاس��خگویی 
به نیاز های گردشگران جایگاه 

ویژه ای پیدا کرده است. 
رقاب��ت در س��اخت مراکز 
تفریحی و توریستی مجلل و 
مجهز هر روز گزینه جدیدی 
را پیش روی مش��تریان بالقوه 
در صنع��ت گردش��گری قرار 
اصلی  س��وال  ام��ا  می ده��د 
مراکز  ای��ن  ک��ه  اینجاس��ت 
تفریح��ی و توریس��تی چقدر 
گردش��گران  نیاز ه��ای  از 
و چ��ه  پاس��خ می دهن��د  را 
راهکارهای برای جذب بیشتر 
دارد؟  وج��ود  گردش��گران 
هرچند تمرکز امکانات رفاهی 
در مجموعه های گردش��گری 
پدی��ده ت��ازه ای در صنع��ت 
نمی شود  محس��وب  توریسم 
ام��ا در کش��ور م��ا تنها چند 
س��ال از عمر آن می گذرد، از 
این جهت در س��ال های اخیر 
خوب��ی  س��رمایه گذاری های 
در ای��ن بخ��ش انجام ش��ده 
اس��ت. حضور بخش خصوصی 
در  س��رمایه گذاری  ب��رای 
می تواند  گردش��گری  صنعت 
اش��تغال زایی  زمینه ه��ای 
مناس��بی را در کش��ور فراهم 
کند. ع��الوه بر ای��ن ایران با 
متنوع  جاذبه ه��ای  داش��تن 
طبیع��ی می تواند ب��ه یکی از 
قطب های اصلی گردش��گری 
در منطق��ه و جه��ان تبدیل 
ش��ود ام��ا همچن��ان نب��ود 
مراک��ز تفریحی و توریس��تی 

م��درن  یکی از کاس��تی های 
صنع��ت توریس��م در ای��ران 
محسوب می ش��ود. از این رو 
»فرصت  سرمایه گذاری  گروه 
امروز« به بررس��ی جنبه های 
مختلف سرمایه گذاری در این 
زمینه پرداخت��ه که در ادامه 

می خوانید. 

مزیت های دهکده های 
تفریحی و توریستی 

مهم تری��ن عام��ل موفقیت 
و  تفریح��ی  دهکده ه��ای  در 
توریس��تی، تجمی��ع و تمرکز 
گردش��گران  به  ارائه خدمات 
اس��ت. ای��ن مراک��ز تفریحی 
ب��ا ن��گاه اصولی ب��ه نیاز های 
واقعی گردش��گران س��عی در 
آوردن محیطی جذاب  فراهم 
و آرام هم��راه ب��ا امکاناتی در 
زمینه های تفریحی، ورزش��ی، 
اقامتی، تجاری، صنایع دستی 
و... در کن��ار هم دارند. تمرکز 
تمام امکان��ات رفاهی در یک 
را  مزیت هایی  کامل  مجموعه 
در جهت جذب هر چه بیشتر 
گردشگران به وجود می آورد. 
در ای��ن زمین��ه توج��ه به 
و  فرهنگ��ی  س��اختار های 
اجتماع��ی یک��ی از مهم ترین 
عوام��ل موفقی��ت در احداث 
اس��ت.  پروژه های��ی  چنی��ن 
تعبیه مراکز و فروش��گاه های 
صنایع دستی شهرها و حتی 
کش��ور های مختل��ف در دل 
یک دهکده گردشگری مدرن 
جذابیت ه��ای خاص خودش 
را دارد. از س��وی دیگر وجود 
س��الن های  مدرن،  هتل های 
ش��هربازی،  بانک،  همای��ش، 
مجموعه ورزش��ی، سالن های 
نمایش��گاهی و.... یک��ی دیگر 
از مزیت ه��ای این گونه مراکز 

است. 
گردش��گری  دهکده ه��ای 
عموم��ا به گون��ه ای طراح��ی 
می ش��وند که بیش��ترین رفاه 
را ب��رای مخاطب��ان به همراه 
داش��ته باش��ند از این حیث 
توجه به تم��ام نیاز های افراد 
در س��نین مختل��ف باید در 
مدیران  برنامه ری��زی  اولویت 
قرار  مجموعه های��ی  چنی��ن 
بازار های  ب��ه  گی��رد. توج��ه 
بین الملل��ی و تعامل با مراکز 
تفریح��ی و توریس��تی دیگر 
جه��ان  مختل��ف  نق��اط  در 

می تواند تا ح��د زیادی باعث 
توسعه و شهرت یک مجتمع 
بنابراین  ش��ود،  گردش��گری 
تعامل  بین المللی و  ارتباطات 
با نهاده��ای معتبر و تبلیغات 
جذاب بای��د در جایگاه باالی 

اهمیت قرار گیرد. 
رشد جوامع شهری در قالب 
زمینه ساز  جدید  ساختار های 
نیاز های  آم��دن  وج��ود  ب��ه 
جدی��د در زمینه های مختلف 
ش��ده اس��ت، از این رو وجود 
چنین مراکزی ک��ه بتواند به 
تم��ام نیاز ه��ای مخاطبان در 
محیطی آرام ط��ی یک دوره 
تعطی��الت چند روزه پاس��خ 
دهد فرصتی دو س��ویه برای 
گردش��گران و صاحب��ان این 
مراکز تفریحی فراهم می کند. 

میزان سرمایه گذاری و 
امکانات الزم 

س��رمایه گذاری  ب��رای 
دهک��ده  ی��ک  دراح��داث 
امکاناتی  با چنین  گردشگری 
ب��ه س��رمایه ای الاق��ل 500 
میلیارد تومانی نیاز دارید که 
ای��ن هزینه ها ب��دون در نظر 
گرفت��ن قیمت زمین اس��ت، 
از این رو ی��ا باید روی جذب 
س��رمایه های خارجی حساب 
کنی��د و به ش��یوه های نوین 
تامین مالی متوس��ل شوید یا 
اینکه کلیت طرح را به گونه ای 
برنامه ریزی کنید که فاز هایی 
ک��ه در زم��ان کوتاه ت��ری به 
در  می رس��ند  بهره ب��رداری 
اولوی��ت قرار گیرن��د. در این 
ص��ورت دوره بهره ب��رداری و 
آغاز  سود آوری طرح سریع تر 
می ش��ود و می توانی��د ب��رای 
ادام��ه کار روی این درآمد ها 

حساب ویژه ای باز کنید. 
مجم��وع حجم  در  اینک��ه 
چقدر  ش��ما  س��رمایه گذاری 
ب��ه  بس��تگی  ب��ود  خواه��د 
دارد  فضاهای��ی  و  امکان��ات 
ک��ه در مجموعه دیده ش��ده 
اس��ت. هتل ه��ا، ش��هربازی، 
ورزش های آبی، مراکز خرید، 
فروش��گاه های صنایع دستی، 
ب��اغ گل ه��ا، باغ پرن��دگان و 
بس��یاری از امکان��ات دیگری 
ک��ه می توان��د در مجموع��ه 
ش��ما جا داشته باشد هر یک 
به حجم س��رمایه گذاری شما 
خواه��د اف��زود. در ص��ورت 

داش��تن ط��رح مناس��ب در 
م��ورد زمی��ن می توانید روی 
واگذاری آن از سوی سازمان 
جنگل ها و مراتع حس��اب باز 
مجوز های  کسب  برای  کنید. 
الزم هم باید به سراغ سازمان 
میراث فرهنگی و گردش��گری 
بروید. در نهایت اجرای چنین 
طرحی می تواند حدود 3 تا 4 
هزار اش��تغال ایجاد کند. در 
رابط��ه ب��ا میزان س��ود آوری 
کار ه��م نگرانی خاصی وجود 
ن��دارد، از ای��ن رو می توانید 
بازدهی 40 ت��ا 50 درصدی 
 را ب��رای طرح خ��ود متصور 

باشید. 

چند توصیه مهم 
بنا به توصیه کارشناس��ان، 
در ح��ال حاض��ر ظرفیت های 
مناس��بی برای سرمایه گذاری 
در ای��ن زمین��ه در س��واحل 
جنوبی و شمالی کشور وجود 
و  چهارمح��ال  تبری��ز،  دارد. 
بختی��اری و س��منان از دیگر 
استان های مستعد پیاده سازی 
این طرح اس��ت. توجه داشته 
باش��ید که مکان یابی مناسب 
و  اول  ح��رف  کار  ای��ن  در 
آخ��ر را می زن��د، چون ش��ما 
ق��رار اس��ت محیط��ی آرام و 
گردش��گران ب��رای   ج��ذاب 

 فراه��م کنی��د.  نکته دیگری 
که بای��د در نظر بگیرید توجه 
اس��ت.  پروژه  زمان بن��دی  به 
در طرح های ب��زرگ توجه به 
به موقع  اج��رای  و  زمان بندی 
بخش ه��ای مختلف از اهمیت 
اس��ت، چرا  برخوردار  ویژه ای 
اجرای  زمان��ی  تداخ��ل  ک��ه 
می تواند  مختل��ف  بخش های 
روند عملیاتی طرح را با چالش 
مواجه کن��د. از س��وی دیگر 
بهتر است بخش های زودبازده 
را در اولویت ق��رار دهید.  در 
نظر گرفتن نیاز های مخاطب، 
تبلیغ��ات ج��ذاب و بازاریابی 
مناسب و ش��بکه ای می تواند 
تا ح��د زیادی در موفقیت کار 
موثر باش��د، بنابراین توجه به 
این بخش کار در کنار عملیات 
دارد.  پروژه ض��رورت  اجرایی 
اینکه مجتمع شما چگونه در 
میان مردم ش��ناخته ش��ود و 
چه ویژگی هایی از آن برجسته 
شود و حتی توجه به بازاریابی 
منطق��ه ای و متفاوت به دلیل 

چندجانبه بودن این طرح باید 
در اولویت قرار گیرد. 

