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بخشنامه بانک مرکزی 
مثبت اما کم اثر

تک نرخی شدن ارز
چشم به راه سال 94

11 میلیارد دالر پیش بینی حجم صادرات به عراق تا پایان امسال 

وعده ای که در سال 93 محقق نشد

تولید در بن بست مصوبات دولت قبل

حقوق مسافر حلقه گمشده بازار بلیت هواپیما

افزایش حجم تجارت با عراق 
در رؤیا باقی ماند

گران فروشان در آستانه نوروز 
به صف شدند
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بان��ک مرکزی در بخش��نامه ای 
موسس��ات اعتب��اری و بانک ها را 
موظف ک��رده ت��ا تحت ش��رایط 
ویژه ای به تولیدکنندگان با هدف 
کمک به تحقق سیاست های خروج 
از رکود، تسهیالت پرداخت کنند. 
این بخشنامه در حالی روز گذشته 

رسانه ای ش��د که تولیدکنندگان 
چشم امیدی به تحقق آن ندارند.

در بخش��نامه تازه بانک مرکزی 
که با هدف هدایت تخصیص بهینه 
مناب��ع و مص��روف ک��ردن آن در 
فعالیت های مولد از طریق حمایت 
از تولیدکنندگان در جهت اهداف 

اقتصاد مقاومتی و سیاست خروج 
از رک��ود به ش��بکه بانکی کش��ور 
ابالغ ش��ده، اعطای تس��هیالت به 
واحده��ای تولیدی حائز ش��رایط 
زیر باید توس��ط تمام��ی بانک ها و 
موسسات اعتباری در اولویت قرار 

گیرد...
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بــرای شـــروع یـک سـرمایه گذاری معموال افراد حرفه ای همواره گزینه ای برای 
سرمایه گذاری و راه اندازی یک کسب و کار جدید دارند  . حرفه ای ها همواره می دانند از 
کسب و کار و سـرمایه گذاری خود چه می خواهند، چالش های بازار را بررسی می کنند 
و  برای جلوگیری از به خطر افتادن سـرمایه خود پیش بینی هایی دارند . عالوه براین، 

افراد حرفه ای معموال سرمایه کافی برای راه اندازی یک کسب و کار جدید 
دراختیار دارند...

راهکارهایی برای ورود مبتدی ها به دنیای کسب و کار

مبتدی ها چگونه سرمایه گذاری  کنند 

سودآوری در ماه 
پوست اندازی خودروها

تبلیغ خالق
برای مزیت رقابتی ممنوعه

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت یک مجموعه کارواش پشت پرده کمپین تبلیغاتی تولیدکننده روغن بدون پالم

911

جلس��ه دیروز ش��ورای عالی کار برای تعیین 
دس��تمزد بی نتیجه پایان یاف��ت و ادامه مذاکره 

به جلسه روز یکشنبه موکول شد. 
دیروز )جمعه(  دو جلس��ه در دو نوبت صبح و 
بعد از ظهر برای تعیین دس��تمزد تشکیل شده 
بود و پیش از این هم س��ه جلسه برای رسیدن 
به توافق درباره رقم حداقل دستمزد سال آینده 
برگزار ش��ده بود اما تمامی این جلس��ات بدون 
نتیجه به پایان رس��یده و اعالم ش��ده که ادامه 

مذاکرات در رور یکشنبه انجام خواهد شد. 
دلیل به نتیجه نرسیدن این جلسات اختالفی 
اس��ت که بر س��ر رقم افزایش دس��تمزد میان 
کارفرمای��ان و کارگ��ران وج��ود دارد، امس��ال 
کارگران خواس��تار افزای��ش 25 تا 30 درصدی 
دستمزد هستند اما کارفرمایان به انجام این کار 
تمایل��ی ندارند و افزایش 15 درصدی را مدنظر 
دارن��د. با وجود اینکه نماین��دگان دولت هم در 
جلس��ات تعیین دس��تمزد حاضر هستند با این 

حال هنوز نتوانس��ته اند به عنوان میانجی کاری 
از پیش ببرند. 

نمایندگان ش��ان  از  کارگ��ری  تش��کل های 
درجلسات تعیین دستمزد خواسته اند تا در صورت 
تعیین ناعادالنه دستمزد از امضای صورت جلسه 
خودداری کنند. هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی 
انجمن ه��ای صنف��ی کارگران در ای��ن باره گفته 
اعض��ای اصلی گ��روه کارگری ش��رکت کننده در 
جلس��ه اگر دولت و کارفرمایان به رقم پیشنهادی 
366 ه��زار تومان��ی نزدیک نش��دند برگه صورت 
جلسه مزد را امضا نکنند. فرامرز توفیقی، نماینده 
کارگ��ران در ش��ورای عالی کار گفت��ه:  در هیچ 
س��الی ش��ورای عالی کار نشس��ت های پیاپی و 
طوالنی نداشت، اما امسال وزارت کار بیشترین 
نشست و همکاری را برای نزدیک کردن نظرات 
نمایندگان کارگ��ران و کارفرمایان برگزار کرده 
اس��ت، اما موضوع مشکالت دولت و کارفرمایان 

دلیلی نمی شود که از حق کارگران بگذریم. 

کارگران اعالم کرده اند در سال های 92 و 93 
در مجموع 19 درصد »کسری دستمزد« دارند 
و می خواهند که 10 درصد از این کسری امسال 
و مابقی آن در تعیین مزد سال بعد جبران شود. 
مبنای ادعای کارگران درخصوص »کس��ری 
م��زد«  بخش��ی از ماده 41 قانون کار اس��ت که 
حداق��ل مزد کارگ��ران را با درصد ت��ورم اعالم 
ش��ده از س��وی بانک مرکزی مرتبط دانسته و 
نیز تاکید ک��رده حداقل مزد باید ب��ه اندازه ای 
 باش��د تا زندگی یک خانواده - با متوس��ط بعد 

خانوار - تامین شود. 
هر س��ال اس��فند م��اه تعیین م��زد به عنوان 
بزرگ تری��ن دغدغ��ه تش��کل های کارگ��ری و 
کارگران مطرح می ش��ود اما امس��ال کشمکش 
میان مثلث کارگ��ر- کارفرما و دولت طوالنی تر 
از هر سال شده و اصرار کارگران برای دستیابی 
به خواسته ش��ان یکی از دالیل طوالنی ش��دن 

جلسات تعیین مزد است. 

رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کش��ور گفت: در س��ه ماهه گذش��ته 170 هزار 
هکتار برنامه مدیری��ت در حوضه آبریز دریاچه 

ارومیه انجام شده است.
به گزارش ایسنا، خدا کرم جاللی در خصوص 
اقدامات انجام شده برای کنترل ریزگرد و توفان 
نمکی در س��ه ماهه گذش��ته گفت: برای کنترل 
ریزگ��رد و توف��ان نمکی 6 ه��زار و 400 هکتار 
بذرپاش��ی و نهال کاری و 7 هزار و 200 قرق در 

حوضه آبریز دریاچه انجام شده است.
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینکه 
مشکل ایجاد شده در دریاچه ارومیه مسئله ملی 
و حتی فراملی اس��ت، افزود: اگر نتوانیم جلوی 
خش��کی دریاچه ارومیه را بگیریم مش��کالت و 
تاثیرات منفی آن گریبانگیر همه مردم کش��ور 

می شود.
جاللی با اش��اره به اینکه ع��دم جامع نگری 
عل��ت  ارومی��ه  دریاچ��ه  آبری��ز  حوض��ه  در 

به وجود آمدن این مش��کل اس��ت، اظهار کرد: 
هم��ه به نوبه خود در خش��ک ش��دن دریاچه 
ارومیه دخیل هس��تیم؛ بهره ب��رداری بی رویه، 
تصمیم��ات و اقدامات ناصحیح باعث خش��کی 
دریاچ��ه ارومیه ش��ده ک��ه باید با س��ازگاری 
با ش��رایط اقلیم��ی و آینده نگری از ش��رایط 

نابس��امان حال حاضر خارج ش��ویم.
و  مرات��ع  جنگل ه��ا،  س��ازمان  ریی��س 
 70 اینکه  با اش��اره ب��ه  آبخیزداری کش��ور 
درصد نزوالت آس��مانی در حوض��ه دریاچه 

ارومی��ه تبخی��ر می ش��ود، افزود: ب��ا اجرای 
ط��رح آبخی��زداری و پوش��ش گیاه��ی 30 
درص��د از این میزان جذب زمین ش��ده که 
13 درصد برای تغذیه پوش��ش گیاهی مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و 17 درصد به آب های 

زیر زمینی افزوده می شود.
وی تصری��ح کرد: پیش بینی ش��ده در حوضه 
دریاچ��ه ارومیه 1.5 درجه دم��ا افزایش یابد و 
با بارش نرمال نزوالت آس��مانی باز آب دریاچه 
ثابت نخواهد ماند که در این راستا باید با برنامه 
ریزی های دقیق و اقدامات اساسی برای کاهش 
مصرف و افزایش ورودی آب به این حوزه تالش 

کنیم.
وی ب��ر اهمی��ت مش��ارکت مردم��ی برای 
احی��ای دریاچه ارومیه تاکی��د کرد و گفت: 
با مش��ارکت مردمی هم کار دلسوزانه انجام 
می ش��ود و ه��م هزینه های احیا یک س��وم 

کاهش می یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران گف��ت: این مجموعه در س��ال 94 
رویکرد صادراتی خواهد داشت و برهمین اساس 
فروش سوخت به مرزنشینان در خشکی و دریا 

در دستور کار قرار دارد.
عب��اس کاظم پ��ور در همای��ش مدی��ران و 
ذینفعان ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با اشاره به اولویت های این شرکت، تصریح کرد: 
به روز رس��انی سیستم میترینگ انبارها در سال 

جدی��د باید با اهمیت بیش از پیش در دس��تور 
کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: معیارهای این سیس��تم باید 
در نقاط��ی ک��ه اج��رای آن موفقیت آمیز بوده، 

مالک عمل واقع شود.
وی همچنین بر توس��عه و فعال کردن همه 
جایگاه های فروش سوخت مرزی کشور تاکید 
ک��رد و گفت: مناط��ق 37 گانه ش��رکت ملی 
پخ��ش در زمین��ه فروش فرآورده ه��ای نفتی 

در س��ال آین��ده باید رویک��رد صادراتی را در 
پیش گیرند.

دادن  ق��رار  اولوی��ت  در  ضم��ن  کاظم پ��ور 
بهره ب��رداری از انبارهای نفت مالی��ر، بیرجند، 
ماهش��هر و ارومیه، سوخت رس��انی ب��ه مناطق 
تحت پوشش این انبارها را مورد توجه قرار داد.

این مقام مس��ئول از پیگیری فروش سوخت 
به مرزنش��ینان کش��ور در بخش های زمینی و 

ساحلی خبر داد.

گفت وگوهای بی سرانجام کارگران، کارفرمایان و دولت 

تعیین حداقل دستمزد باز هم به تعویق افتاد

رییس سازمان جنگل ها خبرداد
اجرای 170 هزار هکتار برنامه مدیریت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

فروش سوخت به مرزنشینان با هدف صادرات

پیشنهادهایی برای برندینگ شهرهای ایران

ایده ها دور از اجرا می میرند
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فع��االن بخ��ش خصوص��ی 
صنعت برق بر ای��ن باورند که 
خصوصی سازی در شرکت های 
توزی��ع برق به درس��تی انجام 
نش��ده در نتیجه این شرکت ها 
آن گونه که خ��ود می خواهند، 
ب��ه ضواب��ط و مق��ررات عمل 
می کنن��د. ش��رکت های توزیع 
اص��ل  اج��رای  راس��تای  در 
44 قان��ون اساس��ی ق��رار بود 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگذار 
 ش��وند اما در نهایت سهام آنها 
»س��هامی خاص« اعالم ش��د. 
به ای��ن ترتی��ب مدیریت این 
ش��رکت ها کماکان ب��ه عهده 
توانیر است اما در زمان اجرای 
قوانین مناقصه، با این توجیه که 
خصوصی  توزیع  ش��رکت های 
هستند، قانون به درستی انجام 

نمی شود.
مه��دی مس��ائلی، دبی��ر و 
عض��و هیات مدیره س��ندیکای 
برق اصفهان می گوید: مش��کل 
ش��رکت های توزیع از سال 86 
ک��ه بحث خصوصی س��ازی به 
طور جدی در دس��تور کار قرار 

گرفت، آغاز شد.
وی اضافه می کند: س��هامی 
خاص شدن شرکت های توزیع 
سبب می شود که این شرکت ها 
به ظاهر خصوصی تلقی شوند 
اما در عمل تابع سیاس��ت های 

توانیر باشند.
سندیکای  هیات مدیره  عضو 
ب��رق اصفهان تاکی��د می کند: 
بر خ��الف دولت که برنامه های 
خ��ود را بودجه مح��ور تعریف 
می کند، برای بخش خصوصی 
زم��ان اجرای پروژه خیلی مهم 

است.
وی ب��ا انتق��اد از عملک��رد 
ش��رکت های توزی��ع، مدع��ی 
اس��ت که وقتی اعتب��ارات به 
ش��رکت های توزی��ع تحوی��ل 
داده می ش��ود، این ش��رکت ها 
طبق دستور توانیر ابتدا حقوق 
پرداخ��ت  را  خ��ود  پرس��نل 
می کنن��د و تس��ویه مطالبات 
پیمانکاران خصوصی، در اولویت 
بعدی این شرکت ها قرار دارند.

می ده��د:  ادام��ه  مس��ائلی 
همان گونه که پرداخت حقوق 
ب��رای ش��رکت های توزیع یک 
اولوی��ت اس��ت، ب��رای ادام��ه 
حی��ات بخش خصوص��ی نیز 
بای��د نقدینگی ب��ه این بخش 
تزریق ش��ود. ای��ن نقدینگی ها 

بای��د از مح��ل مطالبات��ی که 
شرکت های خصوصی از دولت 
دارند، تامین ش��ود. وی معتقد 
اس��ت که سیاس��ت های فعلی 
دول��ت، بخش خصوص��ی را از 
بی��ن می برد. خصوصی س��ازی 
به مفهوم توانمند کردن بخش 
خصوصی اس��ت ام��ا در حال 
حاضر دولت از بخش خصوصی 

بهره کشی می کند.
دبی��ر س��ندیکای صنع��ت 
ب��رق اصفه��ان می گوی��د: اگر 
ش��رکت های توزی��ع به بخش 
خصوص��ی واگ��ذار ش��ود، به 
ط��ور قطع تعداد پرس��نل این 
شرکت ها کاهش خواهد یافت و 
از تورم فعلی خارج خواهد شد.

حضور غیر متخصص ها در 
شرکت های توزیع

احمد رضا صافی، مدیرعامل 
شرکت مهندسان مشاور بهراد 
از عملکرد ش��رکت های  ه��م 

توزیع انتقاداتی دارد.
سندیکای  هیات مدیره  عضو 
برق اصفهان معتقد است توانیر 
واگذار  برخی ش��رکت های  در 
ش��ده، اگرچه زی��ر 50 درصد 
سهم داشته اما س��هام خود را 
ممتاز اع��الم کرده  اس��ت. در 
نتیجه حق تعیین هیات مدیره 
در اختیار توانی��ر باقی مانده و 
عمال این ش��رکت ها با تفکرات 

دولتی مدیریت می شوند.
وی می گوید: اگر شرکت های 
توزی��ع دولتی بودن��د، موظف 
می شدند براس��اس ردیف های 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
عم��ل کنن��د. در حال��ی که با 
وضعیت فعل��ی-  یعنی تبدیل 
به س��هامی خاص ش��دن- در 

برگ��زاری مناقص��ات، آن گونه 
که خ��ود دوس��ت دارند، عمل 

می کنند.
صاف��ی تاکید می کن��د: اگر 
بودجه  از ردیف های  ش��رکتی 
عمومی اس��تفاده می کند، باید 
قوانی��ن را اجرا کند. براس��اس 
قوانین عمومی کشور، 15 روز 
بعد از تسلیم صورت وضعیت، 
بای��د کارفرما نظر خود را اعالم 
کند. ام��ا برخی ش��رکت های 
توزیع با گذش��ت یک س��ال از 
گذشت تحویل صورت وضعیت، 

نظر خود را اعالم نکرده اند.
ک��ه  اس��ت  معتق��د  وی 
ش��رکت های توزیع ب��ه نوعی 
خودکامگی رسیده اند. متاسفانه 
دولت هم در واگذاری ها سعی 
کرده که همواره صندلی خود را 
حفظ کند. صافی بیان می کند: 
دول��ت هنوز تصمیم نگرفته به 
اعتماد کند  بخش خصوص��ی 
و فق��ط ام��ور تصدی گ��ری  را 

به عهده بگیرد.
وی ادامه می دهد: در بخش 
ب��رق س��االنه 8 درصد رش��د 
مصرف داریم. برای مس��تعمل 
بودن، تلفات و غیره نیز حدود 
دو درص��د ظرفیت مازاد تولید 
باید در نظر گرفت. اما در سه تا 
چهار سال اخیر نه تنها به این 
میزان رش��د تولید نداشته ایم، 
بلکه آنچه بوده را نابود کرده ایم.

سندیکای  هیات مدیره  عضو 
برق اصفهان وضعیت نامناسب 
فعل��ی پیمان��کاران بخش برق 
را ناش��ی از دولتی ب��ودن این 
صنعت اعالم کرده و می گوید: 
اگ��ر ب��رق همچن��ان دولت��ی 
بودج��ه عمرانی  بماند، هی��چ 
نمی تواند جذب کند و به طور 

قط��ع با خروج صنعت از رکود، 
خاموشی های گسترده در کشور 

رخ خواهد داد.
وی اضاف��ه می کند: تا زمانی 
که ش��رکت های توزیع دولتی 
باق��ی بمانند، هی��چ انگیزه ای 
برای توس��عه و س��ودآور شدن 
نخواهن��د داش��ت. درحالی که 
بخ��ش خصوصی هم��واره به 
دنبال س��ودآور ش��دن اس��ت. 
بی انگیزگ��ی دول��ت در اصالح 
س��اختارها سبب ش��ده تلفات 
توزیع ب��رق در قطر 2/5 درصد 
باش��د ولی بخش دولتی ایران 
ادع��ا می کن��د که تلف��ات در 
ایران، حدود 15 درصد اس��ت.

صافی از حضور غیر متخصص ها 
برای نظارت بر طرح های بخش 
توزی��ع نی��ز گالی��ه داش��ته و 
می گوید: براساس نظر سازمان 
مدیریت، ضریب نیروی انسانی 
برای اجرای یک پروژه 2/3 نفر 
در نظر گرفته ش��ده  است. اما 
شرکت های توزیع از آنجا که به 
اصول کار آشنایی ندارند، حاضر 
نیستند حتی ضریب 1/6 نفر را 
برای نیروی انسانی پروژه ها در 
نظر بگیرن��د.وی درباره تعیین 
حقوق و دس��تمزد مش��اوران 
توزیع،  ش��رکت های  می گوید: 
حقوق و بیمه پرسنل حاضر در 
یک پروژه را محاسبه می کنند، 
س��پس 7 درص��د مجموع این 
هزینه ها را به عنوان حق مشاوره 
برای یک شرکت مشاوره دهنده 
ک��ه مجموعه ای از پرس��نل را 
برای اجرای طرح به کار گرفته، 
در نظر می گیرن��د. درحالی که 
اگ��ر پروژه های این مش��اور با 
مشکلی مواجه ش��ود، شرکت 
مرب��وط موظ��ف ب��ه پرداخت 

جریمه های سنگین می شود.
مهندسان  شرکت  مدیرعامل 
مشاور بهراد ادامه می دهد: گاهی 
یک مش��اور برای اج��رای یک 
پروژه فقط هفت میلیون تومان 
درآمد کس��ب می کن��د اما بعد 
از بروز مش��کل برای آن پروژه، 
تومان  مجبور ش��ده یک میلیارد 

خسارت پرداخت کند.

اجرای پروژه بدون پیش 
پرداخت

ت�ق���ی ع�م��ادی، ریی��س 
هیات مدیره مش��اوران کیفیت 
اندیش��ه هم از قانون ش��کنی 
گله مند  توزی��ع  ش��رکت های 
ای��ن  می گوی��د:  وی  اس��ت. 
ش��رکت ها برای انجام پروژه ها 
پیش پرداخ��ت نمی دهن��د که 

رفتاری خالف قانون است.
توزی��ع  کمیت��ه  ریی��س 
سندیکای برق اصفهان کمبود 
مهم تری��ن  را  مال��ی  مناب��ع 
توزیع  ش��رکت های  مش��کل 
معرفی کرده و عنوان می کند: 
مبالغ سنگینی  این شرکت ها 
به پیمانکاران بدهکار هستند. 
ک��ه  می کن��د  تاکی��د  وی 
بازسازی، اصالح و بهینه سازی 
ضرورت  ی��ک  توزیع  ش��بکه 
اس��ت اما ب��ه دلی��ل کمبود 
امکان پذیر  این مسئله  بودجه 
نیست. عمادی از وقوع حادثه 
انسانی به دلیل فرسوده بودن 
پایه های چوبی ش��بکه توزیع 
در اس��تان اصفهان طی سال 
گذش��ته خب��ر می ده��د. وی 
می گوید: دولت وقتی پروژه ای 
را اجرا می کند، فقط به بحث 
مهندس��ی آن توجه داشته و 
به به��ره اقتصادی آن توجهی 
ن��دارد. در حال��ی که س��ود، 
مهم ترین فاکت��ور مورد توجه 

بخش خصوصی است.
عمادی از مهاجرت شرکت های 
پیمان��کاری خب��ر می دهد. وی 
معتقد است که شرایط قراردادها 
یک طرفه بوده و پیمانکار مکلف 
اس��ت جریم��ه دیرک��رد برای 
وام ه��ای خ��ود پرداخ��ت کند. 
درحالی که دول��ت برای دیرکرد 
در پرداخت مطالبات پیمانکاران، 
هیچ جریمه ای پرداخت نمی کند.

وی می گوی��د: پیمانکاران به 
محض تحویل صورت وضعیت 
بای��د مالیات ب��ر ارزش افزوده 
را به دول��ت پرداخت کنند اما 
بازگش��ت پول پیمان��کاران در 

نوبت پرداخت، باقی می ماند.

درخواست بخش خصوصی صنعت برق از وزیر نیرو

ماهیت دوگانه شرکت های توزیع اصالح شود

 وزیر انرژی روسیه گفت:  قیمت 
نفت ت��ا پایان امس��ال در نتیجه 
کاهش سرمایه گذاری های نفتی و 
طبیعتا کاهش عرضه، احتماال به 
65 تا 70 دالر در هر بشکه خواهد 

رسید.
به گ��زارش ایس��نا ب��ه نقل از 
رویت��رز، الکس��اندر ن��واک گفت: 
ب��ا توجه به کاه��ش ارزش روبل، 
قیمت حدودا 60 دالری نفت برای 
اقتصاد روسیه مناس��ب است اما 
قیمت 70 تا 80 دالری عادالنه تر 

خواهد بود.
وی گفت:  روس��یه به مش��ورت 
با سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپ��ک( ادام��ه خواهد داد. 
روس��یه در م��اه ژوئ��ن در وین با 
مقامات اوپک دیدار و درباره تاثیر 
تولید نفت شیل روی بازار جهانی 

مذاکره خواهد کرد.
نواک گفت:  روسیه قصد دارد در 
س��ال جاری 31 میلیون تن نفت 
به چین صادر کند که نس��بت به 
سال 2014 میالدی 3 میلیون تن 

افزایش نشان می دهد.
ل��وک اویل پیش بینی کرده که 
تولید نفت روس��یه تا پایان سال 
آین��ده ب��ه دلیل کاه��ش قیمت 
نفت و مجبور ش��دن شرکت های 
نفتی به کاهش حفاری های خود 
در س��یبری هشت درصد کاهش 

پیدا کند.
این درحالی اس��ت ک��ه نواک 
چنین س��ناریو بدبینان��ه ای را رد 
کرد و گفت: تولید نفت روسیه در 
سال جاری در سطح 525 تا 257 
میلیون تن )10.5 تا 10.54میلیون 

بشکه در روز(باقی خواهد ماند. وی 
افزود: باوجود کاهش قیمت نفت 
و برخی مش��کالت دیگر ما انتظار 
نداریم هیچ کاهشی در تولیدمان 

رخ دهد.
روس��یه انتظار دارد که تا سال 
2035 می��الدی س��االنه 505 تا 

525 میلیون تن نفت تولید کند.
وی افزود: سقوط قیمت جهانی 
نفت ناشی از این موضوع است که 
هزینه بسیاری از شرکت های نفتی 
به واحد پولی روبل اس��ت و ارزش 
ای��ن واحد پول��ی در حال کاهش 

است.
گف��ت:  ح��ال  عی��ن  در  وی 
ش���رک�ت های ن�ف�ت��ی روس��ی 
را  برنامه های سرمایه گذاری خود 
10 ت��ا 15 درصد کاهش خواهند 
داد و منتظ��ر ش��رایط بهتر برای 

بهبود قیمت نفت هستند.
نواک گفت: بیش از یک تریلیون 
دالر سرمایه گذاری نفتی در سطح 
جهان به دلیل کاهش قیمت نفت 
به تعویق خواهد افتاد. وزیر انرژی 

روس��یه گفت که انتظ��ار می رود 
صادرات نفت این کش��ور در سال 
جاری و پ��س از آن افزایش پیدا 

کند.
الکس��اندر نواک گفت: روس��یه 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نفت جهان است و باوجود برخی 
از انتظارات مبنی بر کاهش تولید 
نفت روس��یه ب��ه دلی��ل کاهش 
قیمت های نفت، این کشور تولید 
نفت خام را در س��طح روزانه 10 

میلیون بشکه ادامه خواهد داد.
تاکنون روس��یه ص��ادرات نفت 
خ��ام خود را کاه��ش و در عوض 
بخش عمد ه نف��ت تولیدی خود 
را به پاالیشگاه های داخلی منتقل 
کرده است. اقدامی که سود بهتری 
را نس��بت به فروش نفت خام به 
ب��ازار در قیمت های پایین کنونی 
برای روسیه به همراه داشته است.

نواک گفت:  ام��ا انتظار می رود 
ص��ادرات نف��ت خام روس��یه در 
 س��ال 2015 میالدی ب��ه میزان 
3 میلیون تن افزایش پیدا کند و 

در نهای��ت از 224 میلیون تن در 
سال 2014 تا سال 2035 به 280 

میلیون تن در سال برسد.
از سال 2000 تولید پاالیشگاه ها 
در روس��یه بی��ش از 45 درص��د 
افزایش یافته و در سال 2014 به 
294 میلیون تن در س��ال رسید. 
ای��ن رقم با حداکثر میزان حاصل 
شده در اواس��ط 1980 زمانی که 
ارتش سرخ ش��وروی سابق برای 
مب��ارزه خ��ود در افغانس��تان به 
س��وخت احتی��اج داش��ت قابل 

مقایسه است.
تح��ت ای��ن برنامه نوس��ازی، 
پاالیش��گاه های روس��ی به سمت 
ت�ول�ی���د ک�مت��ر فرآورده ه��ای 
بی کیفیت نظیر نفت کوره و تولید 
بیشتر فرآورده های با کیفیت نظیر 
س��وخت دیزل و بنزین با مقادیر 

کمتر روی خواهند آورد.
ن��واک گف��ت: این اس��تراتژی 
ش��امل کاهش توان پاالیشگاه ها 
اس��ت. این امر به دلی��ل افزایش 
فرآورده های س��بک تحت  تولید 

پشتیبانی نوسازی است.
وی پیش بینی ک��رد که تولید 
فرآورده های نفتی روسیه در سال 
2015 میالدی ب��ه 291 میلیون 
ت��ن و تا س��ال 2035 ب��ه 280 

میلیون تن تنزل پیدا کند.
شرکت مشاوره انرژی »ای وای« 
که به وزارت انرژی روسیه مشاوره 
می دهد اعالم کرد که انتظار دارد 
تولید سوخت دیزل روسیه از 26 
درصد س��بد فرآورده ه��ای نفتی 
داخلی روس��یه در سال 2013 تا 

سال 2020 به 33 درصد برسد.
باوج��ود تحریم های غرب علیه 
تولید فرآورده های  مسکو، رش��د 
پاالیش��گاهی و افزای��ش کیفیت 
محصوالت نفتی روس��یه تاکنون 

ادامه یافته است.
بن��ا ب��ه اع��الم وزارت ان��رژی 
روس��یه انتظار م��ی رود 19 واحد 
جدی��د در س��ال 2015 میالدی 
ب��ه  روس��یه  پاالیش��گاه های  در 
بهره ب��رداری برس��ند در حالی که 
این رقم در س��ال گذشته هشت 

واحد بود.
ن��واک گف��ت: هیچ نی��ازی به 
اما  پاالیش��گاه های جدید نیست 
واحدهای قدیمی تعطیل خواهند 

شد.
وی افزود: نیروگاه های بی فایده 
به دلیل بحث رقابت از دور خارج 

خواهند شد.
ش��رکت نفت لوک اویل روسیه 
نفت  بزرگ  تولید کنن��ده  دومین 
در این کشور، برنامه هایی را برای 
تعطیل��ی پاالیش��گاه اوختا اعالم 

کرده است.

وزیر انرژی روسیه:

قیمت نفت امسال به 65 تا 70 دالر می رسد 

شنبه
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برنامه ریزی برای صادرات ٢0 میلیون 
تن فرآورده نفتی در سال ٩٤

وزیر نف��ت حجم ص��ادرات فرآورده های نفتی برای 
س��ال 1394را دس��ت کم 20 میلیون تن پیش بینی 
کرد و گفت: ص��ادرات فرآورده نقش مهمی در اجرای 

طرح های صنعت نفت خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، بیژن زنگنه در 
گردهمایی سراسری مدیران و ذی نفعان عرصه سوخت 
کش��ور افزود: افزایش صادرات فرآورده های نفتی برای 
ما بسیار مهم است زیرا منابع مالی بخشی از طرح های 

صنعت نفت از این طریق تامین شود.
وی اظهار داش��ت: به عنوان مث��ال برخی طرح های 
گازرس��انی یا بخشی از پروژه های پارس جنوبی باید از 

محل درآمدهای فروش فرآورده تامین شود.
وزی��ر نفت با بیان اینکه تح��والت بزرگی در عرصه 
انرژی و توزیع آن ایجاد شده است، گفت: این تحوالت 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد و متناس��ب با آن ماموریت این شرکت نیز 

تغییر خواهد کرد.
زنگنه با اشاره به افزایش تولید گاز در کشور تصریح 
کرد: با افزایش گازرس��انی از جمله ش��هرها، روستاها، 
صنای��ع و نیروگاه ها مس��ئولیت ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با گذش��ته تفاوت هایی پیدا خواهد 
کرد. وی با بیان اینکه در س��ال آینده و سال های بعد 
توزیع نفت گاز در بخش حرارتی، صنعتی و نیروگاهی 
کاهش می یابد، افزود: همچنین توزیع نفت کوره، گاز 
مایع و نفت س��فید در کش��ور نیز ب��ه تدریج به صفر 
می رس��د. زنگنه ادامه داد: با این وجود، وظیفه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در سوخت رسانی و توزیع 
نفت گاز و بنزین در بخش حمل و نقل و سوخت هوایی 

کاهش می یابد.
وی با اشاره به کاهش ارسال سوخت مایع و افزایش 
گازرسانی به نیروگاه ها در سال آینده افزود: در سال 93، 
30 درصد سوخت نیروگاه ها از فرآورده مایع تامین شد 
که این میزان در س��ال آینده به حدود 10 تا 12 درصد 
خواهد رس��ید. وزیر نفت از واگذار نشدن شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی به بخش خصوصی خبر داد 
و گفت: هفته آین��ده ابالغیه قطعی این موضوع اعالم 

خواهد شد.

راهبردهای جدید ماموریت شرکت ملی پخش
وزی��ر نفت با بیان اینکه از ای��ن پس مجموعه ای از 
راهبردهای جدید با زمان بندی های دقیق در ش��رکت 
ملی پخش تعریف می شود، تاکید کرد: بهتر است رابطه 
ش��رکت پخش با نظام تامین سوخت تا مخازن اصلی 
باقی بماند و روندهای بعدی توزیع س��وخت به بخش 
خصوصی واگذار ش��ود. زنگنه ادام��ه داد: فرآورده های 
نفتی باید در مخازن به جایگاهداران )که بهتر اس��ت 
به صورت تعاونی و تشکلی از جایگاهداران شکل بگیرد( 
فروخته شود و در این حال نظارت بر توزیع نیز از سوی 

شرکت ملی پخش انجام شود.
وی پیش��نهاد داد: بهت��ر اس��ت تعاون��ی و تش��کلی 
از جایگاه��داران تش��کیل ش��ود تا مش��کالت ارتباط 
جایگاهداران با شرکت ملی پخش با سهولت انجام شود. 
زنگنه از این مورد به عنوان راهبرد دوم شرکت ملی پخش 
در آینده نام برد و گفت: ایران تنها کشوری است که در 
امر توزیع س��وخت دارای برند معتبری نیست و شرکت 
مل��ی پخش در این روند با بیش از 3 هزار جایگاه طرف 
است. وی تاکید کرد: در واگذاری جایگاه های شرکتی که 
قرار است به زودی اتفاق بیفتد، باید سیاست ها به گونه ای 
باش��د که چند شرکت محدود طرف معامله قرار گیرند. 
زنگنه از عرضه سوخت به قیمت های متفاوت و متناسب 
ب��ا نوع جای��گاه و خدماتی ک��ه ارائه می ده��د به عنوان 
پیش��نهاد بعدی نام برد و افزود: در جایگاه های معمولی 
نرخ خدمات با قیمت های عادی که در همه جای کشور 
وجود دارد محاسبه می شود، اما می توان جایگاه هایی با 

خدمات متفاوت در برخی نقاط ایجاد کرد.

کاهش دوباره ذخایر آب سدهای بزرگ
بارش ها در جنوب نصف شد

مشاور وزیر نیرو با اعالم افت 53 درصدی بارش ها 
در حوض��ه آب��ی جن��وب و تاثیر ش��دید آن بر افت 
ذخایر س��دهای بزرگ کشور گفت: وضعیت بارش ها 

در حوضه فالت مرکزی، رو به بهبود است.
به گزارش مهر، محمد حاج رسولی ها گفت: ورودی 
سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 16 
درصد در مقایس��ه با سال آبی گذشته کاهش یافته 
است. حجم کنونی آب موجود در سدهای کشور 20 

میلیارد و 340 میلیون مترمکعب است.
مش��اور وزیر نیرو با اشاره به پراکنش بارندگی در 
حوضه  های مختلف آبریز کش��ور گف��ت: با توجه به 
بارش  های اخی��ر، اختالف ب��ارش در فالت مرکزی 
اندکی جبران ش��ده اما با این ح��ال، حجم بارش  ها 
در این حوض��ه 27 درصد در مقایس��ه با درازمدت 
کاهش نش��ان می دهد و در حوضه  های خزر، ارومیه 
و س��رخس حجم بارش  ها در مقایس��ه با متوس��ط 
درازمدت ب��ه  ترتی��ب 26، 18 و 16 درصد افزایش 

یافته است.
وی ادام��ه داد: در حوضه  خلیج ف��ارس و دریای 
عمان نیز حج��م بارش  ها 45 درصد در مقایس��ه با 
متوسط درازمدت کاهش یافته و در مجموع، میزان 
بارش  ها در کل کشور در قیاس با متوسط درازمدت 

حدود 23 درصد کاهش نشان می دهد.
حاج  رس��ولی  ها، میزان بارش  های کشور در هفته 
گذش��ته را ب��ه  طور متوس��ط یک میلیمت��ر عنوان 
کرد و افزود: به لحاظ اس��تانی، حجم بارندگی  ها در 
اس��تان  های آذربایجان  ش��رقی و غربی و اردبیل که 
در حوض��ه دریاچه ارومیه قرار دارند، در مقایس��ه با 
متوسط درازمدت از ش��رایط بهتری برخوردار است 
ام��ا بارش  ها در اس��تان بوش��هر 51 درص��د، تهران 
18 درص��د، کهگیلوی��ه و بویراحم��د 53 درص��د و 
خوزس��تان 53 درص��د کاه��ش یافته ک��ه وضعیت 
 خوزس��تان به شدت در سدهای این استان تاثیرگذار 

خواهد بود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: ورودی 
س��دهای کش��ور تاکنون حدود 9 میلی��ارد و 980 
میلی��ون مترمکعب بوده که 16 درصد در مقایس��ه 
با سال گذشته کاهش یافته است؛ حجم کنونی آب 
موجود در س��دهای کش��ور نیز 20 میلیارد و 340 

میلیون مترمکعب است.
وی س��پس حجم آب خروجی از سدهای کشور را 
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود 10 میلیارد 
مترمکعب اعالم کرد و گفت: در زمان حاضر، ورودی 
س��دهای خوزستان حدود 5 میلیارد و 141 میلیون 
مترمکعب اس��ت که در مقایس��ه با س��ال گذش��ته 

21 درصد کاهش یافته است.
حاج رسولی ها با اشاره به وضعیت سد زاینده  رود 
بیان داش��ت: مخزن س��د زاینده  رود از ابتدای سال 
آبی جاری تاکن��ون 290 میلیون مترمکعب ورودی 
داش��ته که در مقایسه با سال گذش��ته اندکی بهتر 

است.