یک نمونه در حال ساخت
دس��تی  صنای��ع  دهک��ده 
گردش��گری نی��اوران یکی از 
طرح هایی اس��ت ک��ه چندی 
پی��ش عملی��ات اجرای��ی آن 
در س��اری آغ��از ش��ده و در 
آینده ای نزدیک به بهره برداری 
خواهد رسید. منصوری، عضو 
هیات مدی��ره و مدیرعامل این 
طرح در خص��وص زمینه های 
ش��کل گیری ای��ن ط��رح ب��ه 
این  امروز« می گوید:  »فرصت 
طرح با در نظر گرفتن شرایط 
روز و تغییرات��ی که در صنعت 
افتاده شکل  اتفاق  گردشگری 
گرفته و یک ط��رح نوآورانه با 
نگاه توریس��م تجاری اس��ت. 
ای��ن مجموعه 25 هکتاری که 
ش��امل 72 کارب��ری مختلف 
اس��ت یک��ی از جذاب تری��ن 
مکان های تفریحی -توریستی 
کش��ور است که با توجه به در 
نظر گرفتن نیاز های منطقه ای 
برنامه ریزی ش��ده  و جهان��ی 

است. 
وی می افزای��د: توج��ه ب��ه 
اولویت  و  نیاز های گردشگران 
دادن به بخش صنایع دس��تی 
یکی از شاخصه های این طرح 

محسوب می شود. 
همچنی��ن ب��رای معرفی و 
توس��عه صنایع دستی کشور 
م��ا و برخی دیگر از کش��ور ها 
گرفت��ه  نظ��ر  در  امکانات��ی 
ش��ده اس��ت.  منصوری ادامه 
می ده��د: ت��ا این لحظ��ه در 
ای��ن  کاربری ه��ای  مجم��وع 
طرح که ش��امل هتل، مراکز 
خرید، مرکز بازی و سرگرمی، 
سالن همایش، ش��هربازی و... 
می ش��ود حدود 150 میلیارد 
س��رمایه گذاری در آن صورت 
گرفته و پیش بینی ما تا 780 
میلیارد تومان برای اتمام کار 
اس��ت. منص��وری می گوی��د: 
کارگاه های مختل��ف طرح به 
بهره برداری رس��یده و تا پایان 
و  فروش��گاه ها  اردیبهش��ت 
مراکز خری��د مجموعه نیز به 
بهره برداری خواهد رسید و به 
همین ترتیب مجموعه طرح ها 
در حال تکمیل شدن است که 
تا پایان س��ال 95 کل طرح به 

بهره برداری خواهد رسید. 

سرنخ

ارگانیکی کار کنید

کالف اول
چن��د س��الی اس��ت 
آرایش��ی  بازارهای  تب 
کش��ور  بهداش��تی  و 
س��وی  و  س��مت  ب��ه 
ارگانی��ک  محص��والت 
پیش م��ی رود، حتی ما 
ه��م در همی��ن صفحه 
گزارش های��ی در خص��وص روغن ش��ترمرغ ارگانیک یا 
محصوالت بهداشتی که طبیعی هستند ارائه کرده ایم . در 
بازار امروز تقریبا در همه حوزه ها برند ارگانیک بودن یک 
امتیاز و برتری برای کاال محس��وب می شود که مشتری 
را زودت��ر به خرید قانع می کند، ما هم با توجه به تمایل 
افراد در جامعه به س��مت و س��وی محصوالت ارگانیک 

می خواهیم یک پیشنهاد ارگانیک بدهیم.
همان طوری که اش��اره ش��د اس��تفاده از ماسک های 
طبیعی پوست و محصوالت آرایشی و بهداشتی طبیعی 
مورد توجه اکثر خانم هاس��ت، راه اندازی یک آرایش��گاه 
ارگانیک ش��اید بزرگ ترین تمایز در این کس��ب و کار به 
ش��مار آید، پی��ش از این گزارش مفصل��ی در خصوص 
راه اندازی س��الن آرایش��گاه و پیرایش بانوان چاپ ش��د 
اما امروز می خواهیم به ش��ما پیش��نهاد دهی��م در این 
آرایشگاه به جای خرید مواد شیمیایی و انواع رنگ موها 
و الصاق عکس های بزرگ و مدرن، فضای آرایشگاه خود 
را به س��مت هرچه طبیعی تر ببرید، در واقع تصور کنید 
آرایش��گاهی که محیطی سبز و دلنش��ین دارد به عالوه 
از انواع ماس��ک های میوه ای و طبیعی برای مش��تریان 
استفاده می کند و حتی از برخی محلوالت گیاهی برای 
شست وشوی سر و صورت بهره می گیرد می تواند چقدر 
برای خانم ها جذاب باشد، البته برای استفاده از هرگونه 
گیاه یا ماده طبیعی باید با مشورت یک پزشک گیاهی یا 

سنتی فعالیت کنید.

کالف دوم
کشور  استان های  غالبا 
ه��ر ک��دام از مزیت های 
خ��ود  ب��رای  نس��بی 
پتانسیل های  درخصوص 
سرمایه گذاری برخوردارند، 
در این بین برخی از نظر 
صنعت��ی برخی دیگر به لحاظ گردش��گری و در نهایت 
برخی اس��تان ها بعد از گذش��ت س��ال ها هنوز چندان 
تمرکزی روی درآمدزایی خ��ود به صورت جدی ندارند. 
مثال استان کردس��تان از استان هایی است که به لحاظ 
صنعتی توس��عه نیافته اس��ت اما از نظر صنایع دستی در 
جای��گاه خوبی قرار دارد و تنها با مقداری توجه و تمرکز 

می تواند در این شاخه یکی از برترین ها به شمار بیاید.
به گزارش ایرنا، برای ایجاد رش��ته های صنایع دستی 
و تولید در این عرصه نیاز به س��رمایه و تجهیزات کالن 
نیس��ت و حدود 80 درصد مواد اولیه آن در استان قابل 
تامی��ن اس��ت و در کوتاه ترین زمان نی��ز امکان آموزش 

رشته ها وجود دارد.
قابلیت تولید در رشته های صنایع دستی هم به لحاظ 
خانگ��ی و هم به لحاظ کارگاهی در اکثریت رش��ته های 
فعال اس��تان امکان پذیر اس��ت، لذا می توان با راه اندازی 
کارگاه های صنایع دستی در افزایش درآمد ناخالص ملی 

در کشور تاثیر بسزایی گذاشت.
صنایع دس��تی را می توان مانند نفت به عنوان یکی از 
ثروت های ملی به حساب آورد و صنعتگران آن نیز جزو 
ارزش ها و ثروت های اقتصادی کش��ور و استان محسوب 

می شوند.
هم اکنون در استان کردستان 32 رشته صنایع دستی 
فعالیت دارند که نقش مهمی در بحث صادرات و تامین 
نیازهای منطقه دارد، هم اکنون براساس بانک اطالعاتی 
 و اطلس هایی که در اس��تان در حال انجام است بیش از

47 هزار صنعتگر در استان شناسایی شده اند.
مع��اون صنایع دس��تی س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دستی و گردشگری کردستان می گوید: اگر اطلس 
صنایع دستی استان کامال تدوین شود پیش بینی می شود 
بیش از 100 هزار نفر فعال صنایع دستی در استان داشته 

باشیم.
فرهاد حامدی می افزاید: رش��ته های صنایع دستی هم 
به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم است و هر 

رشته می تواند منجر به ایجاد چندین شغل شود . 
صنایع دستی کردستان با توجه به پیشینه و تاریخچه 
غنی، در چند رشته به ویژه هنرهای چوبی در سطح ملی 
و بین المللی به خوبی شناخته شده است، تنها نیاز است 
توجه و تمرکز بیشتری به سرمایه گذاری های متناسب در 

این استان صورت بگیرد.

خبر

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در احداث دهکده گردشگری

همهراههابهدهکدهختممیشود

سرمایه گذاری ۷۷ میلیاردی در صنایع 
تبدیلی بخش کشاورزی شاهرود

مدیرصنایع کش��اورزی س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان س��منان ب��ا بی��ان اینک��ه برای ی��ک واحد 
صنای��ع وابس��ته بخ��ش کش��اورزی در ش��اهرود 
 پروانه بهره برداری صادر ش��د، گف��ت: 77 میلیارد و 

29 میلیون ریال دراین طرح هزینه شد. 
رحمت اهلل کاش��ی در گفت وگو با مهر ضمن اشاره 
به صدور پروانه بهره ب��رداری برای یک واحد صنایع 
تبدیل��ی و تکمیلی بخش کش��اورزی در ش��اهرود، 
اظهار داش��ت: برای احداث این واحد 77 میلیارد و 
29 میلیون ریال س��رمایه گذاری ثابت ش��ده و برای 
تجهیز و ش��روع به فعالیت آن نی��ز از 409 میلیون 
ریال تس��هیالت س��رمایه در گردش اس��تفاده شده 

است. 
وی با بی��ان اینکه ای��ن واحد صنایع کش��اورزی 
در زمین��ه انب��ار داری و نگه��داری مواد غذای��ی در 
سردخانه ثابت در ش��اهرود احداث شده است، بیان 
ک��رد: ظرفیت نگهداری این واحد وابس��ته به بخش 
کش��اورزی 5هزار تن اس��ت و توانسته است برای 9 

نفر شغل ایجاد کند.

دریچه

شکوفه میرزایی

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...

  ش�راکت در کار مانن�د ازدواج اس�ت و باید ب�ا همان دقت 
واردش ش�د. مانن�د ازدواج پ�ر از فرضی�ات راجع ب�ه اینکه 
مش�ارکت چه هست، چه نیست اس�ت و ارتباطات موثر فقط 

شما را به سمت رابطه ای موفق پیش خواهد برد.  

جی. کیم رایت
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معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی اعالم کرد: سیاست 
اصلی این وزارتخانه س��رمایه گذاری در توس��عه گلخانه ها برای 

کاهش مصرف آب و افزایش تولید است.
به گزارش ایرنا، محمدعلی طهماس��بی ب��ا بیان آنکه اولویت 
اصلی کشور توجه به منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آن است، 
اظهار داشت: تولید محصول باکیفیت، تنظیم محصول براساس 
نی��از داخل و ص��ادرات و صرفه جویی در مص��رف آب از مزایای 
احداث گلخانه هاست. وی احداث گلخانه را یک ضرورت در بخش 
کش��اورزی دانست و اظهار داشت: در ایران 8 هزار و 800 هکتار 

گلخانه وجود دارد درحالی که در دنیا 3.5 میلیون هکتار گلخانه  
داریم که 2.5 میلیون هکتار آن در کشور چین متمرکز است و 
این آمار نشان دهنده این است که در مقایسه با دنیا عقب هستیم.

به گفته این مسئول، در این راستا وزارتخانه عزم خود را جزم 
کرده تا گلخانه ها را براس��اس ش��رایط اقلیمی، تنوع محصول و 

انتخاب تکنولوژی برتر ساماندهی کند.
طهماسبی با اشاره به برقراری خط اعتباری یک هزار میلیارد 
تومانی در سال جاری در کشور، گفت: این اعتبار شامل گلخانه ها 
نیز شده و روند توزیع تسهیالت برای احداث گلخانه ها از این خط 

اعتباری در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی یادآور شد: با توجه 
به اینکه کش��اورزی از جمله مشاغل پرخطر و ریسک پذیر است 
اکثر کشورها با پرداخت یارانه و تعرفه و مسائل فنی و قرنطینه ای 

حمایت های الزم را از بخش کشاورزی انجام می دهند.
طهماس��بی درخصوص واردات محصوالت کشاورزی، گفت: 
واردات، تولی��دات کش��ور را تهدید می کند زی��را واردات نه تنها 
تولیدکننده را به خاکس��تر می نشاند بلکه سرمایه ملی کشور را 

نیز هدر می دهد.

سرمایه گذاری در توسعه گلخانه  ها سیاست وزارت جهادکشاورزی است



چندی پیش گزارش�ی توس�ط مرکز آم�ار ایران 
منتش�ر ش�د که در آن به رون�ق در خریدوفروش 
ام�اک کلنگ�ی در نیمه دوم امس�ال، پ�س از یک 
دوره رکود اش�اره ش�ده بود. این گ�زارش در حالی 
منتشر شد که رکود بازار مسکن که موجب کاهش 
ساخت و س�از و تولید مس�کن در کش�ور شد تاثیر 
زیادی بر خریدوفروش خانه های کلنگی نیز گذاشت 
و تعداد متقاضیان این قبیل اماک را کاهش داد. در 
واق�ع اماک کلنگی که در س�ال ۹۱ با حجم زیادی 

از تقاضا برای خریدوفروش مواجه شده بود از اوایل 
سال ۹۲ و به دنبال رکود بازار مسکن از سکه افتاد. 
اما رونق نسبی که در بازار معامات در فصل زمستان 
ایجاد شد به خریدوفروش اماک کلنگی هم رسید، 
به طوری که گزارش مرکز آمار ایران نش�ان می دهد 
تعداد معامات فروش زمین یا زمین ساختمان های 
مسکونی کلنگی نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
در پاییز 3/5 درصد، افزایش داشته است. همچنین 
این گزارش حاکی از آن اس�ت که پس از رکود بازار 
و شکس�تن قیمت زمین، فصل پاییز با افزایش 4/۹ 
درصدی قیمت ملک کلنگی روبه رو بوده اس�ت که 

نس�بت به فصل مشابه سال قبل ۱/۱ درصد افزایش 
نشان می دهد. در شرایطی که برخی از کارشناسان، 
این گزارش مرکز آمار را نشان دهنده بازگشت آرام 
سازندگان به بازار مس�کن می دانند اما انبوه سازان 
مس�کن معتقدند که این آمار نمی تواند به این معنا 
باشد و به دلیل برخی از چالش ها و مشکات، بخش 
قاب�ل توجهی از س�ازندگان رغب�ت و تمایلی برای 
خرید خانه های کلنگی و ساخت و ساز در آنها ندارند. 
»فرصت امروز« در گفت وگو با چند تن از انبوه سازان 
و س�ازندگان مس�کن، ابعاد مختلف این موضوع را 

مورد بررسی قرار داده است. 

سرمایه گذاری در اماک قدیمی بررسی می شود 

کلنگیهاازسکهافتادهاند

سهشنبه
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 تغییر شرایط حاکم بر
ساخت و ساز

اخی��را مرکز آمار ایران گزارش��ی را در مورد رونق 
یافت��ن خریدوف��روش امالک کلنگی منتش��ر کرده 
است. در این گزارش آمده است که پس از یک دوره 
رک��ود در خریدوفروش امالک کلنگی، در نیمه دوم 
امس��ال رونق اندکی به این بازار بازگشته که نشانگر 

تمایل دوباره سازندگان به بازار مسکن است. 
گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که تعداد 
معام��الت ف��روش زمین ی��ا زمین س��اختمان های 
مسکونی کلنگی نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
در پاییز 3/5 درصد، افزایش داشته است. اما ظواهر 
امر چندان موید این موضوع نیس��ت و اتفاق خاصی 
در حوزه خریدوفروش امالک کلنگی رخ نداده است. 
آنچه ما به عنوان انبوه ساز و سازنده در بازار مشاهده 
می کنی��م، حاک��ی از رونق چش��مگیری در معامله 
خانه های کلنگی نیس��ت، زیرا مش��خص نیست که 
پراکندگی این میزان رش��د معامل��ه امالک کلنگی 
به چه صورت اس��ت و ممکن اس��ت بخش هایی که 
دسترس��ی به منابع مالی خوبی دارند اما گس��ترده 
نیس��تند، س��رمایه گذاری هایی را در امالک کلنگی 
انجام دهند و این رویک��رد می تواند موجب افزایش 
آمار شود ولی پراکندگی یکنواختی در سطح جامعه 
دارد. ممکن اس��ت این رش��د معام��الت خانه های 
کلنگی از نظر آمار و ارقام درس��ت باشد، اما ممکن 
اس��ت در مناط��ق مح��دود و خاصی اتف��اق افتاده 
باش��د، زیرا گاهی اوقات برخ��ی از ارگان ها و نهادها 
یک مرتبه در برخی از مناطق اقدام به سرمایه گذاری 
در این قبیل امالک می کنند و از همین رو به لحاظ 
آماری افزایش هایی مالحظه می شود، اما این افزایش 

نقطه ای است. 
واقعیت این است که در حال حاضر سرمایه گذاری 
در بخش مس��کن هیچ توجیهی ن��دارد و به همین 
دلیل س��ازندگان و انبوه س��ازان نیز تمایلی به خرید 
خانه ه��ای کلنگ��ی و ساخت و س��از در آن ندارن��د. 
سرمایه گذاری در بخش مسکن از این جهت توجیه 
ن��دارد. البته ب��ازار آرام فارغ از رک��ود از یک جهت 
بس��یار کمک کننده است زیرا در چنین بازاری فقط 
س��ازنده های واقعی باقی می مانند و نه س��ازندگان 

فصلی. 
اما به طورکلی چند عامل در بی رغبتی سازندگان و 
انبوه سازان نسبت به خرید خانه های کلنگی تاثیرگذار 
است؛ یک عامل مصوبات و دستورالعمل های دولت و 
مجلس که مثال بارز آن افزایش سقف بیمه کارگران 
ساختمانی است. مثال دیگری در این زمینه مربوط 
به افزایش هزینه انش��عابات منازل مسکونی است و 
ب��ه جرات می ت��وان گفت در یک ماه گذش��ته هیچ 
س��ازنده ای پیش بینی نمی کرد که هزینه انش��عابات 
بال��غ بر 50 درصد افزایش بیابد. در واقع با این روند 
اصال انبوه س��ازان و س��ازندگان نمی توانند کار کنند 
زیرا امکان پیش بینی و برنامه ریزی موضوعات برای 
آنها وجود ندارد، این در حالی است که با وجود رکود 
حاکم بر بخش مس��کن هر سال شهرداری ها میزان 
ع��وارض را افزای��ش می دهند. به این مس��ائل باید 
زمان بر بودن بس��یاری از کارها در بخش ساختمان 
را نیز اضافه ک��رد؛ به خصوص کارهایی که انجام آن 
به سیستم دولتی و شهرداری برمی گردد. به عبارت 
دیگر هزینه زمانی ساخت و ساز در بسیاری از مواقع، 
بیش��تر از آن چیزی اس��ت که در اعداد و ارقام ذکر 
می ش��ود اما معموال این هزینه لحاظ نمی شود. این 
در حالی است که متاسفانه هیچ متولی خاصی وجود 
ن��دارد تا این قضای��ا را هماهنگ کن��د و در نهایت 
فضای کسب و کار در حوزه ساخت و ساز بسیار دشوار 
شده است، زیرا در ش��رایطی که بانک ها 25 درصد 
س��ود می دهند، باید بازدهی در ای��ن حوزه باالتر از 
این رقم باش��د تا در این فضای س��خت سازندگان و 
انبوه س��ازان به کار و فعالی��ت ادامه دهند و اقدام به 
خری��د خانه های کلنگی و ساخت و س��از کنند. البته 
مقصود من از این س��خنان این نیست که افراد فعال 
در بخش س��اختمان منفعتی نب��رده و نمی برند اما 
قطعا س��ود حوزه ساخت و ساز بیش��تر از سود ناشی 
از اقدامات داللی کمتر اس��ت، ضمن اینکه یک کار 
تولیدی اس��ت و بنابرای��ن انتظار می رود که دولت و 
مجل��س حمایت های قاطع ت��ری از این بخش انجام 

دهند. 