مذاکرات برقی ایران با اعراب
 اتصال شبکه به امارات

 مدیرعامل توانیر با اشاره به مذاکرات جدید برقی 
ایران و امارات متحده عربی از اتصال دریایی ش��بکه 

برق ایران به این کشور خبر داد.
همای��ون حائ��ری در گفت وگ��و ب��ا مه��ر، درباره 
آخری��ن وضعیت تولید و صادرات برق ایران گفت: با 
بهره ب��رداری از واحدهای جدید نیروگاهی هم اکنون 
ظرفیت تولید برق ایران به بیش از 73 هزار مگاوات 

افزایش یافته است.
مدیرعام��ل ش��رکت توانی��ر از ای��ران به عن��وان 
بزرگ تری��ن دارن��ده ش��بکه تولید ب��رق در منطقه 
خاورمیان��ه یاد کرد و اف��زود: در حال حاضر ایران از 
حیث ظرفیت تولید برق س��یزدهمین کشور بزرگ 

تولید کننده این انرژی پاک است.
ای��ن مق��ام مس��ئول از جمهوری اس��المی ایران 
به عن��وان کانون تب��ادل انرژی الکتریکی در س��طح 
منطقه خاورمیانه نام برد و تصریح کرد: در ش��رایط 
فعلی ایران با تمامی کش��ورهای همس��ایه همچون 
عراق، ترکیه، ارمنس��تان، ترکمنستان، افغانستان و 

پاکستان دارای تبادل و اتصال شبکه برقی است.
حائری با اش��اره به مذاکرات انجام شده برقی بین 
ای��ران و ام��ارات متحده عربی تاکی��د کرد: به زودی 
ش��بکه برق ایران از مس��یر یک کابل زیر دریایی در 
منطقه خلیج فارس به این کشور عربی متصل خواهد 

شد.

٢

لیال مرگن

 مذاکرات عراق با ایران و کویت 
بر سر میادین نفتی مشترک

 عراق به دنبال تعیین تکلیف وضعیت بهره برداری 
از پنج میدان نفتی مشترک خود با ایران است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری »رای الیوم«، 
عراق در ح��ال تعیین تکلیف بهره برداری از چاه های 
نفتی مشترک بین این کشور با ایران و کویت است.
در همین حال، وزی��ر نفت عراق گفت: ما به طور 
جدی در حال دنبال کردن این مس��ئله هس��تیم و 
قص��د داریم دامنه تولید نف��ت و گاز خود را افزایش 

دهیم.
همچنین عراق در 24 میدان نفتی با کش��ورهای 
ایران، کویت و س��وریه سهیم است که از این تعداد، 
15 می��دان نفت��ی در ح��ال حاضر ب��ه تولید نفت 
مش��غول هس��تند و مابق��ی آن ب��دون بهره برداری 
باقی مانده اس��ت. مذاکرات مربوط به میادین نفتی 
مش��ترک »صفوان«، »رومیال« و »زبیر« با کویت و 

همچنین پنج میدان نفتی مشترک با ایران است.
همچنین کش��ور عراق روزانه 2.5 میلیون بش��که 
نفت تولید می کند که با بهره برداری از این میادین، 
انتظار می رود تولید روزانه عراق به 4 میلیون بشکه 
در روز افزای��ش یابد. در همی��ن حال، عراق با تکیه 
ب��ر قراردادهای بین المللی نفت ب��ه دنبال باال بردن 
تولید خود تا س��قف روزانه 8 میلیون بش��که تا چند 

سال آینده است.



بانک مرکزی در بخشنامه ای 
موسسات اعتباری و بانک ها را 
موظف کرده تا تحت ش��رایط 
تولیدکنن��دگان  ب��ه  وی��ژه ای 
ب��ا ه��دف کم��ک ب��ه تحقق 
رکود،  از  سیاس��ت های خروج 
تس��هیالت پرداخت کنند، این 
بخشنامه در حالی روز گذشته 
رسانه ای شد که تولیدکنندگان 
چش��م امی��دی ب��ه تحقق آن 

ندارند.
در بخشنامه تازه بانک مرکزی 
که با ه��دف هدایت تخصیص 
بهینه مناب��ع و مصروف کردن 
از  فعالیت ه��ای مول��د  آن در 
طریق حمایت از تولیدکنندگان 
اقتص��اد  اه��داف  جه��ت  در 
مقاومتی و سیاس��ت خروج از 
رکود به ش��بکه بانکی کش��ور 
ابالغ شده، اعطای تسهیالت به 
واحدهای تولیدی حائز شرایط 
زیر باید توس��ط تمامی بانک ها 
و موسسات اعتباری در اولویت 

قرار گیرد:
1-   واحده��ای تولی��دی که 
به اس��تناد صورت ه��ای مالی 
حسابرس��ی ش��ده طی س��ه 
سال گذش��ته، به دلیل کاهش 
فروش ناشی از عوامل خارج از 
حیطه اختیار و اراده مدیریت، 
مواجه  با کاه��ش س��ودآوری 
ش��ده  اند، لیکن طی دو س��ال 
قب��ل از آن و باوج��ود دریافت 
تسهیالت یا استفاده از خدمات 
بانک��ی، در هیچ یک از بانک ها 
یا موسسات اعتباری غیربانکی، 
بدهی غیرجاری )اعم از ریالی یا 

ارزی( نداشته اند.
۲-  واحده��ای تولی��دی که 
تس��هیالت دریافتی قبلی را در 
محل موضوع قرارداد تسهیالت 

اعطایی مصرف کرده اند.
۳-  واحده��ای تولی��دی که 
تعدی��ل نیرو نداش��ته ی��ا در 
ص��ورت تعدیل نی��رو، دریافت 
تس��هیالت جدید ای��ن امکان 
را برای آنه��ا فراهم می کند تا 
شرایط بازگشت به کار نیروهای 

تعدیل شده را فراهم کنند.
۴-  واحدهای تولیدی که به 
دلیل عدم وصول مطالبات خود 
دولتی،  اجرایی  از دستگاه های 
شرکت های دولتی و وابسته به 
دولت، نتوانسته اند تعهدات خود 
را در قبال ش��بکه بانکی کشور 

ایفا کنند.
۵-  واحده��ای تولی��دی که 
استمرار عملیات تولیدی آنها بنا 
به دالیلی خارج از حیطه اختیار 
مدیران و براساس شرایط کالن 
اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی 
شدید نرخ برابری اسعار با مانع 

مواجه شده است.
۶-  واحده��ای تولی��دی که 
دارای ت��وان صادرات��ی بوده و 
اس��تمرار عملیات تولیدی آنها 
می تواند باعث افزایش صادرات 

غیرنفتی کشور شود.

 تولید کنندگان 
به بخشنامه ها خوش بین 

نیستند
تزری��ق نقدینگ��ی به بخش 
تولید یکی از نیازهای ضروری 
این بخش برای رخوج از رکود 
و بازگش��ت به رونق اس��ت. در 
بین سال های 1۳89 تا 1۳9۲ 
واحده��ای تولیدی ب��ه دالیل 
ناشی از تحریم ها و هدفمندی 
یارانه ها با بحران مواجه ش��ده 
و بس��یاری از آنها نتوانستند به 

تعهدات خ��ود در قبال بانک ها 
عمل کنند. حاال بانک مرکزی 
با صدور بخشنامه ای قصد دارد 
تا راه را برای پرداخت تسهیالت 
تازه به ای��ن تولیدکنندگان باز 
کند اما پرسش اینجاست که آیا 
این بخشنامه دردی را از بخش 

تولید دوا می کند؟ 
مدیرعامل  پناهی زاده،  بیژن 
ش��رکت مجتمع معادن پناهی 
و ریی��س خانه صنعت و معدن 
خوزس��تان، در پاس��خ به این 
امروز«  به »فرص��ت  پرس��ش 
در  »بخش��نامه ای  می گوی��د: 
دول��ت ده��م صادر ش��ده که 
در آن ب��ه تولیدکنندگانی که 
چک برگش��تی داشته اند حتی 
ک��ه کارت  نمی ده��د  اج��ازه 
اعتب��اری دریاف��ت کنند، حاال 
بانک مرکزی بخشنامه ای صادر 
کرده ک��ه تحت ش��رایطی به 
تولیدکنندگان تسهیالت بدهند 
در حالی ک��ه بخش��نامه قبلی 

همچنان پابرجاست.«
او می افزای��د: »بانک ه��ا این 
تسهیالت را به تولیدکنندگان 
پرداخت نمی کنن��د، زیرا پولی 
ندارند که بخواهند تس��هیالت 
بپردازن��د. ضمن اینکه اگر قرار 
باشد که تسهیالتی هم پرداخت 
شود طبیعتا واحدهای تولیدی 
در  بانک ها  زیرمجموعه خ��ود 
اولوی��ت ق��رار دارن��د و چیزی 

واقعی  برای بخش خصوص��ی 
نمی ماند.« عبدالحمید قدیمی، 
ریخته گ��ری  انجم��ن  دبی��ر 
 ای��ران نی��ز در گفت و گ��و ب��ا 
ای��ن  در  ام��روز«  »فرص��ت 
زمین��ه بیان می کن��د: »اینکه 
بخش��نامه های بان��ک مرکزی 
چقدر در سیستم بانکی کارایی 
دارند، خودش جای سوال است 
زیرا بانک ها مشکالت خودشان 
را دارند، بانک مرکزی نمی تواند 
مش��کالت  دس��تورالعمل  ب��ا 
تولید را برط��رف کند و من به 
اجرای این بخشنامه خوشبین 

نیستم.«
او با اش��اره به بند چهارم این 
بخشنامه، اظهار می کند: »دولت 
چند سال است به یک پیمانکار 
بدهکار است و همین بدهکاری 
موجب شده تا پیمانکار نتواند 
بدهی های خ��ود را به بانک ها 
بدهد و مشمول جریمه تاخیر و 
مشکالت شده است، حاال بانک 
مرک��زی می خواه��د از طریق 
دادن تس��هیالت مشکالت این 
پیمان��کار را برط��رف کند، در 
صورتی که بسیاری از واحدهای 
تولید دیگر قابل احیا نیستند.«

راهکار جایگزین چیست؟
از  تولیدکنن��دگان  ناامیدی 
مصوب��ات دولتی در راس��تای 
حمای��ت از تولی��د، خود جای 

تولیدکنن��دگان  دارد.  تام��ل 
معتقدن��د که ص��دور مصوبه و 
دس��تورالعمل نمی تواند گره ای 
از مش��کالت آنه��ا بگش��اید و 
پی��دا ک��ردن راه حل��ی ب��رای 
رفع مش��کالت تولی��د خود به 
آسیب شناسی کالنی نیاز دارد. 
حاال پرسش اینجاست که چه 
راه��کاری را می توان برای رفع 
این مشکالت در پیش گرفت؟ 

ای��ن  درب��اره  پناه��ی زاده 
راهکارها معتقد اس��ت: »دولت 
باید ض��رری را که ناخواس��ته 
متحم��ل بخ��ش تولید ش��ده 
جب��ران کن��د. ب��ا پرداخ��ت 
تس��هیالت مش��کلی از بخش 
تولید باز نمی ش��ود بلکه بهتر 
است این دولت مصوبه های ضد 
تولی��دی را ک��ه در دولت قبل 
صادر شده باطل کند. همچنین 
بدهکاری ه��ای  بای��د  دول��ت 
خودش را به بانک ه��ا بپردازد 
ت��ا بانک ه��ا بتوانن��د نس��بت 
ب��ه پرداخ��ت تس��هیالت تازه 
اق��دام کنند.« قدیم��ی نیز در 
پاس��خ به این پرسش می گوید: 
»بای��د بس��ترهای صادراتی که 
در دول��ت قب��ل دچ��ار بحران 
ش��ده اند، شناسایی و مشکالت 
آنه��ا برطرف ش��ود. همچنین 
وزارتخانه هایی که با ندادن پول 
پیمانکاران آنها را متحمل جریمه 
ساخته اند، خسارت ها را جبران 
کنند. درخواست ما از دولت این 
بوده که بهره تسهیالت را پایین 
بیاورد اما متاسفانه تاکنون چنین 

اتفاقی نیفتاده است.«
اب��الغ  ب��ا  مرک��زی  بان��ک 
بخش��نامه ای س��عی دارد ت��ا 
در جه��ت حمای��ت از تولی��د 
گام ب��ردارد ام��ا معتب��ر بودن 
بخش��نامه های ض��د تولید در 
دول��ت قب��ل و زیان های کالن 
بخ��ش تولی��د ک��ه ب��ا تزریق 
تس��هیالت ت��ازه ه��م برطرف 
نمی ش��ود، فض��ای ناامیدی را 
در فضای تولی��د حاکم کرده، 
این گون��ه ک��ه تولیدکنندگان 
امی��د خ��ود را از این دس��ت 

دستورالعمل ها بریده اند.

تولید در بن بست مصوبات دولت قبل

بخشنامه بانک مرکزی مثبت اما کم اثر

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت 
س��یمان با اشاره به اینکه سیمان 
همچنان ب��ا مازاد تولید دس��ت 
وپنجه ن��رم می کن��د، گفت: باال 
بودن نرخ حمل و نقل تعریف بازار 
جدید صادراتی را با چالش مواجه 

می کند. 
دبی��ر  ش��یخان،  عبدالرض��ا 
صنع��ت  کارفرمای��ان  انجم��ن 
س��یمان در گفت و گ��و ب��ا ایلن��ا 
درخص��وص بازگش��ت ب��ه روال 
عادی کارخانجات سیمان بعد از 
وقف��ه یک ماه��ه در تولید گفت: 
کارخانج��ات ما بع��د از ۲۰ روز 

توقف از بهمن ماه به روال عادی 
بازگش��ته اند. وی افزود: طی این 
مدت ح��دود ۵۰ کارخانه که کار 
صادرات نداشتند به دلیل انباشت 
کلینک��ر کار را متوق��ف کردند و 
در ای��ن مدت تعمیرات اساس��ی 
هم انجام شد.  ش��یخان تصریح 
ک��رد: ب��ا صحبتی که ب��ا وزارت 
بابت صرفه جویی  داش��تیم  نفت 
انج��ام ش��ده در میزان س��وخت 
مصرف��ی تخفیف و سوبس��یدی 
برای تولیدکنندگان س��یمان در 
نظر گرفته ش��ود که قرار اس��ت 
از ابتدای س��ال 9۴ اعمال شود.  

وی اظهار داش��ت: قرار است که 
به ازای هر مترمکعب صرفه جویی 
در مصرف گاز حدود هفت سنت 
با نرخ تعادلی دالر تخفیف در نظر 

گرفته شود. 
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت 
سیمان با بیان اینکه مازاد تولید 
همچن��ان ادام��ه دارد، گفت: ما 
نخس��تین صادرکننده س��یمان 
دنیا هس��تیم و در حال حاضر به 
افغانستان، آسیای میانه و آفریقا 
ص��ادرات داریم ول��ی در مجموع 
چون قرار بود تولیدمان براساس 
پیشرفت کشور و رشد اقتصادی 

۵ت��ا ۶ درص��د صورت گی��رد، با 
توجه ب��ه اینکه با رکود اقتصادی 

مواجهیم دچار مشکل شدیم. 
وی درخص��وص تعری��ف بازار 
جدید صادراتی برای مازاد تولید 
گفت: ب��ا توجه به اینک��ه کرایه 
حمل باالس��ت زی��اد نمی توانیم 
کنی��م.  کار  ای��ن مس��ئله  روی 
شیخان خاطرنشان کرد: البته از 
نیمه دوم س��ال آینده با افزایش 
رش��د  مس��کن،  ساخت و س��از 
اقتصادی و سیاس��ت های کنونی 
دولت به س��مت رونق بازار تقاضا 
می رویم. یادآور می ش��ود، حدود 

کارخانه های  م��اه گذش��ته  یک 
س��یمان با موافق��ت وزارت نفت 
اقدام ب��ه پلمب مخ��ازن مازوت 
وتقاضا برای قطع گاز کرده بودند 
که طی یک م��اه هزینه ای بابت 

سوخت ندهند. 
گفتنی اس��ت ب��ه ازای هر تن 
گاز  مترمکع��ب   1۰۰ کلینک��ر 
ی��ا م��ازوت مصرف می ش��ود لذا 
توافق ص��ورت گرفته  براس��اس 
ش��رکت های س��یمانی از وزارت 
نفت بس��تانکار می شوند اما مقرر 
ش��ده باب��ت آن پول��ی را به طور 

مستقیم دریافت نکنند.

سیمانی ها از وزارت نفت تخفیف می گیرند

نرخ باالی حمل ونقل جلوی افزایش صادرات را می گیرد

شنبه
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 سرمایه گذاری مشترک برای ایجاد 
واحدهای تولیدی در کشورهای همسایه 

 وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه 
باید س��رمایه گذاری های مشترکی در راستای ایجاد 
واحدهای تولیدی در کشورهای همسایه انجام شود، 
گفت: با این کار مس��یر توس��عه ص��ادرات هموارتر 

خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه 
بازدید از واحدهای صنعتی اس��تان کرمانشاه اظهار 
کرد: س��رمایه گذاری های صنعتی در کش��ور باید با 

نگاه صادرات محور انجام شود. 
وی با بیان اینکه استان های مرزی مانند کرمانشاه 
در این راستا پتانسیل و ظرفیت باالیی دارند، گفت: 
با توجه به س��هولت دسترس��ی اس��تان های مرزی 
ب��ه بازارهای خارج��ی باید س��رمایه گذاری صنعتی 

صادرات محور در این استان ها رونق بگیرد. 
نعمت زاده افزود: همچنین باید سرمایه گذاری های 
مش��ترکی در راس��تای ایجاد واحدهای تولیدی در 
کشورهای همس��ایه انجام ش��ود که این کار مسیر 

توسعه صادرات را هموارتر می کند. 
وی همچنین با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی 
م��واد معدن��ی، گف��ت: در گذش��ته مع��ادن بدون 
هماهنگی واگذار می شد که در حال حاضر سیاست 
این اس��ت که زنجی��ره ای از فعالیت ه��ای معدنی از 
اس��تخراج تا تولید خصوص��ا در بخش معادن فلزی 

ایجاد شود.
وی مهم تری��ن راه جلوگیری از خام فروش��ی مواد 

معدنی را ایجاد صنایع مرتبط دانست. 
نعمت زاده در ادامه با اش��اره به بازدیدهایی که از 
واحدهای صنعتی اس��تان کرمانش��اه داشت، گفت: 
واحد پتروش��یمی پلیمر کرمانش��اه یک واحد موفق 
اس��ت که با ظرفیت کامل کار می کند و عمده تولید 

آن نیز صادر می شود. 
وی همچنین با اشاره به فعال شدن شرکت کاشی 
بیستون که 17 سال غیرفعال بود، گفت: مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن جهت حل مشکالت مالی این 

واحد قول مساعد داده است. 
نعمت زاده به بازدید از واحد تولید اسیدس��یتریک 
کرمانش��اه که غیرفعال است اش��اره کرد و گفت: با 
پیگیری های انجام ش��ده، این واحد پس از پنج سال 
توقف در حال بازس��ازی است و امیدواریم ظرف دو 
ماه آینده مجدد به تولید برسد و آن را حمایت کنیم 
که تولید آن ادامه داشته باشد تا هم نیازهای داخلی 

را تامین کند و هم صادرات داشته باشد.
وی با بیان اینکه اس��تان کرمانشاه ظرفیت خوبی 
در حوزه س��نگ های معدنی س��اختمانی و تزیینی 
دارد، گفت: واحدهای کوچک موجود در استان توان 
حضور در بازارهای خارج��ی را ندارند، بنابراین باید 
این واحدها تجمیع ش��ده و واحد ب��زرگ صادراتی 

سنگ در کرمانشاه ایجاد شود. 
نعم��ت زاده گفت: در مجموع اس��تان کرمانش��اه 
به دلیل مرزی بودن ظرفیت مناس��بی جهت توسعه 
تولی��دات صادرات مح��ور و حض��ور در بازار کش��ور 

همسایه دارد و باید از این پتانسیل استفاده کرد. 

پیش بینی وضعیت صنعت در سال 
آینده و راهکارها 

 عض��و انجمن مدیران صنایع ای��ران با پیش بینی 
وضعیت صنعت در س��ال آینده برخ��ی راهکارهای 

بهبود وضعیت در این بخش را عنوان کرد. 
محمدرض��ا جابر انص��اری در گفت وگو با ایس��نا، 
ب��ا بیان اینکه از لحاظ ظاهری نش��انه های محکمی 
نس��بت ب��ه تغیی��ر آنچنان��ی در این بخ��ش دیده 
نمی ش��ود، گفت: باید منتظر باش��یم تا تغییرات در 

این حوزه به تدریج و با سرعت آرام اتفاق بیفتد. 
وی با اشاره به کسری بودجه دولت و سهم بسیار 
ک��م بودجه های عمرانی اظهار کرد: متاس��فانه بازار 
در حال حاضر نس��بتا در سکون و توقف قرار گرفته 

است. 
عضو انجمن مدیران صنایع ایران افزود: اگر دولت 
بخواهد مش��کالت بخش صنعت حل ش��ده و کارها 
روی روال بیفت��د ابتدا باید بان��ک مرکزی در نظام 

پولی سیاست انبساطی در نظر بگیرد. 
انص��اری با بیان اینک��ه نقدینگی در حوزه صنعت 
بس��یار کم اس��ت، گف��ت: از س��وی دیگ��ر، بخش 
ساختمان در حالت رکود قرار گرفته و این در حالی 
اس��ت که بخش اعظمی از رش��د صنعت به فعالیت 
س��اختمان وابس��ته اس��ت، اما آنچه ما در رسانه ها 
می بینیم این اس��ت که در این حوزه برعکس عمل 

شده و بازار مسکن نیز راکد است. 
وی همچنین با اشاره به مطالبات برخی صنایع و 
واحدهای تولیدی از سازمان ها و شرکت های دولتی 
ادامه داد: این موضوع نیز به یکی از مشکالت بخش 
صنعت تبدیل ش��ده که دولت بای��د تمرکز خود را 

روی حل مشکالت این بخش بگذارد. 

ظهور رشد 3 درصدی اقتصاد 
کشور زمان بر است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد رش��د سه 
درصدی اقتصاد کش��ور در س��ال جاری گفت: نمایان 
ش��دن این رش��د زم��ان بر اس��ت و اکن��ون تنها در 

کشانه های سرمایه ای کشور خود را نشان می دهد. 
علی ربیعی روز پنجش��نبه در کارگروه اش��تغال و 
سرمایه گذاری استان سمنان افزود: نمود و تاثیر رشد 
سه درصدی کشور در بنگاه های کوچک زمان بر است 
زی��را این بنگاه ها زودتر در زمان رکود می ش��کنند و 

احیای آنها نیز مشکل است. 
وی با بیان اینکه دول��ت تدبیر و امید آمار دروغ را 
خیانت به کش��ور و مردم می داند، تاکید کرد: کشور 
باید چندین س��ال متوالی رشد اقتصادی داشته باشد 

تا این رشد نمایان شود. 
وی افزود: آمار من مطابق با دفترچه بیمه های صادر 
ش��ده اس��ت که مالکی تردیدناپذیر است و امسال با 
ایجاد ۴۰۰هزار ش��غل رس��می، ۶۰۰ هزار بیمه شده 

اجباری به کشور اضافه شده است. 
ربیعی افزود: زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به 
دس��ت گرفت، بیکاری آنقدر در کشور مسئله بزرگی 
بود که ایجاد اشتغال کنونی خود را نشان نمی دهد. 

وی اضاف��ه ک��رد: ۲۳ میلی��ون ش��غل در کش��ور 
شناس��ایی شده اس��ت که 1۵ میلیون نفر از شاغالن 

آن بیمه هستند. 
وی با بی��ان اینکه تمام تالش دول��ت یازدهم این 
است که فعالیت های اقتصادی را پیش بینی پذیر کند 
و بازارهایی مانند دالر و سکه شکل نگیرد، ادامه داد: 
این گونه بازارها با تدبیر دولتمردان یازدهم دیگر شکل 

نمی گیرد. 
ربیعی قانون زدایی، کوتاه کردن زمان پاس��خگویی 
س��ازمان تامین اجتماع��ی و تدوین الیحه حمایت از 
تولی��د را از دس��تاوردهای وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی در دوره اخیر عنوان کرد. 
وی تاکید کرد: دول��ت تدبیر و امید برای مدیریت 
کش��ور با نفت ۴۰ ت��ا ۶۰ دالری نیز برنامه دارد و در 
جبهه مذاکرات هس��ته ای نیز دولت به دنبال افزایش 

عزت ملت و کشور ایران است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: نرخ مش��ارکت م��ردم در 
فعالیت های اقتصادی در دولت یازدهم به 7.۴ رسیده 

که نشان از افزایش تمایل و امید مردم به کار دارد. 
ربیع��ی با بیان اینکه کش��ور دیگ��ر فرصت آزمون 
و خط��ا ندارد، ی��ادآور ش��د: اکنون فقط ب��رای کار 
کارشناسی ش��ده زمان داریم و کار بدون کارشناسی 
در دوره ای باعث شد 7۵۰ میلیارد دالر در کشور تلف 

شود. 
وی در مورد استان سمنان گفت: این استان اقبال 
ای��ن را دارد که 78 درصد از جمعیت آن توانایی کار 
کردن دارند و نرخ مش��ارکت آن نیز دو تا سه درصد 

بیشتر از متوسط کشوری است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه از 
وجود دانش آموختگان دانش��گاهی در استان سمنان 
باید برای ن��وآوری و کارآفرینی به��ره گرفت، افزود: 
مسئوالن استان سمنان باید فضای این استان را برای 

سرمایه گذاران مهیا کنند. 

مبارزه با فساد اقتصادی اولویت اخالقی دولت 
یازدهم است 

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی تاکی��د کرد: 
توج��ه به فرهن��گ از دغدغه های مه��م دولت تدبیر 
 و امی��د و مبارزه با فس��اد مالی اولوی��ت اخالقی این 

دولت است. 
ربیعی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در 
س��منان افزود: در دولت تدبیر و امید همه هم پیمان 

هستند که آمار دروغ ارائه نشود. 
وی اضاف��ه ک��رد: اخ��الق فروریخته را نمی ش��ود 
بازگردان��د و به همین دلیل دولت یازدهم توجه ویژه 

به مسئله کرامت جامعه و فرهنگ دارد. 
وی یادآور ش��د: سیاس��ت رفاهی دولت صدقه ای 
نیست و حقوق مردم و سیاست های رفاهی دولت در 

کنار برنامه های رشد و توسعه کشور پیش می رود. 
ربیعی با اش��اره به سیاس��ت دولت ب��رای توانمند 
کردن جامع��ه تصریح کرد: در مباح��ث بیمه ای نیز 
دولت یازدهم موفق عمل کرد و وجود هشت میلیون 
بیمه ش��ده بیمه همگانی در کشور نیز نشان از همین 
مسئله دارد. وی افزود: در برنامه مبارزه با فقر غذایی 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی 1۰میلیون نفر 

تحت پوشش رفتند. 
وی با اش��اره به اجرای طرح تکاپو به منظور توسعه 
اش��تغال خانگ��ی در کش��ور، ادامه داد: س��منان از 
استان های ابتدایی در بحث مطالعاتی بوده که ظرفیت 

خوبی برای اجرای آن دارد. 
ربیعی اظه��ار کرد: در این طرح مش��اغل کوچک 
تا متوسط براس��اس مزیت های نسبی منطقه و شهر 
خود، با آموزش های فنی و حرفه ای تخصصی، توسعه 

می یابند. 
وی یادآور شد: طرح تکاپو مورد تایید دکتر روحانی 
رییس جمهوری و به تصویب ش��ورای عالی اش��تغال 

رسیده است. 
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این 
وزارتخانه مجموعه سه ضلع کارفرمایان، اشتغال زایی 
برای بیکاران و کارگران اس��ت، گفت: برنامه های این 
وزارتخانه باید تعادل بین این بخش ها را ایجاد کند. 

علی ربیعی، در س��منان س��اختمان سه منظوره و 
درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی و همچنین مراحل 
اول و دوم مجموعه رشته های ورزشی راکتی ورزشگاه 
کارگران س��منان ش��امل دو زمین بین المللی تنیس 

خاکی را افتتاح کرد.

تعاون تولید

صنعت

عسل داداشلو

اقتصاد بزرگ، بنگاه کوچک است

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست این 
وزارتخانه برای مقابله با بیکاری در کشور، اقتصاد بزرگ، بنگاه کوچک است.

حس��ن طائی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان در توضیح این 
سیاس��ت افزود: به دلیل محدودیت های اقتصادی، اش��تغال زایی را باید در شرایط 

حاضر کشور از طریق بنگاه های کوچک پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه اشتغال زایی کالن در ارگان های دولتی و صنایع بزرگ امکان پذیر 
نیس��ت، افزود: اشتغال برای خیل بیکاران امروز باید از طریق مشاغل خانگی، خرد 
و کوچک محقق شود. وی حمایت مالی و قانونی، شبکه سازی، بازارسازی، بازاریابی 
و برندس��ازی را مهم ترین سیاس��ت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد 
بنگاه های کوچک و مش��اغل خرد عنوان کرد. طائی با اش��اره به اجرای طرح تکاپو 
خاطرنش��ان کرد: این طرح می خواهد از طریق ش��بکه ها و خوش��ه های صنعتی، 

مدیریت هدفمند را با رویکرد تقویت حلقه های پیشین و پسین تولید دنبال کند.
وی با اشاره به رسیدگی به مشاغل خانگی و خرد از طریق طرح تکاپو در کشور 

اضافه کرد: این طرح مشاغل کوچک را به زنجیره ارزش و بازار متصل می کند.
معاون کارآفرینی و اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تغییر سیاس��ت 
اعتباری و تس��هیالتی بانکی، ایجاد و گسترش اشتغال عمومی و همچنین توسعه 
برنامه های اش��تغال روس��تایی را به منظ��ور کاهش مهاجرت و تعادل بخش��ی، از 

مهم ترین برنامه های این وزارتخانه برشمرد.

مشارکت چینی ها برای تعیین قیمت روزانه طال 

قرار است از بیستم ماه مارس سال جاری روش جدید الکترونیکی قیمت گذاری 
روزانه طال آغاز به کار کند که هدفش مشارکت بیشتر بانک های چینی مانند بانک 

صنعتی و تجاری چین در تعیین قیمت پایه طال به صورت روزانه است. 
به گزارش ایمیدرو به نقل از سایت چایناماینینگ، بورس اینترکنتینانتال و انجمن 
بازار ش��مش طالی لندن جایگزین روش کنونی که به صورت کنفرانس تلفنی بین 
یک گروه متشکل از چهار بانک است خواهند شد. در واقع از بیستم مارس قیمت 
  )ICE( پایه طال در یک تاالر الکترونیکی که توس��ط س��ازمان قیمت گ��ذاری پایه
 )LBMA( مدیریت خواهد ش��د، تعیین می شود. انجمن بازار شمش طالی لندن
امیدوار است که راهکار جدید قیمت گذاری، به تعداد دست اندرکاران تعیین قیمت 
در بازار طال بیفزاید. در حال حاضر، چند بانک چینی عضو این انجمن هستند. بانک 

صنعتی و تجاری چین )lcbc(  مشارکت خود را اعالم کرده است.
ICBC  بزرگ ترین بانک خرده فروشی طال در جهان است که مشتریان بسیار زیادی 
در چین دارد. پس از شروع به کار این بورس معامالت طال، نقره، پالتین و پاالدیوم در 
تاالر الکترونیکی انجام خواهد شد. تحلیلگران می گویند هر چه تعداد دست اندرکاران 
این بورس بیشتر باشد، راهکار آن شفاف تر شده و خدمات بهتری را در سطح جهانی 
به تولیدکنندگان معدنی تا مصرف کنندگان نهایی ارائه خواهد داد.ش��رکت کنندگان 
عالقه مند می توانند در این تاالر جدید و آزاد حضور داشته و نظرات خود را مطرح کنند 

و در تعیین قیمت های آتی فلزات گرانبها نقش مستقیمی داشته باشند.



ح��ال����ی  در   93 س���ال 
اقتصاد  از  پاورچی��ن  پاورچین 
ای��ران رخ��ت برمی بن��دد که 
مس��ئوالن  اظهارات  بررس��ی 
نظ��ام بانک��ی نش��ان می دهد 
برنامه ای جدی  بانک مرکزی، 
را برای تک نرخ��ی کردن ارز 
در سال آینده تهیه کرده است. 
البته این بار اولی نیس��ت که 
مسئوالن بانک مرکزی تصمیم 
به اجرای این برنامه گرفته اند 
ام��ا هر بار به دلیل ش��رایط و 
اقتضائات اقتصادی، این برنامه 

به تعویق افتاده است.
پیش از این ولی اهلل س��یف، 
ریی��س کل بان��ک مرک��زی 
هنگام بررس��ی بودجه س��ال 
93 گفته بود: به دنبال نرخی 
هس��تیم که بتواند بخش های 
تولید و اش��تغال را در کشور 
پش��تیبانی کند . در بخشنامه 
بودجه سال آینده بر ضرورت 
تاکید  ارز  نرخ  یکسان س��ازی 
شده اس��ت . بحث اصلی ثبات 
اقتصادی و نرخ مناسبی است 
که بتواند تولید و اش��تغال را 
در کش��ور پش��تیبانی کن��د . 
ب��ه دنب��ال آن هس��تیم تا با 
به  بازار  نرخ ها  یکسان س��ازی 
ثبات توام با تعادل برس��د که 
بنا شده این امر تا پایان سال 

93 انجام شود . 