در مورد س��ال 94 پیش بینی هایی در مورد رونق 
در بازار مس��کن و ساخت و ساز می شود و شاید تلقی 
برخی این باش��د که به همین نس��بت خریدوفروش 
امالک کلنگی نیز رونق بگیرد اما به نظر من شرایط 
حاکم بر ساخت و س��از نس��بت به 20 س��ال گذشته 
تغییر کرده و شرایط، پایدارتر شده است و به همین 
نسبت الگوهای ساخت و ساز، سرمایه گذاری و فروش 
نیز باید دس��تخوش تغییر شود. اما اینکه پیش بینی 
می ش��ود در س��ال 94 وضعیت بازار ساخت و ساز و 
مسکن بهتر شود، شاید ناشی از پیش بینی وضعیت 
سیاس��ی و برداش��ته ش��دن بخش��ی از تحریم ها و 
دس��تیابی به یک ثبات سیاس��ی و اقتصادی نسبی 
اس��ت، زیرا در شرایط ثبات نس��بی، سرمایه گذاری 
دربخش هایی مثل بازارهای طال و ارز چندان مقرون 
به صرفه نیس��ت و بنابراین احتمال داده می شود که 
سرمایه ها به س��مت بخش مسکن سرازیر شوند. در 
مجم��وع از آنجا که احتمال داده می ش��ود در آینده 
نزدیک توافقاتی میان ایران و گروه 1+5 حاصل شود، 
پیش بینی ها حاکی از این است که سرمایه گذاری در 

بخش ساخت و ساز و مسکن افزایش خواهد یافت. 

 بازار ملک و ساخت و ساز 
به استاندارد نیاز دارد 

مش��اغل مرب��وط ب��ه ساخت و س��از و فعالیت های 
مختلف در بخش مس��کن، از جمل��ه پرطرفدارترین 
مشاغل در سراس��ر دنیا محسوب می شوند. مشاغلی 
ک��ه طی��ف وس��یعی از فعالیت ها از ساخت و س��از تا 
خریدوف��روش و اجاره ام��الک را در بر می گیرند. در 
این میان، کیفیت ساختمان هایی که هر روز در نقاط 
مختلف جهان ساخته می شوند، قیمت آنها و ضوابط و 
قوانین مربوط به ساخت و ساز و خریدوفروش، مسائل 
قابل تاملی هستند، چرا که اثری مستقیم بر پیشبرد 
اقتصاد کالن هر کش��ور، رشد توس��عه پایدار، حفظ 
مسائل زیس��ت محیطی کش��ورها، حقوق شهروندی 
و رش��د اقتصادی دولت ها دارند. طبیعی اس��ت بنا بر 
سیاس��ت های دولت ها و فرهنگ جوامع، تفاوت هایی 
آش��کار در قوانی��ن ملکی کش��ورهای مختلف وجود 
داش��ته باش��د. تفاوت هایی که تاثیر مس��تقیمی بر 

کیفیت و رونق بخش ساخت و ساز خواهند گذاشت. 

اتحادیه اروپا؛ قانون مداری برای کیفیت 
اغل��ب کش��ورهای اتحادی��ه اروپا، تاب��ع قوانین و 
اس��تانداردهای ساخت و س��از مش��خصی هستند که 
توس��ط این اتحادی��ه به تصویب رس��یده اس��ت. با 
وجود فش��اری که بحران های مالی بر بخش مس��کن 
و ساخت و س��از اغلب کش��ورهای اتحادی��ه اروپا وارد 
آورده، ای��ن فش��ار آنقدر زیاد نبوده ک��ه روند اجرای 
قوانین این اتحادیه را در بخش مس��کن مختل کند. 
تاکید بر اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد و مورد تایید 
از لحاظ کیفیت یکی از مواردی اس��ت که هر شرکت 
ساختمانی در اروپا، ملزم به رعایت آن است. با توجه 
به اینک��ه به جز م��واردی اندک )تعمیر و بازس��ازی 
خانه ه��ای قدیمی ی��ا افزودن نیم طبق��ه یا طبقه به 
منازل(، اغلب خانه های اروپایی توس��ط شرکت های 
س��اختمانی معتبر ساخته می ش��وند، نظارت بر این 
ش��رکت ها جزو اقدامات ضروری ش��هرداری و وزارت 

شهرسازی محسوب می شوند. 
مورد مهم دیگری که مدت هاس��ت در کش��ورهای 
اتحادی��ه اروپا م��ورد توجه قرار داده ش��ده و فعاالن 
این عرصه ملزم به رعایت آن هس��تند، بحث مسائل 
زیست محیطی و س��ازگاری مصالح و شیوه معماری 
منازل مطابق با وضعیت آب و هوایی و زیست محیطی 
منطقه است. این بدین معناست که ساختمان ها باید 
براساس معیار های بومی طراحی شوند تا اتالف انرژی 
و س��رمایه به حداقل برسد. جالب اس��ت بدانیم این 
دقت نظره��ا از اواخر س��ال 2008 میالدی و ش��روع 
ریاضت اقتصادی در کش��ورهای اروپایی به اوج خود 
رس��ید و آمارها نش��ان می دهند تا سال 2012 باعث 
کاهش اتالف هزینه 40درصد در این بخش شده اند. 
گرچه بررس��ی های بخ��ش ساخت و س��از در اروپا 
بیشتر معطوف به اقدامات شرکت هایی است که غالبا 
خصوصی هستند، اما نمی توان اقدامات و نظارت های 
دولتی را که باعث بازده حداکثری این بخش می شوند 
منکر شد. دولت های اروپایی با توسعه زیرساخت های 
بخش ام��الک، تالش دارند مش��اغل متعددی را که 
در سایه ساخت و س��از شکل می گیرند افزایش داده و 
نرخ بیکاری را کاهش دهند. این توسعه زیرساخت ها 
از س��وی دیگ��ر باع��ث افزایش ش��کوفایی در بخش 
ساخت و س��از و البت��ه ج��ذب س��رمایه های خارجی 

می شود. 
س��وییس از جمله کشورهایی است که سال هاست 
مقص��د خوبی ب��رای س��رمایه گذاران خارجی بخش 
مس��کن تلقی ش��ده اس��ت، اما اخیرا دولت سوییس 
به منظور حفظ کیفیت ساخت و س��از و حفظ کیفیت 
بازار مس��کن، قوانین مالیاتی و سرمایه گذاری ویژه ای 
برای س��رمایه گذاران خارجی وضع کرده است. گرچه 
برخی، این قوانی��ن را محدود کننده ارزیابی کرده اند، 
اما وضع این قوانین حباب تورم در بخش مس��کن و 
رقابت های تجاری ناس��الم در س��وییس را به حداقل 

رسانده است. 
آلمان نیز از دیگر کش��ورهایی اس��ت که در بخش 
مسکن بسیار موفق عمل می کند. در سال های جنگ 
جهانی و حتی س��ال ها پس از پایان جنگ، آلمان در 
بخش مس��کن بس��یار ضعیف و کند پیش می رفت، 
پش��توانه مالی این بخش بسیار ضعیف بود و فعالیت 
چش��مگیری در این بخش دیده نمی شد. اما از اواخر 
دهه 60 رش��د مسکن در آلمان هر سال بهبود یافت 
تاجایی که آلمان هم اکنون به لیست موفق های اروپا 
در زمینه ساخت و س��از پیوس��ته. در عین حال، تنها 

40درصد از آلمانی ها صاحبخانه هستند. 
کشورهای آسیایی؛ مسیری غلط که در حال 

تصحیح شدن است 
متاسفانه اغلب کشورهای آسیایی روند ساخت و ساز 
مش��خصی را طی نمی کنند. ساخت و ساز های بی رویه 
و ب��ا مصال��ح بی کیفی��ت تبدیل به ش��اخصه اصلی 
ساختمان سازی در بسیاری از کشورهای این منطقه 
ش��ده است. ورود به بحث استانداردها و قوانین کم و 
بیش ناقص بس��یاری از کشورهای این منطقه طیف 
گس��ترده ای را شامل می ش��ود. اما برخی دولت های 
آس��یایی مدتی اس��ت در پی تصحیح روند ناصحیح 
گذش��ته برآم��ده و در پی جبران س��اختار اجرایی و 

سرمایه گذاری این بخش هستند. 
هن��د از کش��ورهایی اس��ت ک��ه در زمینه جذب 
س��رمایه های خارجی در بخش ساخت و س��از بسیار 
موفق بوده، جذب 11درصد س��رمایه گذاری خارجی 
طی یک دهه اخیر رقم نسبتا قابل توجهی محسوب 
می ش��ود، اما نوع ساخت و س��از در بخش داخلی این 
کش��ور بسیار پر هرج و مرج اس��ت. ساخت و سازهای 
بی رویه و غیر اس��تاندارد و ایجاد بازار س��یاه ملک در 
بخش هایی از هند از موارد منفی کارنامه ساخت و ساز 
در هند محس��وب می ش��وند. قوانین عمرانی ناقص و 
ناکارآمد نیز از دیگر مشکالت صنعت ساخت و ساز در 
هند اس��ت. اما به گزارش خبرگ��زاری رویترز، دولت 
هن��د تصمی��م دارد با وض��ع قوانین س��رمایه گذاری 
بین المللی در زمینه ساخت و ساز، بخش ساخت و ساز 