س��ال 93 آمد و تقویم های 
ماه ورق  به  بان��ک مرک��زی ماه 
خ��ورد ام��ا خب��ری از اجرای 
یکسان س��ازی نرخ ارز نشد.اما 
با این وج��ود مدیرعامل بانک 
ایران زمین معتقد اس��ت: امید 
بس��یار می رود تا پایان س��ال 
آین��ده یکسان س��ازی نرخ ارز 
عملی شود . کاهش فاصله نرخ 
ارز بانک��ی و آزاد نش��ان از آن 
دارد که به سمت یکسان سازی 
نرخ ارز پی��ش می رویم و این 
در حالی اس��ت ک��ه انتظارات 
تورمی در چند وقت گذشته از 

بین رفته است.
اظه��ار  ای��ن  وج��ود  ب��ا 
امیدواری ها، آیا سال 94 سالی 
خواه��د بود ک��ه ارز جامه تک 
نرخی شدن بر تن خواهد کرد؟ 

هزینه های ارز چند نرخی
این  سیدکمال سیدعلی در 
باره به »فرصت امروز« گفت: 
ممکن است در سال 94 بانک 
مرک��زی ارز را تک نرخی کند. 
تاکنون بارها اعالم شده است 
که این کار انجام خواهد ش��د 
ام��ا ب��از می بینیم ک��ه کاری 
ص��ورت نگرفت. بانک مرکزی 
نهای��ت کاری که امس��ال در 
ب��ازار ارز ک��رد این ب��ود که 
تالش ش��د ب��ا ج��ا انداختن 
ن��رخ اعالمی از س��وی کانون 

صراف ها، دالل ها را در تعیین 
ن��رخ به حاش��یه برانند اما در 
ای��ن کار هم توفی��ق چندانی 
نداش��ته اند. کان��ون صراف��ی 
ی��ک نرخ��ی ش��دن را اعالم 
می کن��د اما دالل ها ارزش��ان 
را به آن قیمتی که خودش��ان 
ترجی��ح می دهن��د، به فروش 

می رسانند.
وی افزود: تک نرخی ش��دن 
ارز باعث می ش��ود که دس��ت 
دالل ها از س��ر ب��ازار ارز کوتاه 
ش��ود و س��ازو کار تعیین نرخ 
ارز ب��ه دس��ت بان��ک مرکزی 
بیفتد. ب��ا تک نرخی کردن ارز 
دیگر نی��ازی به کانون صرافان 
پردردس��ری  مکانیزم ه��ای  و 
مث��ل آن نخواهد ب��ود. بانک 
مرکزی نرخی را اعالم می کند 
و اقتصاد کشور خودش را با آن 
نرخ هماهنگ می کند و واردات 
و صادرات هم بر همان اساس 
انجام می ش��ود. دیگر این گونه 
نخواهد بود که دالل ها یک شبه 
ب��ه خاطر یک تنش سیاس��ی 
بین ای��ران و غرب یا به خاطر 
یک اجرای یک دس��تور العمل 
اقتصادی، نرخ ارز را وارد بازی 
قیمت کنن��د و افزایش دهند. 
در واقع با تک نرخی شدن ارز 
حربه دالل بازی از دست افراد 
سفته باز خارج می شود و فقط 
وارد  واقعی  مصرف کنن��دگان 

بازار ارز می ش��وند و هیچ کس 
به چشم کسب سود به بازار ارز 

نگاه نخواهد کرد.

یک تجربه شکست خورده
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
سیاس��ت  می گوید:  ب��اره  این 
هم��ه  در  نرخ��ی  چن��د  ارز 
کش��ورهایی که تاکنون آن را 
اجرا کرده اند، شکست خورده 
است. ونزوئال و آرژانتین نمونه 
بارزی از کش��ورهایی هستند 
ک��ه ب��ه دلی��ل ناکارآم��دی 
سیاس��ت ارز چن��د نرخی آن 
را کنار گذاش��تند و توانستند 
ب��ا ارز تک نرخ��ی، ثب��ات را 
خ��ود  ارزی  بازاره��ای  ب��ه 

باز گردانند.
وی اف��زود: ارز چند نرخی 
در ذات خ��ودش فس��اد پرور 
اس��ت. مثال در بخش واردات 
کااله��ای مصرف��ی و م��وارد 
نیاز م��ردم به دلی��ل واردات 
این کاالها با نرخ های اس��می، 
ع��ده ای ب��ا اس��تفاده از رانت 
بیش��تری  وارداتی  مجوز های 
به دس��ت می آورند و به سود 

بادآورده ای می رسند.
در صورت��ی ک��ه ب��ا چن��د 
زمین��ه  ارز  ش��دن  نرخ��ی 
ای��ن  کاذب  سودس��ازی های 

چنینی از بین خواهد رفت . 
این کارش��ناس تاکید کرد: 

دولت ب��رای اینک��ه بتواند در 
نظ��ام چن��د نرخی، ن��رخ ارز 
را کنت��رل کن��د مجب��ور ب��ه 
تزریق م��داوم ارز اس��ت. این 
هزینه س��ازی ها ب��ا تک نرخی 
شدن ارز از بین می رود و بانک 
مرک��زی مجب��ور نخواهد بود 
برای مهار عطش س��فته بازها، 

ارز را به بازار تزریق کند.
وی اظهار کرد: یکی از دالیلی 
ک��ه موجب ش��ده، دولت ها با 
ارز تک نرخی  وجود محسنات 
همیش��ه از اج��رای آن طفره 
ش�ک�ست خورده  تجربه  بروند 
س��ال های قبل است. پیش از 
این یک ب��ار در س��ال 72 ارز 
در ایران تک نرخی ش��د اما در 
م��دت کوتاه دوب��اره به حالت 
علت  برگش��ت،  نرخ��ی  چند 
آن هم سیاس��ت های نادرست 
واردات��ی در این زمینه بود که 
به شکست تک نرخی شدن ارز 

منجر شد.
اما در شرایط فعلی می توان 
امی��دوار ب��ود ک��ه با توجه به 
نتای��ج مذاکرات هس��ته ای و 
اعالم توافق در آینده نزدیک، 
س��ال 94 ب��ازار ارز و واردات 
و ص��ادرات کاال به یک ثبات 
نسبی برس��ند و به دنبال آن 
بان��ک مرکزی ای��ن مجال را 
خواهد یافت، که به تک نرخی 

شدن ارز بپردازد.

وعده ای که در سال 93 محقق نشد

تک نرخی شدن ارز، چشم به راه سال 94

پیش نی��از تخصی��ص بهین��ه، 
شفافیت و تقارن اطالعاتی است . 
اگر ساز و کار بازار به درستی کار 
کند نیازی به دخالت دولت ها در 
جه��ت تخصیص منابع اطالعاتی 
نخواه��د ب��ود . به عبارت دیگر در 
تئوری ه��ای جدی��د نقش دولت 
حداقل��ی می ش��ود و ای��ن ب��ازار 
اس��ت ک��ه براس��اس تخصیص 
بهینه به س��مت توس��عه حرکت 
می کن��د . ام��ا در زمان های��ی که 
س��اختار بازار شکست می خورد، 
دولت ورود می کند . البته در این 
زمین��ه اختالفات بس��یاری بین 
تئوریسین های مختلف اقتصادی 
وجود دارد و برخی صاحب نظران 
بر این عقیده هس��تند که در آن 
زمان نیز دولت نباید دخالت کند 
و اجازه دهد بازار خودش این کار 

را انجام دهد.
ب��ه لح��اظ دی��دگاه اقتص��اد 
کالن، تخصی��ص بهین��ه مناب��ع 
یک��ی از وظایف و نقش های مهم 
بازاره��ای مالی اس��ت . موضوعی 
ک��ه ب��ه آن کارای��ی تخصیص��ی 
گفته می شود . کارایی تخصیصی 
دارای پیش ش��رط هایی است که 
از م��وارد آن می ت��وان به کارایی 
اطالعات��ی اش��اره ک��رد . کارایی 
اطالعات��ی ب��ه آن معناس��ت که 
اطالع��ات به صورت مس��اوی و با 
س��رعت بس��یار زی��اد در اختیار 
همگان قرار داش��ته باشد . مفهوم 
آن ب��ه این معناس��ت ک��ه نباید 
اطالع��ات در اختی��ار فرد خاصی 
باش��د و دیگران از این اطالعات 
محروم شوند . اما گاهی عده ای در 
این زمینه سوءاستفاده می کنند و 
به انتش��ار اخبار نادرست یا بهتر 
بگوییم شایعه می پردازند . به طور 

طبیع��ی هر اطالع��ات صحیح یا 
ناصحیح با هدف یا اهداف خاصی 
منتش��ر می شوند و عمدتا نیز در 

مورد منافع اقتصادی هستند.
به اطالعاتی موثق گفته می شود 
که دارای منبع معلوم و اثربخش��ی 
مشخص باش��د . عمدتا تشخیص 
چن��دان  کار  موث��ق  اطالع��ات 
پیچی��ده ای نیس��ت و در عرص��ه 
اقتصادی اغلب اطالعات صحیح از 
منابع مشخص منتشر می شوند . در 
شایعه نسبت به منبع خبر آگاهی 
وجود ندارد یا منبع خبر مشخص 
نیس��ت یا اگر هم آن خبر از سوی 
منبعی مشخص منتشر شده است، 
آن منبع صحت خبر مربوط را تایید 

نمی کند . 
به ط��ور کل��ی می ت��وان گفت 
ش��ایعه خبری اس��ت که ش��کل 
موثق ندارد و معموال به صورت اما 
و اگر و احتمال مطرح می ش��ود . 
به ط��ور مث��ال انتش��ار خبرهایی 
چ��ون »دالر در روزه��ای آینده 
گ��ران می ش��ود« را ب��دون آنکه 
منبع آن مش��خص باشد می توان 
ش��ایعه دانست . این خبرها عمدتا 
از منابع نامشخص مختلف منتشر 
می شود . همان طور که گفتم این 
خبره��ا اه��داف مختلف��ی چون 
دس��تیابی به مقاصد اقتصادی را 

دنبال می کنند.
متاس��فانه دامن��ه اثرگ��ذاری 
ش��ایعات در بازارهای مالی کشور 
بسیار وسیع است . چراکه جریان 
اطالع��ات در بازارهای ما جریان 
صحیحی نیست . زمانی که جریان 
اطالعات صحیح نباشد پدیده ای 
در بازاره��ای مالی رخ می دهد به 

نام عالمت دهی یا سیگنالینگ.
دلیل اصلی پدیده س��یگنالینگ 
وجود اطالعات غیرمتقارن در بازار 

اس��ت . در ای��ن حالت چ��ون افراد 
نمی دانند در محیط اطراف ش��ان 
- ح��اال می تواند بن��گاه اقتصادی 
باش��د یا هر فض��ای دیگری- چه 
می گ��ذرد، از بخش ه��ای مختلف 
اطالع��ات پخش ش��ده از مناب��ع 
نامش��خص، برداشت های شخصی 
انجام می دهند . در رابطه با مذاکرات 
هس��ته ای نیز این مس��ئله صدق 
می کند . به دلیل آنکه ما از واقعیت 
مذاکرات اطالعی نداریم و این اخبار 
برای ما مهم اس��ت از صحبت های 
مطرح شده توسط مذاکره کنندگان 
و مس��ئوالن ام��ر، برداش��ت هایی 
انج��ام می دهیم که ممکن اس��ت 
برداشت های صحیحی نباشند ولی 
به هرحال بر بازارهای مالی اثرگذار 
است . به عبارت دیگر در این مواقع 
بر اثر عدم تقارن اطالعات سیگنال 

شکل می گیرد.
آنچ��ه در حال وقوع اس��ت به 
میزان شفافیت خبر بازمی گردد . 
اگر جریان اطالعات صحیح باشد 
و اف��راد جامعه به منابع رس��می 
ک��ه خبرها در هریک از عرصه ها 
منتشر می کنند، اطمینان داشته 
باش��ند، باع��ث می ش��ود عموم 
جامع��ه در انتظ��ار اعالم اخبار از 
س��وی مراجع رس��می باش��ند و 
به ش��ایعات توجه��ی نمی کنند . 
ام��ا زمانی که جری��ان اطالعات 
صحیح نباش��د اف��راد به دریافت 
س��یگنال ها عالقه پیدا می کنند 
و نق��ش ش��ایعات در جریان های 
اطالعاتی پررنگ تر خواهد ش��د . 
بنابرای��ن ه��ر چه اخب��ار با دقت 
و صحت کمتری منتش��ر ش��ود 
نقش ش��ایعات پررنگ تر خواهد 
ش��د که طبیعتا تاثیر بیش��تری 
ب��ر ب��ازار می گذارد . بای��د توجه 
داش��ت نهادهایی که خودش��ان 

مصرف کنن��ده اطالعات و دارای 
منافع اند از اطالعات مختلفی که 
در حال انتشار هستند نیز شروع 
ب��ه گرفتن اطالعات می کنند . در 
ای��ن بی��ن برخی افراد ب��ا تولید 
اطالعاتی که خودش��ان درس��ت 
کرده ان��د، منفع��ت می برند . این 
اطالع��ات ممکن اس��ت صحیح 
نباش��د اما با توجه به منافعی که 
برای انتش��اردهنده دارد، آنها به 
انتش��ار این گونه اخبار که به آن 
شایعه می گویند، اقدام می کنند.

این مسئله بیشتر در سایت های 
خبری، خبرگزاری ها، شبکه های 
اجتماعی، ش��رکت های مش��اور 
س��بدگردانی،  س�رمای�ه گذاری، 
تامین س��رمایه ها و هلدینگ های 
بزرگ دیده می شود . این موسسات 
در همه دنیا به تولید اخبار غلط و 

شایعات متهم هستند.
در ای��ن رابط��ه بای��د بر میزان 
تاثیرگ��ذاری نهاده��ا در جامعه 
توج��ه ک��رد . در بی��ن نهادهای 
اقتصادی بانک ها بیشتر در کانون 
توجه قرار دارند و مردم نیز با این 
نهادها س��ر و کار مستقیم دارند . 
هر چه میزان تاثیرگذاری نهادی 
در جامعه بیشتر باشد و اطالعات 
صحیح پیرامون آنها کمتر منتشر 
ش��ود، به همان تناسب بیشتر در 
مع��رض تولید اطالع��ات غلط یا 
ش��ایعات قرار می گیرد . می دانیم 
که در س��ال های اخیر نظام پولی 
و بانکی کشور با مشکالتی مواجه 
اس��ت و در مقاب��ل مس��ئوالن 
شفاف س��ازی انج��ام نمی دهند . 
خبرهای سوءاستفاده های مالی و 
اختالس ها هم باعث ش��ده مردم 
نس��بت ب��ه حوزه پول��ی و بانکی 
کش��ور بی اعتم��اد ش��وند . مردم 
ح��س کرده اند درب��اره وضعیت 

ح��وزه پول��ی و بانک��ی اطالعات 
درس��ت و دقی��ق ب��ه آنه��ا داده 
نش��ده اس��ت، از این رو خبرهای 
غیررس��می و ش��ایعات کم ک��م 
دارای اعتبار می شوند و در نتیجه 
وقتی ش��ایعه ای در عرصه بانکی 
منتش��ر می شود طبیعی است که 
اثرپذی��ری و نفوذ باالیی داش��ته 
باشد و حتی افراد بدون آنکه فکر 
کنند آیا منبع خبر موثق است یا 
خیر، س��ریعا آن ش��ایعات را باور 
می کنند . متاس��فانه در کشور ما 
مقامات و مس��ئوالن اقتصادی به 
این مسئله توجه نمی کنند که با 
مردم ش��فاف س��خن بگویند تا از 
ورود ش��بکه های غیررسمی برای 

اطالع رسانی جلوگیری کنند.
در کشورهای پیشرفته دنیا این 
مس��ئله دیگر پذیرفته شده است 
که باید حاکمیت ها اطالع رسانی 
به وی��ژه در عرصه ه��ای اقتصادی 
را به ص��ورت کام��ل انجام دهند . 
چراک��ه اگ��ر ای��ن کار ص��ورت 
نگیرد شبکه های غیررسمی وارد 
عرصه اطالع رس��انی خواهند شد 
و اخب��ار پیرامون موضوع مربوط 
را ه��ر طور که بخواهند منتش��ر 
می کنن��د . از طرفی دولت ها باید 
بدانن��د زمانی که اطالع رس��انی 
درس��ت صورت نگیرد، مردم راه 
دستیابی به اخبار را به هر طریقی 
پیدا خواهند کرد.در مقابل امکان 
جه��ت دار و منفعت طلبانه بودن 
اخب��ار رخ می ده��د و ب��ه همین 
س��ادگی راه ب��رای ش��ایعات باز 
می ش��ود . متاس��فانه اطالعات و 
اطالع رس��انی ب��ا وج��ود اهمیت 
زی��ادی ک��ه در دنیای امروز دارد 
از سوی مسئوالن کشور، به خوبی 

درک نشده است.
اقتصادنیوز

اثر سوء اطالعات غیرمتقارن بر بازارهای مالی
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گزارش 2

خبرنــامه

حذف دالر در مبادالت چین و 
روسیه از هفته آینده

مقامات ارزی روسیه اعالم کردند از روز 17 مارس 
س��ال جاری توافق نامه اس��تفاده از روبل و ین را در 
مبادالت تجاری روسیه و چین اجرایی خواهند کرد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، آندری شمتوو، 
معاون مرکز مبادالت ارزی مس��کو اعالم کرد اس��تفاده 
چین و روسیه از روبل و ین در مبادالت تجاری دو جانبه 
دو کش��ور از هفته آینده آغاز خواهد ش��د. وی ادامه داد 
این امید وجود دارد تا با اتخاذ سیاس��ت هایی، ریس��ک 
اس��تفاده از این دو ارز بین المللی توس��ط س��رمایه داران 
کاهش یافته و استفاده از روبل و ین در مبادالت تجاری 
دو کش��ور، حجم مبادالت دو جانبه روس��یه و چین را 
افزای��ش ده��د. وی ادام��ه داد اخیرا گردش مالی ین به 
10 برابر افزایش یافته است.مرکز مبادالت ارزی مسکو 
امی��دوار اس��ت اجرای این توافق نام��ه به گونه ای صورت 
گی��رد که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان به اس��تفاده 
از ای��ن دو ارز گرای��ش پی��دا کرده و مبادالت تجاری دو 
کشور روند افزایشی را در پیش گیرد. ماه هاست که دو 
کشور چین و روسیه از تصمیم خود برای حذف دالر از 
مبادالت تجاری خود خبر داده اند . دو کشور در ماه اکتبر 
سال گذشته میالدی توافق نامه حذف دالر و استفاده از 
ارزهای مالی را در مبادالت دو جانبه به امضا رسانده اند. 
در این مدت دولت ها و بانک های مرکزی دو کش��ور با 
تش��کیل کارگروه هایی سیاس��ت ها و راهکارهای الزم را 
ب��رای اج��رای این تصمیم تدوی��ن کرده اند. این اقدام با 
هدف کاهش وابس��تگی دو کش��ور به دالر و دور ش��دن 

از سلطه مالی و اقتصادی غرب صورت گرفته است.

اسکناس نو در پیشخوان بانک ها
با وعده بانک مرکزی مبنی بر توزیع اسکناس های 
نو شب عید از امروز شعب منتخب بانک های تعیین 

شده به نیاز متقاضیان پاسخ خواهند داد.
به گزارش ایسنا، هر ساله با نزدیک شدن به روزهای 
پایانی سال درکنار تمامی حجم کاری بانک ها، توزیع 
اسکناس نو بین مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. براین اساس بانک مرکزی که در یک هفته مانده 
به آغاز سال جدید فرمان توزیع اسکناس بین بانک ها 
را صادر کرده، حدود 600 میلیارد تومان اس��کناس 
ن��و را در ته��ران و بی��ن 800 تا 1000 میلیارد تومان 
هم در سایر شهرستان ها در اختیار بانک های منتخب 
ق��رارداده ت��ا به متقاضیان بپردازن��د. اما بنا بر تاکید 
بان��ک مرک��زی بانک های پاس��ارگاد، صادرات، ملت، 
اقتصادنوی��ن، مل��ی، کارآفرین و پس��ت بانک از فردا 
درش��عب منتخب خود به توزیع اس��کناس نو اقدام 
ک��رده و از ه��ر نوع اس��کناس حداکثر 100 برگ در 

اختیار متقاضی قرار خواهند داد . 

ادامه روند نزولی طال
ط��ال در راه ثب��ت دومی��ن هفت��ه اف��ت پ��س از 
طوالنی ترین افت در 17 س��ال اس��ت . سرمایه گذاران 
همچنان به دنبال سرنخی از زمان افزایش نرخ بهره 
بانک فدرال آمریکا هستند و روند قیمت دالر هم در 

باالترین محدوده  یک دهه گذشته قرار دارد.
ب��ه گ��زارش »اخب��ار بانک« به نق��ل از بلومبرگ، 
اونس ش��مش تحویل فوری به وقت محلی س��نگاپور 
0.4 درصد بیشتر بالغ بر 11۵7.89 دالر بود . قیمت ها 
روز پنجشنبه نهمین روز افت را پشت سر گذاشتند 
که طوالنی ترین روند افت از سال 1998 است . بدین 
ترتیب این هفته 0.8 درصد کاهش قیمت برای طال 
به ثبت خواهد رسید .  هفته گذشته طال اندوخته های 
سال 201۵ را در نتیجه فراتر از انتظار بودن اطالعات 
اشتغال در آمریکا و تقویت احتمال افزایش نرخ بهره 
را برای نخستین بار از سال 2006 از دست داد و در 
مقابل دالر تقویت ش��د .  در کمکس نیویورک طالی 
تحویل ماه آوریل 0.4 درصد باالتر با مبلغ 11۵6.90 
دالر در هر اونس مبادله شد اما همچنان دومین هفته 

افت قیمت را به ثبت خواهد رساند . 

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل 
بانک های دولتی:

نرخ سود سالیانه 19 تا 20 درصد 
معقول  است

رییس ش��ورای هماهنگ��ی مدیران عامل بانک های 
دولتی میانگین قیمت تمام ش��ده پول در بانک های 
خصوص��ی و دولت��ی را 22 درص��د اعالم کرد و گفت: 

نرخ سود یک ساله 19 تا 20 درصد معقول است.
عبدالناصر همتی، درگفت وگو با ایرنا در پاسخ به این 
پرس��ش که چرا الزاما نرخ س��ود تسهیالت بانکی تا این 
حد در سیستم بانکی ما باال است، افزود: به دلیل اینکه 
 قیم��ت تمام ش��ده پول در بانک ه��ای خصوصی حدود 
23 درصد و قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی که 
بهترین آن بانک ملی است، حدود 19 درصد و مفهوم آن 
این است که اگر بخواهیم میانگین قیمت تمام شده پول 
را در بانک های خصوصی و دولتی در نظر بگیریم همان 
22 درصد است ، یعنی بانک ها اگر با نرخ 22 درصد به باال 
تسهیالت بدهند سود می کنند و اگر زیر نرخ 22 درصد 
تسهیالت بدهند به سمت زیان می روند . در این وضعیت 
بانک ه��ا چ��ه باید بکنند؟ در واقع بانکی که قیمت تمام 
شده پولش 22 یا 23 درصد است، نمی تواند عمال 1۵  یا 
18 درصد تسهیالت بدهد. همتی در پاسخ به این پرسش 
که آیا فکر می کنید در سال آینده نرخ سود سپرده های 
بانک��ی کاه��ش پیدا کند یا خیر، اظهار کرد: بنده معتقد 
هس��تم که نرخ س��ود سپرده ها باید پایین بیاید، چرا که 
با کاهش تورم و پایین آمدن آن نرخ س��ود 22 درصد 
توجیه ندارد و به نظر من نرخ سود یک ساله 19 تا 20 
درصد معقول اس��ت . البته به ش��رط آنکه بانک مرکزی 
اع��الم کند ظرف یک س��ال آین��ده انتظارات تورم را در 
حد 16 و 17 درصد ببیند، نرخ س��ود 19 تا 20 درصد 
منطقی اس��ت و ش��رط مهم دیگر آن کنترل و نظارت 
جدی بانک مرکزی بر موسس��ات مالی و اعتباری اس��ت 
که مجوز مناس��ب ندارند و خارج از حیطه نظارت بانک 

مرکزی هستند.

نرخنــامه

بانکنامه

سکه 942,000 تومان
 صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
3,329 توم��ان و ه��ر قطعه س��که تمام بهارآزادی طرح 

جدید را 942,000 تومان تعیین کردند.
هر یورو در بازار آزاد 3,۵67 و هر پوند نیز با ۵,073 

تومان قیمت خورد.
همچنی��ن ه��ر نیم س��که ۵0۵,000 و هر ربع س��که 

272,000 تومان فروخته شد.
هر سکه یک گرمی 182,۵00 تومان خریدوفروش شد 
و هر گرم طالی 18 عیار 9۵,021 تومان قیمت خورد.
هر اونس طال در بازارهای جهانی 11,۵67 دالر بود.

قیمت )تومان(نوع ارز 

3,329دالر آمریکا

3,۵67  یورو

911 درهم امارات

1,30۵ لیر ترکیه

۵۵0یوان چین

27 ین ژاپن

911ریال عربستان

۵6روپیه هند

96۵رینگت مالزی

11,1۵0دینار کویت

3,3۵0فرانک سوییس

۵,073پوند انگلیس

2,700دالر کانادا

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال 

قیمت)تومان(عنوان

 ۵67 ,11دالر  اونس طال

41,200مثقال طال

9۵,021طالی 18 عیار

934,000 سکه طرح قدیم

942,000 سکه طرح جدید

۵0۵,000    نیم سکه

272,000   سکه ربع

182,۵00  سکه گرمی

تصویب اساسنامه جدید موسسه 
اعتباری کوثر 

با سلب حق تقدم از سهامداران موسسه اعتباری کوثر 
از 3 هزارمیلی��ارد ری��ال به 6 هزار میلیارد ریال س��هام 
این موسسه در سال 94 در بورس عرضه خواهد شد.

به گزارش اخبار پولی مالی، مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام موسسه اعتباری کوثر با حضور 84درصد 
سهامداران روز پنجشنبه 21  اسفند ماه سال 93 ساعت 
10در محل س��الن اجتماعات موسس��ه اعتباری کوثر 
ب��ا محوری��ت ارائه گ��زارش هیات مدی��ره و اظهارنظر 
حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش 
س��رمایه از 3هزار میلیارد ریال به 6هزار میلیارد ریال، 
تصمیم گی��ری در خصوص افزایش س��رمایه و تصویب 
اساس��نامه جدید شرکت )اساسنامه نمونه ابالغی بانک 
مرک��زی( و همچنی��ن مجمع عمومی به طور فوق العاده 
صاحبان سهام موسسه اعتباری کوثر نیز ساعت 11 با 
محوریت انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره 
و تعیین میزان حق حضور اعضای غیر موظف برگزار شد.

حمایت مالی بانک شهراز پروژه های 
انرژی پاک

 مدیر عامل بانک شهر گفت: این بانک از پروژه هایی 
با محوریت انرژی پاک، حمایت مالی خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ش��هر، دکتر حس��ین 
محمدپورزرندی در حاش��یه افتتاح نخس��تین اتوبانک 
بانک ش��هر در تهران با اش��اره به راه اندازی این طرح 
به طور همزمان در تهران و چهار شهر دیگر اظهار کرد: 
یک��ی از اه��داف مهمی که بانک ش��هر با جدیت دنبال 
می کند، توس��عه بانک��داری الکترونیک و ارائه خدمات 
مطمئن به شهروندان است که اتوبانک ها نیز در جهت 
تامین آسایش و امنیت شهروندان به ویژه در زمان های 
خلوت در ساعات شب طراحی شده است تا بتوانند بدون 
خروج از خودروی شخصی خود ، از خدمات دستگاه های 

کارتخوان بهره مند شوند . 

 حمایت بانک ملی ایران
از تولید و اشتغال

بانک ملی ایران در یک س��ال گذش��ته در بخش های 
مختلف اقتصادی در راستای حمایت از تولید، اشتغال 
و حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر و نیازمند به کمک های 

مالی، تسهیالت گوناگون پرداخت کرد.
 این تس��هیالت ش��امل سرمایه در گردش در حمایت 
از تولی��د و اش��تغال، تس��هیالت اعطایی ب��ه بنگاه های 
زود ب��ازده، تس��هیالت قرض الحس��نه خود اش��تغالی و 
مشاغل خانگی، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه 
جهیزیه، بهس��ازی و نوس��ازی مسکن روستایی و بافت 
فرسوده شهری، تسهیالت مشارکت مدنی و تهیه لوازم 
خانوارها، تسهیالت مسکن ایثارگران، تسهیالت فروش 
اقساطی خرید کاالهای مصرفی با دوام و سایر بخش ها 
نظیر تس��هیالت خرد و تس��هیالت اعالی��ی در اجرای 

طرح ها، پروژه ها و… است.

نسیم نجفی

سعید اسالمی بیدگلی
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 ایجاد صنایع در مناطق مرزی
از سیاست های دولت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاش��یه بازدید از 
مرز رس��می خسروی از توابع شهرستان قصرشیرین 
با کش��ور عراق گفت: ایجاد صنایع در مناطق مرزی 

از سیاست های دولت تدبیر و امید است.
ب��ه گزارش ایرن��ا محمدرضا نعم��ت زاده در جمع 
مدیران دس��تگاه های اجرایی استان کرمانشاه افزود: 
در ص��ورت تحق��ق این مهم عالوه ب��ر افزایش روند 
ص��ادرات، معضل بیکاری به وی��ژه در مناطق مرزی 

رفع خواهد شد.
وی ب��ر لزوم تهی��ه و تدوین نظ��ام نامه تجاری 
ب��ا هدف ارائ��ه آموزش های علم��ی و تخصصی به 
تجار و بازرگان��ان تاکید و تصریح کرد: در صورت 
اجرایی شدن این امر بسیاری از مشکالت فراروی 
تج��ار و بازرگان��ان در بخش ه��ای مختلف مرتفع 

می شود.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: مش��وق های 
سرمایه گذاری بخش خصوصی عامل مهمی در بحث 
ایجاد و احداث صنایع به ویژه در مناطق مرزی است.

نعم��ت زاده اظه��ار ک��رد: قرار اس��ت بخش��ی از 
اعتب��ار الزم ب��رای ارائه تس��هیالت یا مش��وق های 

سرمایه گذاری از محل یارانه ها تامین شود.
وی اظهار کرد: سیاس��ت های دولت بر این اس��ت 
که اس��تانداران در مرزهای ش��رقی و غربی نماینده 
تام االختیار دولت باشند و مشکالت و موانع فراروی 
صنع��ت و معدن را با تصمی��م گیری های خود رفع 

کنند.
وی با اشاره به طرح تصویب قصرشیرین به منطقه 
آزاد تجاری گفت: سیاس��ت بر این اس��ت تا مناطق 
آزاد در مرزهای آبی کشور ایجاد شود اما با توجه به 
ظرفیت باالی این شهرستان مرزی و وجود مرزهای 
خسروی، پرویزخان و سومار امید است تا با استفاده 
از این ظرفیت ها منطقه قصرشیرین را به منطقه آزاد 

تجاری تبدیل کنیم.
وی ظرفیت قصرش��یرین را در ام��ر صادرات کاال 
مطل��وب ارزیاب��ی کرد و گف��ت: عراق بازار بس��یار 
مناس��بی برای صادرات کاالهای ایرانی است و باید 
از تمامی ظرفیت ها برای صادرات به ش��کل مطلوب 

استفاده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه به 
قصرش��یرین از مرزهای رسمی پرویزخان، خسروی 
و ش��هرک صنعتی این شهرستان بازدید کرد که در 
این س��فر ابراهیم رضایی بابادی استاندار کرمانشاه، 
حس��ینی نماین��ده م��ردم قصرش��یرین در مجلس 
شورای اسالمی و مسئوالن استانی و شهرستانی وی 

را همراهی کردند.
شهرس��تان مرزی قصرش��یرین در غرب اس��تان 
کرمانش��اه 186 کیلومتر با عراق مرز مش��ترک دارد 
که در امت��داد این مرز دو معبر رس��می پرویزخان 
و خس��روی اس��ت و مبادالت اقتص��ادی، تجاری و 
صادرات کاال به اقلیم کردس��تان و حکومت مرکزی 

عراق از این دو مرز انجام می شود.
بیش از 51 درصد کاالهای صادراتی ایران به عراق 
از طریق م��رز پرویزخان به حوزه اقلیم کردس��تان 

انجام می شود.
م��رز خس��روی در فاصل��ه 20 کیلومتری ش��هر 
قصرش��یرین و هم م��رز با حوزه عرب��ی و حکومت 
مرکزی ع��راق دارای بزرگ ترین پایان��ه بین المللی 
خاورمیانه با ظرفیت تردد روزانه 10 هزار نفر مسافر 

و زائر است.
روزانه 200 کامیون انواع کاالهای صادراتی از مرز 

خسروی به عراق صادر می شود.
قصرش��یرین در غرب استان کرمانشاه بیش از 27 

هزار نفر جمعیت دارد.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران از پرداخت 
تمام حق و حقوق خس��ارت دیدگان طرف 
قرارداد بیمه توس��عه توس��ط این ش��رکت 

بیمه ای خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، محم��د امراللهی، 
مدیرعامل ش��رکت بیمه ای��ران با تاکید بر 
اینکه بیمه ایران متعهد ش��ده است دیون 
بیمه توسعه به مردم را پرداخت کند، گفت: 
کارمندان بیمه ایران در شرکت بیمه توسعه 
مستقر شده اند تا در اسرع وقت پرونده های 
خس��ارتی و زیان دی��دگان بیمه توس��عه را 
رس��یدگی و پرداخت کنن��د.  وی در ادامه 
با بی��ان اینکه چک های زی��ان دیدگان در 
حال پرداخت است، افزود: با توجه به اینکه 
سررس��ید انبوهی از چک های بیمه توسعه 
روز چهارش��نبه بوده است، زیان دیدگان به 
دفتر مرکزی بیمه توس��عه مراجعه کرده اند 
که ب��ا مدیریت بیم��ه ایران، رس��یدگی ها 
س��رعت گرفت��ه و چک های متض��رران در 
حال پرداخت است.  امراللهی اضافه کرد: از 
همه زیان دیدگان می خواهیم برای دریافت 
اطالعات زمان پرداخت خس��ارت به سایت 
بیمه ایران مراجعه کنند و از ازدحام دوباره 
بپرهیزند تا فرصت کافی برای رس��یدگی و 

پرداخت مطالبات آنها را داشته باشیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه اولویت رس��یدگی با 

پرونده کس��انی اس��ت که به خاطر دیه به 
زن��دان افتاده ان��د، گفت: 87 نف��ر به خاطر 
وجه دی��ه در زندان به س��ر می برند که بنا 
داریم تا قبل از آغاز س��ال جدید خس��ارت 
آنه��ا را پرداخت کنیم تا س��ال جدید را در 
کنار خانواده هایشان باشند.  امراللهی درباره 
مبلغ زیان دیدگان��ی که هم اکنون در زندان 
به سر می برند هم افزود: با توجه به تعهدی 
که بیمه توسعه داشته و سال های مختلفی 
که ط��ی آن اتفاق های منته��ی به دریافت 
دیه صورت گرفته و ب��ا توجه به اینکه نرخ 
دی��ه مبالغ متفاوت اس��ت، نمی ت��وان رقم 
دقیقی را بیان کرد. وی گفت: در یک هفته 
اخیر بیمه ایران با اس��تقرار در شرکت بیمه 
توس��عه اولویت کاری خود را رس��یدگی به 
زیان دیدگان ش��رکت بیمه توسعه قرار داده 
است تا در رسیدگی به پرونده های متضرران 
تسریع ش��ود. امراللهی افزود: چک هایی که 
در دس��ت مردم بوده، دست به دست شده 
اس��ت و ما باید از اصالت آن چک ها مطلع 

شویم و بعد رسیدگی کنیم. 
مدیرعام��ل ش��رکت بیمه ای��ران گفت: 
تعدادی از پرونده های خس��ارت دیدگان که 
آماده اقدام است در دو روز آینده رسیدگی 
خواهد شد که قابل توجه و حدود پنج هزار 

نفر است.