خود را اصالح کند. 
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انبوه سازان استان تهران و 
مدیرعامل شرکت »پیوند 
آرمه« اعتق��اد دارد تغییر 
و تح��ول در قوانین انگیزه 
و  ب��رای ساخت و س��از  را 
س��رمایه گذاری در امالک 
کلنگی کاهش داده است. 
آیا در نیمه دوم امسال 
رونق در خریدوفروش 
ایجاد  کلنگ�ی  اماک 
شد و اگر این موضوع 
دارد، چق�در  صح�ت 

نشان از ایجاد تحول در ساخت و ساز 
دارد؟ 

طبیعی اس��ت از آنجا که در شرایط رکود 
مسکن به سر می بریم، اگر برخی سازندگان 
و انبوه س��ازان اقدام ب��ه خرید امالک کلنگی 
 کنن��د، برای آین��ده زمینه س��ازی می کنند. 
البته هم اکنون موقعی��ت خرید برای امالک 
کلنگی خوب است اما آنچنان که می گویند 
رون��ق نیافته و این موضوع صحت ندارد. یک 
دلیل هم این است که امالکی که انبوه سازان 
و سازندگان احداث کرده اند، روی دست شان 
مانده، بنابراین سرمایه ای برای خرید خانه های 
کلنگی و ساخت و ساز ندارند. هنوز مشخص 
نیس��ت چه زمانی بازار ساخت و ساز و مسکن 
از رکود خارج می ش��ود و ممکن است زمانی 
که س��ازندگان مطمئن ش��وند بازار از رکود 
خارج شده یا زمینه و نش��انه ای برای خروج 
از رکود مشاهده کنند، خرید امالک کلنگی و 
ساخت و ساز در آن را با جدیت بیشتری دنبال 
کنند. البته ممکن است افرادی که موفق به 
فروش ساختمان های احداث شده خود شده 
باشند، امالک کلنگی خریداری کرده باشند اما 

تعدادشان زیاد نیست. 
برخ�ی کارشناس�ان معتقدند بخش 
قابل توجهی از س�رمایه ها به س�مت 

غی�ر از  بازارهای�ی 
مسکن س�وق یافته و 
ب�ه همین دلی�ل بازار 
راک�د  ساخت و س�از 
همی�ن  ب�ه  و  اس�ت 
نس�بت معامله اماک 
راک�د  نی�ز  کلنگ�ی 
توجه  با  اس�ت.  مانده 
به این شرایط در حال 
و  س�ازندگان  حاض�ر 
انبوه س�ازان چقدر به 
این  در  سرمایه گذاری 

بخش تمایل دارند؟ 
انبوه س��ازان مترصد این 
هس��تند که اگر موقعیت مناس��بی یافتند، 
این کار را انجام دهند. اگر س��ازندگان قصد 
سرمایه گذاری برای آینده داشته باشند، باید 
منتظر باشند تا نش��انه های خروج از رکود را 
مش��اهده کنند و این ش��رایط باید به وجود 
بیاید و مسلم ش��ود. اگر زمان گذشته بود و 
در وضعیت اقتصادی تغییری پیدا نمی ش��د، 
امکان پیش بینی از سوی س��ازندگان وجود 
داش��ت ولی ب��ا توجه ب��ه نوس��انات قیمت 
نفت و سیاس��ت های مهار ت��ورم، همچنین 
سیاست گذاری های دولت مبنی بر اداره کشور 
از طریق مالیات ، اگر هر کسی بخواهد اقدام به 
سرمایه گذاری کند باید به این مسائل توجه 
داشته باشد و اینکه موضوع مالیات تغییری 
در قیمت تمام ش��ده به وجود می آورد. باید 
ق��درت خرید م��ردم به حدی برس��د که در 
صورت افزایش قیمت تمام شده، توان خرید 
از سازندگان را داشته باشند. در مجموع باید 
گفت تغییر و تحوالتی ک��ه بعضا در قوانین 
مالیاتی و بیمه کارگران ساختمانی به وجود 
می آید، انگیزه س��رمایه گذاران در بخش های 
مختلف از جمله بخش مسکن را کاهش داده 
و امنی��ت س��رمایه گذاری را از بین می برد و 
امکان پیش بینی در مورد آینده اقتصاد کشور 

را سلب می کند. 

به گفته اسحاق رحمانیان، سازنده مسکن 
به دلیل طوالنی بودن زمان خواب س��رمایه 
تمایل و رغب��ت چندانی ب��ه خرید امالک 

کلنگی و ساخت و ساز در آنها وجود ندارد. 
در ح�ال حاض�ر خریدوف�روش اماک 
کلنگی به چه میزان رونق دارد و چقدر 
سازندگان مس�کن به خرید این قبیل 

اماک و ساخت و ساز تمایل دارند؟ 
متاس��فانه از آنجاک��ه ش��هرداری ها فقط 
تراک��م می فروش��ند، کمتر کس��ی امنیت 
الزم را ب��رای خری��د خانه ه��ای ویالی��ی و 
کلنگی دارد. زیرا به دلیل حجم بس��یار زیاد 
ساخت و ساز، پس از مدتی اطراف این خانه 
به کارگاه س��اختمانی تبدیل می شود و در 
حالی ش��هرداری اق��دام به تراکم فروش��ی 
می کند که در بسیاری از شهرها زمین های 
رها ش��ده برای ساخت و س��از وج��ود دارد. 
این در حالی اس��ت که ب��ه ازای این عمل 
و احداث س��اختمان های بسیار زیاد در یک 
مح��دوده کوچک، هیچ گونه رفاه ش��هری و 
امکانات برای م��ردم در نظر نمی گیرند. در 

چنین ش��رایطی اگر خریدوفروشی هم در 
حوزه امالک کلنگی باش��د، بسیار کم است 
ک��ه این موض��وع در مورد س��اختمان های 
نوس��از نیز صدق می کن��د و در حال حاضر 
آپارتمان های��ی وج��ود دارند ک��ه حدود دو 
سال از ساخت آنها گذشته اما هنوز فروخته 

نشده اند. 
آیا انبوه س�ازان و س�ازندگان مس�کن 
اقدام به خرید اماک کلنگی می کنند؟ 
در م��وارد ن��ادری خریدوف��روش امالک 
کلنگ��ی انجام می ش��ود و آن ه��م به دلیل 
رکود بازار مسکن، گرانی مصالح ساختمانی 
و هزینه ه��ای س��نگین تهیه پروان��ه، تهیه 
نقش��ه و نظ��ارت اس��ت. خرید ای��ن قبیل 
امالک زمانی توجیه دارد که س��ازنده بتواند 
اق��دام به ساخت و س��از کن��د. در این میان 
گرانی و نبود مصالح س��اختمانی در برخی 
از مناط��ق کش��ور بی��ش از ه��ر موضوعی 
مسئله س��از اس��ت. به عنوان مثال در استان 
خوزس��تان باید بسیاری از مصالح مورد نیاز 
برای ساخت و س��از را از اس��تان های مجاور 

بیاوری��م و هنوز از اصفهان، آجر، س��فال و 
میلگ��رد می آوریم. زیرا حت��ی یک کارخانه 
تولید کاشی و س��رامیک نیز وجود ندارد و 
حمل و نقل مصالح س��اختمانی با هزینه های 
هنگفتی انجام می ش��ود. متاس��فانه به این 
مس��ائل توجه نمی شود و زیرساخت ها برای 

رونق ساخت و ساز فراهم نیست. 
پیش بینی ها حاکی از آن اس�ت که در 
س�ال آینده رون�ق در ساخت و س�از و 
بازار مسکن ایجاد ش�ود. آیا این رونق 
می توان�د ب�ه رون�ق معام�ات اماک 
کلنگی منجر ش�ود؟ نظر ش�ما در این 

خصوص چیست؟ 
من این چنین فک��ر نمی کنم. زیرا اتفاق 
خاص��ی رخ نداده که در س��ال آین��ده بازار 
مس��کن رو به بهبود برود. به نظر نمی رسد 
که قیمت  خانه در سال 94 پایین بیاید، وام  
مسکن افزایش بیابد یا نقدینگی بیشتری در 
اختیار مردم باش��د. کسانی هم که اقدام به 
معامله خانه می کنند، اغلب افرادی هستند 
که واحد کوچک خود را می فروشند و واحد 

بزرگ تری خریداری می کنند و به این شکل 
نیس��ت که توان خرید م��ردم افزایش یافته 
باشد. در گذش��ته بانک ها 5 میلیون تومان 
وام مسکن می دادند و قیمت یک آپارتمان 6 
تا 7میلیون تومان بود. در حال حاضر قیمت 
آپارتمان چند صد میلی��ون تومان و میزان 
وام 25 میلیون تومان است و طبیعی است 
که در چنین ش��رایطی قدرت خرید کاهش 
می یابد. گمان نمی کنم که در س��ال آینده 
رونقی در بازار مس��کن ب��ه وجود بیاید و به 
همین نس��بت خریدوفروش امالک کلنگی 

نیز پویایی چشمگیری نخواهد داشت. 
در ح�ال حاضر انبوه س�ازان رغبتی به 
سرمایه گذاری در اماک کلنگی دارند؟ 
هم اکنون بانک ها بیش از 25 درصد سود 
می دهند اما اگر کسی بخواهد ملک کلنگی 
بخرد، دس��ت کم دو سال طول می کشد که 
واحدهای احداث ش��ده خ��ود را به مرحله 
ف��روش برس��اند. در این مدت ک��ه خواب 
س��رمایه است، هیچ سازنده ای به میزان 50 

درصد سود نمی کند. 

اسحاق رحمانیان: 

خواب سرمایه طوالنی است

غالمعل��ی ثنایی، دبیر 
انبوه س��ازان  انجم����ن 
اس��تان خراسان رضوی 
ش��رکت  مدیرعام��ل  و 
انبوه سازان هشتم معتقد 
اس��ت که خریدوفروش 
چندان  کلنگ��ی  امالک 
رون��ق نگرفته زیرا اغلب 
سازن����دگان مس��کن، 
سرمایه و نقدینگی کافی 
ب��رای این کار در اختیار 

ندارند. 
برخ�ی  در  اخی�را 
گزارش هایی  رسانه ها 

در م�ورد رونق خریدوف�روش اماک 
کلنگی منتش�ر ش�ده اس�ت. به نظر 
ش�ما چقدر این موض�وع صحت دارد 
و آیا می توان این مس�ئله را به معنای 
ب�رای  انگی�زه س�ازندگان  افزای�ش 
س�رمایه گذاری در حوزه ساخت وساز 

قلمداد کرد؟ 
از مناط��ق دارای جاذب��ه  در برخ��ی 
ب��رای  مراجعات��ی  مالی��م  به ص��ورت 
خریدوفروش امالک کلنگی و زمین هایی 
که قابلیت س��رمایه گذاری دارد، مشاهده 
می ش��ود. اما همان طور که اش��اره کردم 
می��زان مراجع��ه به بنگاه ه��ای معامالت 
ام��الک ب��ه اندازه ای نیس��ت ک��ه بتوان 
گفت خریدوف��روش امالک کلنگی رونق 

چشمگیری یافته است. 
 در دو سال اخیر بازار مسکن با رکود 
مواج�ه ب�ود و گفته می ش�ود که این 
رکود ب�ر خریدوفروش اماک کلنگی 
نیز تاثیر گذاش�ت. به نظر ش�ما این 

تاثیر به چه شکل بود؟ 
طبیعت��ا هر گاه که ق��درت مردم برای 
خری��د واحده��ای نوس��از باال م��ی رود، 
مال��ی  ق��درت  ک��ه  می ش��ود  موج��ب 
س��ازندگان نی��ز افزای��ش یاب��د و آنها را 

سرمایه گذاری های  برای 
جدی��د آم��اده کند و به 
و  سازندگان  ترتیب  این 
به  می توانند  انبوه سازان 
خانه های  خرید  س��مت 
زمین ه��ای  و  کلنگ��ی 
بای��ر برون��د. به طورکلی 
ای��ن  م��ن  پیش بین��ی 
اس��ت که در نیمه دوم 
س��ال 94 ب��ه احتم��ال 
زی��اد حرک��ت و رونقی 
مسکن  خریدوفروش  در 
و ملک به وج��ود بیاید. 
البته در نیمه اول س��ال 
آینده تحرکات بسیار مالیم و ظریفی در 
بازار ساخت و س��از و مسکن ایجاد خواهد 
ش��د اما رونق اصلی در نیمه دوم س��ال 

خواهد بود. 
احتم�ال دارد به دنب�ال ایجاد رونقی 
که اشاره کردید، سازندگان هم تمایل 
ب�ه س�رمایه گذاری در ساخت وس�از 
و به وی�ژه س�رمایه گذاری در ام�اک 

کلنگی پیدا کنند؟ 
بله چنین احتمالی وجود دارد. 

گفت�ه می ش�ود که ب�ه دلی�ل رکود 
حاکم بر بازار ساخت وس�از و مسکن، 
سرمایه ها به سمت سایر بازارها رفته 
اس�ت و حتی برخی از س�ازندگان از 
ساخت وساز و س�رمایه گذاری دست 
کش�یده اند. در ح�ال حاضر وضعیت 
س�رمایه گذاری در این حوزه چگونه 

است؟ 
البت��ه م��ن ای��ن موض��وع را چن��دان 
تایی��د نمی کن��م، زیرا زمینه ه��ای دیگر 
سرمایه گذاری هم چندان پررونق نیست. 
اخیرا در بازار بورس، سکه و ارز هم اتفاق 
خاصی رخ نداده است و بنابراین نمی توان 
گفت که سرمایه ها از بخش ساخت وساز 

به سایر بازارها سوق یافته است. 

غامعلی ثنایی: 

سازندگان قدرت مالی برای سرمایه گذاری ندارند
ایرج رهبر: 

انگیزه های ساخت و ساز کاهش یافته است

المیرا اکرمی

احمدرضا جوکار
دبیر انجمن انبوه سازان استان فارس

ی  
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د ب
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ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت



کاهش 10 درصدی حقوق کابینه پوتین
بهگزارشموس��کوتایمز،والدیمیر
پوتی��نبرایمب��ارزهب��اتحریمهاو
مدیریتس��قوطبازارانرژیدرداخل
روس��یه،حقوقماهانهخودواعضای
کابین��هرات��ا۱۰درصدکاه��شداد.والدیمی��رپوتین
رییسجمهورروس��یهحقوقماهان��هخودراازاولمارس
س��الجاریتا۱۰درصدکاهشداد،همچنیندرحقوق
وزراه��متا۱۰درص��دکاهشازاولم��اه»می«اعمال
خواهدش��د.درهمینحال،کاهشحقوقرییسجمهور
روسیهازاول»مارس«آغازشدهاستوتا۳۱»دسامبر«
س��ال۲۰۱۵میالدیبهطولخواه��دانجامید.همچنین
حقوقماهانه»دیمیتریمدودوف«نخس��توزیرروسیهو
همچنینمزایایسهماهانه»پوتین«و»مدودوف«همتا

۱۰درصدکاهشخواهدیافت.

پنتاگون هکر استخدام می کند
بهگزارشخبرگزاری
آس��وشیت���دپ���رس،
پنتاگونمج��وزکنگره
برایاس��تخدام۳۰۰۰هکرراجهتافزایشسطحنیروهای
فرماندهیس��ایبریآمریکادریافتکرد.فرماندهیسایبری
ارتشآمری��کاکهدرژوئن۲۰۰9فعالیتخ��ودراآغازکرد،
حمالتسایبریعلیهدشمنانوعملیاتدفاعشبکهایانجام
میدهد.فرماندهاناینبخشازارتشازکنگرهخواس��تندتا
اجازهدهدرونداستخدامنیروهایخودراسرعتبخشند.آنها
ادعامیکنندکهرونداس��تخدامبسیارکنداستدرحالیکه
تهدیداتدشمنانروبهافزایشاست،اکنونباشرایطجدید،
پنتاگونمیتواندخارجازاصولاصلیاستخدام،براساسدانش
وتواناییافرادیرااستخدامکند.اینتواناییهایویژهشامل
تواناییکشفویروسها،واکنشبهحوادثوحمالت،کنترل
مانورهایسایبریوپیگیریورهگیرینقاطمشکلمیشود.
بااینحالمجوزکنگرهبرایایننحوهاستخدام۳۱دسامبر

سالجاریمنقضیمیشود.

حذف بیش از 2000 شغل 
در غول نرم افزاری اروپا

گ��زارش براس���اس
ش���رک�ت رویت���رز،
SAPنرمافزاریاروپایی
حدود۲۲۵۰موقعیتش��غلییاحدودسهدرصدازکارکنان
جهان��یخودراتعدیلخواهدکردوهمزمانبههمینتعداد
دربخشهایدرحالتوسعهاینشرکتنیرواضافهمیکند.
ش��رکتSAPکهبزرگترینش��رکتنرمافزاریاروپاستو
حدود7۵هزارکارمنددرسراس��رجهاندارد،س��الگذشته
SAPبهمیزانمشابهتعدیلنیروداشت.مدیرمنابعانسانی
اظهارکرد:اینشرکتانتظاردارددربخشهایروبهرشدی
مانندکس��بوکارابری،پایگاهدادههاناوکنکورحدود۲۲۰۰
شغلایجادکند.اینشرکتسالگذشتههمتعدادمشابهی
موقعیتشغلیاضافهکردهبود.شرکتهاینرمافزاریشناخته
شدهایمانندSAPتالشمیکنندفروشنرمافزاراینترنتیرا
افزایشدهندوبهمقابلهبارقیبانیمانندسلزفورسوورکدی
بپردازن��دکهخدماتمبتنیبراب��رعرضهمیکنند.کارکنان
SAPدراروپ��امیتوانندبهصورتداوطلبانهدربرنامهتعدیل
نیروقراربگیرندامااینش��رکتدرآلمان،فرانسه،انگلیسو

آمریکاامکانبازنشستگیزودهنگامراهمفراهمکردهاست.

هشدار  امنیتی  مایکروسافت
بلومبرگ اعالم طبق
»مایکروسافت« شرکت
اعالمکردصدهامیلیون
استفادهکنندهازسیستمعاملویندوزدررایانههایشخصی،در
برابرحمالتامنیتیآسیبپذیرهستند.شرکتمایکروسافت،
آسیبپذیریاینافرادرامربوطبهنقطهضعفامنیتیموسوم
به»فری��ک«عنوانکردکهتاپیشازای��نتنهابهابزارهای
الکترونیکقابلحملورایانههای»مک«نسبتدادهمیشد.
اخباراینآسیبپذیریامنیتیپسازآنبازتابپیداکردکه
یکگروهازکارشناسانامنیتیاعالمکردندفناوریرمزگذاری
شایعمایکروسافتمیتواندسیستمعاملهای»آیاواساپل«
و»مک«وهمچنینمرورگرهای»اندرویدگوگل«رادربرابر
حمالتسایبریآسیبپذیرکند.مایکروس��افتدراینباره
اعالمکردرایانههایش��خصینیزبهاینضعفامنیتیمبتال
هستند.بدینترتیبنفوذگرهایاینترنتیمیتوانندباآلوده
کردنرایانههایشخصی،ارتباطاتکاربرانراهدفجاسوسی

قراردهند.