مدیرعامل بیمه ایران خبر داد

 پرداخت کامل مطالبات خسارت دیدگان بیمه توسعه

 گردشگرانی که می خندند،
خنده تمام را

ب��ا کاه��ش ارزش روب��ل در برابر ی��ورو، مدیران 
گردش��گری روس��یه از گردش��گران اروپایی دعوت 
می کنن��د ک��ه به روس��یه بیایند و ب��ا هزینه کمتر، 
خدم��ات بیش��تر دریافت کنند و بیش��تر هم خرید 

کنند. 
در برنامه گردش��گری روسیه پس از کاهش ارزش 
روبل ش��عار دیگری هم برای گردش��گران روس در 
نظر گرفته ش��ده؛ تنها مقصد ارزان، کشور خودمان 

است. 
در ای��ران هم پس از س��قوط س��ریع ارزش ریال 
در براب��ر دالر و یورو به یک س��وم آنچه بود جمعیت 
گردش��گران ایرانی که در پنج س��ال اخیر مقصدی 
جز س��فر داخلی نمی توانند داش��ته باشند بیشتر از 

پیش شد. 
س��فرهای داخلی هم البته به طور نس��بی چندان 
کم هزین��ه نیس��ت و قیمت توره��ا و هتل ها و حتی 
بهای بنزین بر تصمیم گیری اغلب مردم برای س��فر 

اثر می گذارند. 
ش��اید وقت آن رس��یده باش��د که ب��دون تالش 
ب��رای از بین بردن جاذبه س��فرهای پ��رزرق و برق 
بتوان از پروژه های آس��ان گردش��گری سخن گفت؛ 
س��فرهایی در میان مردم، با هزین��ه ای تقریبا برابر 
 ب��ا آنچ��ه در روزه��ای معم��ول می گ��ذرد و حتی 

کمتر از آن. 
زندگی با مردمان س��اکن در دنیای طبیعی امروز 
در زمره بوم گردی یا اکوتوریسم طبقه بندی می شود. 
براساس تعریف رسمی در سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری، اکوتوریس��م هر نوع 
گردش��گری اس��ت که به طبیع��ت مربوط باش��د، 
به طوری که انگی��زه اصلی در این نوع گردش��گری، 
بهره من��دی از جذابیت ه��ای طبیعی ی��ک منطقه، 
ش��امل ویژگی های فیزیکی و فرهنگ بومی باش��د 
و گردش��گر پس از مش��اهده جذابیت ها بدون اینکه 
خلل��ی در آن وارد ی��ا آن را تخریب کن��د، به خانه 

خود برگردد. 
در ای��ن ن��وع گردش��گری، به وی��ژه اکوتوریس��م 
روستایی و عشایری که تجربه زندگی با مردم بومی 
و به س��بک آنها هدف سفر اس��ت، دو رویکرد کامال 

دور از هم وجود دارد. 
در یک رویکرد نوع زندگی طبیعی -روس��تایی یا 
عشایری- به چش��م جاذبه بی نظیر عصر تکنولوژی 
یاد می شود که در بازار مدرنیته و زندگی آمیخته با 
مجاز، زندگی طبیعی را در معرض دید گردش��گران 

قرار می دهد. 
در این رویکرد گردش��گران روس��تایی و عشایری 
زائران پس��ت مدرنی هستند که اصالت معنایی خود 
را در چش��م اندازهای فرهنگی مناطق روس��تایی و 

عشایری جست وجو می کنند. 
در رویک��رد دیگ��ر ام��ا بوم گردی و گردش��گری 
طبیع��ی تجربه ای زمان دار از انتق��ال زندگی از یک 

محیط به محیط دیگر است. 
برای گردش��گری، به ویژه در نوروز، الزم نیس��ت 
ب��ه جاهایی برویم که برای ورود بلیت می فروش��ند، 
هزینه های خیره کنن��ده در ازای کرایه محل خواب 
و اقام��ت می گیرند ی��ا پدیده هایی از جنس عجایب 

هستی در مقصد منتظرمان باشند. 
در این نوع گردشگری توجه به ظرفیت های مقصد 
باعث می شود که گردشگران پیکره زیستی کشور را 
به طور خودکار از هجوم گردشگران به نقاطی معین 
و رشد غده ای برخی مقاصد گردشگری ایمن کنند. 
این خود ایمنی در گردش��گری در همان تعریف به 
دس��ت می آید؛ انتقال زندگی از یک محیط به محیط 
دیگر. چنان که کسی که محیط زندگی خود را تخریب 
ی��ا آلوده نمی کند، نمی تواند مح��ل تازه زندگی خود 
را ه��م تخریب یا آلوده کند. کس��ی در محل زندگی 
طبیعی خود س��عی نمی کند به رخ دیگران بکشد که 
از یک جای دیگر، از یک جای اصل تر، از یک شهر یا 

از یک فرهنگ دیگر آمده است. 
گردش��گران در ای��ن انتق��ال چن��د روزه زندگی، 
لباس ه��ای تمی��ز ام��ا س��اده و ب��دون زرق و برق 
می پوشند؛ لباس هایی با رنگ های جاری در طبیعت 
که توجه بیش از حد م��ردم محلی را به خود جلب 

نکنند. 
آنه��ا عین��ک دودی نمی زنن��د، دور گ��ردن خود 
شال های تزیینی نمی پیچند، دستمال سر نمی بندند 
و کفش ه��ای گران قیم��ت نمی پوش��ند، ام��ا توجه 
می کنند که پیاده روی در محیط طبیعی، کوه باشد 

یا صحرا، به کفشی مقاوم نیاز دارند. 
همراه نداشتن وس��ایل غیر ضروری باعث می شود 
که جامعه میزبان موج حس غریبگی و برتری جویی 

از گردشگر دریافت نکند. 
تنها ب��ه این خاطر ک��ه مقاومت ب��دن میزبان با 
میهمان��ان در برابر ش��رایط طبیعی متفاوت اس��ت 
و ب��ه اصطالح ام��کان دارد گردش��گر »آب به آب« 
ش��ود، همراه داشتن مواد دفع کننده حشرات و کرم 
ضد س��وختگی آفتاب، کیف کمک ه��ای اولیه، مواد 
بهداش��تی و در صورت نبود آب تصفیه ش��ده و یک 

کتری برقی یا زغالی کوچک ضروری است. 
تهی��ه لوازم س��فر از مقصد به آنها ای��ن اطمینان 
را می دهد که گردش��گر ب��رای کام جویی به قیمت 
ناکام��ی میزبان به س��فر نیامده اس��ت بلکه آمده تا 
بخورد آنچ��ه مردمان آنجا در ی��ک زندگی طبیعی 
می خورند و بپوشد آنچه مردمان آنجا در یک زندگی 

طبیعی می پوشند. 
گردش��گری طبیع��ی و زندگی طبیع��ی در میان 

مردم البته دو رو دارد؛ آرامش و دشواری. 
اگر کس��ی را یارای پذیرش آن دشواری نیست و 
چنان که جبران خلیل جبران می گوید از روی ترس 
فقط در پی آرام مهر و لذت مهر است، بهتر آن است 
ک��ه از زمین خرمن کوبی مهر دور ش��ود و به جهان 
بی فصلی بازگ��ردد که در آن می خندند اما نه خنده 

تمام را و می گریند اما نه تمام اشک را. 

ع��راق یک��ی از اصلی ترین 
و  ای��ران  ه��دف  بازاره��ای 
به عنوان یکی از وارد کنندگان 
کالن منطق��ه در س��ال جاری 
فع��االن  از  بس��یاری  توج��ه 
اقتص��ادی را ب��ه خ��ود جلب 
کرد. نقش ترکیه، صادر کننده 
عمده به این کش��ور، کم رنگ 
امن  ش��د، داعش منطقه را نا 
خارجی  هم پیمان ه��ای  کرد، 
و  اردن  ک�ش��یدند.  ع�ق���ب 
را  صادرات ش��ان  عربس��تان 
متوق��ف کردند و ای��ن موانع 
برای دیگر کش��ورها، فرصتی 
متفاوت از گذش��ته پیش روی 
ایران گذاش��ت تا به تجارتش 

در منطقه رونقی ببخشد. 
ای��ران،  دول��ت  ارتباط��ات 
رفت و آم��د فع��االن اقتصادی 
و هیات ه��ای تج��اری اگرچه 
تاکن��ون در ح��د و ان��دازه ای 
کوچک ب��ا این کش��ور انجام 
می ش��د اما ب��ا این ش��رایط 
و  اصل��ی  برنامه ه��ای  در 
اولویت های بازرگانی دو کشور 
دولتی  مقام��ات  قرارگرف��ت. 
و غیر دولت��ی ه��ر دو کش��ور 
بارها س��ر یک میز نشس��تند 
و درباره برنامه های مش��ترک 
تجاری میان دو کش��ور بحث 
عراقی ها  کردن��د.  و گفت وگو 
در همایش ها و س��مینارهای 
تج��اری که در ایران ش��رکت 
کردند بارها از تمایل ش��ان به 
واردات کاالهای ایرانی گفتند 
و از بخش خصوص��ی و دولت 
ایران خواستند تا فعالیت های 
اقتصادی و تجاری ش��ان را با 

آنها افزایش دهند. 
توس��عه  س��ازمان  ریی��س 
آخ��ری���ن  در  ت��ج����ارت 
از  پ��س  و  صحبت های��ش 
مذاک��رات اخی��ر ب��ا مقامات 
عراقی حجم صادرات به عراق 
را 5/2 میلی��ارد دالر عن��وان 

کرده و از س��قف س��االنه 25 
میلیارد دالری میان دو کشور 
در آینده س��خن گفته اس��ت. 
افخمی راد، این رقم را از موارد 
مذاکرات میان دو کش��ور و از 
هدف گذاری های ایران و عراق 
عنوان کرده است. این در حالی 
است که از آغاز بحث صادرات 
به عراق حجم صادرات به این 
کش��ور تا پایان سال جاری 11 
میلیارد دالر پیش بینی ش��ده 
بود و با به پایان رسیدن سال، 
تنها نیمی از این آمار به نتیجه 

رسیده است. 
یکی از تج��ار ایرانی معتقد 
فعالیت ه��ای  ای��ران  اس��ت 
اقتص��ادی را در ع��راق جدی 
نمی گی��رد. یوس��ف طالع که 
تجربه ص��ادرات ب��ه چندین 
کش��ور را دارد ب��ه »فرص��ت 
امروز« می گوید: توقف ترکیه 
در تج��ارت با ع��راق فرصت 
خوبی ب��رای ایران فراهم کرد 
و دولت ای��ران هم خیلی زود 
دست به کار شد، اما اقدامات 
کش��ور آن ط��ور ک��ه باید به 
عم��ل درنیامد و بس��یاری از 
برنامه ه��ا در حد ش��عار باقی 
مان��د. این صادر کنن��ده ادامه 

می دهد: اگرچه دولت س��ریع 
به فک��ر افتاد ام��ا آن طور که 
اقتص��ادی  فع��االن  از  بای��د 
حمایت نکرده اس��ت و بسیار 
پی��ش آم��ده ک��ه مهم ترین 
امورات تجار دائما پاس کاری 

می شوند. 
به گفت��ه وی در عراق تنها 
دو تا سه فعال اقتصادی موفق 
هس��تند و آنها ه��م از دولت 
هیچ کمکی نگرفته اند و روی 

پای خودشان ایستاده اند. 
یوس��ف طالع با بیان اینکه 
تجارت  زیرساخت های  الفبای 
را در ایران نمی شناسیم، ادامه 
می ده��د: کش��ور ما ب��ا ندانم 
کاری ها عمال بازار آذربایجان، 
افغانس��تان و آس��یای میان��ه 
را از دس��ت داده و هن��وز هم 
را در  پای م��ان  نتوانس��ته ایم 

عراق محکم کنیم. 
صادر کننده،  ای��ن  گفته  به 
کش��ور ترکیه روزان��ه 3 پرواز 
به آذربایج��ان و بیش از ده ها 
کش��ورهای  مقصد  ب��ه  پرواز 
گرجس��تان،  تاجیکس��تان، 
قزاقستان، افغانستان و.... دارد 
که همه تجاری هستند و این 
در حالی اس��ت که در کشور 

ما به س��ختی می ت��وان یک 
پ��رواز روزانه به این کش��ور ها 

پیدا کرد. 
صادرکننده  طالع،  یوس��ف 
ک��رد ایران��ی ک��ه در زمینه 
و  ح�م�ل و نق��ل  س���وخت، 
دارد،  فعالی��ت  مواد غذای��ی 
می افزاید: عراقی ها هم کردها 
و ه��م دولت مرکزی بس��یار 
واردات  بیش��ترین  که  مایلند 
را از ایران داش��ته باشند و در 
همه نشست ها و مذاکرات شان 
دائما این درخواس��ت را تکرار 
می کنند اما ای��ران این تقاضا 

را جدی نمی گیرد. 
م�ی ده���د:  ادام����ه  وی 
ب��رای ما هن��وز هم روش��ن 
نیس��ت آی��ا مقام��ات ایرانی 
ی��ا  گیرن��دگان  ت�ص�م�یم  و 
تجارت  س�ی�اس���ت گ�ذاران 
کارش���ان را بلد نیس��تند که 
بازار  اجازه می دهند  به راحتی 

عراق از دست برود. 
معتق��د  طال��ع  ی�وس���ف 
اس��ت فعالیت ه��ای اقتصادی 
کش��ورمان در عراق در سایه 
فعالیت های مذهبی و سیاسی 
ایران در این کشور قرار گرفته 
اندیش��یده  تدبی��ری  اگ��ر  و 

نش��ود فعاالن اقتصادی ایران 
ب��ه زودی از عراق ه��م ناامید 

خواهند شد. 
می گوی��د:  ب��ازرگان  ای��ن 
باید به دنبال راهکار باش��یم؛ 
دولت باید از ات��اق بازرگانی، 
فعاالن بخش خصوصی و حتی 
تاجران��ی که در مرزها تجارت 
کوچک��ی دارند و به مس��ائل 
منطقه آش��نا هستند کمک و 
مشورت بگیرد و در کنار همه 
اینها قوانین گمرک، تجارت و 
نقل اصالح ش��ده و منطبق بر 

مقررات بین المللی شوند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
براس��اس گ��زارش گمرک  و 
ایران به عراق  ایران، صادرات 
در س��ال گذش��ته 5 میلیارد 
و 950 میلی��ون تومان بود که 
19 درصد از س��هم ارزش��ی 
صادرات را شامل می شود. در 
نمایشگاه اختصاصی ایران که 
در اوایل ماه ج��اری در عراق 
برگ��زار ش��د، 270 ش��رکت 
ایران��ی دستاوردهای ش��ان را 
در بخش ه��ای خدم��ات فنی 
و مهندس��ی، آب، ب��رق، گاز، 
نفت، راه و س��اختمان، صنایع 
تجهی��زات  و  دارو  غذای��ی، 
پزش��کی و نیز صنعت خودرو 

به نمایش گذاشتند. 
پی��ش از ای��ن و در آخرین 
اج��الس اقتص��ادی میان دو 
کش��ور 10 س��ند هم��کاری 
امضا ش��د ک��ه هش��ت مورد 
در  تفاه��م  یادداش��ت  آن 
زمین��ه همکاری های مختلف 
و دو س��ند نی��ز مرب��وط ب��ه 
موافقت نام��ه و برنامه اجرایی 
کمیس��یون های  توافق��ات 
قبلی بوده اس��ت. معاون اول 
ریاس��ت  رییس جمه��وری، 
س��ومین اجالس کمیس��یون 
مش��ترک ای��ران و ع��راق را 
وزارت  و  داش��ت  برعه��ده 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 

مسئول برگزاری آن بود. 

11 میلیارد دالر پیش بینی حجم صادرات به عراق تا پایان امسال 

افزایش حجم تجارت با عراق در رؤیا باقی ماند
صنعــتیادداشت

مینوگله محمدعلی بدری
کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی

اجرای موفق ۲ پروژه فیلترینگ در کشور
محمدحسین انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: پروژه فیلترینگ 
وزارت ارتباطات و پروژه فیلترینگ ش��ورای عال��ی فضای مجازی با موفقیت در 
حال اجرا و زیربار هس��تند، البته پ��روژه وزارت ارتباطات مالک فیلترینگ ملی 

خواهد بود. 
او در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار فناوری اطالع��ات خبرگزاری ف��ارس، درباره دو 
پروژه فیلترینگ که یکی توس��ط وزارت ارتباطات و دیگری توسط شورای عالی 
 فض��ای مجازی اجرا ش��ده، اظهار داش��ت: ه��ر دو پروژه در حال اج��را و زیربار 

است. 
دبیر ش��ورای عالی فض��ای مجازی توضی��ح داد: این دو پ��روژه دارای اهداف 
متفاوت هس��تند؛ پروژه فیلترینگ وزارت ارتباطات در سطح کالن اجرا می شود 
و پروژه فیلترینگ ش��ورا در سطح س��ازمان های کوچک )مثال 10 هزار کاربری( 

کاربرد دارد. 
وی تصری��ح کرد: اما ط��رح فیلترینگی که به عنوان ط��رح ملی و در گت وی 

)دروازه اینترنت بین الملل( استفاده خواهد شد طرح وزارت ارتباطات است. 
انتظاری با بی��ان اینکه جزییات دقیق طرح فیلترین��گ وزارت ارتباطات باید 
توسط خود این وزارتخانه اطالع رسانی شود، گفت: اما تا جایی که مجریان طرح 
توضی��ح داده ان��د و اطالع دارم تیم مجری به صورت ش��بانه روزی و با جدیت در 

حال کار روی پروژه است. 
دبیر ش��ورای عالی فض��ای مجازی درباره برخی کاس��تی های فعلی فیلترینگ 
هوش��مند وزارت ارتباطات گفت: هر طراحی سیستمی دوره آزمایشی دارد و ما 
نیز این مراحل را مکررا تجربه کرده ایم که باید برای حل این کاس��تی ها به تیم 

مجری فرصت داده شود. 

برخورد جدی با قاچاقچیان مکالمه تا پایان سال
مع��اون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: با دو مصوبه کمیس��یون تنظیم 
مقررات که اوایل امس��ال به تصویب رس��یده، پشتوانه قانونی شناسایی و برخورد با 

متخلفان قاچاق مکالمه در کشور بیش از پیش فراهم شده است. 
محمود خس��روی در گفت وگو با فارس، با اش��اره به دو مصوبه کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات درباره برخورد با قاچاقچیان مکالمه اظهار داشت: مصوبات شماره 

190 و 193 کمیسیون مقرراتی را در این باره وضع کرده است. 
مع��اون وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت: در مصوبه ش��ماره 193 که با 
هدف تعیین سهم شرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پروانه از درآمد مکالمات 
بین الملل صادره و وارده، برای س��اماندهی بخ��ش ترافیک بین الملل، جلوگیری از 
ترافی��ک غیرمج��از صادره به خارج از کش��ور و وارده به داخل کش��ور و حمایت از 
دارندگان پروانه تنظیم ش��ده، دولت اپراتورها را در منافع و درآمدهای حاصله خود 
از مکالمات بین الملل شریک کرده تا آنها در کشف تخلفات کمک کنند. وی ادامه 
داد: همچنین در این مصوبه تمامی دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه 
موظف شده اند تا در شناسایی و برخورد با مشترکانی که به صورت غیرمجاز ترافیک 
بین الملل را به داخل کشور وارد می کنند با شرکت زیرساخت و رگوالتوری همکاری 
کنند. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: عالوه بر این، مصوبه شماره 190 

نیز برای این تخلف جرایمی را در نظر گرفته است. 
خس��روی افزود: به نظر می رسد با پشتوانه قانونی این دو مصوبه در صورت تداوم 
برخ��ورد با قاچاقچیان ترافیک بتوانیم این بازار غیرقانونی را س��رو س��امان دهیم. 
همان گونه که تاکنون نیز برخی ش��رکت های کوچک متخلف شناس��ایی و با آنها 
برخورد شده و اثبات تخلف چند شرکت بزرگ نیز در مرحله نهایی شدن است و تا 

پایان سال جرایم محرز شده ابالغ خواهد شد. 



س��ازمان هواپیمایی کشوری 
در تابس��تان س��ال93 اج��رای 
طرح��ی را آغ��از ک��رد ک��ه بنا 
ب��ود در ط��ول کمت��ر از چن��د 
ماه ضمن س��امان دادن به بازار 
هواپیمایی کشور، زمینه اجرای 
طرح آزاد سازی نرخ بلیت را نیز 

فراهم کند.
علیرض��ا جهانگیریان، رییس 
س��ازمان هواپیمایی کشوری در 
روزهای نخس��ت اج��رای طرح 
متنوع س��ازی نرخ بلیت هواپیما 
اعالم کرد این س��ازمان پس از 
ش��ش ماه آغاز این طرح و البته 
آوردن مقدم��ات الزم  فراه��م 
متنوع س��ازی را به آزاد س��ازی 
تبدی��ل می کند تا در راس��تای 
آن هم مردم و مسافران بتوانند 
از بی��ن ایرالین ه��ا و پروازهای 
متف��اوت انتخاب مورد نظر خود 
را انجام دهند و هم شرکت های 
هواپیمایی با استفاده از امکانات 
موجود در بازار مشتریان مدنظر 
خود را جذب کرده و در فضای 
تبلیغ��ات و رقاب��ت س��ود آوری 

کنند.
این برنامه ریزی اما خیلی زود 
رنگ باخت. پس از گذشت چند 
م��اه از آغاز طرح متنوع س��ازی 
س��ازمان هواپیمایی رسما اعالم 
ک��رد ب��رای آزاد س��ازی بلیت 
هواپیم��ا در ایران به ش��رایط و 
زیرس��اخت هایی نیاز است که تا 
زمان فراهم نشدن آنها نمی توان 
امی��د چندان��ی به آزاد س��ازی 

داشت.
هرچند نبود زیرس��اخت های 
مالی و البته پایین بودن کشش 
بازار جزو عوامل اصلی تاثیر گذار 
بر اجرایی نشدن طرح آزاد سازی 
بودند اما در این بین اصلی ترین 
عاملی که پیش��روی بیش��تر در 
بازار بلیت هواپیما را غیر ممکن 
می ک��رد نبود تع��ادل الزم بین 

عرضه و تقاضا بود.
فعالیت نزدیک به 150 فروند 

هواپیما در ناوگان هوایی ایران، 
در کنار ثبت بیش از 20 میلیون 
سفر هوایی در سال نشان از آن 
دارد ک��ه ن��اوگان فعل��ی برای 
مدیری��ت برنامه ه��ای س��فری 
کشور از تمام ظرفیت های خود 
مایه گذاش��ته و تحمل بیش از 
این یا نیاز به حمایت های مالی 
و یارانه ای دولت دارد یا افزایش 
تع��داد قابل توجه��ی صندل��ی 
هواپیمای مسافربری به ناوگان 
و فراه��م نبودن ش��رایط اجرای 
هی��چ یک از این دو راه حل تنها 
ادام��ه یافت��ن ش��رایط فعلی را 

ایجاب می کند.
با منتفی ش��دن اجرای طرح 
آزاد س��ازی عمال متنوع س��ازی 
ن��رخ بلی��ت هواپیم��ا به عنوان 
مقدمه آن نیز بی ثمر شد تا این 
ط��رح تنها اثراتی منفی از خود 

باقی بگذارد.
هرچند س��ازمان هواپیمایی 
کش��ور تالش ک��رده با نظارت 
را  راه  ب��ازار  ب��ر  همه جانب��ه 
از  ک��ه  گران فروش��انی  ب��ر 
متنوع سازی استفاده می کنند، 
ببن��دد و نتیج��ه این نظارت ها 
ب��ه توقیف و تذک��ر به چندین 
آژان��س هواپیمایی متخلف در 
طول ماه های گذشته انجامیده 
اما بازار در ایام نوروز به محل 
ج��والن گران فروش��ان تبدیل 

شده است.

در ای��ام ن��وروز ب��ا توج��ه به 
افزای��ش قابل توج��ه تقاض��ا در 
ب��ازار، تم��ام ظرفیت موجود در 
ناوگان در قالب تورهای نوروزی 
در بازار عرضه شده و با افزایش 
کش��ش بازار در این ایام خاص، 
طرح متنوع س��ازی بلیت عاملی 
ش��ده تا در چارچوب پروازهای 
چارتری پیش بینی شده قیمت 

بلیت ها به شدت افزایش یابد.
در این بین حتی پیش دستی 
س��ازمان هواپیمای��ی در اعالم 
حداکث��ر ن��رخ اعمالی بلیت در 
پروازه��ای داخلی نیز کارگش��ا 
نبوده و در نتیجه نه تنها قیمت 
توره��ای ن��وروزی داخلی بعضا 
ب��ه بیش از ی��ک میلیون تومان 
رسیده که نرخ بعضی از سفرها با 
برنامه های خارجی شانه به شانه 

حرکت می کند.

سازمان هواپیمایی بازار را 
تنظیم کند

در این ش��رایط نهایی نشدن 
آیی��ن نام��ه حقوق مس��افران 
هوایی نیز مزید بر علت ش��ده، 
آیی��ن نام��ه ای ک��ه از ماه های 
ابتدای��ی س��ال به عنوان یکی از 
اولویت های س��ازمان در دستور 
کار ق��رار گرف��ت و پس از چند 
م��اه تاخی��ر در نهایی ش��دن به 
ابتدای اس��فند ماه س��ال جاری 
موکول ش��د و حتی در این ماه 

نی��ز به تصویب نهایی نرس��یدا 
تنه��ا عامل بازدارنده س��ازمان 
ب��رای مقابله با گران فروش��ی ها 
تذک��ر به برخی آژانس ها و البته 
اعالم مکرر ممنوعیت پروازهای 
چارتری باشد که بخش عمده ای 
از حج��م فع��ال در ب��ازار را این 
روزها به خود اختصاص داده اند 
و این نش��ان از نقش��ی دارد که 
در بازار گم ش��ده اس��ت، نقش 
حاکمیت��ی س��ازمان در تنظیم 
بازار هواپیمایی کشور، مسئله ای 
اس��ت که کارشناس��ان بازار نیز 
بارها بر لزوم پیگیری آن تاکید 

کرده اند.
مع��اون  منظ��ری،  علیرض��ا 
پیش��ین س��ازمان هواپیمای��ی 
کش��وری در گف��ت و گ��و ب��ا 
»»فرصت امروز«« ضمن تاکید 
بر لزوم تنظیم بازار در ش��رایط 
فعلی کش��ور، معتقد است برای 
حف��ظ حقوق مس��افران و البته 
لحاظ ش��دن شرایط ایرالین ها، 
س��ازمان هواپیمایی باید ضمن 
مهیا ک��ردن ش��رایط مطلوب، 

نرخ ها را در بازار تنظیم کند.
ب��ه گفت��ه وی هرچن��د ب��ر 
مبن��ای قوانی��ن فعلی نمی توان 
از پروازه��ای چارتری به ش��کل 
برنامه ه��ای پ��روازی قانونی یاد 
ک��رد اما نب��ود تضمی��ن برای 
ف��روش ایرالین ه��ای در تم��ام 
ماه ه��ای س��ال چارتر را به تنها 

چاره موجود تبدیل کرده است، 
چ��اره ای که می ت��وان با کنترل 
گران فروشان از آن استفاده کرد 
و رضایت تمام طرف ها را در آن 

لحاظ کرد.
منظری به محدودیت ظرفیت 
ناوگان هوایی کش��ور اشاره کرد 
و گف��ت: در چنی��ن ش��رایطی 
ایرالین ه��ا مجبورن��د از تم��ام 
داشته های شان برای پاسخ گویی 
ب��ه نیاز مس��افران به��ره گیرند 
ک��ه البته این موضوع در برخی 
محورها به ایجاد تاخیرهای چند 
س��اعته انجامیده و مشکل س��از 

شده است.
وی اف��زود: هرچن��د اقدامات 
س��ازمان هواپیمایی در کنترل 
آژانس ه��ای هواپیمایی و البته 
توقی��ف متخلفان بعضی از راه ها 
را بسته اما در شرایطی که هنوز 
آزاد س��ازی اجرا نشده و سازمان 
به عن��وان نم��اد حاکمی��ت در 
ای��ن عرص��ه قیمت ها را کنترل 
می کن��د، باید ب��ا نظارتی همه 
جانبه راه را بر کس��انی که قصد 
دارن��د بازار بلیت های نوروزی را 
بر هم بزنند بست و البته با توان 

قانونی با آنها برخورد کرد.
هرچند مذاکرات هس��ته ای 
در  آن  موفقی��ت  ام��کان  و 
آین��ده ای نزدی��ک این امید را 
ب��ه وج��ود آورده که ش��رایط 
ن��اوگان هواپیمای��ی ایران در 
ما ه ه��ای آین��ده تغیی��ر کند و 
البت��ه با اف��زودن هواپیماهای 
جدید امکان آزاد س��ازی بلیت 
هواپیما و به دنبال آن افزایش 
ق��درت انتخ��اب مردم ش��کل 
گیرد اما در ش��رایطی که هنوز 
اتفاق محسوسی در این عرصه 
نیفت��اده قطع��ا نظارت بر بازار 
تنه��ا راه��کار عملیاتی اس��ت. 
بازاری که در روزهای گذش��ته 
چندان آرام نبوده و مس��افران 
را در استفاده از خدمات هوایی 
با مشکالت جدی مواجه کرده 

است.

حقوق مسافر حلقه گمشده بازار بلیت هواپیما

گران فروشان در آستانه نوروز به صف شدند
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حمل و نقلعمــران

 بهترین زمان برای افزایش 
وام مسکن اوایل سال ۹۴ است

عض��و هیات مدیره بانک مس��کن با بی��ان اینکه به 
دلیل رکود حاکم بر بازار مس��کن بهترین زمان برای 
تصویب وام ۶0 میلیون تومانی امس��ال یا اوایل س��ال 
آینده اس��ت، گفت: اواخر س��ال آینده یا اوایل س��ال 

95 زمان مناسبی برای افزایش وام مسکن نیست.
به گزارش تس��نیم، ابوالقاس��م رحیم��ی انارکی با 
ی��ادآوری اینک��ه در س��ال های 91 و 92 تعداد صدور 
پروانه های س��اختمانی افزایش یافت، اظهار کرد:  این 
در حالی بود که اواخر سال 92 و اوایل سال 93 وارد 
دوره رکود ش��ده ایم و تس��هیالت 35 میلیون تومانی 
بانک مسکن زمانی مورد استفاده قرار گرفت که بخش 

مسکن دوباره وارد دوره رکود خود شده بود.
وی با بیان اینکه این تسهیالت تاثیری بر قیمت ها 
نداشت، ادامه داد: اگر در مقطع کنونی یعنی امسال یا 
اوایل سال آینده وام ۶0 میلیون تومانی خرید مسکن 
عملیاتی شود، هنوز در دوره رکود خواهیم بود، اما اگر 
این کار به اواخر س��ال 94 یا اوایل س��ال 95 موکول 
شود، آن زمان مقطعی است که پیش بینی می کنیم 
اواخر س��ال آینده و اوایل س��ال 95 مس��کن از رکود 
خارج ش��ود. وی تصریح کرد: این مقطع )اواخر س��ال 
آینده و اوایل س��ال 95( زمان مناس��بی برای افزایش 

وام مسکن نیست.
رحیمی انارکی پیش تر با بیان اینکه در تس��هیالت 
۶0 میلیون تومانی خرید مسکن به دنبال این هستیم 
که حداکثر تسهیالت برای افزایش قدرت خرید مردم 
استفاده شود بدون اینکه باعث افزایش شدید قیمت 
واحد مس��کونی ش��ود گفته بود: برنامه ریزی هایی در 
حال انجام است تا -وام ۶0 میلیون تومانی- کمترین 
تاثیر را در افزایش قیمت ها داشته باشد و حداکثر تاثیر 
را روی قدرت خرید مردم در بازار مسکن داشته باشد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن در پاسخ به این پرسش 
ک��ه چگون��ه می خواهید این کار را انجام دهید، تصریح 
کرد: سال گذشته در تسهیالت 35 میلیون تومانی این 
کار انجام ش��د، وقتی وام از 20 میلیون به 35 میلیون 
تومان و وام جعاله به 10 میلیون تومان رسید هیچگونه 
افزایش قابل توجهی-در قیمت- ندیدیم. رحیمی انارکی 
در واکنش به این موضوع که رکود بازار مسکن باعث تاثیر 
کم وام 35 میلیون تومانی بر قیمت ها شد، گفت:  افزایش 
وام به 35 میلیون تومان در زمان مناسبی اجرایی شد. 
در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 رونقی در بازار مسکن 
روی داد و در آن مقطع قیمت واحدهای مسکونی ۶0 تا 
70 درصد افزایش یافت و تعداد پروانه های ساختمانی 

نیز صادر شد.
وی با یادآوری اینکه در آن مقطع شرایط رونق بر 
بازار حاکم بود، افزود: اواخر سال 92 و 93 وارد دوره 
رکود ش��ده ایم و تسهیالت 35 میلیون تومانی زمانی 
مورد اس��تفاده قرار گرفت که بخش مس��کن دوباره 

وارد رکود شده بود.

امضای تفاهم نامه همکاری ایران و 
آذربایجان در حوزه حمل و نقل

سفارت ایران در باکو اعالم کرد ایران و آذربایجان 
در زمینه حمل و نقل تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش ایس��نا، در این تفاهم نامه که در باکو 
ب��ه امض��ای داود کش��اورزیان و عارف عس��گراف 
معاونین وزرای حمل و نقل دو کشور رسید طرفین 
موافق��ت کردند به صورت مش��ترک پلی جدید در 
نقط��ه صفر مرزی آس��تارا بین دو کش��ور احداث 

کنند.
کاهش عوارض حمل و نقل بین دو کش��ور از دیگر 
موضوعاتی بود که طرفین در مورد آن توافق کردند.
مع��اون وزی��ر راه و تراب��ری و رییس س��ازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشورمان در پایان 
امضای این سند به اهمیت همکاری بین دو کشور 
در حوزه حمل و نقل اش��اره کرد و افزود: هم اکنون 
هم��کاری خوبی بین دو طرف در حوزه حمل و نقل 
وج��ود دارد به طوری که س��االنه بیش از 40 هزار 
کامی��ون از ای��ران وارد خ��اک آذربایجان ش��ده 
و 45 ه��زار کامی��ون نیز از جمه��وری آذربایجان 
وارد خ��اک ایران می ش��ود و کاره��ای خوبی هم 
در دو کش��ور ب��رای تقویت همکاری ه��ا در حال 
انجام اس��ت که یکی از آنها طرح راه آهن قزوین- 
رش��ت- آس��تارا بوده که تکمیل آن و اتصال خط 
آهن دو کش��ور مورد تاکید دو ط��رف بوده و این 
پروژه هم اکنون با س��رعت در حال اجراس��ت و با 
بهره برداری از این طرح همکاری دو کش��ور ابعاد 

وس��یعی به خود خواهد گرفت.
وی همچنین ب��ه اهمیت حمل و نقل جاده ای در 
توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور نیز اشاره 
کرد و گف��ت: کاهش ع��وارض حمل و نقل بین دو 
کش��ور که مورد موافقت دو ط��رف قرار گرفت به 

رونق تجارت بین دو کش��ور کمک خواهد کرد.
عارف عسگراف، معاون وزیر حمل و نقل جمهوری 
آذربایجان هم با تاکید بر اهمیت گسترش ارتباطات 
ریلی و جاده ای بین دو کش��ور، ابراز امیدواری کرد 
که امضای این تفاهم نامه به تقویت همکاری های دو 
کشور در بخش حمل و نقل کمک و تسهیالت الزم را 

برای رانندگان دو کشور فراهم کند.
وی به ضرورت تکمیل خط آهن رش��ت - آستارا 
اش��اره کرد و آن را بس��یار مهم خوان��د و گفت: این 
خ��ط ریلی عالوه بر اینکه ما را به بندرعباس متصل 
خواه��د کرد، زمین��ه الزم را برای انتق��ال کاالهای 
اروپای��ی ب��ه خلیج فارس و دریای عم��ان نیز فراهم 

خواهد کرد.
کش��اورزیان همچنین در دیدار با س��احل بابایف، 
مع��اون وزیر اقتصاد و صنع��ت آذربایجان، چگونگی 
توسعه همکاری های دو کشور در بخش ترانزیت کاال 

را مورد بحث و بررسی قرار داد.

خبـــر

مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی 
سیس��تان و بلوچس��تان از اعم��ال 
تخفی��ف 30 درص��دی در هزین��ه 
تخلی��ه و بارگی��ری کانتینر در بندر 
چابهار و اس��تقبال س��رمایه گذاران 
چین��ی و هن��دی ب��رای حضور در 
ای��ن بن��در خبر داد و گفت: تخفیف 
75درص��دی در انب��ارداری کانتینر 
وارداتی و 85 درصدی در انبارداری 
کانتینر صادراتی از مش��وق ها برای 

جذب سرمایه گذار است.
ب��ه گ��زارش ف��ارس،  س��یاوش 
رضوان��ی اظهار ک��رد: در خصوص 
طرح توس��عه بندر ش��هید بهشتی 
چابه��ار فعالیت هایی انجام ش��ده 
اس��ت؛ در ای��ن بن��در فرصت های 
س��رمایه گذاری مناس��بی وج��ود 
دارد ک��ه در ص��ورت حضور بخش 
مال��ی  موفقیت ه��ای  خصوص��ی 

زیادی به دنبال خواهد داش��ت.
وی با اش��اره به مش��خصات فنی 
بندر ش��هید بهش��تی چابهار  اظهار 
داش��ت:  مساحت کل  این بندر 254 
هکتار، مساحت محوطه های بارانداز  

1۶ هکت��ار و مس��احت انباره��ای 
مسقف  30هزار متر مربع است.

مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی 
سیس��تان و بلوچس��تان همچنین 
ب��ه مش��خصات فنی بندر ش��هید 
کالنت��ری چابه��ار اش��اره ک��رد و 
اف��زود:  مس��احت کل ای��ن بن��در 
30 هکتار، مس��احت محوطه های 
بارانداز 35هزار مترمربع، مساحت 
انبارهای مس��قف 3هزار مترمربع و 
مساحت محوطه کانتینری 4 هزار 

مترمربع اس��ت.
رضوان��ی اضافه کرد: بندر چابهار 
به عنوان دروازه ورودی خلیج فارس، 
دارنده گواهینامه سیس��تم مدیریت 

یکپارچه IMS  است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه فاصله  بندر  
چابه��ار ت��ا ف��رودگاه 40 کیلومتر 
اس��ت، اظه��ار داش��ت: ای��ن بندر 
کری��دور  ورودی  دروازه  به عن��وان 
بین المل��ل ش��مال- جنوب و محور 
توس��عه شرق کش��ور، دارای مزیتی 
نظی��ر عدم انتظار نوبت کش��تی به 

نسبت سایر بنادر کشور است.

استقبال سرمایه گذاران چینی 
و هندی برای حضور در چابهار

رضوان��ی ب��ا اش��اره ب��ه اس��تقبال 
 س��رمایه گذاران چین��ی و هن��دی در 
طرح توس��عه بندر چابه��ار بیان کرد: 
هن��وز حض��ور چینی ه��ا و هندی ها 
در بن��در چابه��ار عملیات��ی نش��ده  و 
فق��ط در ح��د ح��رف و تفاه��م پیش 
رفته اس��ت، ام��ا بخش خصوصی آنها 
پیشنهاد س��رمایه گذاری ارائه داده اند 
ک��ه امیدوارکنن��ده اس��ت؛ آنها مایل 
هستند در بخش تجهیزات وارد شوند . 
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان 
و بلوچس��تان بیان ک��رد: فرصت های 
چابه��ار  بن��در  در   س��رمایه گذاری 
ش��امل  س��اخت انبار، احداث س��یلو، 
اح��داث پایانه صادراتی، ایجاد مخازن 
نگه��داری روغن، ف��رآوری و صادرات 
مجدد کاال، مش��ارکت در اجرای طرح 
توسعه بندر چابهار و سوخت رسانی و 

خدمات رسانی به شناورها است.
وی اظهار داش��ت: س��رمایه گذاری 
 ،RO آب ش��یرین کن  دس��تگاه 
س��رمایه گذاری مخ��ازن گوگ��رد و 

س��رمایه گذاری  اسیدس��ولفوریک، 
سیلوی غالت و سرمایه گذاری ترانزیت 
س��وخت از جمله  سرمایه گذاری های 
انج��ام ش��ده در  بندر چابهار اس��ت. 
رضوان��ی ب��ه تخفیف 30 درصدی در 
هم��ه ردیف ه��ای حق��وق و عوارض 
بندری وارد بر کش��تی های کانتینری 
این بندر اش��اره کرد و افزود:  تخفیف 
حداق��ل 30 درص��د در هزینه ه��ای 
 )THC( تخلی��ه و بارگیری کانتینر
نس��بت به س��ایر بنادر جنوبی کشور 
 THC و ارائ��ه تخفیف��ات پلکانی در
کانتینری وارده به خطوط کشتیرانی، 
از مزایای در نظر گرفته شده برای این 
بندر اقیانوسی است. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه 
داد: همچنی��ن تخفیف 75 درصدی 
در انب��ارداری کانتینرهای وارداتی و 
85درصدی در انبارداری کانتینرهای 
صادرات��ی و نیز تخفیف 30 درصدی 
در هزین��ه باربری و انبارداری وارد بر 
کاالهای غیر کانتینری نسبت به سایر 
بنادر کش��ور، از دیگر مش��وق ها برای 

جذب سرمایه گذار خصوصی است.

دولت به سرمایه گذاران بندر چابهار تا 85 درصد تخفیف می دهد

جواد هاشمی



کرامت وکیل��ی پور، رییس 
مجمع ملی خبرگان کشاورزی، 
در خصوص تجارت محصوالت 
کش��اورزی و رانت هایی که در 
آن وج��ود دارد، ب��ه »فرصت 
واردات  می گوی��د:  ام��روز« 
نهاده ه��ای  غیر معم��ول 
کش��اورزی و محصوالت��ی که 
تایید ش��ده نیس��تند، توسط 
اف��رادی با پش��توانه های قوی 
انجام می ش��ود و کس��انی که 
پشت این قضایا هستند بسیار 
قدرتمندن��د . آنه��ا ب��ه قدری 
قوی هستند که تاکنون کسی 

نتوانسته جلوشان را بگیرد و با 
آنه��ا مبارزه کند . افراد ضعیف 
و کش��اورزان ک��ه نمی توانند 
چنی��ن کارهای��ی بکنند. وی 
ادام��ه می ده��د: در تج��ارت 
نهاده ها و همچنین محصوالت 
کشاورزی و حتی در تسهیالت 
و اعتب��ارات کالن ای��ن بخش، 
رانت خواری های��ی وجود دارد . 
برخی افراد با نفوذی که دارند 
تس��هیالت چن��د میلی��اردی 
می گیرن��د ام��ا در بخش های 
خدمات که داللی نیز جزو آن 
اس��ت و صنعت سرمایه گذاری 

ک��ه  حال��ی  در  می کنن��د . 
مقام��ات عالی رتبه نظام تاکید 
بس��یاری ب��ر جلوگیری از این 
ویژه خواری ها دارند اما کس��ی 

جلو آنها را نمی گیرد.
افسار کشاورزی در دست 

دولتمردان
ریی��س مجمع ملی خبرگان 
کش��اورزی، وجود تشکل های 
ق��وی در بخش کش��اورزی را 
یک��ی از راهکاره��ای مب��ارزه 
ب��ا ویژه خواری ه��ا می دان��د و 
می افزای��د: تولی��د در بخ��ش 
کش��اورزی خصوصی است اما 

افس��ار و اختی��ارات تمام��ا در 
دست دولت است .

در  تولی��د  97 درص��د 
ای��ن بخ��ش توس��ط بخ��ش 
خصوص��ی انجام می ش��ود در 
حال��ی که تج��ارت و بازرگانی 
محص��والت در اختیار دولت و 
تصمیم گیری ها نیز در دس��ت 
آنهاست . حمایت های مقطعی 
ه��م که دولت می کند، نمادین 
و در حد حرف و ش��عار اس��ت .  
وی تصری��ح می کند: دولت از 
تشکل هایی که کارکرد واقعی 
دارن��د و م��ردم نهاد هس��تند 

حمای��ت نمی کند و حتی اگر 
یک��ی از نمایندگان تش��کل ها 
در نشس��تی س��خن ب��ه حقی 
بگوید و خوش��ایند مس��ئوالن 
نباش��د، به نشست های بعدی 
دعوت نمی ش��ود . دولت حتی 
حاضر نیس��ت تش��کلی اجازه 
ح��رف زدن و بیان مش��کالت 
خود را داش��ته باش��د . تا وقتی 
اوضاع چنین باش��د باید انتظار 
رانت و ویژه خواری را هم داشته 
باش��یم و حمایت از کشاورز و 
کش��اورزی بازهم در حد شعار 

باقی می ماند.

در حالی که نماینده مجلس، 
دول��ت را مته��م ب��ه کم کاری 
یا دس��ت داش��تن در واردات 
محص��والت ممنوعه می کند، 
شمس��علی هادی��زاده معل��م، 
رییس کمیس��یون کشاورزی 
اتاق بازرگانی ایران، پا را فراتر 
گذاش��ته و معتقد اس��ت: هم 
دول��ت و ه��م مجل��س در این 
قضیه نه تنها متهم بلکه مجرم 
هستند . وی بخشی از رانت های 
اطالعاتی را مربوط به صادرات 
و واردات محصوالت کشاورزی 
می دان��د و به »فرصت امروز« 
می گوی��د: بخ��ش دیگر آن که 
بس��یار تاثیرگذارتر اس��ت در 
رانت های گمرکی وجود دارد . 
هر واردکنن��ده معمولی برای 
ترخی��ص ی��ک کاال باید مدت 
زمان��ی را منتظ��ر بماند . عامل 
زم��ان در ترخیص کاال بس��یار 

اهمی��ت دارد . نبای��د فراموش 
کنیم که پول در ایران بس��یار 
گران اس��ت و با هر روز تاخیر 
در ترخی��ص، ب��ر قیم��ت آن 
محصول نیز افزوده می ش��ود . 
حال اگر فرد یا افرادی از رانت 
گمرک��ی بهره مند ش��وند تنها 
در چن��د روز در یک محموله 
س��ود نجوم��ی می کنند و در 
ب��ازار، قدرت رقابت بیش��تری 

به چنگ می آورند . 
وی تاکید می کند: این ویژه 
خواری، ران��ت، پول کثیف یا 
ه��ر اس��م دیگری ک��ه بتوان 
روی آن گذاش��ت اس��ت در 
تجارت محصوالت کش��اورزی 
وجود دارد و به نفع کشاورز و 
کشاورزی کشور نیست . هرچه 
قیم��ت تم��ام ش��ده نهاده ها 
کش��اورزی  ش��ود،  بیش��تر 
و  غیر منطقی ت��ر  گران ت��ر، 

و  می ش��ود  غیر اقتصادی ت��ر 
قدرت رقاب��ت را در بازارهای 
داخل��ی و خارج��ی از دس��ت 
موجب  همچنی��ن  می ده��د . 
پایی��ن آم��دن به��ره وری در 
تولی��د ش��ده و س��رمایه در 
گ��ردش که محدودیت تامین 
آن، یک��ی از مش��کالت اصلی 
کشاورزی کشور است کاهش 
می یاب��د . این در حالی اس��ت 
که کش��ورهای پیش��رفته به 
بخ��ش کش��اورزی و تولی��د، 

خدم��ات مالی و کالن رایگان 
ی��ا ارزان می دهن��د ام��ا ام��ا 
ب��ا سیاس��ت های نادرس��ت، 
ب��اال  را  تولی��د  هزینه ه��ای 
می بری��م و بهره وری را پایین 

می آوریم . 
دولت و مجلس مقصرند؟! 
ری��ی���س ک�م�ی�س��یون 
کش��اورزی ات��اق بازرگان��ی 
ایران، با لحن تندی می گوید: 
در ای��ن قضیه هم قوه مجریه 
و ه��م ق��وه مقنن��ه )دولت و 
مجل��س( مقصر هس��تند و با 
دادن رانت ه��ای اطالعاتی و 
اعتب��اری ب��ه اش��خاص ویژه 
خ��واری را تعری��ف می کنند 
ت��ا بتوانن��د در دوره های بعد 
نیز کرسی های ش��ان را حفظ 
کنن��د غاف��ل از اینکه نابودی 
تولید و اقتصاد کش��ور را رقم 
می زنن��د. معل��م در پاس��خ به 

این پرس��ش که آی��ا آماری از 
میزان پول و درآمدهایی که از 
تجارت محصوالت کشاورزی با 
استفاده از رانت به دست می آید 
وجود دارد، می گوید: البته که 
آم��اری نداریم . اصال این مورد 
غیر قابل آمارگیری است چون 
اطالعات مالی افراد در کش��ور 
م��ا ش��فاف نیس��ت و قوانین 
بس��یار خ��وب و بازدارن��ده ای 
مانن��د قان��ون پولش��ویی در 
کش��ور اجرا نمی ش��ود . آمارها 
در ای��ن زمینه تنها براس��اس 
حدس��یات است . نقل و انتقال 
پول در کشور کنترل نمی شود 
و در این زمینه دولت و مجلس 
هر دو مقصر هستند . در حالی 
که کش��اورزی که توان دفاع از 
خ��ود ندارد همواره متهم بوده 
و مجرم��ان به جرم خود ادامه 

می دهند.

مهرداد بائوج الهوتی، نماینده 
لنگ��رود در مجلس، در خصوص 
س��ودهای هنگفتی که از تجارت 
محصوالت کش��اورزی به دست 
می آی��د، ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوید: عده ای از افراد هس��تند 
که در دس��تگاه های دولتی نفوذ 
دارند و منافع شخصی را بر منافع 
ملی ترجیح می دهند . این افراد با 
نفوذ در بدنه دولت و با اس��تفاده 
از رانت های اطالعاتی و همچنین 
منابع بانکی و اعتباری، در اندک 
زمانی به س��ودهای کالن دست 

می یابند.
الهوت��ی، برنج ه��ای وارداتی 
را یک��ی از ان��واع محصوالت��ی 
دانس��ت ک��ه واردکنندگان آن 
از رانت ه��ای دولت��ی اس��تفاده 
می کنن��د و می افزای��د: حت��ی 
ص��دا و س��یما نیز ب��ا تبلیغات 

اغواگران��ه از برنج های خارجی 
ک��ه تاریخ تولید آن ش��ش ماه 
بعد روی کیس��ه ها درج ش��ده، 
مردم را به اس��تفاده بیش��تر از 
ای��ن محصوالت آلوده تش��ویق 
می کند و س��المت جامعه را به 
خطر می اندازد . در س��وی دیگر 
دولت اع��الم می کند که مردم 
نگران س��المت خود نباشند و 
م��ا هزینه های درمان را کاهش 
داده ای��م! البت��ه ای��ن برنج ها با 
مج��وز دول��ت وارد ش��ده نه از 
مب��ادی غیر رس��می و به صورت 

قاچاق.
تضمین منافع افراد خاص 

در برابر سالمت جامعه
نماین��ده لنگ��رود در مجلس، 
به تجارت کثیف چای س��نواتی 
اش��اره و تصری��ح می کن��د: در 
خوشبینانه ترین حالت، بخشی از 

چای سنواتی که باید به کمپوست 
تبدیل ش��ود، به بازارهای داخل 
راه می یاب��د . بخش دیگری نیز به 
امیرنش��ین امارات متحده عربی 
ص��ادر و در آنج��ا با افزودن کمی 
عطر و اس��انس با بسته بندی های 
ش��یک وارد کش��ور و ب��ه خورد 
مردم ما داده می ش��ود . در حالی 
ک��ه براس��اس قانون، چ��ای باید 
به صورت فله ای و نه بس��ته بندی 
وارد ش��ود اما در فروش��گاه های 

سراس��ر کشور چای بسته بندی 
صددرص��د خارج��ی فروخت��ه 
می ش��ود و کس��ی ه��م جلوی 
قانون ش��کنان نمی ایستد چون 
منافع افراد خاص بر منافع ملی 
و حتی سالمت جامعه ارجحیت 

دارد . 
 وزارت جهاد کشاورزی

مسئول است
وی در واکنش به این موضوع 
ک��ه مجل��س نیز مقصر اس��ت 
و نمی ت��وان تم��ام تقصیرها را 
متوجه دولت دانست، می گوید: 
در تج��ارت کااله��ا تنها دولت 
مقصر است . تمامی ابزار و تعرفه 
دست دولت است، بنابراین باید 

پاسخگو باشد .
مجل��س، تج��ارت و بازرگانی 
محصوالت کشاورزی را از ابتدای 
امس��ال تماما در اختیار وزارت 

جهاد کشاورزی قرار داده است . 
براس��اس قانون تمرکز وظایف، 
این وزارتخانه مسئول صادرات و 
واردات و تنظیم بازار محصوالت 
کشاورزی است . الهوتی تصریح 
می کند: اینکه مسئوالن وزارت 
کش��اورزی می گوین��د واردات 
کاالهای��ی مانند ش��کر، برنج و 
مرکب��ات ممنوع اس��ت و مجوز 
آن از سوی این وزارتخانه صادر 
نش��ده، حرف بی پایه و اساس��ی 
اس��ت که تنها برای شانه خالی 
ک��ردن از مس��ئولیت ها گفت��ه 
می ش��ود . به نظ��ر من این افراد 
خودش��ان دارای منافع خاصی 
هس��تند . حتی اگ��ر قانونی هم 
در میان نباش��د، دست کم وزیر 
می تواند مدعی شود که این کاال 
چرا و با دستور چه مرجعی وارد 

شده است؟ 

تجارت کاال در اختیار دولت

سودهای نجومی در رانت های گمرکی 

ویژه خواران با پشتوانه های قدرتمند

دور زدن قانون برای واردات محصوالت کشاورزی

ویژه خواران در امان؛ کشاورزان سرگردان
براس�اس آماره�ای گم�رک و 
س�ازمان آم�ار، بی�الن منف�ی 8 
میلی�ارد دالری تج�ارت خارجی 
محصوالت کشاورزی در سال 92 و 
ادامه این روند ناخوشایند در سال 
93، تج�ارت )واردات و صادرات( 
محصوالت کش�اورزی را به محل 
مناسبی برای ویژه خواری ها تبدیل 
کرده است . واردات بی رویه رسمی 
و غیر رسمی برخی محصوالت که 
حتی ممنوعیت وارداتی نیز دارند، 
همچن�ان ادام�ه دارد . برای نمونه 

وزی�ر کش�اورزی در حالی ک�ه از ممنوعیت واردات 
برنج و ش�کر در ماه های اخیر خبر داده اما آمارهای 

گمرک حاکی از آن است که تنها در هفت ماهه نخست 
امسال حدود یک میلیون تن برنج و 900 هزار تن شکر 
از گمرکات رسمی وارد کشور شده است . البته واردات 

مرکبات نیز داستانی شبیه این 
دارد و با وجود اعالم ممنوعیت، 
این روزها شاهد انواع مرکبات 
مص�ری و پاکس�تانی در بازار و 
س�بدکاالیی خانوارها هستیم . 
محصوالت دیگر نیز جای خود 
دارن�د. به هر روی، کش�اورزی 
گرچ�ه تاکن�ون م�ورد توج�ه 
خاص در اقتصاد کش�ور نبوده 
ام�ا بخ�ش بازرگان�ی آن برای 
برخ�ی از اف�راد دارای چن�ان 
جذابیتی اس�ت که با استفاده 
از رانت ه�ای اطالعاتی، مالی و 
اعتباری س�ودهای هنگفت چند میلیارد یورویی به 

جیب می زنند.
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طرح اجرای ۱۴ میلیون هکتار 
آبخیزداری در کشور ارائه شد

رییس سازمان جنگل ها از تدوین طرح آبخیزداری 
ب��ه می��زان 14 میلیون هکتار خب��ر داد و گفت: این 
طرح را در اختیار دولت قرار دادیم که با اجرای این 
طرح می توانیم بخش عمده نگرانی ها را برطرف کنیم. 
 ب��ه گ��زارش ف��ارس، خداکرم جالل��ی که پیش از 
خطبه های نماز جمعه دیروز تهران س��خنرانی کرد، 
گفت: جهان با چالش عمده ای روبه رو اس��ت که این 
چالش تغییر اقلیم و بیابان زایی است. تغییر در زمان 
ریزش نزوالت آس��مانی و پدیده خشکس��الی موجب 
شده است تا تنوع زیستی در جهان کاهش پیدا کند 

و به سمت بیابان زایی حرکت کنیم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه اگر ی��ک درجه دمای کره 
زمین گرم ش��ود 17 درصد نیاز آبی گیاهان افزایش 
پیدا می کند، گفت: در ایران این رقم 1/5 درجه است 
بنابراین خودتان حس��اب کنید حجم قابل توجهی از 

گیاهان در کشور نیاز به آب دارند. 
جاللی با اشاره به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای 
گفت: افزایش مصرف س��وخت های فسیلی در جهان 
و جنگل تراش��ی موجب ش��ده است تا غلظت گازهای 
گلخانه ای افزایش پیدا کند و اگر در تاریخ کره زمین 
روزی 50 درصد پوش��ش جنگلی را ش��اهد بودیم اما 
ام��روز پوش��ش جنگل��ی در کره زمی��ن به 25درصد 

رسیده است. 
رییس سازمان جنگل ها با اشاره به اینکه در ایران 
با چالش های عمده ای از قبیل خش��کیدن دریاچه و 
تاالب ها، بیابان زایی و توفان شن و گرد و غبار مواجه 
هس��تیم تصریح کرد:  نمونه بارز توفان ش��ن و گرد و 
غب��ار را می ت��وان در هفته های اخیر در اهواز مالحظه 
ک��رد ک��ه علت این پدیده داخلی کاهش بارندگی در 
خوزستان در سال جاری نسبت به سال گذشته است. 
وی با اش��اره به دیدار مس��ئوالن س��ازمان حفاظت 
محیط زیست و جنگل ها با مقام معظم رهبری در 17 
اسفند سال جاری گفت: همان طور که ایشان فرمودند 
باید از طریق س��رمایه گذاری های الزم وضعیت فعلی 

بهبود پیدا کند. 
جاللی تصریح کرد: س��ه عامل آب، خاک و هوا و 
نقش پوشش گیاهی در کیفیت و سالمت هوا غیر قابل 
انکار است، بنابراین باید از این ظرفیت استفاده کرد 
تا بتوانیم شرایط کشور را درخصوص پوشش گیاهی 

بهبود بخشیم. 
رییس سازمان جنگل ها با اشاره به بحث آبخیزداری 
گفت:  خشکس��الی و کمبود آب موجب ش��ده است تا 
وضعیت آب های زیرسطحی به شدت کاهش پیدا کند 
که به نشس��ت زمین که عامل بس��یار خطرناکی است 
منجر شود. اگر در ایران شرایط بارندگی مناسب باشد، 
وضعیت تبخیر نزوالت آس��مانی س��ه برابر متوس��ط 

جهانی است که باید این را کنترل کرد. 

 ممنوعیت در بهره برداری 
از جنگل های شمال 

قائم مقام س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و آبخیزداری 
از توقف بهره برداری از جنگل های ش��مال با مصوبه 
هیات وزیران و برنامه ریزی برای توس��عه 300 هزار 
هکتاری زراعت چوب در رس��یدن به خودکفایی در 

این زمینه خبر داد. 
ناصر مقدس��ی در گفت وگ��و با ایس��نا اظهارکرد: 
براس��اس مصوبه هیات وزیران بهره ب��رداری و قطع 
درختان جنگل های ش��مال متوقف می ش��ود و تنها 
برای درختان آف��ت زده، بیمار، شکس��ته، افتاده و... 
مج��وز بهره برداری داده می ش��ود ک��ه حتی در این 
زمینه نیز برنامه ریزی ها به گونه ای اس��ت که در این 

زمینه نیز روند کاهشی وجود داشته باشد. 
وی با بیان اینک��ه در دولت یازدهم هیچ کس حق 
برداش��ت و قطع درخت سالم را ندارد، افزود: زراعت 
چ��وب یکی دیگ��ر از برنامه های س��ازمان  جنگل ها، 
مرات��ع و آبخیزداری اس��ت ک��ه می توان��د در ایجاد 

اشتغال و تقویت صنایع سلولزی موثر باشد. 
قائم مقام س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و آبخیزداری 
با اش��اره به اینکه بهترین جایگزین برای بهره برداری 
چوب از جنگل های ش��مال که توقف آن در دس��تور 
کار دول��ت قرار دارد زراعت چوب اس��ت، ادامه داد: 
برنامه ریزی ها در این س��ازمان به گونه ای اس��ت که 
بتوانیم تا س��طح زراعت چوب در کشور تا 300 هزار 
هکتار و با اس��تفاده از آب ه��ای غیرمتعارف افزایش 
دهی��م.  به گفت��ه مقدس��ی روزانه 3 ت��ا 4 میلیون 
مترمکعب فاض��الب در پایتخت تولید می ش��ود که 
می توان بدون هیچ مشکلی از این آب های غیرمتعارف 
به جای تولید س��بزی و صیفی در جنوب تهران که 
تبعات و مضرات بهداشتی و زیست محیطی دارد، در 

توسعه جنگل  و زراعت چوب استفاده کرد. 
وی افزود: در این طرح در هر منطقه ای که وزارت 
نی��رو آب غیرمتعارف در اختیار م��ا قرار دهد زمین 
را در اختی��ار مردم، تش��کل ها و جوامع محلی برای 

زراعت چوب قرار می دهیم. 
قائم مقام س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و آبخیزداری 
اظه��ار کرد: در حال حاضر ح��دود 220 هزار هکتار 
در کشور زیر کش��ت زراعت چوب قرار دارد و اگر با 
توسعه حدود 300 هزار هکتاری بتوانیم سطح آن را 
تا حدود 500 هزار هکت��ار افزایش دهیم در صنایع 
و منابع سلولزی به خودکفایی می رسیم و از واردات 

بی نیاز می شویم. 
مقدس��ی تاکید کرد: اگر بتوانی��م در تامین منابع 
سلولزی به خودکفایی برسیم می توان منابع جنگلی 
را برای کارکردهای سالمت، اکولوژیک، تامین آب و 

حفاظت خاک و... نگه داشت. 

 اقتصاد کشاورزی 
در رقابت نابرابر با دالل بازی

در تعاری��ف کل��ی، دو ن��وع اقتص��اد رس��می و 
غیر رس��می در کشور وجود دارد . فعالیت هایی مانند 
کار در خانه، دوره گردی، دستفروش��ی و مانند اینها 
که دولت از آن مالی��ات دریافت نمی کند، در ردیف 
فعالیت های غیر رس��می اس��ت و قاچ��اق کاال نیز از 
جمله فعالیت های غیر رس��می محسوب می شود که 
داس��تان مشخصی دارد . از س��وی دیگر هر فعالیت 
غیر رسمی هم الزاما غیر قانونی نیست مانند تدریس 

خصوصی.
در کشورهای توسعه یافته هر فعالیتی که دولت بر 
آن نظارت داشته باشد، از آن مالیات دریافت می کند 
و رسمی است . فعالیت هایی که زیر نظر دولت انجام 
نشود، کار سیاه نام دارد در حالی که چنین تعریفی 
در کشور ما وجود ندارد . برای مثال بخش کشاورزی 

ما مالیات نمی دهد اما کار سیاه نیست.
اما رانت در هر حرفه و فعالیتی ممکن است وجود 
داش��ته باش��د . افرادی که ممکن است قانون را دور 
بزنند و با استفاده از رانت، پول کثیف را وارد چرخه 
اقتصاد کنن��د . بنابراین نخس��تین عامل وجود پول 
کثیف، خود رانت اس��ت که در تجارت حتی تجارت 
محصوالت کش��اورزی نیز وج��ود دارد . باید دید چه 

عواملی در ایجاد این رانت ها موثر است . 
رانت خ��واری در تج��ارت محصوالت کش��اورزی 
)صادرات و واردات( الزاما توس��ط فعاالن این بخش 
انجام نشده و سودهای حاصل از آن نیز حتما در این 
بخش س��رمایه گذاری نمی شود . در ایران تشکل های 
کش��اورزی کمی وجود دارن��د و تاجران محصوالت 
کش��اورزی عمدتا کش��اورز نیس��تند بلکه ش��هری 
هس��تند و درآمدهای ناش��ی از تج��ارت محصوالت 
کش��اورزی را در جری��ان فعالیت های ش��هری قرار 
می دهن��د . منافع مس��تقیم محصوالت کش��اورزی 
نصیب کش��اورزان نمی ش��ود گرچه خود آنها نقش 
اصلی را در تولید دارند اما س��رمایه حاصل از آن در 

این بخش مصرف نمی شود . 
درآمدهای ناشی از رانت ممکن است در بخش های 
مرب��وط هزینه نش��ود . چنانچه دولتم��ردان نیز در 
هفته ه��ای اخیر از این بابت ابراز نگرانی کرده اند که 
بخش��ی از درآمدهای حاص��ل از پول های کثیف در 
رقابت های سیاس��ی هزینه می ش��ود! به بیانی دیگر 
درآمدهای ناش��ی از ران��ت و به اصطالح پول کثیف 
اگر در اقتصاد هر کشوری وارد شود پیامدهای منفی 

بسیاری به بار می آورد . 
در ای��ن گونه اقتصادها، س��رمایه گذاری در تولید 
سودآور نیست و بیش��ترین درآمد حاصله در بخش 
خدمات و در نهایت صنعت س��رمایه گذاری می شود 
و داللی نیز جزو خدمات است . دالل بازی بیشترین 
منافع را برای صاحبان س��رمایه درپی دارد و تولید 
از چنی��ن مزیتی برخوردار نیس��ت . ام��ا اگر بخش 
کش��اورزی ما مانند کش��ورهای دیگر سودآور باشد، 
برای سرمایه گذاران جاذبه ایجاد خواهد کرد و چون 
کشاورزی ما در رقابت با خدمات و صنعت جاذبه های 

الزم را ندارد، بنابراین از رقابت باز می ماند.

واردات بی رویه محصوالت 
کشاورزی و صنعتی مهار شود

عض��و کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس گفت: 
تولی��د داخل��ی باید تقویت و حمایت ش��ود و الزمه 
ای��ن کار، جلوگی��ری از واردات کااله��ای خارجی 
بی کیفی��ت، واردات بی رویه محصوالت چه در حوزه 

کشاورزی و چه در بخش صنعت است. 
 غالمعلی جعف��رزاده ایمن آب��ادی در گفت وگو با 
تس��نیم، با انتق��اد از واردات بی رویه برخی کاالها و 
با اش��اره به هشدار مقام معظم رهبری در این زمینه 
اظهار داش��ت: تحریم ها زنگ هش��داری برای ما بود 
که نش��ان داد کجا اشتباه می کنیم و به زعم دشمن 
پاشنه آشیل ما کجاس��ت، همچنین واردات بی رویه 
سبب شده بود با وجود همه اقدامات خوبی که پس 
از انقالب اسالمی انجام شد، در برخی موارد به شدت 

وابسته به دشمن باشیم. 
نماینده رش��ت در مجلس با تاکید بر اینکه تولید 
داخلی باید تقویت و حمایت ش��ود،  گفت: الزمه آن 
این است که کاالهای خارجی بی کیفیت وارد نشود 
و واردات بی رویه محصوالت چه در حوزه کشاورزی 
و چه در بخش صنعت مهار شود چراکه این واردات 

به تولید ضربه  می زند.
وی همچنی��ن تصریح کرد: طبیعت��ا مقام معظم 
رهب��ری که اس��تراتژی های کل��ی نظ��ام را تعیین 
می کنن��د، تذک��ری را اب��الغ کردند که ای��ن تذکر 
به موقع، به جا و هوش��مندانه بود و س��بب می ش��ود 
دولتم��ردان، بازرگان��ان، تج��ار و تولیدکنندگان به 
سمت صادرات غیرنفتی بروند تا طراز تجاری مثبت 

شود. 
نماینده رش��ت با اش��اره ب��ه اقدامات��ی که دولت 
می توان��د در راس��تای کاه��ش واردات انجام دهد، 
گف��ت: دولت با حمای��ت از تولی��د می تواند، جلوی 
واردات را بگیرد آن هم تولیدی که ارزان تمام ش��ود 
و با کیفیت باال باش��د و همچنین این تولیدات باید 
بتواند جاذبه صادرات را داش��ته و در بازار بین المللی 

و جهانی رقابت کند. 
واردات  ک��رد:  اضاف��ه  پای��ان  در  جعف��رزاده 
ماش��ین آالت صنعتی که بتواند روند تولید کاال را 
س��رعت ببخش��د و حجم آن را افزای��ش و قیمت 
تم��ام ش��ده آن را کاه��ش دهد، رفع مش��کالت 
تولیدکنن��دگان، ارائه تس��هیالت ریالی و ارزی به 
تولیدکنن��ده و کمک ب��ه تولیدکنندگان در ایجاد 
بازار ف��روش از جمل��ه اقداماتی اس��ت که دولت 
می توان��د در جهت تقوی��ت تولید داخلی و کاهش 

واردات انجام دهد. 

یادداشت منابع طبیعی

 استاد دانشگاه و دکترای اقتصاد کشاورزی

کوهسار خالدی
مولود غالمی

مجلس

خبر 

حسین صفایی، رییس س�ازمان مرکزی تعاون 
روس�تایی ایران، در گفت وگویی کوتاه با »فرصت 
ام�روز«، درخص�وص واردات ممنوعه محصوالت 
کش�اورزی، اظهار می کند: ب�رای گفت وگو در این 
زمین�ه باید ابتدا س�اختار تج�ارت غیر موجه آن 

را تحلی�ل کرد. معاون وزیر کش�اورزی می افزاید: 
تحلیل سیس�تم یک بازار غیر موج�ه نیز در حد 
یک گفت وگوی تلفنی نمی گنجد و یک بحث فنی 
و تخصصی است. ش�ایان ذکر است که خبرنگار 
»فرصت امروز« در تماس های تلفنی که با برخی 

از معاونان وزیر کش�اورزی برقرار کرد، موفق به 
گفت وگو نشد. محمدحسین شریعتمدار، مشاور 
عالی وزیر کش�اورزی و حسن یونسی سینکی، 
معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز حاضر 

به پاسخگویی نشدند. 

واردات محصوالت ممنوعه، تجارت غیر موجه

ریی��س کل گم��رک ای��ران با 
تاکی��د بر اینکه میوه های خارجی 
موجود در بازار به صورت رس��می 
وارد کش��ور نش��ده است، گفت: 
س��یب، پرتقال و نارنگی در طول 
س��ال 93 وارد کش��ور نش��ده و 
واردات��ی در این خصوص صورت 

نگرفته است. 

مسعود کرباسیان در گفت وگو 
ب��ا ایرن��ا، با بیان آنک��ه میوه های 
ممنوعه قطعا به صورت غیررسمی 
وارد کش��ور ش��ده است، افزود: از 
آنجا که ثبت سفارش��ی توس��ط 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
در س��ال جاری در زمینه واردات 
می��وه انج��ام نش��ده، گمرک نیز 

واردات��ی در زمین��ه میوه در این 
س��ال نداشته است.  وی با تاکید 
ب��ر اینک��ه واردات ان��واع میوه از 
جهادکش��اورزی  وزارت  س��وی 
ممنوع ش��ده است، افزود: گمرک 
ه��م به عنوان س��ازمان مس��ئول 
واردات و صادرات کش��ور کاالیی 
که دارای ثبت س��فارش نباش��د 

و واردات آن نی��ز ممنوع باش��د، 
ترخی��ص نمی کن��د.  معاون وزیر 
اقتصاد با اشاره به وجود میوه های 
قاچاق در کش��ور، اظهار داش��ت: 
ب��رای مش��خص ش��دن وضعیت 
میوه های قاچاق و حجمی که در 
بازار موجود اس��ت باید نهادهای 
مربوط بررس��ی های الزم را انجام 

دهن��د زیرا گمرک، واردات میوه 
ثبت نام نکرده اس��ت.  رییس کل 
گمرک ای��ران تصریح کرد: برای 
بررس��ی وضعیت میوه بهتر است 
تعزی��رات و واحدهای نظارتی به 
واحدها سرکشی کنند تا با درایت 
همیش��گی خود، حجم میوه وارد 

شده به بازار مشخص شود. 