شرکتملیگازایراندر۱۱ماهامسال،۱۵۱میلیاردو777میلیونمترمکعبگازرا
فرآورشوبهخطوطسراس��ریارسالکردهکهاینمقدارنسبتبهمدتمشابهپارسال،

۱٦میلیاردو۳٤۵میلیونمترمکعبافزایشیافتهاست.
ش��رکتملیگازایراندر۱۱ماهپارسال،۱۳۵میلیاردو٤۳۲میلیونمترمکعبگاز
رافرآورشوبهخطوطسراسریارسالکردهبود.در۱۱ماهامسال،بیشاز۲۳میلیون
و۵۲۰هزارمترمکعبمیعاناتگازیتولیدش��دهکهاینمقداردرمدتمشابهپارسال،

بیشاز۲۲میلیونو٤۱۵هزارمترمکعببودهاست.
در۱۱ماهپارسال،٨٨٦هزارو7۲7تنگوگرددرشرکتهایپاالیشی)پاالیشگاههای
پ��ارسجنوبی،خانگیرانوایالم(تولیدش��دهاس��تودر۱۱ماهامس��التولیدگوگرد
افزایشیافتهوبه9۱7هزارو٨٦٨تنرسیدهاست.دربازهزمانییادشده،بیشازیک
میلیونو٨٦7هزارمتریکتنالپیجیویکمیلیونو۳۵۲هزارمتریکتناتاننیز
تولیدشدهکهاینمقداردر9ماهپارسال،٨9٨متریکتنLPGویکمیلیونو۳۲9

هزارمتریکتناتانبودهاست.
بهگفتهمعاونعملیاتشرکتملیگازایران،پاالیشگاهبیدبلنددر۱۱ماهامسال،سه
میلیاردو۱٦٤میلیونمترمکعبگازوپاالیشگاهفجرجمنیزسهمیلیاردو٦۲۱میلیون

مترمکعبگازازخطپنجمسراسریدریافتکردهاست.
همچنیندریافتگازازخطپنجمسراس��ریبرایارس��البهپاالیشگاههایفجرجم
وبیدبلند،ش��اهدافزایشروزانه۲,٤میلیونمترمکعبنس��بتبهمدتمش��ابهپارسال

بودهاست.

نرخ بیکاری در ۴0 کشور

 رکورد بیکاری در اروپا باقی ماند
بیکاری به عنوان یک معضل در حال حاضر 
گریبانگی�ر مناطق�ی از ق�اره آس�یا، اروپا و 
آفریقاست به نحوی که نرخ بیکاری در یونان 
به 2۷.2 درصد و در اس�پانیا به 2۴.۵ درصد 

رسیده اس�ت. بررس�ی جدیدترین وضعیت 
نرخ بی�کاری در برخ�ی کش�ورهای منطقه 
آس�یا، اروپا و آمریکا نشان می دهد وضعیت 
ب�ازار کار در برخ�ی مناطق آس�یای جنوب 

ش�رقی مانند ژاپن با ۳.۵ درصد، هنگ کنگ 
۳.۳ درص�د، مالزی 2.۷ درصد، س�نگاپور 2 
درص�د، کره جنوبی ۳.1 درص�د و تایلند 0.۸ 

درصد به مراتب از قاره اروپا بهتر است.

س��وژهبرنامه9۰هفتهقبلبررس��یبازیکنانخارجیلیگبرترفوتبالبودکهبه
همینبهانهماتجارتوارداتبازیکنبهفوتبالمانراسوژهقراردادهودرخودپرداز

امروزبررسیمیکنیم.
س��والیکهخودپردازمیخواهددراینیادداش��تجوابدهدایناستکهقیمت

بازیکنانوارداتیبهچهفاکتورهاییبستگیدارد؟

فاکتور اول
هرچهرنگپوس��تفردموردنظرتیرهترباشد،قیمتآندرلیگبرترنیزگرانتر
اس��ت،مثالقیمتادینهو–بازیکنتراکتورس��ازی-ازرونال��دودرلیگبرترگرانتر

است.

فاکتور دوم
برزیل��یبودندرقیمتبازیکنبس��یارتاثیردارد.مثالدرمقایس��هخوزهآنتونیو
س��وآرزبرزیلی)مشخصنیستکیست(بامس��ی،نفراولکهحوصلهنداریمدوباره
نام��شراتای��پکنیمگرانترخواهدبود.بهبخش��یازکتابخاطراتیکداللدر

موردآوردنیکبازیکنازبرزیلبهایرانتوجهکنید:
»همهچیزازمتروییشروعشدکهشلوغبودوپیرمردیکهجاییبراینشستن
نداشتومنصندلیامرابهاودادم.همینموضوعمنراباکارولسدسوزارودریگو
نونوکامنتودیاکتیویتواولیویراآش��ناکردومنازهموننگاهاولبهچشمخریدار
دیدمشوبعدازاینکهچندینبارنگاهبهنگاهشدیمواوباعالمتسرازمنتشکر
کردهمانجاقراردادداخلیبس��تیمومناوراب��راییکیازتیمهایلیگبرتریبه
ایرانآوردموخداراشکردر۱۳٤۵دقیقهایکهبهمیدانرفتتوانست۳خطا،۱٨
پنالتیو۱۲مفقوداالثربدهد،دلیلشهماینبودکهایش��اندرجوانیعضوارتش
برزیلبودوخیلیازقوانینفوتبالچیزیسرشنمیشدولیکالسفوتبالبرزیلو
تیکیتاکاراتوانستبهخوبینمایشدهد.برایاینکهمربیهاراحتبتوانندصدایش
کنندنیزنامشرابه»نیمارونالدو«تغییردادیم.اودرابتداقبولنمیکردولیبعداز
اینکهچندروزباایننامبازیکردمتوجهشدکهتواناییهایشنیزباایننامبیشتر

شدهاستوبههمیندلیلباهمیننامباقیماند.«

فاکتور سوم
نامبازیکناندرقیمتش��انبسیاراثرگذاراست.بهلیستقیمتنامهاکهباتالش

فراوانوباکمکادوارداسنودنتوانستیمپیدایشکنیمدقتکنید:
بازیکنیبانامرونالدو:٨۰۰هزاردالر
بازیکنیبانامنیمار:یکمیلیوندالر

رودیگوئز:۵۰۰هزاردالر
ساوارز:۲۰۰هزاردالر

ترکیبنامهامثالرونالدیمار:7۰۰هزاردالر
مشابهاصل!مثلنورالدویاتیمار)همانتیمورخودماناست(:٤۵۰هزاردالر

متفرقه:۲۰۰هزاردالر
اینخالصهتحلیلخودپردازبودازبازیکنانخارجیدرلیگفوتبالایران.

اسفندیارمنفعلزاده/خودپرداز/بمبئی

محققان آلمانی موفق به س�اخت برچس�ب  هوشمند و انعطاف پذیری ش�ده اند که می تواند برای پخش موسیقی و کنترل برخی عملکردهای تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد. 
استفاده از ساعت های هوشمند با عملکردهای مختلف در هنگام حرکت در خیابان، راحت تر از استفاده از تلفن همراه هوشمند است  اما صفحه نمایش کوچک این ساعت ها، یکی 

از معایب اصلی آنها محسوب می شود.

توس��ط ک��ه نظرس��نجی براس��اس
روزنام��ه )زیرمجموع��ه Cadremploi
فی��گارو(باعنوان»منوش��غلم«بین٤هزار
نفرازمدیرانوکارکنانمتخصصموسس��ات
فرانس��ویانجامگرفت��ه،۵.۵٦درصدازآنها
گفتندکهشغلکنونیشان،شغلرویاییدوران
جوانیآنهانیستودرحالحاضربهکاریغیر

ازشغلرویاییشاندرجوانیمشغولند.
۱۱درصدآنه��ادرنوجوانیمیخواس��تند
مهن��دسو۱۰درصدخلبانوبقیهدوس��ت
داش��تنددانش��مند،روزنامهنگار،پزش��کو
معلمش��ونداماازهر۱۰نف��ر،چهارنفرپس
ازاتمامتحصیالتخودبهکاریغیرازش��غل
رویاییشانپرداختهاند.درحقیقتواقعبینی
موجبش��دهاس��تتاانتخابدیگریداشته
باشند.یکچهارمآنهانبودفرصتهایشغلی
راعاملنپرداختنب��هحرفهموردعالقهخود
عنوانکردهاند.مدیرانارشدواشخاصبین۵٦

تا٦۵س��الهماغلبمجبورشدهاندبهچنین
انتخابهاییدستبزنند.اماباوجودمشکالتی
کهشرکتهاباآنمواجهاند،۵٤درصدمدیران
ونیروهایمتخصصدرکارشانشکوفاشدهاند
ومیگویندکهموقعیتکنونیش��انانتظارات
آنهارابرآوردهمیکند.طبقایننظرس��نجی،
مدیرانونیروهایمتخصصموسس��اتپیش
ازه��رچیزابتدامحت��وایکاروبعدباالبردن
مس��تمرقابلیتهابرایش��انمهماس��ت.این
رویک��ردآنهانش��انمیدهدکهب��هخوبیبه
ض��رورتآموزشمس��تمربرایس��ازگاریبا

تغییراتکسبوکارواقفند.