میوه های خارجی موجود در بازار قاچاقی است



فرمایش��ات اخیر رهبر معظم انقالب درباره مذاکره 
هس��ته ای، اوض��اع منطقه و داعش و نامه س��ناتورها 
بازتاب گس��ترده ای در رس��انه های جهان داشت . به 
گ��زارش مهر، حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی صبح پنجش��نبه در دی��دار رییس و 
اعضای مجلس خبرگان ضمن اش��اره ب��ه حیله گری 
آمریکا و اظهار نگرانی نسبت به این حیله گری ها نامه 
۴۷ س��ناتور جمهوریخواه به مقامات ایرانی را نش��انه 
فروپاش��ی اخالق سیاس��ی در نظام آمریکا دانستند . 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به سخنان سخیف 
و مش��مئز کننده آمریکایی ه��ا در هفته ه��ا و روزهای 
اخی��ر افزودن��د: ی��ک دلق��ک صهیونیس��ت در آنجا 
س��خنانی گفت، مقام��ات آمریکایی هم ب��رای اینکه 
خ��ود را کنار بکش��ند، مطالبی گفتن��د اما در همان 
مطالب ایران را به حمایت از تروریس��م متهم کردند 
که واقعا حرف خنده آوری اس��ت. ایش��ان خاطرنشان 
کردن��د: آمریکایی ه��ا و هم پیمانانش��ان در منطق��ه، 
خبیث ترین و جرارترین تروریس��ت ها یعنی »داعش« 
و امث��ال آن را ایجاد کردند و همچنان آنها را حمایت 
می کنن��د آن وق��ت این گون��ه کاره��ا را متوجه ملت 
ایران و نظام اس��المی می سازند . رهبر انقالب حمایت 
صریح دول��ت آمریکا از دولت جعلی صهیونیس��ت ها 
را ی��ادآوری کردن��د و افزودند: واش��نگتن از دولتی 
که رس��ما به اقدام های تروریس��تی معترف اس��ت به 
زش��ت ترین ش��کل ممکن حمایت می کند و در عین 
حال جمهوری اس��المی را متهم می س��ازد. اظهارات 
مق��ام معظم رهب��ری بازتاب فراوانی در رس��انه های 
عرب��ی داش��ته که در زیر مش��روح بازت��اب اظهارات 

ایش��ان در رس��انه های عربی از نظر می گذرد.
روزنامه سعودی الش��رق االوسط که در لندن منتشر 
می شود با انتش��ار گزیده ای از سخنان رهبر انقالب در 
قالب یک گزارش مش��روح با اشاره به نامه ای که ۴۷ نفر 
از سناتورهای آمریکایی به مقامات ایران نوشته و در آن 
تهدید ب��ه لغو هرگونه توافق احتمالی با ایران در آینده 
کرده ان��د، اعالم ک��رد که حیله گری آمریکا و از پش��ت 
خنج��ر زدن آن بر همگان مش��خص اس��ت و نامه این 
سناتورهای آمریکایی نشانه فروپاشی اخالق سیاسی در 

نظام آمریکا اس��ت . الشرق االوس��ط در این گزارش به 
واکنش کاخ س��فید ب��ه نامه این س��ناتورها به مقامات 
ایرانی اشاره و اعالم کرد که کاخ سفید ارسال این نامه 
به مقامات ایرانی را یک اقدام غیر مسئوالنه و بی خردانه 

توصیف کرده است.
شبکه لبنانی المنار نیز به سخنان مقام معظم رهبری 
درخصوص مبارزه جمهوری اس��المی ای��ران با داعش 
پرداخ��ت . این منبع ب��ه نقل از رهبر انقالب اس��المی 
نوش��ت که مقابله مجدانه ایران با تروریست های داعش 
نشانگر اراده محکم ملت ایران است و جمهوری اسالمی 
ایران در هر زمینه ای که وارد عمل شده عزم راسخ خود 

را اثبات کرده است.
ش��بکه لبنانی المیادین نیز در گزارش مشروحی در 
خصوص بیانات مقام معظم رهبری به اظهارات ایش��ان 
در خص��وص س��خنرانی نتانیاه��و و نامه ۴۷ س��ناتور 
جمهوریخ��واه ب��ه مقام��ات ایرانی و فروپاش��ی اخالق 

سیاسی در نظام آمریکا پرداخت.
پایگاه ه��ای عراق��ی و لبنانی المس��له و العهد نیز به 
اظه��ارات رهب��ر معظم انق��الب اس��المی در خصوص 
نیرنگ های آمریکا و اظهارات س��خیف و مشمئز کننده 
آمریکایی ه��ا در هفته ه��ا و روزهای اخی��ر درخصوص 

متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم پرداختند.
ش��بکه س��عودی العربیه نیز ضمن التقاط فرمایشات 
مقام معظم رهبری تنها به اظهارات ایش��ان درخصوص 
م��ورد اعتماد بودن تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات 
5+1 و نیرنگ ه��ای آمری��کا در ایجاد توافق هس��ته ای 

اشاره کرد.
روزنامه رأی الی��وم نیز به فرمایش ه��ای مقام معظم 
رهبری درخص��وص نگرانی ایران از نیرنگ های آمریکا، 
دلق��ک توصیف ک��ردن نتانیاه��و و اتخ��اذ راهکارهای 
منطقی برای حل مش��کالت موجود میان ایران و غرب 

اشاره کرد.
همچنین رس��انه های غربی به این س��خنان واکنش 

نشان دادند.
خبرگزاری فرانس��ه در گزارشی با اش��اره به واکنش 
رهب��ر معظم ایران به نام��ه جمهوریخواهان به رهبران 
ته��ران پی��ش از توافق هس��ته ای با ایران نوش��ت که 

]حض��رت[ آیت اهلل عل��ی خامن��ه ای درب��اره اقدامات 
»فریبکارانه« غرب هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آیت اهلل علی خامنه ای 
رهبر انقالب روز پنجش��نبه ضمن هشدار به قدرت های 
جهانی این نامه را نش��انه ای از فروپاشی داخلی آمریکا 
تنها چند روز قبل از مذاکرات جدید هسته ای خواندند.

ام اس ان بی س��ی نیز در بازتاب واکنش رهبر معظم 
انقالب به نامه س��ناتورهای آمریکا نوش��ت که آیت اهلل 
عل��ی خامن��ه ای نام��ه جمهوریخواهان را نش��انه ای از 
فروپاشی اخالق سیاسی در نظام آمریکا توصیف کردند.

روزنام��ه آمریکایی بوس��تون گلوب نیز در گزارش��ی 
نوش��ت که آیت اهلل علی خامنه ای نامه جمهوریخواهان 
را در زمینه توافق هس��ته ای و اینک��ه رییس جمهوری 
بع��دی آمریکا حق لغو هرگونه توافق را با ایران دارد، به 
س��خره گرفتند . این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: 
پاس��خ تند رهبر معظم انقالب به نامه جمهوریخواهان 
نش��ان دهنده از هم پاش��یدگی نظام آمریکا و فروپاشی 
اخالق سیاس��ی در این کشور اس��ت . بوستون گلوب در 
ادامه به نقل از رهبر معظم انقالب نوشت تمام کشورها 
طبق قوانین نظام بین الملل به تعهدات خود حتی پس 
از تغییر دول��ت پایبند بوده اما س��ناتورهای آمریکایی 
رس��ما اع��الم کردند که ای��ن تعهدات در پای��ان دوره 
ریاس��ت جمهوری باراک اوباما پ��وچ و توخالی بوده که 
این موضوع نشان دهنده زوال اخالق سیاسی در آمریکا 

است.
واش��نگتن پست نیز در گزارش��ی با عنوان »رسوایی 
واقعی نامه س��ناتورهای جمهوریخواه به ایران« نوشت 
این یک مانور در سیاس��ت خارجی آمریکا در بحبوحه 
مذاکرات هسته ای با ایران بوده و در این بازه زمانی این 
لحن جمهوریخواهان س��وال هایی را در زمینه ظرفیت 
جمهوریخواه��ان برای اداره حکومت آتی آمریکا مطرح 

می کند.
روزنامه ه��ای انگلیس��ی زبان از جمل��ه ایندپیندنت، 
دیلی اکس��پرس، تایمز، دیلی تلگراف، فایننشال تایمز، 
آبزرور، دیلی میل و گاردین فروپاشی اخالق سیاسی را 
در آمریکا تیتر کرده و گزارش دادند که نامه س��ناتورها 

به رهبران ایران فراتر از مرزهای موجود بود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور، معاون 
امنیت��ی انتظامی و دبیر ش��ورای امنیت کش��ور اعالم 
کرد: در پی وقوع حادثه روز دوش��نبه شیراز جلسه ای 
به ریاست وزیر کشور و ساعاتی پس از بازگشت وی از 
پنجاه و هش��تمین اجالس جهانی مبارزه با مواد مخدر 
س��ازمان ملل متحد به کشور، تشکیل و پس از استماع 
گزارش حادثه مقرر شد هیاتی مرکب از معاون امنیتی 
انتظامی، رییس دفتر جانش��ینی فرماندهی معظم کل 
ق��وا در ناجا و رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرس��ی 
و امور حقوقی وزارت کش��ور ضمن رسیدگی دقیق به 
ابع��اد این حادثه و اق��دام قاطع، نتیجه را به ش��ورای 

امنیت کش��ور گزارش کند . در این جلس��ه اس��تاندار 
فارس و دیگر اعضای ش��رکت کننده گزارش مبسوطی 

از حادثه ارائه کردند . 
براس��اس گزارش ه��ا و بررس��ی های اولی��ه یکی از 
تشکل های دانش��جویی با مجوز هیات نظارت دانشگاه 
ش��یراز، از آق��ای مطهری ب��رای س��خنرانی در تاریخ 
93/12/18 دعوت به عمل می آورد، در پی این دعوت 
ش��ورای تامین شهرستان ش��یراز ضمن اعالم احتمال 
ایج��اد تن��ش و درگیری در مراس��م فوق ب��ا برگزاری 
مراس��م و س��خنرانی جناب آق��ای مطه��ری مخالفت 
می کن��د . باوجود اقدام های پیش��گیرانه به عمل آمده، 

آقای مطهری برای ایراد س��خنرانی به ش��یراز عزیمت 
کرده و در مس��یر ف��رودگاه به محل برگزاری مراس��م 
توس��ط افرادی م��ورد تعرض ق��رار می گی��رد . وزارت 
کش��ور ضمن ابراز تاس��ف عمی��ق از این گونه حوادث، 
اجرای قانون و برخورد با تمامی کسانی را که برخالف 
قوانین و مقررات جاری کش��ور عمل کرده اند، قاطعانه 
پیگی��ری کرده و ب��ه هیچ وجه اجازه اخ��الل در نظم 
و امنی��ت کش��ور را نخواهد داد . ضمنا در این جلس��ه 
اس��تاندار فارس به عنوان مس��ئول پیگی��ری حادثه تا 
حص��ول نتیجه و معرفی عام��الن آن به مراجع قضایی 

تعیین شود.

دستور ویژه وزیر کشور برای برخورد با عامالن حادثه شیراز

حجت االسالم س��یدعلی خمینی در گلستان شهدا و در 
جم��ع مردم اصفهان گف��ت: حفظ احترام کس��انی که از 
ابت��دا پای این نظام و انقالب بودند و مش��قت ها کش��یده 
و خون دل ه��ا خورده اند از دغدغه های حاج احمد خمینی 
بود و میان کس��انی که این سختی ها و رنج ها را کشیده اند 
با دیگران فرق اس��ت . س��یدعلی خمینی به تعبیر صادق 
طباطبایی از حاج احمد خمینی اشاره کرد و گفت: صادق 
طباطبایی گفت که وزنه احمد را اگر بخواهیم بس��نجیم 
بای��د دفتر امام و اعالمیه ه��ای امام را بعد و قبل از حضور 
احم��د در دفتر ام��ام )ره( بررس��ی کنیم ک��ه می بینیم 

پ��س  از اینکه ح��اج احمد وارد دفتر امام ش��د هم تعداد 
اعالمیه ها و هم نوع گفتار در آنها تغییر معنا داری داشت . 
وی به وصیت نامه حاج احمد که در آن نوش��ته بود »من 
با بس��یاری از گروه ها برخورد ش��دیدی ک��ردم و اصال از 
این بابت ناراحت نیس��تم«، اشاره کرد و گفت: حاج احمد 
همانند پلی بود که در درگیری گروه ها در زیر سقف نظام 
همواره با گفت وگو مسائل را حل وفصل می کرد و اگر امروز 
دعواهایی در زیر س��قف کشور ما پدید می آید دلیلش این 
است که مسئوالن کشور باهم گفت وگو نمی کنند، چراکه 

گفت وگو دعواها را کم می کند.

سیدعلی خمینی: دعواهای امروز به دلیل نبود گفت وگو پیش می آید

  خبرگ�زاری رویترز به نق�ل از منابع 
رسمی از بررسی لغو تحریم های ایران 
در شورای امنیت سازمان ملل از سوی 
اعض�ای ثابت ای�ن ش�ورا، در صورت 

رسیدن به توافق با ایران خبر داد.
  پیکر س�ه تن از شهیدان مدافع حرم 
حضرت زینب )س( عصر پنجشنبه در قم 
تشییع و به خاک سپرده شد . به گزارش 
ایرنا، مصطفی احم�دی، علی علیزاده و 
حبیب اهلل حیدری سه تبعه افغانی مقیم 
قم اخیرا در جریان نبرد با تکفیری ها در 

جبهه سوریه به شهادت رسیدند.

مهمان�ی نوروزی کاخ س�فید به میزبانی میش�ل اوباما و با حض�ور گروهی از 
صاحبان کس�ب و کار، مدیران مدارس، مس�ئوالن و هنرمندان ایرانی ساکن 

امریکا برگزار شد
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محمد ساالری، رییس هیات نظارت بر چهارمین انتخابات 
شورایاری های محالت تهران از ارسال گزارش هایی مبنی بر 
تخلفات در برگزاری انتخابات چهارم ش��ورایاری ها خبر داد . 
س��االری با اعالم خبر وصول گزارش های تخلفات چهارمین 
انتخابات ش��ورایاری های شهرتهران گفت: عمدتا از محالت 
جنوب و غرب تهران شکایت هایی گزارش شده است . عمده 
این ش��کایت ها مبن��ی بر نگرانی کاندی��دا و طرفداران بوده 

اس��ت و بیش��تر گزارش ها مبنی بر نصب بنرهای تبلیغاتی 
در نزدیکی ش��عب اخذ رأی بوده است . رییس هیات نظارت 
بر چهارمین انتخابات ش��ورایاری های محالت تهران با بیان 
اینکه وظیفه ش��هرداری بوده که تا پی��ش از آغاز انتخابات 
نس��بت به امح��ای تبلیغات اق��دام می کرد، گف��ت: ناظران 
گزارش ه��ای تخلفات را به س��تاد مرکزی اعالم کردند و در 

حال حاضر، مشغول بررسی این گزارش ها هستیم.

وصول گزارش های تخلف از انتخابات شورایاری ها

  پروین فرش�چی، معاون محیط زیست 

دریایی س�ازمان حفاظت محیط زیست از 
رخداد بزرگ ترین ش�کوفایی جلبکی در 

خلیج فارس و دریای عمان خبر داد.
 خسرو نظری، رییس مرکز نیروی انسانی 

و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش 
درباره نقل و انتقاالت به پایتخت گفت: سال 
تحصیلی پیش رو نیز همانند امسال همان 
سیاست انقباضی را در قبال شهر تهران به 
کار می بندیم، مگر موارد نادری که شخص 
وزیر یا س�تاد نق�ل و انتقاالت تش�خیص 

بدهند تا این جابه جایی انجام شود.
مرمت سر در دانشگاه تهران به عنوان بخشی از پروژه پیرایش و آرام سازی 

پهنه خیابان انقالب اسالمی آغاز شده است
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دول��ت مکزیک ب��ا ارائه پیش��نهاد 20 میلی��ون دالری 
مش��وق های مالیاتی از س��ازندگان قس��مت جدید »جیمز 
باند« خواس��ت تا تصویری مثبت از این کشور در این فیلم 
پرطرفدار ارائه دهد . به گزارش گاردین، از جمله مواردی که 
مقامات مکزیکی خواس��تار تغییر آن در فیلمنامه شده اند، 
می ت��وان به انتخاب همس��ری مکزیکی ب��رای مامور 00۷ 
و همچنین عدم انتخاب ش��خصیت منفی مکزیکی اش��اره 
کرد . بیست و چهارمین قسمت از مجموعه فیلم های اکشن 
»جیمز باند« با عنوان »شبح« از ششم نوامبر 2015 اکران 
خود را از انگلس��تان آغاز می کن��د و فیلمبرداری این فیلم 
نی��ز از هفته آینده آغاز خواهد ش��د . در ای��ن فیلم »دنیل 
کریگ« ب��رای چهارمین ب��ار در نقش مام��ور 00۷ ایفای 
نقش خواهد کرد و کارگردانی قسمت جدید »جیمز باند« 
را همچون قس��مت قبلی »س��ام مندز« برعهده دارد . عالوه 

بر »دنیل کریگ« بازیگران سرشناس��ی چون »کریستوف 
والتس«، »اندرو اس��کات«، »لئا سیدو«، »مونیکا بلوچی« 
و »دیوید باتیس��تا« مقابل دوربین این فیلم خواهند رفت . 
س��ری فیلم های »جیم��ز باند« با ف��روش جهانی بیش از 
میلی��ارد دالر در جایگاه دوم س��ری فیلم ه��ای ادامه دار   5
بعد از مجموعه فیلم های »هری پاتر« قرار دارد . قرار اس��ت 
صحنه های این فیلم در لندن، رم، مکزیکوستی، مراکش و 
کوه های آلپ اتریش تصویربرداری شود . قسمت قبلی از این 
مجموعه فیلم در سال 2012 با عنوان »سقوط آسمانی« به 
کارگردانی »سام مندر« و با حضور »کریگ« مامور 00۷ و 
»خاویر باردم« در نقش منفی با فروش 1.1 میلیارد دالر در 
سطح جهان به پرفروش ترین فیلم در این مجموعه بدل شد 
و همچنین نخستین فیلم انگلیسی بود که در این کشور به 

فروشی بیش از 100 میلیون پوند، دست یافت.

پیشنهاد 20 میلیون دالری برای تغییر فیلم نامه »جیمز باند«

 ریچ�ارد گلت�زر، کارگ�ردان و یک�ی از 

نویسندگان فیلمنامه »هنوز آلیس« در ۶۳ 
سالگی درگذشت.

 اس�ناد اصالح�ات ارض�ی در مناط�ق 
مختلف کش�ور پس از گذشت ۵۵ سال از 
امضای آن توسط محمدرضا پهلوی، تحویل 

آرشیو ملی ایران شد.
  اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از 
اعضای خود خواست کتاب های فاقد مجوز 
نش�ر و توزیع از س�وی وزارت ارشاد و نیز 
کتاب هایی را که به صورت غیرمجاز تکثیر 
یا توزیع شده اند؛ از جمله کتاب »لولیتا« را 

عرضه نکنند.

مانا استادمحمد، عضو هیات مدیره بنیاد محمود استادمحمد از تشکیل گروه 
مش�ورتی به منظور برنامه ریزی برای نحوه داوری آثار متقاضی جایزه بنیاد و 
اهدای این جایزه در روز تولد زنده یاد استادمحمد در آبان ماه هر سال خبر داد
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علی کفاش��یان، رییس فدراس��یون فوتبال پس از کلی 
گله و ش��کایت از وزارت ورزش و ش��خص وزیر در نهایت 
می گوی��د، آرزو دارد در س��ال 9۴ با ورزیر ورزش آش��تی 
کند. کفاشیان در گفت و گو با رادیو ورزش درباره رابطه اش 
با وزیر ورزش گفت: چندبار درخواس��ت مالقات دادم، اما 
ب��ه من وقت ندادن��د و ما تمام مکاتبات م��ان را از طریق 
معاونان ایش��ان به اطالع می رس��انیم . البته وزارت ورزش 
هم از طریق ارتباط با اعضای هیات رییسه البی می کنند 

و با فدراسیون رابطه دارند . 
فدراس��یون فوتبال متعلق به مردم اس��ت و مالکیت آن 

برای رییس فدراسیون و وزیر ورزش نیست . 
فوتبال برای مردم اس��ت و دول��ت باید برای آن بودجه 
بده��د تا ما ب��ا صرف ای��ن بودجه ب��رای فوتب��ال باعث 
خوش��حالی مردم بش��ویم . در حال حاضر نیازمند بودجه 
هس��تیم تا چمن زمین کمپ و زیرس��اخت ها را بسازیم . 
او در پایان در پاس��خ به این سوال که آرزویش برای سال 
9۴ چیست، خاطرنشان کرد: آرزوی من این است که تیم 
امیدم��ان به المپیک صعود کند. تیم س��احلی هم اول یا 
دوم جهان شود. البته یکی دیگر از آرزوهایم هم این است 

که با وزیر آشتی کنم.

کفاشیان: آرزو دارم سال 94 با وزیر ورزش آشتی کنم! 

  روزنام�ه اس�پانیایی م�ارکا ادعا کرد 
تابستان سال آینده سرمربیان تیم های 
منچس�تریونایتد و رئال مادری�د ج�ای 

یکدیگر را خواهند گرفت . 
  روم�ن آبراموویچ، مالک روس�ی باش�گاه 
چلس�ی با وج�ود ح�ذف آبی ه�ای لندنی از 
گردونه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا همچنان 
قصد دارد که قرارداد ژوزه مورینیو، سرمربی 

تیم را برای سال های بعد تمدید کند . 
  گابریل، بازیکن برزیلی پرسپولیس به 
دلیل مصدومیت نمی تواند در بازی این 
تیم مقابل النصر عربستان به میدان رود .

علی کریمی، با انتش�ار عکس�ی در کنار حامد کاویانپور و علی انصاریان در 
شبکه اینستاگرام، از روزهای خوش گذشته یاد کرده است

تیتر اخبار

 ش�نبه   2۳ اس�فند1۳9۳    ش�ماره 18۵   صفحه8  

صاحب امتیاز: مهدی صیافی
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:
محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز روزنامه اقتصادی - مدیریتی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
روابط عمومی: 88895433

سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  
سامانه پیامکی: 50001243

آدرس: میرزای شیرازی، نبش چهارم پالک 68، طبقه سوم 

اذعان بان کی مون به ناتوانی در حل بحران سوریهتکریت عمال آزاد شده است 
به گزارش اسکای نیوز عربی، خالد العبیدی وزیر دفاع عراق که برای اشراف بر عملیات علیه 
داعش به ش��هر تکریت رفته اس��ت، در میان نیروهای نظامی مس��تقر در این شهر حاضر شد 
و تاکید کرد که کار داعش در تکریت و اس��تان صالح الدین به زودی یکس��ره خواهد شد . وی 
گفت: ما اکنون وارد مرحله دوم آزادسازی شهر شده ایم و پیش روی ها توسط نیروهای امنیتی، 
ارتش، پلیس، داوطلب های مردمی و نیروهای عشایری بسیار چشمگیر بوده است . نزدیک به 
30 هزار نیرو از ارتش و داوطلب های مردمی عراق دو هفته پیش عملیات آزادس��ازی استان 
صالح الدین را آغاز کردند و با تاکتیک هایی که از پیش طراحی شده بود توانستند خیلی زود 
به شهر تکریت مرکز این استان برسند . بنا به اعالم منابع نظامی عراقی، اکنون تنها نزدیک به 
150 عضو داعش در تکریت باقی مانده اند و بقیه آنها یا کشته شدند یا از راه های باقیمانده به 
سمت مناطق غربی و شمال غربی تکریت عقب نشینی کرده اند . داعشی ها پس از عقب نشینی 
پل الفتحه که شمال و جنوب رود دجله را به هم متصل می کرد، منفجر کردند تا راه ارتباطی 
تکریت با شهر الحویجه که هنوز در دست داعش است، قطع شود . ارتش عراق اعالم کرده که 
نیروهای داعش هنوز مجتمع حکومتی تکریت واقع در مرکز این ش��هر و س��ه منطقه شهر را 
در اختیار دارند . تله ها و مین های کارگذاشته شده به عالوه تک تیراندازهای داعش پیش روی 

ارتش و نیروهای مردمی را تا حدودی کند کرده است.

بان کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل متحد، اتخاذ اقدام های قاطع شورای امنیت 
را ب��رای پایان دادن به منازعه چهار س��اله س��وریه خواس��تار ش��د . به گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه از سازمان ملل متحد،  بان کی مون در بیانیه ای گفت: »ملت 
سوریه بیش از پیش احساس می کند که جهان از آنها صرف نظر کرده، در حالی 
که این جنگ ویران کننده در این کش��ور وارد پنجمین س��ال خود ش��ده است . 
مش��کالت پیش چش��م جامعه بین المللی که همچنان اخت��الف دارد و نمی تواند 
تدابیر مش��ترکی برای توقف کش��تار و ویرانی اتخاذ کند ادامه دارد . از ش��ورای 
امنی��ت اتخاذ تدابیر قاط��ع را برای حل این بحران و مش��خص کردن راهی که 

پیمودن آن واجب باش��د، خواس��تارم.« 
ش��ورای امنیت همچنان از دس��تیابی ب��ه توافق در خصوص چگونگ��ی پایان دادن 
به منازعه س��وریه ناتوان اس��ت . 21 سازمان حقوقی و بشردوس��تانه پنجشنبه جامعه 
بین الملل��ی را مس��ئول ناتوانی در حمای��ت از غیرنظامیان در منازعه س��وریه که وارد 
پنجمین س��ال خود می ش��ود، دانستند . س��ازمان های غیردولتی بزرگ در گزارشی از 
ناتوانی این کش��ورها در اجرای قطعنامه شورای امنیت درباره حمایت از غیرنظامیانی 

که این جنگ در چهار سال گذشته زندگی آنها را ویران کرده است، انتقاد کردند.

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

بازتاب بیانات اخیر رهبری در رسانه های جهان

»فروپاشی اخالق سیاسی آمریکا«

محسن رهامی رییس کمیته انتخابات 
ش��ورای هماهنگ��ی جبه��ه اصالح��ات 
گفت: ممکن اس��ت در انتخابات مجلس 
شورای اس��المی لیست واحدی متشکل 
معت��دل  نیروه��ای  و  اصالح طلب��ان  از 
اصول گ��را مثل نزدیکان حجت االس��الم 
ناطق نوری ارائه ش��ود . محس��ن رهامی 
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، ب��ا اش��اره به 
فعالیت ه��ای کمیت��ه انتخابات ش��ورای 

هماهنگ��ی جبه��ه اصالح��ات گفت: ما 
ت��الش داری��م تا ب��زرگان کش��ور را در 
جری��ان برنامه های خود ق��رار دهیم . ما 
در هفته های گذش��ته با آقای هاش��می 
رفس��نجانی دی��دار مفصلی داش��ته و با 
محمدرضا عارف نیز دیداری داش��ته ایم . 
ما همچنی��ن دیداری با حجت االس��الم 
ناط��ق ن��وری داش��ته و از دیدگاه های 
ایش��ان مطلع شده ایم . آقای ناطق نوری 

هن��وز قطعا نگفته  که به صحنه انتخابات 
می آید ام��ا حضورش در انتخابات را هم 
نفی نکرده  است . در خرداد 92 هم همه 
گروه های معتدل و میانه با اصالح طلبان 
اجماع کردند ام��ا اصول گرایان با وجود 
همه تالش ه��ای مرحوم آیت اهلل مهدوی 
کن��ی و آی��ت اهلل ی��زدی نتوانس��تند به 
اجم��اع برس��ند . اکن��ون نی��ز ب��ا خ��أ 
ش��خصیتی مانند آی��ت اهلل مهدوی کنی 

اصول گرای��ان  درون  اختالف��ات  ای��ن 
باقی مانده است . البته ما آرزو داریم آنها 
ب��ه یک س��اماندهی برس��ند و نیروهای 
افراط��ی را ط��رد کنن��د . ب��ه گفته وی، 
ش��ورای هماهنگ��ی جبه��ه اصالح��ات 
در ح��وزه زنان فعالیت وی��ژه ای خواهد 
داشت و س��عی می کند س��همیه حضور 
زن��ان را در مجلس بع��دی حتی االمکان 

تا 30 درصد افزایش دهد.

رهامی رییس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصالحات خبر داد

ممکن است اصالح طلبان و ناطق نوری به لیست مشترکی برسند
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 قوانینی كه از كودكان 
در برابر آگهی های بازرگانی 

حفاظت می كند

هر روز ش��مار زیادی تبلیغات یا همان آگهی های 
بازرگانی از رس��انه  ملی به خورد مردم داده می شود؛ 
تبلیغات��ی که پ��ای ثابت آن را یا کودکان تش��کیل 
می دهن��د یا م��واردی تبلیغ می ش��ود ک��ه به آنان 
اختصاص دارد. از انواع و اقسام وام های بانکی و بیمه 

گرفته تا خوردنی و پوشیدنی و وسایل آموزشی. 
بد نیس��ت دراین باره بدانید ک��ه قانون خیلی هم 
دست متولیان امر را در تبلیغات، چه برای کودکان، 
چه با اس��تفاده از کودکان باز نگذاشته و کلی باید و 
نباید را برای آنان تعیین کرده است که تمام و کمال 
باید رعایت ش��ود. ولی متاس��فانه ه��ر روز در انواع 
تبلیغات رنگارنگ تلویزیون ش��اهد نادیده گرفتن و 
زیرپاگذاشتن این مقررات هستیم. اما این تخطی ها 

چگونه و به چه دلیل نادیده گرفته می شود؟ 

كودک از منظر قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوری اس��امی ایران کودک را 
تعریف نکرده، اما در اصل 21 خود از واژه »کودکان 
بی سرپرست« استفاده کرده است که این استفاده به 
نظر می رس��د با توجه به اصل چهارم قانون اساسی 
به کودکی اطاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و 
این سن برای دختران 9 سال و برای پسران 15سال 
اس��ت. البته پیش از ورود به بحث باید این مورد نیز 
اعام ش��ود که تبلیغات بازرگانی در کشور مقررات 

آشفته ای دارد. 

قوانین بازرگانی
در کش��ور م��ا قوانین��ی ب��رای س��اخت و پخش 
آگهی ه��ای بازرگان��ی وج��ود دارد که یک��ی از آنها 
دس��تورالعمل و مجموعه ضواب��ط تولید آگهی های 
تلویزیونی اس��ت ک��ه به وس��یله اداره کل بازرگانی 
سازمان صدا و س��یما تهیه شده است، اما روزانه ما 
شاهد نقض بسیاری از اصول این دستورالعمل که در 

حکم قانون و الزم االجراست، هستیم. 

بدآموزی ممنوع
از م��اده 52 ت��ا 64 این آیین نامه ک��ه به کودکان 
اختص��اص دارد، م��واردی را ش��مرده ک��ه باید در 
راس��تای حقوق ک��ودکان در آگهی ه��ای بازرگانی 
رعایت شود. یکی از موارد، آموزش حین تبلیغات به 
کودکان اس��ت که نباید به بدآموزی کودکان منجر 
ش��ده و از زودب��اوری، حس عاطف��ی و کم تجربگی 

کودکان سوءاستفاده شود. 

كودک، خرید و تبلیغات
برابر قواعد بازرگانی، ترغیب کودک به خرید منع 

شده است و البته شرایطی دارد که برابر آن: 
* نباید از کودکان با صراحت درخواس��ت شود تا 

محصولی را خریداری کنند. 
* نباید کودک در تبلیغ از والدین خود و دیگران 

چنین درخواستی کند. 
* نبای��د خرید موض��وع آگهی برای ک��ودکان یا 
ترغیب دیگران به این امر به عنوان انجام یك وظیفه 

مطرح شود. 
* نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید یا مذاکره 

با فروشنده نشان داده شوند. 
* نباید داش��تن کاالی تبلیغ شده به کودکان القا 

شود. 
* نباید از کودکان برای خرید از طریق پس��ت یا 

تلفن دعوت شود. 
* نباید کودکان هنگام خ��وردن دارو، ویتامین و 

غذاهای کمکی در نبود والدین نشان داده شوند. 

تبلیغ حین برنامه كودک
مدتی اس��ت که حین پخ��ش برنامه های کودک، 
تبلیغات پخش می شود. موردی که منع قانونی دارد 
و هنگام پخش برنامه های کودک یکس��ری تبلیغات 

نباید پخش شود شامل: 
- آگهی ه��ای مرب��وط ب��ه مواد غذای��ی، کبریت، 

محصوالتی با خواص دارویی و حاوی ویتامین 
- غذاهای کمکی کودکان، وسایل و اسباب الغری 

و شیوه های درمانی 
- آگهی فیلم ها با صحنه های وحشتناک، خطرناک 

و خطرآفرین. 

تبلیغ مواد غذایی راحت نیست
 بد نیس��ت این را بدانید که هیات وزیران در 28 
اس��فند س��ال 84 نحوه تبلیغات محصوالت غذایی 
را تصویب کرد. براس��اس »ماده 1« مقرر ش��د که: 
تمام تبلیغات محص��والت غذایی باید قبل از پخش 
از طریق س��ازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی 
ایران ب��ه تایی��د کارگروهی ک��ه در آن نمایندگان 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی حضور 

داشته باشند، برسد. 
ام��ا با وج��ود ای��ن س��خت گیری و مض��ر بودن 
برخی محص��والت غذایی از جمل��ه چیپس و پفك 
و... همچنان روزانه ش��اهد پخش س��یل عظیمی از 
آگهی های تبلیغاتی این قبیل محصوالت هس��تیم. 
کار گروه یادش��ده موظف است مصوبه شورای عالی 
س��امت را درخصوص تخصیص روزانه حداقل پنج 
پیام رسانه ای با موضوع تغذیه سالم عملیاتی کند. 

تبلیغات خالق

آگهی: انجمن حمایت سندرم داون ASDRA-  شعار:من همینم كه هستم؛ من سندرم داون دارم!
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ایستگاه تبلیغات

شرکت هایی که به دنبال نوآوری و ارائه محصوالت 
بدیع هستند، عاوه بر مس��ائل مربوط به تولید ایده، 
تامین س��رمایه و امکان س��نجی تولید و توزیع، گاهی 
ب��ا مش��کات و موانع پیش بین��ی نش��ده و عجیبی 
مواجه می ش��وند . امروز می خواهی��م در مورد یکی از 
نادرتری��ن و در عین حال جالب ترین تجارب بازاریابی 
که در چند س��ال اخیر با آن مواجه ش��ده ایم صحبت 
کنیم؛ تجربه ای که برای هر فرد عاقه مند به مباحث 
مارکتینگ می توان��د حاوی نکات آموزنده بس��یاری 

باشد . برای چند لحظه این فضا را تجسم کنید:
»ش��ما دارای یك کس��ب و کار بزرگ با چند هزار 
نفر کارمند و کارگر هس��تید و برای نخس��تین بار در 
کشور موفق به تولید محصولی شده اید که دارای یك 
مزی��ت رقابتی بی نظیر اس��ت و هیچ ک��دام از رقبای 
ش��ما، حداقل در کوتاه مدت، قابلیت دستیابی به این 
مزیت را ندارند اما شما اجازه ندارید در تبلیغات خود 

این مزیت را بیان کنید!«
اگر ش��ما در شرایط فوق قرار بگیرید چه می کنید؟ 
می خواه��م به اختصار کمپین تبلیغاتی یك ش��رکت 
ایرانی را که با چنین ش��رایطی مواجه شده است، نقد 
کنم . این موضوعی اس��ت که شرکت کشت و صنعت 
گلب��رگ بهاران اخیرا با آن مواجه ش��ده اس��ت . این 
ش��رکت برای نخستین بار در کش��ور موفق به تولید 
»روغن س��رخ کردنی بدون پالم« شده و این محصول 
را ب��ا برن��د »اویا« روان��ه بازار کرده اس��ت . به دلیل 
حساس��یت های خاصی که موضوع پال��م در ماه های 

اخی��ر در کش��ور داش��ته 
است، این ش��رکت از نظر 
اج��ازه  تاکن��ون  قانون��ی 
اس��تفاده از عبارت »بدون 
رس��انه های  در  را  پال��م« 
جمعی و تبلیغات محیطی 
خ��ود نداش��ته اس��ت . در 
ش��رایطی ک��ه جامع��ه از 
مض��رات روغن پالم اطاع 
پیدا کرده بود، این بهترین 
فرصت برای النچ محصول 
جدید بدون پالم به حساب 

می آمد.
چالش تیم تبلیغات و مارکتینگ این بوده که برای 
محصولی همچون روغن س��رخ کردنی که در سراس��ر 
کشور توزیع می  شود اگر در رسانه های جمعی )مانند 
تلویزی��ون، رادیو و نش��ریات( و در تبلیغات محیطی 
 )مانن��د بیلب��ورد و اس��ترابورد( نمی ت��وان از عبارت 
»ب��دون پالم« اس��تفاده ک��رد، پس چگون��ه می توان 
 ای��ن مزی��ت رقابت��ی مه��م را ب��ه اطاع مش��تریان 

رساند؟ 
با شنیدن این ماجرا، تا اینجا حسی که ممکن است 
دست بدهد این اس��ت که آیا واقعا باید قید تبلیغات 
برای این محصول را زد؟ شاید برای تیم مارکتینگ و 
تبلیغات بسیار ناامیدکننده باشد که نتواند بزرگ ترین 
مزیت رقابت��ی محصول خود را بیان کند. با این همه 

محدودیت چه باید کرد؟ 

چه شد كه محصول شفاف شد؟ 
در چنین شرایطی که محدودیت های فراوان دست 
تیم طراح آگهی را می بندد، معموال دو مس��یر اصلی 

پیش روی شرکت قرار می گیرد:
1-  در کدام رسانه ها می توان از عبارت »بدون پالم« 

استفاده کرد؟ 
2-  به جای صرف نظر کردن از رس��انه های جمعی 

و محیط��ی، آی��ا می ت��وان راهی یافت ک��ه به صورت 
غیرمس��تقیم و بدون اس��تفاده از ای��ن عبارت، مزیت 

رقابتی را به اطاع مشتریان رساند؟ 
در حقیق��ت، در تبلیغ��ات ش��رکت تولیدکننده هر 
دو مس��یر فوق را همزمان می توان مش��اهده کرد . در 
پاس��خ به س��وال اول باید گفت که می توان به عنوان 
مثال از تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات در نقطه 

خرید)POP(  بهره گرفت . 
اما این هنوز کافی نیس��ت . پس باید به سراغ سوال 
دوم برویم . برای پاس��خ مناسب به این سوال، در ابتدا 
باید دید که این محصول جدید دارای چه ویژگی های 
متمایزی اس��ت . به عبارت دیگر، عدم وجود پالم )در 
مقایس��ه ب��ا محص��والت دارای پالم( چ��ه تاثیری بر 
ویژگی های ظاهری، خواص ش��یمیایی و کارکردهای 

محصول می گذارد؟ 
ب��ا همی��ن توجی��ه، اس��اس تبلیغات این ش��رکت 
ح��ول محور »ش��فافیت« ق��رار گرفت و ی��ك تبلیغ 
تلویزیونی کارکردی س��اخته ش��د که با زبان علمی و 
در یك محیط آزمایش��گاهی بسیار ش��یك شفافیت 
 و ویژگ��ی Anti-UV  قوطی ای��ن محصول توضیح 

داده شد . 
ضمن اینکه، این ش��رکت با به تصویر کشیدن یك 
زی��پ  باز ش��ده در انته��ای کلیپ تبلیغات��ی خود در 
حقیقت رقبای��ی را که هم اکنون ب��ه این تکنولوژی 
دسترس��ی ندارن��د و از قوطی غیر ش��فاف اس��تفاده 
می کنن��د به چالش طلبید و ت��اش کرد با طرح یك 
سوال )آیا می دانید چرا قوطی های روغن سرخ کردنی 
اغلب غیر ش��فاف هستند؟( ذهن مخاطب را به صورت 
غیرمس��تقیم به س��مت عدم وجود پالم هدایت کند . 
البت��ه ای��ن فرآین��د ممکن 
اس��ت در ذهن مخاطب عام 

پریشانی نیز به وجود آورد.