دستمزد در جایگاه سوم قرار می گیرد 
ایننظرس��نجیمیگوید:جداازرقابتیکه
میانموسساتوش��رکتهادرجهتکاهش
هزینههابهمنظورسوددهیبیشتروجوددارد،
۵۳درصدکارکنانبهصاحبکارانخودافتخار
)Julien Breuilh(میکنند!ژولینبروی��ل
مس��ئولمطالعاتCardemploiمیگوید:
»مدی��رانونیروه��ایمتخصصنقشمهمی

درپیشرفتموسس��اتدارندوغروروافتخار
شاخصمثبتیاس��تکهداشتنآنضروری
اس��ت.«اولویتبع��دیمدی��رانونیروه��ای
متخص��ص،کیفیتونوعروابطیاس��تکهبا
هم��کارانخوددارندوپ��سازآنبهعملکرد
وکیفیتمحصوالتوشهرتشرکتاهمیت
میدهند.موارددیگرمث��لتنوع،اخالقیاتو
نقشاجتماعیشرکتدررتبهپنجموششم
قرارمیگیرد.درایننظرس��نجیحدودنیمی
ازمدیرانونیروهایمتخصصازکارفرماهای
خوداع��المرضایتکردهاند.اما٤۵درصدهم
اعترافمیکنندکهدربارهشغلخوداحساس
خوبیندارند.ژولی��نبرویلمیگوید:بااینکه
چارچوباخالقیمدیرانونیروهایمتخصص
درمقاب��لاینانرژیمنف��یمقاومتمیکند،
ولیبس��یاریازآنهابهنوعیاحساسخوبیاز
موقعیتخودندارند.احساسیکهموسساتو
بهویژهمدیرانمنابعانس��انیبایدفکریبرای
آنکنن��دودرجهتحفظافرادبااس��تعداد
وکارآمدبرایش��کلدادنب��هیکدورنمای

اقتصادیمناسببکوشند.

من می خواستم خلبان شوم! 

بازیکنات همش چند؟ 

درتجارتالکترونیکتبادلاسنادالکترونیکی،
ام��ریفراگیراس��ت.ایناس��ناداغل��بحاوی
اطالعاتحساس��یمانندقراردادهایحقوقی،
فناوریهایمحرمانهیاتبادالتمالیهس��تند.
برایممانعتازدستبردسارقانکامپیوتریکهدر
فضایالکترونیکیهموارهمترصددستاندازیو
خواندنمستنداتهستندالزماستایناسنادبه
رمزدرآوردهشوند.اگرمیخواهیماسنادماواقعا
درامانباشندبایدآنهارابهصورتدیجیتالیامضا
کنیم.امضایدیجیتالیتضمینکنندهاصالت،
کاملبودنوعدموجودخدشهدردادهاست.

نخس��تینمورداس��تفادهازاصطالحامضای
دیجیتالراشایدبتواناسکنکردنامضاییک
ش��خصوکپیکردنآنپایمدارکعمومی
ونهچندانمهمشرکتهاوسازمانهادانست.
اینمورددرسازمانها،وزارتخانهها،اتحادیههاو
شرکتهایبزرگکاربردزیادیدارد.مورددومی
کهازاصطالحامضایدیجیتالبرایآناستفاده
میشودامضابامدادینوریرویسیگنچرپد
)Signature Pad(است.دراینموردفردبا

یکمدادالکترونیکیروییکصفحهنمایش
لمسیامضامیکند.ازمزایایایننوعامضااین
استکهسیستممیتواندسرعتحرکتمداد
امضا،مقدارفشاردس��توموارداینچنینیرا
هن��گامامضاکردناندازهگیریکردهوآنهارابا
نمونهامضایثبتشدهدرسیستممقایسهکند
ت��اازجعلامضاوجعلهویتجلوگیریکند.
یعن��یحتیاگریکش��خصازلحاظظاهری
کامالش��بیهشماباشدوامضایشماراهمبلد
باشدبازهمنمیتواندخودشراجایشمابزندو
سوءاستفادهکند.اینموردامضابیشتردربانکها
ودفاتراسنادرسمیومحضرهااستفادهمیشود.
اماموردسومکهاینروزهاهمهجاحرفشاست
درواقعهیچش��باهتیباتص��ورماازیکامضا
ندارد.بهزبانسادهاینامضایدیجیتالیکنام
کاربریویکرمزاستکهدرسیستماسنادی
بهنامش��ماثبتمیشودودردنیایمجازیو
الکترونیکیکارتهویتشماس��ت.درواقعبه
کمکایننامکاربریورمزآن،ش��مادردنیای
مجازینهتنهامیتوانی��دثابتکنیدکهدقیقا
چهکسیهستیدبلکهمیتوانیدثابتکنیدکه
اطالعاتیکهبرایطرفدیگرمیفرستیدبدون

هیچدخلوتصرفیازسویشمافرستادهشده
است.همانطورکهازتعاریفمذکورپیدااست
امضایالکترونیکبههرتاییدیاطالقمیشود
ک��هبهصورتالکترونیکایجادش��دهوممکن
استیکعالمت،رمز،کلمه،عدد،یکنامتایپ
شده،تصویردیجیتالیکامضایدستنویس
یاهرنش��انالکترونیکاثباتهویتباشدکه
توس��طصادرکنندهیاقائممقامویاتخاذوبه
یکقراردادیاهرسنددیگریملحقشدهباشد.
بهعبارتس��ادهتر،امضایالکترونیکیکداده
استکهبهس��ایردادههامنضمشدهوارتباط
امضاکنن��دهراب��ادادههاییکهب��هآنهامنضم
شدهمش��خصمیکند.بایدپذیرفتامضای
الکترونیکهمانندامضایدستنویسدارای
آث��ارحقوقیاحرازهویتامضاکنندهس��ند
والت��زامویب��همندرجاتآناس��ت.برای
دریافتامضایدیجیتال،تنهاچیزیکهنیاز
اس��تاینکهبادردس��تداشتناصلکارت
مل��ی،شناس��نامهوکدپس��تیدقیقمحل
زندگیخودبهیکیازدفاتراس��نادرس��می
مراجعهکردهودرخواس��تدریافتامضای

الکترونیکیکنید.

امضای الکترونیکی یا دیجیتالی

فرانسوی ها به شغل دلخواه دوره نوجوانی خود نمی رسند

گزارش��یکهاخیراازس��ویصن��دوقبینالمللیپولمبنیبررش��داقتصادی
ایرانمنتش��رش��ده،اش��تباهاس��ت،چراکهآنهابهبودورفاهراازدیدیکس��ری
ش��اخصهایکالنمیبینن��د.مااقتصادمانهمچنانیکاقتصادناکارآمداس��ت
وبخشصنعتماننرخبازدهبس��یارپایین��یدارد،کیفیتتولیداتداخلیماندر

سطحپایینیقرارداردوبرعکسباقیمتباالییعرضهمیشود.
به��رهوریبنگاههایاقتصادیپاییناس��توش��اخصهایعالمتدهندهمثل
قیمتنس��بیکامالنادرستاست؛بااینش��رایطچرابهنظرصندوقبینالمللی
پ��ولاوضاعاقتصادیایراندرجهتبهبودنس��بیقرارداردم��ننمیدانم!البته
کاهشقیمتنفتبهبودجهدولتصدمهزدهوامیدوارهستمبااینروندافزایشی
کهاالندیدهش��دهکمیمش��کالتبودجهحلش��ودامابرایاینکهاقتصادمان
عالمته��ایخ��وبدهدمانیازمندیکمجموعهسیاس��تهایاقتصادیبس��یار
منسجموساختاریهستیمکهدرچارچوبمبانیخرداقتصادبایدجوابدهد.
ماازگذش��تهتاکنوندرموردکاهشوابس��تگیبهنفتگفتهایموهیچکداماز
گفتههایمانعملینشدهاست.الزمهاشایناستکهدولتیکسریاصالحاتدر
نظاممالیاتیایجادکندکهسهمدرآمدهایمالیاتیدرحدبسیارپایینینسبتبه
جهان-حولوحوش٦درصداس��ت-نباش��دوحداقلبهمتوسطدنیاکهحدود
۳۰درصداست،برسد.اینبهترینتصمیمیاستکهدولتمیتوانداجراکند.

درتماماینس��الهایگذش��تهکهش��ایدم��ادههامورداصالحنظ��اممالیاتی
داشتیم،اینامررابهسازمانهاییواگذارکردیمکهدرآنجادانشاصالحمالیاتی
وجودنداش��توهیچوقتاصالحاتیکهدرجهتبهبودنظاممالیاتیمانباش��د
انجامندادیم،چونازمتخصصانیکهنظاممالیاتیرامیشناسنداستفادهنکردیم،
بلکهازیکسریمجریاننظاممالیاتیکهدانشاینمسئلهراندارنداستفادهکردیم

وآثارونتایجنامطلوبآنراهمدیدیم.

اصالح نظام مالیاتی و متخصصان 
جمشید پژویان

اقتصاددان

نگاه آخر

جدول امروز

دور دنیا

منطقه آزاد

خودپرداز

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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سعید هوشیار
طنزنویس

نرخبیکاریکشورنرخبیکاریکشور

۳.۱سوئیس7.٤سوئد

۵.٦عربستان۵.٨آمریکا

۱۰.۵ترکیه٤.۱چین

٦.۳استرالیا۳.۵ژاپن

۳.۳هنگکنگ٦بریتانیا

٨.٨هند٦.٦کانادا

۲.7مالزی۵.۱اتریش

نرخبیکاریکشورنرخبیکاریکشور

۲سنگاپور۱۰.۵فرانسه

۳.۱کرهجنوبی٦.٦آلمان

۳.9تایوان۲۵.7یونان

۰.٨تایلند۱۳.۲ایتالیا

7.۵آرژانتین٨هلند

٤.7برزیل۲٤اسپانیا

7.9کلمبیا۵دانمارک

ترجمه: گلنوش محب علی
منبع: فیگارو

کبری توکلی
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