تاكید بیجا بر سالمت 
محصول

به نظ��ر، انتق��ادی که به 
این  تبلیغاتی  فعالیت ه��ای 
ش��رکت در این مرحله وارد 
اس��ت این اس��ت ک��ه این 
شرکت در برخی از تبلیغات 
خود از جمله در کاتالوگ ها 
ت��اش می کند که از فواید این محصول صحبت کند؛ 
به عنوان مثال آنجا که بیان می کند این محصول دارای 
امگا 6 و 9 و حاوی آنتی اکسیدان های طبیعی و.. . است 
در حالی ک��ه همه ما می دانیم روغ��ن ذاتا محصولی 
اس��ت که مصرف آن برای س��امتی مضر اس��ت و به 
طور کلی بهتر اس��ت ک��ه فرهنگ مصرف خام خواری 
ی��ا بخارپزی جایگزین آن ش��ود . از س��وی دیگر، در 
کشوری که فرهنگ مصرف خانوارها، باوجود آگاهی از 
مضرات روغن، به این محصول گرایش دارد شاید بهتر 
 باش��د که بر »کمتر مضر بودن این محصول« تمرکز 

بیشتری داشت.
البت��ه در توصیف این محص��ول به مواردی از قبیل 
کاهش احتمال سکته قلبی و کاهش احتمال گرفتگی 
عروق نیز اشاره شده اس��ت، اما توصیه شخصی بنده 
این است که این شرکت بر مورد اخیر بیشتر تمرکز و 
مشتریان خود را توجیه کند که چرا استفاده از روغن 
بدون پالم در بلندمدت برای س��امتی آنها بهتر است 
و نکت��ه آخر این که به اعتقاد من این ش��رکت باید از 
خوشنامی برند اویا در بازار بهره بگیرد و فعالیت های 
بازاریابی خود را با تمرکز بر مش��تریان وفادار فعلی و 
ایجاد همهم��ه )Marketing Buzz( از طریق آنها 

قدرت بخشد.
خاصه اینکه ب��ا توجه ب��ه محدودیت های عنوان 

ش��ده و طراح��ی ش��عار »م��ا با ش��ما ش��فافیم« و 
همبس��تگی ایده در تی��زر و بیلبورد و فضای مجازی 
و تبلیغ��ات BTL و کپ��ی نبودن کمپین و ش��عار، 
می توانی��م این کمپین را از کمپین های موفق س��ال 

1393 به حساب آوریم.
همچنی��ن ش��رکت های تبلیغاتی سال هاس��ت که 
 ATL ح��وزه  در    Mass Media رس��انه های  از 
استفاده می کنند که به نظر می رسد در آینده نزدیك 

اهمی��ت تبلیغ��ات BTL و e-Marketing بیش از 
پیش برای ش��رکت ها محرز می ش��ود و از آنجایی که 
  Interactive ،شامل ابزار های نوین  BTL تبلیغات
وeyes catching  اس��ت، وزن استفاده از خاقیت 
و ابزارهای روز دنیا در کمپین های تبلیغاتی در آینده 
بیش��تر خواهد بود و احتماال شرکت ها سهم بیشتری 
از بودجه تبلیغاتی خود را صرف فرآیندهای تبلیغاتی 

BTL  و TTL خواهند کرد.

امید روستا، محمدرضا ابراهیمی
كارشناسان بازاریابی 

به دلیل حساسیت های خاصی كه موضوع 
پالم در ماه های اخیر در كشور داشته 

است، این شركت از نظر قانونی تاكنون 
اجازه استفاده از عبارت »بدون پالم« را در 
رسانه های جمعی و تبلیغات محیطی خود 
نداشته است . در شرایطی كه جامعه از 
مضرات روغن پالم اطالع پیدا كرده بود، 
این بهترین فرصت برای النچ محصول 

جدید بدون پالم به حساب می آمد

پشت پرده كمپین تبلیغاتی تولیدكننده روغن بدون پالم

تبلیغ خالق برای مزیت رقابتی ممنوعه
محمد نفر

كارشناس حقوق

تبلیغ خالق پیراهن ضدچروک

شرکتPark Avenue اقدام به تولید پیراهن های 
نخی مردانه ای کرده است که در طول یك روز کاری 

چروک نمی شوند. 
این ش��رکت برای معرفی این پیراهن های خود که 
طبیعتا بیشتر در س��فرهای کاری مورد استفاده قرار 
می گیرن��د، از آگهی ه��ای خاقان��ه ای رونمایی کرده 

است. 
در ای��ن آگهی ها مش��اهده می کنیم ک��ه پیراهن ها 
در داخ��ل س��اک های مس��افرتی وضعیت��ی مش��ابه 

رخت آویزهای کمد دیواری را تجربه می کنند. 
ب��ه گفت��ه ش��رکت تولیدکنن��ده، در تهی��ه ای��ن 
پیراهن ها از تکنولوژی LAP اس��تفاده ش��ده اس��ت 
که مانع از چروک ش��دن لباس می ش��ود و در نتیجه 
مصرف کنندگان می توانن��د بدون نگرانی پیراهن های 

خود را در چمدان جای دهند. 



براي قيمت گذاري محصوالت از چه 
نوع سياستي استفاده کنيم

قيمت گ��ذاري محص��والت ب��ه ش��يوه اي صحيح 
نيازمن��د چيزي بي��ش از انتخاب قيمتي اس��ت که 
صرفا بر اس��اس بينش و غريزه تعيين ش��ده باش��د. 
سياست هاي قيمت گذاري مناسب نيازمند اطالعات، 
واقعيت ها و تجزيه و تحليل اس��ت و کارآفرينان بايد 
به اين موضوع بسيار مهم نگاه ويژه اي داشته باشند.

برخ��ي از کاالها يک دامنه قيمتي قابل قبول را به 
خود اختصاص داده اند. اين دامنه قيمت، فضايي بين 
س��قف قيمت تعريف شده توسط مشتريان در بازار و 
کف قيمت تعيين ش��ده به واسطه ساختار بهاي تمام 
شده شرکت است. هدف کارآفرين تعيين قيمت هاي 
ش��رکت در اين دامن��ه قيمت اس��ت. قيمت نهايي 
تعيين شده توس��ط مالکان موسس��ات بازرگاني به 
وجهه موردنظر آنها از موسسه بازرگاني به مشتريان 
بس��تگي دارد. مواردي نظير مراکز تخفيف، سياست 
ميانه روي در بازار يا کاالهاي پرستيژي از اين جمله 

هستند.
عوامل��ي که مال��کان موسس��ات بازرگاني کوچک 
باي��د هن��گام تعيين قيم��ت نهايي کااله��اي خود 
در نظ��ر بگيرند ش��امل موارد زير اس��ت: بهاي تمام 
ش��ده کاال يا خدم��ت، عوامل ب��ازار، عرضه و تقاضا، 
حجم فروش، قيمت هاي رقبا، مزيت رقابتي شرکت، 
ش��رايط اقتصادي، مکان شرکت، نوس��انات فصلي، 
عوامل رواني، ش��رايط اعتباري و تخفيف هاي خريد، 
حساسيت مشتريان نسبت به قيمت و وجهه مطلوب.

اگرچه مالکان کس��ب وکارها ممکن اس��ت نتوانند 
قيم��ت ايده آل��ي براي ي��ک کاال يا خدم��ت منظور 
کنند، اما بايد قيمت ها را به اندازه کافي تعيين کنند 
تا بتوانند س��اير هزينه ها را پوش��ش داده و س��ودي 
منطقي کس��ب ک��رده و در عين ح��ال قيمت هاي 
مذکور بايد به اندازه اي پايين باش��د که مشتريان را 

جذب کرده و حجم فروش کافي را ايجاد کند.
ب��ه عن��وان مث��ال، پ��س از حمالت تروريس��تي 
س��ال 2001 که منجر به کاهش اس��تقبال مردم از 
برادوي )منطقه ب��رادوي به پايتخت تئاتر جهان نيز 
شهرت يافته است. اين سالن ها از خيابان چهل و دوم 
تا پنجاه نيويورک را ش��امل مي شود( شد، سالن هاي 
تئاتر قيمت هاي خود را کاهش دادند و با بازگش��ت 
مخاطبان، آنها توانس��تند قيمت ه��اي بليت خود را 
مج��ددا افزايش دهند تا جايي ک��ه قيمت هر بليت 
بيش از 100 دالر ش��د، نمايش ه��اي معروفي مثل 
ش��يطان تقريبا هر ش��ب اجرا شد و از فروش بااليي 

برخوردار شدند.

بايد توجه داشته باش��يد که قيمت مناسب امروز 
ممکن اس��ت ب��راي فردا نامناس��ب باش��د چرا که 
ش��رايط بازار و ش��رايط رقابتي در حال تغيير است. 
نمايش هاي ب��رادوي، که به واس��طه کاهش فروش 
پس از حمالت تروريس��تي 11 س��پتامبر 2001 با 
مشکل مواجه شده بود، اخيرا قيمت هاي بليت را به 
باالي 100 دالر رسانده است به نحوي که مشتريان 
مجددا به س��الن هاي نمايش بازگش��ته و نمايش ها 
مج��ددا از س��ر گرفته ش��ده اند. تصميم��ات اتخاذ 
ش��ده مبتني بر اين واقعيت ب��ود که تمام نمايش ها 
ب��ه گونه اي اجرا ش��وند ک��ه تقريبا تمام ش��ب هاي 
هفته از فروش کافي برخوردار باش��ند، ولي مديران 
تئاترها به س��رعت دريافتند که مشتريان مي توانند 
 فق��ط با پرداخت 20 دالر اي��ن نمايش ها را در خانه 

تماشا کنند.
براي بسياري از شرکت ها، تصميم قيمت گذاري 
به فرآيندي چالش��ي تبديل ش��ده اس��ت چرا که 
اينترنت به مش��تريان امکان دسترسي به اطالعات 
باورنکردن��ي درباره قيمت اقالم مختلف را مي دهد 
ک��ه مي توان��د ش��امل خ��ودرو، کامپيوتر و س��اير 
محصوالت باش��د. مش��تريان به طور فزاينده اي از 
اينترن��ت براي يافت��ن کمترين قيمت ها اس��تفاده 
مي کنند. ش��رکت ها براي حفظ سودآوري خود با 
قيمت گ��ذاري ويژه يا پويا ب��ه اين امر عکس العمل 
نشان داده و در اين فرآيند، با استفاده از اطالعات 
گ��ردآوري ش��ده درب��اره مش��تريان، قيمت هاي 
مختلف��ي را جهت کاالها يا خدمات مش��ابه براي 
مش��تريان مختلف منظور مي کنند. به عنوان مثال، 
مش��ترياني ک��ه ب��راي اولين بار در يک فروش��گاه 
اينترنتي مبادرت به خريد مي کنند در مقايس��ه با 
يک مش��تري عادي بر يک پايگاه اطالعاتي عظيم 
از تحقيق��ات که به ک��رات همان کاال را خريداري 

مي کند ممکن اس��ت بهاي بيش��تري بپردازند.
ش��رکت هاي بيمه، آمار بس��يار دقيقي که شامل 
اطالعاتي در ارتباط با س��وابق رانندگي مش��تريان، 
س��ن، نمرات اعتب��اري و اين موضوع اس��ت که آيا 
آنها صورت حس��اب هاي خ��ود را به موق��ع پرداخت 
مي کنن��د يا نه. اين ش��رکت از اي��ن طريق مي تواند 
قيمت پوش��ش هاي بيمه اي خود را تعيين کند. آنها 
با اس��تفاده از دس��ته بندي هاي کلي که مشتريان را 
تقريبا به 400 دس��ته تقس��يم و براي هريک از آنها 
يک نقطه قيم��ت تعيين کرده، توانس��ته اند فرآيند 
قيمت گذاري را به شکل بهتري انجام دهند. از لحظه 
اجراي استراتژي قيمت گذاري پوياي مذکور، فروش 
و س��ودآوري اين ش��رکت ها به ميزان قابل توجهي 

افزايش يافته است.

بسته بندی زیبا در خدمت کاهش 
هزینه بازاریابی

بس��ياری از کس��ب و کارها محص��والت خ��ود را 
در جعب��ه يا بس��ته بندی خاص��ی ارائ��ه می کنند. 
بسته بندی ش��ايد يک کيسه معمولی باشد يا حتی 
جعبه چوبی گرانقيمت خاص. بسته بندی اين امکان 
بی نظي��ر را فراهم می کند ت��ا محصول را به ديگران 
معرف��ی کنيم. وقتی مش��تری محصولی را می خرد 
معم��وال آن را به ديگران نيز نش��ان می دهد. اگر از 
جعبه يا بس��ته بندی خاصی استفاده می کنيم بهتر 
است از اين فرصت اس��تفاده کرده و آن را به عنوان 
فرصتی برای فروش بيشتر در نظر بگيريم. حتی اگر 
از کيس��ه پالستيکی استفاده می کنيم می توان روی 
آن نام و لوگوی کسب و کار و ساعات کاری و شماره 
تلفن و حتی محصوالت و خدمات را چاپ کرد. ايده  
پرسود ديگر گذاشتن کاغذ معرفی محصوالت ديگر 
در بس��ته بندی تمام محصوالت اس��ت. اگر فردی از 
ش��ما خريد کرد ب��ه احتم��ال زياد مج��ددا خريد 
 خواهد کرد و حتی ش��ايد ش��ما را به دوستان خود 

توصيه کند.
با ارس��ال پي��ام از طري��ق بس��ته بندی، می توان 
محصول را با اس��تراتژی بازارياب��ی مرتبط کرد. در 
اس��تراتژی بازارياب��ی نوين، يک بس��ته بندی جديد 
می توان��د تمايز الزم را ايجاد کرده و نيازهای انتقال 
پي��ام به مش��تری را برط��رف کند. به ع��الوه يک 
بس��ته بندی خوب گاهی تاثير بيش��تری در افزايش 
فروش دارد ت��ا تبليغات. مش��تريان در زمان خريد 
بس��ته بندی را در فروش��گاه ها می بينند و با مقايسه 
محصوالت مختلف تصمي��م به خريد گرفته و ميان 
گزينه های مختلف دس��ت به انتخ��اب می زنند. اگر 
بس��ته بندی نظر مش��تری را جلب کند و اطالعات 
الزم را برای وی فراهم آورد می تواند در ترغيب وی 

به خريد موثر باشد.
البت��ه در مورد اين ن��وع از تبليغات بس��يار مهم 
اس��ت که به مس��ائل زيس��ت محيطی دقت شود تا 
هم به اين وسيله به زمين کمک و نقش مفيدی در 
حفاظت و نگهداری از محيط زيست ايجاد کرد، هم 
اينکه موجب جلب نظر دوس��تداران محيط زيست 
می ش��ود و آنه��ا را ب��ه مبلغان محصول م��ا تبديل 
می کند. بنابراين مش��تريان از پيشرفت هايی که در 
بسته بندی به وجود آمده اس��ت بسيار بهره می برند 
و مديران باي��د در امر بس��ته بندی در قبال جامعه 

مسئوالنه برخورد کنند. 

از جمله نگرانی ها در اين حوزه آلودگی، گرم شدن 
زمين و امکان بازيافت زباله اس��ت. بيشتر زباله هايی 
ک��ه توليد می ش��ود در واقع بر اثر بس��ته بندی های 
محص��والت اس��ت. اين زباله ه��ا چه��ره خيابان ها، 
زمين ها و محيط زيست را آلوده کرده  است. ساليان 
س��ال گمان می شد بهترين بس��ته بندی پالستيک 
است، زيرا بهداش��تی، سبک و بادوام است و نتيجه 
آن ش��د که پالستيک های دور ريخته شده همه جا 
هس��تند و برای هميش��ه هم همانجا باقی خواهند 
ماند. حتی بس��ته بندی های رنگی هم دردسرس��از 
شدند؛ جوهر داخل آنها اغلب سمی بوده و به داخل 

خاک و آب نفوذ می کند. 
شرکت ها بايد س��عی کنند به خواسته مشتری و 
جلب توجه افراد به بسته بندی محصول توجه کنند 
اما نبايد در مورد حفاظت از محيط زيست کوته فکر 

باشند. 
هم مش��تريان و هم ش��رکت ها در بسياری مواقع 
ط��وری رفت��ار می کنند گوي��ا کاری از دس��ت آنها 
به عنوان يک فرد در جامعه برای حفظ محيط زيست 
برنمی آيد اما خوش��بختانه اين نگ��رش تغيير يافته 
اس��ت و ش��رکت ها گام هايی را ب��رای حفظ محيط 

زيست برداشته اند. 
از  حماي��ت  فعاليت ه��ای  از  حماي��ت  ب��رای 
محيط زيست می توان بس��ته بندی کاالهای خود را 
از مواد قابل بازيافت ساخت يا از تکنولوژی استفاده 
مناس��بی کرد به طور مثال به جای ارائه لوح فشرده 
می توان مش��تريان را تش��ويق به دانلود کرد تا زباله 

کمتری توليد شود.

هر توريس��تی که ب��ه ايران 
می آي��د محال اس��ت يک��ی از 
ش��هرهای تاريخی ايران مانند 
اصفهان، يزد، شيراز و.. . را نبيند؛ 
يا به گيالن برود و مزه غذاهای 
محلی شمالی را نچشد . اما چرا 
آن گون��ه که بايد،  اين ش��هرها 
و طعم ه��ا و خاط��رات خوب را 
با جهانيان س��هيم نيس��تيم و 
درکنارش تاريخ مان را بيش��تر 
به آنها معرفی نمی کنيم؟ بدون 
ش��ک پتانس��يل هايی در اي��ن 
ش��هرها وجود دارد که می تواند 
آنه��ا را تبديل به برن��د کند . از 
آنج��ا که برندين��گ ايجاد يک 
خاطره خ��وب ب��رای مخاطب 
است، گردشگری صنعتی است 
که می توان��د برندين��گ ايران 
را ارتق��ا دهد . با کمی توس��عه 
زيرساخت ها، هر شهری می تواند 
س��طح برند خود را ب��اال برده و 
توريس��ت ش��هری جذب کند 
و جزو انتخاب های اول باش��د . 
اشکان بروج، کارشناس بازاريابی 
گردشگری در مورد پتانسيل ها 
و مزايای رقابتی شهرهای ايران 
گفت وگويی ب��ا »فرصت امروز« 
انجام داده که حاصلش را در زير 

می خوانيد . 

وجود جاذبه، اساس 
برندینگ شهری

دارد  اعتق��اد  ب��روج  اش��کان 
چيزی ک��ه می تواند ش��هرهای 
اي��ران را تبدي��ل به برن��د کند، 
وجود جاذبه های گردشگری اعم 
از تاريخ��ی، فرهنگ��ی، طبيعی، 
مذهبی يا انس��ان ساخت و وجود 
اين باره  او در  زيرساخت هاس��ت . 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« می گويد: 
هم��ه می دانيم که اين ش��هرها 
ب��ه دلي��ل جاذبه های ف��راوان از 
جمله حمل و نقل و گردش��گری، 
هرس��اله گردش��گران زي��ادی را 
جذب می کنند . برای برند شدن، 
کارشناس��ان برندينگ المان های 
ش��هری را بررسی می کنند و کار 
همکاری ترکيبی از کارشناس��ان 
برندينگ و کارشناسان گردشگری 
و دول��ت اس��ت . آنه��ا طی يک 
گردهمايی با هم توافق می کنند 
که روی ک��دام ويژگی ه��ای آن 
ش��هر می توانند مانور دهند . مثال 
وقتی ايفل را می بينيم ياد پاريس 
می افتيم، اما سال ها طول کشيده 
تا اين المان ش��هری برند ش��ود . 
عنص��ری که در برندش��دن مهم 
است، جاذبه های بصری و جذابيت 
داشتن برای مردم است . در تمام 
دني��ا اصفهان را ب��ا نقش جهان، 
تهران را با برج ميالد و شيراز را با 

تخت جمشيد می شناسند . 

برند همه چيز است و هيچ 
نيست

برند چيزی نيس��ت  معموال 
ک��ه ما می گويي��م، برند چيزی 
است که مردم در مورد شما فکر 
می کنند و درباره شما می گويند . 
سياس��ت دولت ه��ای دنيا اين 
اس��ت که دس��ت روی چيزی 
بگذارند که بتوان بيشتر رويش 
مانور داد . حتی غذا يا چيزهای 
ديگر هم می تواند برند شود مثال 
گيالن به غذايش ش��هره است، 
يا ماکارونی را به ايتاليا نس��بت 
می دهن��د يا حت��ی رقص های 
کردی نيز می توانند برند ش��ود . 
اسپانيا اين حرکت را انجام داده 
و هر جای دنيا آهنگ اسپانيايی 
يا رقص فالمينکو  می ش��نويم 
می بينيم ياد کشور و فرهنگش 
می افتي��م . در صورتی که ما در 
ايران در ابتدای راهيم و در برند 
شهری کار خاصی نکرده ايم . تنها 
تهران و مشهد تا حدی اين راه را 
آغاز کرده اند . بايد بيشتر در اين 
راه تالش کنيم تا هويت درستی 

ب��رای آنها ايجاد کنيم . 
مثال بادگير سمبل يزد 
اس��ت اما هرجای دنيا 
بروي��م، بادگير را به نام 
عرب ه��ا می شناس��ند 
چون دوبی روی معرفی 
بادگيرها سرمايه گذاری 
ک��رده و آن را به عنوان 
مورد  خ��ودش  نم��اد 
استفاده قرار داده است . 
ايفل ب��ه راحتی ايفل 
نش��د، حتی سينمای 
گردشگری نيز به کمک 

آن آمده اس��ت . برند همه چيز 
است و هيچ نيست . 

تمرکز بر گردشگری 
فرهنگی 

ب��روج ادام��ه می ده��د: در 
تمام دنيا ما را به گردش��گری 
و  می شناس��ند  فرهنگ��ی 
گردش��گران زيادی با شناخت 
تاريخی به ايران می آيند، پس 
باي��د تمام تمرکزم��ان را روی 
بحث فرهنگ��ی بگذاريم . برای 
اين کار الزم نيس��ت تنها تور 
ايجاد کنيم، بلکه بايد از سمت 
عرضه کننده اق��دام کنيم . اگر 
تورهای م��ان فاق��د خالقيت و 
جذابيت باش��د، گردشگر تنها 
به همان مس��افرت ي��ک باره 
بس��نده کرده و ديگر به کشور 
ما نمی آيد . اما شهرهايی مانند 
بارس��لونا در کنار تورهای شان 
دائ��م جش��نواره و فس��تيوال 
ايج��اد می کنند يا رنگ ش��هر 
را عوض می کنند و با برنامه ها 
و کنس��رت های مختلف کاری 
می کنن��د که اي��ن تورها برای 

اما  مخاطب تک��راری نش��ود . 
در اصفه��ان و ش��يراز ما اين 
کارها انجام نمی شود . اگر اين 
بناها دست کش��ورهای ديگر 
انجام  برنامه ه��ای زيادی  بود، 
می دادند . ما نيز بايد برنامه های 
مختلفی چون نقل زندگينامه 
هخامنش��يان، شوی لباس آن 
دوران، پخ��ش موس��يقی آنها 
و.. . ترتيب دهيم تا گردش��گر 
ترغي��ب ش��ود . اما متاس��فانه 
سياس��ت ها طوری اس��ت که 

نمی خواهيم هزينه کنيم.

ماکت آثار تاریخی در 
کشورهای دیگر

اگ��ر در گ��وگل نام اي��ران را 
س��رچ کني��د دو واژه جدي��د

IranPhobia  يعن��ی ترس از 
اي��ران وIranNuclear  يعنی 
ايران هسته ای به کلمات گوگل 
اضافه ش��ده است  . بايد تصاوير 
خوب از ايران به جهانيان نشان 
داد . اين مسئله تضادی با فرهنگ 
اس��المی ما نخواهد داشت . چرا 

که مالزی و اندونزی نيز مسلمان 
ب��وده و در عي��ن ح��ال تبليغ 
گردشگری می کنند . می توانيم 
گردشگری  نمايش��گاه های  در 
دني��ا کارهای بيزينس��ی انجام 
دهيم يا طی فس��تيوالی وسط 
ش��هر برلين ماک��ت زيبايی از 
تخت جمشيد يا کتيبه بيستون 
بزني��م و بدين وس��يله آن را به 
مردم کشورهای مختلف معرفی 
کنيم . ما 17 اثر ثبت ش��ده در 
مي��راث جهانی داري��م، حداقل 
10 ع��دد از آنه��ا را می توانيم 
ماک��ت وار ب��ا زبان های مختلف 
به مردم کشورهای سراسر دنيا 
معرفی کنيم . ب��رای اين کار در 
حين فس��تيوال بروش��ورهايی 
با زبان انگليس��ی يا در صورت 
امکان زبان های مختلف تدارک 
ببيني��م يا ش��يرينی و غذاهای 
ايرانی را ميان آنها پخش کنيم . 
برند سازی چيزی جز اين نيست . 

جای کار زیاد است...
اين کارشناس در رابطه با اين 
س��وال که آيا تا به حال در حوزه 

گردشگری و برندينگ شهرهای 
ايران کار خاصی انجام شده است 
پاسخ می دهد: در ايران فعال کار 
زي��ادی در اي��ن ح��وزه صورت 
نگرفته اس��ت . اصفه��ان کم کم 
در ح��ال اقدام اس��ت اما جای 
کار زي��اد دارد . مثال نديديم در 
شيراز جشنواره ای برگزار شود . 
در فرودگاه ها بايد تهران و ديگر 
مقاصد توريس��تی را به درستی 
تبلي��غ کنيم ت��ا گردش��گران 
خارجی تصاوير را ببينند . برای 
اين کار نهادهای دس��ت اندرکار 
گردشگری بايد با هم مشورت و 
همکاری کرده و با سرمايه گذاری 

اين امر را حمايت کنند.
هر س��ال کش��ورها و شهرها 
ش��عار دارند،  ام��ا آي��ا مثال ما 
ش��يراز  و  تبري��ز  از  ش��عاری 
ش��نيده ايم؟ ام��ا گردش��گری 
 کشور تايلند شعاری دارد به نام 
  Amazing Thailand
روی  کمپي��ن  اي��ن  و 
جذب گردش��گر کار می کند و 
چون  زير کمپين هايی  ش��امل 
  Amazing food
غذاهای ش��گفت انگيز، 
 A m a z i n g
  H o n e y m o o n
شگفت انگيز،  ماه عسل 
  Amazing Smile
ش��گفت انگيز  لبخن��د 
اس��ت که اي��ن آخری 
اش��اره به اي��ن موضوع 
خنده تايی ها  ک��ه  دارد 
ه��م  را  )تايلندی ه��ا( 
ب��رای ثب��ت در ميراث 
جهانی روان��ه کرده اند . 
پارسال شعار اصلی آنها اين بود 
 Amazing Thailand, ک��ه
  begins with the people
ک��ه امس��ال ب��ا ش��عار جديد 
 Amazing Thailand,
 Discover Thainess
به کش��ف دنيای م��ردم تايلند 
پرداخته و دوباره در هفت حوزه 
کمپين تعريف کرده است که هنر 
تايی ها، شيوه زندگی و سالمت و 
جش��نواره های تايی و.. . معرفی 
می کند . تايلند با همه بحران هايی 
که تاکنون و هر سال داشته، آنها 
را مديريت بحران کرده و خودش 
را جزو سه مقصد گردشگری دنيا 
می کند . پارس��ال بانکوک از نظر 
ورود گردشگر جزو سه شهر اول 

دنيا مطرح شد . 

سرمایه داریم، برنامه ریزی 
نداریم 

کش��ور  داخ��ل  در  امس��ال 
رويکردهايی که مردم را نس��بت 
به گردش��گری به تکاپو بيندازد 
شاهد نبوديم . مردم داخل ايران 
هنوز هم بس��ياری فرهنگ های 

ايران��ی و آداب و رس��وم و غذاها 
را نمی شناسند . مثال شهر رشت 
به عنوان يکی از 100 شهر خالق 
گردشگری دنيا از سوی يونسکو 
معرفی شده اس��ت، شايد اين را 
بدانيم اما کاری برايش نکرده ايم . 
ما هنوز به خودمان ايمان نداريم . 
در واقع ما س��رمايه اوليه و منبع 
اي��ن کار را داريم اما برنامه ريزی 
نداريم . م��ا ايده پردازهای خوبی 
داريم اما هماهنگی بين تيم های 
خصوصی و دولتی، اس��تفاده از 
نيروهای متخصص و کارشناس 
و نداشتن نظارت روی برنامه ها، 
مش��کل اصلی عدم اس��تفاده از 
قابليت اين شهرها برای برندينگ 
اس��ت . همان طور ک��ه گفتم ما 
مشکل سرمايه نداريم و بايد آن را 
به بخش خصوصی و کارشناسان 
بسپاريم تا در بلند مدت بتوانيم 
به نتيجه برسيم . تايلند در دهه 
1990 شروع کرد تا سال 2009 
به آن جايگاه��ی که می خواهد 
برس��د . بايد 10 سال کار کرد تا 
برداشت کرد . ايران زمينی است 
که قابليت روي��ش اين اتفاقات 
در آن زي��اد اس��ت . باي��د تالش 
کرد بخش آکادميک و نيروهای 
تازه نفس��ی که تازه از دانش��گاه 
فارغ التحصيل ش��ده اند در کنار 
بخ��ش عملياتی که نگاه ش��ان 
سنتی اس��ت به هم بپيوندند و 
به يکديگر اعتماد کرده تا شاهد 

پيشرفت در اين زمينه باشند.
اش��کان بروج در انتها اضافه 
می کند: براساس گزارش شورای 
جهانی سفر، اگر تا سال 2024 
ميالدی، نيروهای گردش��گری 
در سراس��ر جه��ان آموزش ها و 
مهارت های تخصصی گردشگری 
خ��ود  کار  در  و  نبينن��د  را 
متخصص نشوند، اقتصاد صنعت 
گردشگری دچار مشکل می شود 
و رضاي��ت مردم پايين می آيد و 
در کل دنيا، 5-4 درصد رکود را 
به دليل نداشتن آموزش شاهد 
خواهيم بود . پس بايد افراد را به 
روز کنيم و تمرکزم��ان را روی 
آموزش ق��رار دهي��م . به عنوان 
صحب��ت نهاي��ی باي��د گف��ت 
خارجی ها با ورود به ايران مهمان 
ن��وازی می بينند اما ايرانيان بلد 

نيستند خدمت بدهند . 
ف��ردی ک��ه پ��ول می دهد از 
کش��ور بازديد کن��د از ما توقع 
دارد ام��ا م��ا بلد نيس��تيم اين 
توقع��ات را برآورده س��ازيم . در 
اي��ن راه بايد خيلی تالش کنيم 
و تمرکزم��ان را روی موارد ذکر 
شده بگذاريم . بدين ترتيب ابتدا 
اصول بايد جا بيفتد و هماهنگی 
بين نهادها ايجاد شده، آموزش 
انجام شود و سپس برند ملی در 
حوزه گردشگری شهری بسازيم.
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پيشنهادهایی برای برندینگ شهرهای ایران

ایدههادورازاجرامیمیرند

مسلم نوريعطيه عظيمی

اگر تورهای مان فاقد خالقیت و جذابیت 
باشد، گردشگر تنها به همان مسافرت 
یک باره بسنده کرده و دیگر به کشور 
ما نمی آید . اما شهرهایی مانند بارسلونا 
در کنار تورهای شان دائم جشنواره و 

فستیوال ایجاد می کنند یا رنگ شهر را 
عوض می کنند و با برنامه ها و کنسرت های 
مختلف کاری می کنند که این تورها برای 

مخاطب تکراری نشود

اعتماد را نمی توان درخواس��ت 
ک��رد، اعتم��اد را باي��د کس��ب 
ک��رد. اعتماد ب��ه ش��کل واژه ها 
ادا نمی ش��ود، اعتم��اد ي��ک نوع 
احساس است. ايجاد اطمينان در 
مشتريان احتمالی و جلب اعتماد 
آنان سخت ترين کار برای کسانی 
اس��ت که کاال يا خدماتی را برای 
عرضه در بازار دارند. به اين دليل 
که پيش از هر اقدامی در خصوص 
آن، باي��د بس��يار درب��اره آن فکر 
کرد و پس از تعيين اس��تراتژی، 
را  تاکتيک هاي��ی  و  تکنيک ه��ا 

آزمود و در نهايت با برخورداری از 
يک ثبات رويه آن استراتژی را به 

اجرا گذاشت. 
جلب اعتماد مش��تری راه های 
مختلف��ی دارد و ب��ا توجه به نوع 
کاال يا خدماتی که ارائه می شود، 
می توان اس��تراتژی های مختلفی 
را ب��ه کار ب��رد. کت��اب اعتم��اد 
نوش��ته جفری گيتومر و ترجمه 
مني��ژه ش��يخ ج��وادی به ش��ما 
نش��ان می دهد که اعتماد چگونه 

به وج��ود می آيد، چگون��ه اتفاق 
می افتد و چگونه می توان اعتماد 
کرد و اينکه ه��ر چيز ديگری در 
البه الی اين امر، از جمله از دست 
دادن اعتم��اد و تبع��ات آن چ��ه 
هس��تند؟ بهره ای ک��ه از خواندن 
اين کتاب می بريد اين اس��ت که 
اعتماد پاداشی دارد و اجزای اين 
کتاب همان چيزهايی هستند که 
ش��ما را به آن پاداش می رسانند. 
اعتماد ش��الوده هر عملی اس��ت 

زندگ��ی  در  و  تج��ارت  در  ک��ه 
انجام می دهيد. در  ش��خصی تان 
بخش��ی از اين کتاب می خوانيم: 
افرادی که به عق��ب برمی گردند 
و خودشان را سرزنش می کنند يا 
در مورد تصميماتی که در گذشته 
گرفته اند ترديد می کنند و آنها را 
نادرست يا ضعيف تلقی می کنند، 
تصميم گيری های  در  همچن��ان 
آين��ده نيز ب��ا شکس��ت روبه رو 
خواهند ش��د، زيرا به خودش��ان 

اعتماد نمی کنند. هرگز نبايد در 
مورد تصميم هايتان ترديد کنيد. 
بايد به خودتان اعتماد کنيد. اين 
کت��اب در 168 صفحه و قيمت 
هفت هزار و 500 تومان توس��ط 
نشر سيته به چاپ رسيده است. 

اعتماد

کتابخـانه
ضرورت پيگيری در فروش تلفنی

آيا می دانس��تيد هرچه تماس ه��ا و پيگيری های 
بيش��تری داش��ته باش��يد، مش��تری را بيش��تر در 
 چرخ��ه ف��روش درگير می کني��د و ب��ه نتيجه کار

 - ک��ه همان ف��روش محصول تان اس��ت- نزديکتر 
خواهيد شد؟ 

البته اين مس��ئله در ش��رايطی صادق اس��ت که 
پيشنهاد شما با چيزی که مخاطب شما به آن عالقه 
دارد هماهنگی داشته باش��د؛ يعنی کاری که انجام 
می دهد و اب��زار و روش هايی که برای انجام آن کار 
مورد اس��تفاده قرار می گيرد. بايد به او خاطرنش��ان 
کنيد که کاال يا خدمات ش��ما به او کمک می کند تا 
به هدفی که از انجام آن کار دنبال می کند، راحت تر 

و سريع تر دست پيدا کند.

آیا می دانستید

هدی رضایی



نزدیک نوروز که می ش��ود، 
همه لباس نو بر ت��ن می کنیم 
تا تغییرات مان بهتر و بیش��تر 
مش��اهده ش��ود . ممکن است 
حتی وس��ایل منزل هر س��ال 
کنن��د  تجرب��ه  را  تغیی��ری 
ام��ا ای��ن قضی��ه در خصوص 
خودروها کمی متفاوت اس��ت . 
خ��ودرو را هر س��ال نمی توان 
تعوی��ض ک��رد اما می ت��وان با 
تمیز ک��ردن و همچنین براق 
کردنش جل��وه ای خاص به آن 
ببخشید . اگر در حوزه مدیریت 
کارواش فعال هس��تید، حتما 
ای��ن گ��زارش را بخوانی��د تا با 
راهک��اره��ایی در خص��وص 

افزایش مشتری آشنا شوید . 

وقتی همه آراستگی را 
دوست دارند

در ای��ام پایان��ی س��ال همه 
دوس��ت دارند خودرویی که در 
اختی��ار دارند، تمیز و آراس��ته 
باش��د . به همین دلی��ل آن را 
به شما می س��پارند تا شما این 
کار را انج��ام دهید . در قدم اول 
باید بدانید که س��رتان بس��یار 
ش��لوغ خواهد شد و ش��ما باید 
در این زمان از افراد بیش��تری 
برای اینک��ه کار مش��تری راه 
بیفتد، کم��ک بگیرید . افزایش 
تعداد کارمندان ب��ا زمان ارائه 
خدماتی ک��ه ارائ��ه می دهید 
رابطه مستقیم دارد؛ پس حتما 

آن را جدی بگیرید . 
در مرحله دوم توجه داش��ته 
باش��ید که محدودی��ت زمان 

و افزای��ش تع��داد مش��تریانی 
که به ش��ما مراجعه می کنند، 
نبای��د روی کیفی��ت کارت��ان 
تاثی��ر بگ��ذارد . حت��ی بای��د 
بیش��تر از گذش��ته کارتان به 
چشم بیاید . متاس��فانه برخی 
خدمات دهنده  ک��ارواش های 
در این ای��ام به دلی��ل افزایش 
مش��تری نرخ  خدمات خود را 
افزای��ش می دهند اما ش��ما نه 
تنها ای��ن کار را انج��ام ندهید، 
بلک��ه تخفی��ف کوچک��ی هم 

در نظ��ر بگیری��د . ای��ن 
تخفیف باید ب��ه اطالع 
عموم رسانده شود . این 
کار را می توانید از طریق 
مش��تریانی ک��ه قبال از 
دریافت  خدمات  ش��ما 
ش��م��اره  و  ک��رده اند 
تماس آنها در سیس��تم 
پیامکی تان ثبت ش��ده 
انج��ام دهی��د و ب��رای 
افرادی که نخس��تین بار 
مجموع��ه  وارد  اس��ت 
موضوع  ش��ده اند،  شما 

را از طری��ق یک کاغ��ذ A4 به 
اطالع  شان برسانید . 

معجزه امانتداری
اف��رادی ک��ه وارد کارواش 
می شوند ممکن اس��ت نتوانند 
وس��ایل ش��خصی خ��ود را از 
خ��ودرو جم��ع آوری کنن��د . 
ش��ما می توانید با ق��رار دادن 
برگ��ه ای مبنی ب��ر اینکه تمام 
وس��ایل خودروی ش��ما نزد ما 
محف��وظ خواهد ب��ود اعتماد 
مش��تری را در ای��ن زمین��ه 
جل��ب کنید . ب��ر دی��وار همه 

کارواش ها نوش��ته ش��ده باید 
مراقب وس��ایل ش��خصی خود 
باش��ید؛ در غیر ای��ن ص��ورت 
کارواش مس��ئولیتی را قب��ول 
نخواهد کرد، اما شما بر خالف 
رویه همه عمل کنید و به قول 
مع��روف بر خ��الف جریان آب 
ش��نا کنید . این اعتم��اد زمانی 
تکمیل خواهد ش��د ک��ه همه 
مجموع��ه کارواش ب��ا دوربین 

مدار بسته کنترل شود . 

در نظر گرفتن محلی برای 
نشستن مراجعان

بیش��تر مش��تریانی ک��ه به 
کارواش ه��ا مراجع��ه می کنند 
دریاف��ت  زم��ان  م��دت  در 
خدمات باید بایس��تند  اما شما 
می توانید ب��ا تعبیه کردن چند 
صندلی و یک س��ایبان بزرگ 
از آنها جه��ت دریافت خدمات 
استقبال کنید . حتی می توانید 
در مدت زمانی که مش��تریان 
در مجموعه کارواش هس��تند 
دس��تور دهید با ی��ک چای یا 

یک قهوه پذیرایی شوند . 

لوازم��ی مانند کف��ی خودرو 
یکی از وس��ایلی اس��ت که باید 
در مجموعه شما باش��د تا راه را 
برای برخی مشتریان کوتاه کند . 
برخی خودروها ممکن اس��ت با 
ورود به مجموعه شما نگاه شان 
به ای��ن وس��ایل بیفت��د و قصد 
تعویض داشته باشند . حتی اگر 
از فروش و عرضه این محصوالت 
هیچ س��ودی عایدتان نشود، اما 
فرد از اینکه وارد یک مجموعه ای 
می ش��ود که همه چی��ز در آن 
وج��ود دارد اب��راز رضایت 

خواهد کرد . 

ارائه خدمات در محل
ب��ا توج��ه ب��ه حج��م 
کارهای��ی ک��ه معم��وال 
در آس��تانه ن��وروز انجام 
می ش��ود، اغلب اف��راد با 
محدودیت زم��ان مواجه 
می شوند . از این رو ممکن 
است برخی افراد برخالف 
می��ل باطنی ش��ان وقتی 
ب��رای دریاف��ت خدمات 
کارواش نداشته باش��ند . شما 
می توانی��د این پیش��نهاد را به 
مشتری بدهید که خودروی او 
در منزلش شس��ته خواهد شد . 
برای اینکه بتوانی��د این کار را 
انجام دهید به وس��ایل خاصی 
نیاز دارید . آن وس��ایل شلنگ 
آب و ظرف ک��ف و... نیس��ت . 
آن وسایل ش��امل چند تکه ابر 
و موادی ب��ه نام نانو اس��ت که 
به شست وش��وی بدون آب در 
بخش خودروها معروف اس��ت . 
م��واد نان��و باعث می ش��ود که 
خ��ودرو دیرتر خ��اک بگیرد و 

براقی زی��ادی را متوجه خودرو 
می کن��د . از ای��ن م��واد برای 
خودروهای��ی که ب��ه مجموعه 
ش��ما مراجع��ه می کنن��د نیز 
اس��تفاده کنید تا مش��تری از 
ه��ر لحاظ راض��ی ش��ود . تنها 
وس��یله ای که نمی توانید آن را 
همراه داش��ته باشید برق است 
و بای��د از پریزه��ای موجود در 
پارکینگ یا محلی که مشغول 
شست  وش��وی خودرو هستید، 
اس��تفاده کنید . ف��ردی که به 
می فرس��تید  مش��تری  منزل 
باید کامال تحت نظارت ش��ما 
باش��د . بعد از اینکه کارگر شما 
از منزل مش��تری خارج ش��د، 
حتما با مشتری تماس بگیرید 
و از چگونگی نح��وه خدمات و 
میزان رضایت او جویا ش��وید . 
حت��ی می توانی��د در ص��ورت 
ناراض��ی ب��ودن یک ب��ار دیگر 
خدم��ات را ب��رای مش��تری 

به صورت رایگان انجام دهید . 

صندوق عیدی تشکیل 
دهید

با توجه ب��ه اینکه نزدیک ایام 
نوروز است، یک صندوق عیدی 
تش��کیل دهی��د و از کارگران 
خ��ود بخواهید ک��ه به صورت 
مستقیم از مشتری عیدی طلب 
نکنند . این صندوق این اجازه را 
می دهد تا مش��تری هر میزانی 
که دوست دارد به عنوان عیدی 
بپردازد . حتی برخی مشتریان 
ب��ه پرداخ��ت چنی��ن مبالغی 
عالق��ه ندارند و ای��ن کار باعث 
 می ش��ود تا راحت تر وارد مغازه 

شما شوند . 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )71(
نظریه سه عنصر

نظریه س��ه عنصر بر پایه این فرضیه اس��توار است که 
کارکنان از یک س��ری نیازهای اولیه انسانی برخوردارند 
که مدیریت می تواند و باید در جهت رفع این نیازها تالش 
کند. ایجاد فضایی ک��ه در آن این نیازها برآورده ش��وند 
نتایج بسیار مثبتی به دنبال دارد که مهم ترین آن افزایش 

روحیه و انگیزه کارکنان شماست. 
ایده

در سه دهه آخر قرن بیستم شرکت آمریکایی سیروتا 
در زمین��ه نیازه��ای کارکن��ان در محیط کار ب��ا انجام 
نظرسنجی در میان 237 شرکت آمریکایی که در زمینه 
و صنایع مختلفی فعالیت می کردند 2 میلیون پاسخ برای 
پرسش خود دریافت کرد. نتایج این نظرسنجی نشان داد 
که س��ه عنصر برای مردم در محیط کارشان وجود دارد: 
انصاف، دستاورد و رفاقت. برای بیشتر کارکنان هیچ کدام 
از اهداف دیگر به اندازه این سه مورد از اهمیت برخوردار 
نیستند. عالوه بر این نه تنها این عناصر در سال های اخیر 
تغییر نکرده ان��د، بلکه در گروه ه��ای مختلف اجتماعی 
و فرهنگی در جامعه ریش��ه دوانده اند. به عقیده شرکت 
سیروتا اتخاذ سیاس��ت ها و مواضع در راس��تای این سه 
عامل کمک بس��یار زیادی به افزایش انگی��زه و روحیه 
کارکنان ک��رده و موجب��ات افزایش به��ره وری و بهبود 

عملکرد آنها را فراهم می آورد. 
آنچه باید در عمل انجام دهیم

دستیابی به س��ه عامل مطروحه در باال یعنی انصاف، 
دستاورد و رفاقت س��بب افزایش انگیزه و بهبود عملکرد 
کارکنان ش��ده و از جمله مهم ترین عوامل موفقیت یک 
شرکت تجاری در طوالنی مدت است. اینکه این موضوع 
به چه میزان ب��رای همه افراد از اهمیت برخوردار اس��ت 
چندان مهم نیست، بلکه نکته مهم آن است که بسیاری از 

مردم اهمیت زیادی برای سه عامل مذکور قائلند. 
• انص�اف- این به معن��ای برخورد صحی��ح و توأم با 
عدالت در رابطه با شرایط اولیه کاری کارکنان است. این 

شرایط ابتدایی عبارتند از: 
• فیزیولوژیک- یعنی داشتن یک محیط کار سالم و 

ایده آل و حجم کاری که قابل مدیریت باشد. 
• اقتصادی- این موضوع ش��امل پرداخت دستمزد، 

پاداش و امنیت شغلی است. 
• روانشناس�ی- برخورد صحیح، عادالن��ه همراه با 

مالحظه شرایط افراد و همچنین احترام به آنها. 
احس��اس انص��اف و عدالت زمان��ی در ف��رد ایجاد 
می ش��ود که با ش��خص رفتاری همراه با ویژگی های 
یاد ش��ده صورت گیرد. به عنوان مثال م��ردم از خود 
سوال می کنند که آیا رفتار مدیران با من در مقایسه با 

همکارانم عادالنه و منصفانه است؟ 
• دس�تاوردها- به معنای قدردانی از افراد به هنگام 
موفقیت در کار و رسیدن به هدف تعیین شده و قدردانی 
از آنها که به واسطه انجام کارهای مهم در رسیدن به آن 
هدف تالش کرده ان��د و همچنین تقدی��ر از کارکنان به 
هنگام کسب موفقیت های گروهی و تقدیر از آنهاست. به 
عقیده موسسه سیروتا این حس دستیابی به هدف شش 

منشأ  ابتدایی دارد: 
• دامن��ه چالش های کاری و مقایس��ه آن که هریک از 
کارمندان می توانند با استفاده از توانایی ها و مهارت های 

خویش بر آن چالش ها غلبه کنند. 
• کسب مهارت های جدید و اس��تفاده از فرصت های 
ایجاد ش��ده برای توس��عه، قبول ریس��ک ها و گسترش 

افق های شخصی. 
• توانایی ارائه عملکرد خوب. دراختیار داشتن منابع، 

قدرت و اطالعات و ارائه حمایت برای انجام بهتر کارها. 
• درک اهمیت و جایگاه ش��غل. دانستن این نکته که 
کار چه در س��ازمان یا در مواجهه با مشتریان و در نهایت 

جامعه دارای هدف و ارزش است. 
• تش��خیص و ارزش گ��ذاری عملکرد. ای��ن موضوع 

می تواند هم جنبه مالی داشته باشد هم غیرمالی. 
• افتخار و سرافرازی در سازمان که این افتخار می تواند 
ناش��ی از هدف ش��رکت، موفقیت آن، اصول اخالقی که 
ش��رکت تجاری به آن پایبند اس��ت، کیفیت مدیریت و 
رهبری و در نهایت کیفیت محص��والت و کاالهای ارائه 

شده به بازار باشد. 
رفاقت و صمیمی��ت. کارمندان مایل هس��تند که در 
محیط کار خود روابطی گرم، صمیمی و سازنده با دیگران 
داش��ته باش��ند. مهم ترین مزایای وجود رفاقت در یک 

شرکت تجاری عبارتند از: 
• روابط میان کارگران و کارمندان. 

• کار گروه��ی کارگ��ران و کارکن��ان درون یک واحد 
تجاری. 

• کار گروه��ی در میان تمامی بخش ه��ا در یک محل 
خاص. 

• کار گروهی و همکاری گسترده در سراسر سازمان. 

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت یک مجموعه کارواش

سودآوری در ماه پوست اندازی خودروها

شنبه
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مترجم: معراج آگاهی

پاسخ کارشناس: دکتر فرزاد مقدم 
ما در کش��ور برای ن��وروز ش��خصیت هایی مانند حاجی 
فیروز و عمونوروز را داریم؛ دو نمادی که یکی س��یاه اس��ت 
و حرف های تلخ��ی می زند و س��فیرخبر دادن آمدن نوروز 
اس��ت و دیگری عمو نوروز که با آمدنش ننه سرما را بیرون 

می کند. نمادهایی که اگ��ر درمیان یک روی��داد ملی قرار 
بگیرند، می توانند در عین تاثیر قوی بر برنامه ساخت برند، 
پیام های خوبی را ب��ا خود منتقل کنند. یک��ی از پایه هایی 
که برند ملی را تقویت می کند، همین اس��طوره ها و نمادها 
است. در واقع چنین نمادهایی مشخص کننده این موضوع 
هستند که برند چقدر اصالت دارد. حال بخش خصوصی در 
انتقال پیام این برند می تواند نقش موثری بازی کند. کاری 
که بخش خصوصی و مردم ب��دون برنامه ریزی در این رابطه 

می توانند انجام دهند، اس��تفاده از نمادهایی مانند س��فره 
هفت س��ین در فعالیت های ارتباطی و اقتصادی شان است. 
البته برخی از ش��رکت های داخلی از این ش��یوه اس��تفاده 
می کنند؛ ش��رکت هایی ک��ه در ح��ال ص��ادرات و ارتباط 
با کش��ورهای اروپایی هس��تند. این کار باعث خواهد ش��د 
مش��تریان چنین ش��رکت هایی به قدمت و اعتبار آنها پی 
ببرند. شما هم می توانید از این نمونه های خوب الگو بگیرید 
و نه فقط کسب و کارتان، بلکه برند ملی تان را ارتقا ببخشید. 

انتقال فرهنگ ملی

پرسش: صاحب کس�ب وکاری هس�تم که در حوزه صادرات با کش�ورهای زیادی ارتباط دارم. برای فرارسیدن س�ال نو می خواهم 
فعالیت ویژه ای را انجام دهم که بتوانم فرهنگ س�ازمانی و ملی ام را به ش�رکت هایی که با آنها هم�کاری دارم، منتقل کنم. در این 

زمینه چه توصیه ای دارید؟ 
کلینیک کسب و کار

حاتم طایی

-  ببخشیدا خانم مهندس، خیلی معذرت می خوام، 
ول��ی بفرمایین خ��ب م��ن اون مدرک دانش��گاهیمو 
یه ج��وری تنظیم کن��م، قرار ب��دم دقیقا ت��وی آکس 
کوزه قرار بگیره می گن خ��وب آب خنک نگه می داره، 
باالخره یکی می بینین تشنه اش می شه، آب می خواد، 

چطوره؟
نطق درخش��ان ف��وق را انج��ام می ده��م و می زنم 
بیرون. خ��ودم به ان��دازه کافی عذاب وجدان داش��تم 
که یک جورهای��ی انگار ریی��س و بقیه هم��کاران را 
دور زده ام و برای مصاحبه ش��غلی س��راغ این شرکت 
تازه تاس��یس فکس��نی آم��ده ام، این خانم مس��ئول 
 ذی رب��ط ه��م پ��اک اوقات م��ا را تل��خ کردن��د رفت 
پی کارش. اصل ماجرا چند وقت پی��ش از طرف یکی 
از همکاران قدیم و دوس��تان ندیم که حاال در شرکت 
دیگری مش��غول کار اس��ت، مطرح ش��د. ظاهر قضیه 

بدک نبود. 
یک ش��رکت نوپ��ا در زمین��ه تخصص��ی فعالیت ما 
از بغل یک ش��رکت ب��زرگ وارد کننده م��واد غذایی 
درآم��ده، یعن��ی یک ش��رکت ب��زرگ و س��رمایه دار  
وارد کننده م��واد غذایی ب��وده که احس��اس کرده بد 
 نیست در زمینه کارهای تخصصی و مهندسی هم وارد 

شود. 
بنابرای��ن در هم��ان س��اختمان مرک��زی خودش 
ی��ک طبقه را ب��ه این مه��م اختص��اص داده و تجهیز 
دفت��ری کرده و همس��ر صاح��ب آن ش��رکت غذایی 
کذا هم ش��ده مدیره عام��ل این ش��رکت جدید و حاال 
دنبال چند جوان کارکش��ته جویای نام اس��ت که تیم 
س��تادی خود را ببندد و کم کم خودش را در بازار کار 
 جا بیندازد و ن��ان از عمل خویش خ��ورد و منت حاتم 

طایی نکشد. 
ب��ه نظر هم��کار س��ابق، بن��ده واجد ش��رایط فوق 
تش��خیص داده ش��ده و ب��ه ایش��ان معرفی ش��ده ام. 
اینجان��ب بع��د از مقادی��ر س��بک س��نگین ک��ردن 
اوضاع به ای��ن نتیجه رس��یدم که ب��رای حس کردن 
نب��ض ب��ازار کار هم ک��ه ش��ده می توانم یک س��ری 
به ای��ن ش��رکت بزن��م و بدانم ک��ه کوله ب��ار تجارب 
اندوخت��ه چند س��ال اخیر را ب��ا چه نرخ��ی می توانم 
ب��ه درهم و دین��ار نزدیک کن��م. نتایج نشس��ت بنده 
 با ای��ن س��رکار خان��م مدی��ر در س��طور ذی��ل قابل 

دسته بندی است:
-  اول، حق��وق و مزای��ای دریافت��ی بن��ده نزدیک 
60درصد دریافتی حال حاضر خواه��د بود، چون این 

شرکت هنوز مانده که به سوددهی برسد.
-  دوم، هن��وز گروه ه��ای تخصصی در این ش��رکت 
تشکیل نش��ده و اساس��ا دعوت از بنده جهت تشکیل 
ای��ن گروه ها ب��وده و نتیجتا مس��ئولیت ش��غلی بنده 

چندبرابر خواهد شد. 
-  س��وم، چون هنوز ش��رکت درست ش��کل نگرفته 
وظایف بخش های بازرگان��ی و خرید، اداری و خدمات 
و... را ه��م خودمان دور ه��م انج��ام می دهیم. خوش 

می گذرد.
-  چهارم، س��فرهای خارجی و دوره های آموزش��ی 
و این قرتی بازی ه��ا را نداریم، چرا که ای��ن قبیل مزایا 
مختص بروبچه های کارفرما و مدی��ران و از ما بهتران 

است و ما را نمی رسد. 
-  پنجم، ممکن اس��ت کار جواب ندهد و کال مجبور 
به پایین کشیدن کرکره بشویم، در آن صورت شرکت 
مس��ئول آن نخواهد ب��ود و این مخاطره ای اس��ت که 

واردشوندگان به این شرکت باید بپذیرند.
-  شش��م، در صورت قبول همه موارد فوق و درست 
پیش  رفتن سیاس��ت ها و تدابیر مأخوذه خانم مدیر در 
چند سال آتی بنده سمت مدیریت حال حاضر خود را 

به دست خواهم آورد.
هرچه فک��ر می کنم می بینم باز ه��م مودبانه جواب 

دادم. نه!

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  .

محدودیت زمان و افزایش تعداد 
مشتریانی که به شما مراجعه 

می کنند، نباید روی کیفیت کارتان 
تاثیر بگذارد . حتی باید بیشتر از 
گذشته کارتان به چشم بیاید . 
متاسفانه برخی کارواش های 

خدمات دهنده در این ایام به دلیل 
افزایش مشتری نرخ خدمات خود 

را افزایش می دهند

غزال بابایی

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 718.50شاخص کل
4.50میزان تغییر
B 578.515.352ارزش بازار

B 3.152.172ارزش معامالت
M 216.297حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
7.3371.62پتروشیمی جم

34.8001.57پتروشیمی مارون
7.7710.24س. میراث فرهنگی
7.0960.23پتروشیمی خراسان

15.4530.23نفت پاسارگاد

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 4.98769.137دارویی البرز بالک
B 1.6003.025بانک گردشگری

B 12.8002.560نفت ایرانول
M 3.710630.700س. مسکن زاینده رود
M 3.710630.700س. مسکن شمالغرب

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 34.00028.111ح. دریایی سینا
B 2603.547ح. بانک دی
M 1.798630.760بیمه سامان

M 15.890230.405نفت پاسارگاد
M 34.479214.459پتروشیمی مارون

درصد قیمتنام کامل شرکت
4.9874.99دارویی البرز بالک

4.8374.97مرجان کار
6744.01سیمان الر

7.7713.24س. میراث فرهنگی
8.8832.42داروسازی تولید دارو

درصدقیمتنام کامل شرکت
)2.63(2.629خانه سازی باغمیشه
)2.16(5.153غذایی مینو شرق
)2.15(1.730قند چهار محال

)1.78(1.985قند شیروان
)1.54(1.151سرمایه گذاری ایرانیان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M149.186 B 4.287پتروشیمي مارون

M11.234 B 4.273 خانه سازي باغمیشه
M4.377 B 3.882بانک حکمت ایرانیان
M15.342 B 2.162پتروشیمي خراسان

M1.274 B 1.589ح. توکاریل

ارزشحجمنام کامل شرکت
M149.186 B 4.287پتروشیمي مارون

M15.342 B 2.162پتروشیمي خراسان
M11.234 B 4.273 خانه سازي باغمیشه

M8.406 B 1.146پتروشیمي جم
M7.898 B 1.016س. میراث فرهنگي

تعدادقیمتنام کامل شرکت
26291364خانه سازی باغمیشه
7771502س. میراث فرهنگی

1127428بانک حکمت ایرانیان
35576285دریایی و بندری سینا

2451245س. مسکن تهران

تغییرارزش بازارنام کامل شرکت
B1.315.200 B 70.435پتروشیمی جم
B1.276.000 B 139.200پتروشیمی مارون
B195.200 B 6.217میراث فرهنگی

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

افزایش ارزش بازار

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار در هفته ای که گذشت 
با افزای��ش 0.09 درصدی به 
64 ه��زار و 70 واحد رس��ید. 
در عین حال شاخص صنعت 
 در آخ��ر هفت��ه، روی ع��دد 
53 هزار و 612 واحد ایستاد. 
ش��اخص بازار اول به 47 هزار 
و 444 واحد و ش��اخص بازار 
ب��ه 124 ه��زار و 393  دوم 
واحد رس��ید. در هفته منتهی 
به 20 اس��فندماه، دو میلیارد 
و 18 میلی��ون س��هم و ح��ق 
تق��دم به ارزش س��ه ه��زار و 
831 میلی��ارد ریال در بورس 
معامله  ته��ران  به��ادار  اوراق 
 ش��د. در این مدت 43 هزار و 
347 خری��دار در 163 ه��زار 
و 195 دفع��ه ب��ه دادوس��تد 

پرداختند. 
از اب���تدای امس��ال، 153 
میلیارد و 698 میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزش 513 هزار 
و 227 میلیارد ریال دادوستد 
شده است. در این مدت تعداد 
3 میلیون و 638 هزار و 431 
س��رمایه گذار، در 12 میلیون 
دفع��ه  و 446  و 642 ه��زار 
این تعداد س��هام را خریداری 
کرده اند. بازار سهام از ابتدای 
س��ال 236 روز کاری فعالیت 

داشته است. 

پیشرفت مذاکرات 
هسته ای و امیدواری به 

آینده بازار سهام
نوس��انی  رون��د  ادام��ه  در 
ب��ازار س��هام ط��ی هفته های 
اخیر که عمدت��ا نیز به دلیل 
اخبار ضد و نقیض رس��یده از 
به وجود  مذاکرات هس��ته ای 
آم��ده اس��ت، هفته گذش��ته 
ش��اهد رون��دی بودی��م ک��ه 
تفاوت های بس��یاری داش��ت. 

هس��ته ای  مذاکرات  مورد  در 
هم در ح��ال حاضر هیچ گونه 
پی��ش داوری و پیش بین��ی از 
نتیج��ه و مف��اد آن نمی توان 
انج��ام داد و تم��ام اخب��ار و 
ش��ایعات منتشر شده تنها در 
حد حدس و گمان است ولی 
آنچه از اظهارنظرهای طرفین 
مذاکره به دست آمده نشان از 
پیشرفت قابل توجه در موارد 
اخت��الف دارد و در ص��ورت 
هس��ته ای،  تواف��ق  حص��ول 
حرک��ت اصل��ی پیش رون��ده 
آغاز می ش��ود.  ب��ازار س��هام 
آنچه در آخرین روز معامالتی 
هفته به چش��م آمد معامالت 
حقوقی ها  حض��ور  و  بلوک��ی 
در ب��ازار ب��ود ک��ه در نهایت 
منجر ب��ه باال رفت��ن حجم و 
ارزش معام��الت و همچنی��ن 
پ��س گرفتن کان��ال 64 هزار 

واحدی ش��د. نکت��ه مهم آن 
از تعداد فروشنده ها  است که 
کاسته شده ولی خریداران هم 
مرددند. سال گذشته در بهار 
بازار کم رمق بود و ش��اید این 
س��رمایه گذاران  کمی  تجربه، 
را عقب نش��ینی داده است تا 
با احتیاط بیش��تری اقدام به 

سرمایه گذاری کنند. 
 

دومینوی ریزش 
قیمت ها با بازگشت 

پاالیشی ها
یک��ی از مس��ائلی که این 
روزها مطرح است گمانه زنی 
نم��اد  بازگش��ت  پیرام��ون 
پاالیش��گاهی  ش��رکت های 
به بازار س��هام اس��ت. برخی 
فع��االن ب��ازار س��هام بر این 
نماد  بازگش��ایی  ک��ه  باورند 
پاالیش��گاهی،  ش��رکت های 

قیمت ها  ری��زش  دومین��وی 
را کامل کرده و شاخص کل 
را در آس��تانه کانال 60 هزار 
با  داد.  قرار خواه��د  واحدی 
در نظ��ر گرفت��ن ارزش بازار 
پاالیش��گاهی،  ش��رکت های 
ش��اخص  تاثیرپذیری  میزان 
کل از ای��ن ش��رکت ها ب��اال 
اس��اس  ای��ن  ب��ر  م��ی رود. 
برخ��ی از کارشناس��ان بازار 
مدی��ران  معتقدن��د  س��هام 
شاخص سازی  برای  بورس��ی 
پاالیش��گاهی  نماده��ای  از 
ک��رد.  خواهن��د  اس��تفاده 
اصفه��ان  پاالیش��گاه  نم��اد 
پاالیش��گاه   ،92 اس��فند  از 
و   93 فروردی��ن  از  ته��ران 
پاالیش��گاه های بندرعب��اس، 
تبریز، الوان و شیراز از اواخر 
تیرماه امسال به دلیل مطرح 
ش��دن بحث کیفی س��ازی و 

تاثیر آن روی سودآوری این 
و  ش��رکت ها متوقف شده اند 
عالوه بر حواش��ی این توقف 
ب��ر ای��ن صنعت و نی��ز بازار 
س��هام، سرمایه س��هامداران 
این ش��رکت ها هم در حبس 

چند ماهه به سر می برند. 

عرضه اولیه سهام در 
فرابورس

از خبره��ای مه��م هفت��ه 
آین��ده ب��ازار س��هام عرض��ه 
اولی��ه س��هام ی��ک ش��رکت 
ایران  فراب��ورس  در  معدن��ی 
بازار  روند  درحالی که  اس��ت. 
فراب��ورس در هفته گذش��ته 
عمدتا منفی بوده است، امروز 
اولیه س��هام  عرض��ه  ش��اهد 
این اساس 10  خواهیم بود. بر 
درصد از سهام شرکت فرآوری 
برای  زغال سنگ پروده طبس 
نخستین بار پس از پذیرش در 
ب��ازار دوم فرابورس ایران، روز 
شنبه 23 اسفندماه 1393 در 
نماد »کپرور1« عرضه خواهد 
شد. از 18 میلیون سهم عرضه 
ش��ده در این نوبت، 8 میلیون 
س��هم ب��رای کش��ف قیمت و 
10 میلیون سهم مابقی نیز به 
معامله گ��ران آنالین اختصاص 
پیدا کرده اس��ت ضمن اینکه 
محدودی��ت خرید س��هام در 
هر کارگزاری 83 هزار س��هم 
تعیی��ن ش��ده و صندوق های 
سرمایه گذاری اعم از مشترک 
هیچ گون��ه  معامل��ه  قاب��ل  و 
س��همیه ای برای خرید سهام 

ندارند. 
زغال سنگ  فرآوری  شرکت 
ب��ا س��رمایه  پ��روده طب��س 
ب��ه  ری��ال  میلی��ارد   180
تولید کنس��انتره زغال س��نگ 
می پردازد و شرکت های تکادو، 
معدنجو و معادن منگنز ایران 
سهامداران عمده آن هستند. 

بازگشایی پاالیشگاهی ها در آخرین روزهای سال 93

احتمال ریزش شاخص کل تا کانال 60 هزار واحد

ایرن�ا - تنوع ش��اخص ها در بازار 
س��هام ق��دم خوبی اس��ت و هرچه 
تع��داد ش��اخص ها در بازار بیش��تر 
از  اس��تفاده  و  بهره ب��رداری  ش��ود 
ای��ن متغی��ر، ام��کان تصمیم گیری 
را ب��رای س��رمایه گذاران راحت ت��ر 
می کن��د، ضمن اینکه قرار نیس��ت 
همه س��رمایه گذاران با دیدگاه های 
متفاوتی ک��ه دارن��د براس��اس روند 
یک ش��اخص تصمیم بگیرند. تنوع 
ش��اخص ها ع��الوه بر تس��هیل در 
تصمیم گیری زمینه ابزار س��ازی در 
ش��اخص را فراهم می کند. متاسفانه 
عمده تصمیم گیری ها براساس روند 

شاخص است، این درحالی است که 
شاخص برآیند عکس العمل تصمیم 
سرمایه گذاران است. شاخص عملکرد 
بازار را نشان می دهد و در صورتی که 
دیدمان به ش��اخص را درست کنیم 
و در پ��ی کارایی اصلی آن باش��یم؛ 
معرفی ش��اخص های جدید به ویژه 
ش��اخص قیمتی که ب��ه نوعی روند 
قیم��ت را به صورت میانگین نش��ان 
می دهد کمک زیادی در محاسبات 
پژوهش ه��ای  همچنی��ن  و  ب��ازار 

اقتصادی می تواند داشته باشد.
حمایت از سرمایه گذاران 

حقیقی
راه اندازی اوراق پاداش س��هام 
و این قبیل سیاس��ت ها بیش از 

آنک��ه کالن ب��ازار را تحت تاثیر 
قرار دهد می تواند با ایجاد تقاضا 
فش��ار را برای ف��روش کم کند. 
این اوراق عمدتا با هدف حمایت 
از س��رمایه گذاران حقیق��ی اجرا 
می ش��ود و عاملی ب��رای بهبود 
ش��رایط س��رمایه گذاری اس��ت. 
به واس��طه کاه��ش درآمدهای 
نفتی، دولت باید توجه بیشتری 
ب��ه بخ��ش خصوص��ی داش��ته 
باشد. حرکت به س��مت اقتصاد 
بدون نفت ی��ا کم اتکاتر به نفت 
می توان��د فرص��ت خوبی باش��د 
تا بخ��ش خصوصی ک��ه به رغم 
تع��دد بنگاه ها، س��هم باالیی در 
اقتص��اد ندارد بتواند این س��هم 

را در اقتص��اد ارتق��ا دهد. بخش 
خصوص��ی ت��ا زمانی که س��هم 
کم��ی از بازار را داش��ته باش��د 
ت��وان رقاب��ت با بخ��ش عمومی 
و دولت��ی و رقاب��ت پذی��ری در 
عرص��ه بین الملل��ی را ن��دارد و 
نمی تواند بحران ها و ش��وک های 
احتمال��ی را تحم��ل کن��د. اگر 
خصوصی سازی  سیاست  فرآیند 
ک��ه در س��ال اخی��ر از س��وی 
دول��ت پیگی��ری ش��ده تکمیل 
ش��ود عالوه ب��ر تقوی��ت بخش 
پتانسیل های  می تواند  خصوصی 
 موج��ود در این بخش را رش��د 

دهد. 
برداشته شدن محدودیت های 

بین الملل��ی یک��ی از ارکان این 
رشد و اس��تراتژی کنونی دولت 
در بحث مذاک��رات و جدیت در 
ای��ن موضوع نکته مهمی اس��ت 
که ب��ه تدری��ج ش��اهد تاثیرات 
مثبت آن خواهی��م بود. با توجه 
به اینکه میانگین رشد اقتصادی 
کشور در یک دهه اخیر به چهار 
درصد می رس��د اگ��ر به گونه ای 
عمل ش��ود ک��ه اهداف��ی مانند 
تحقق رشد هش��ت درصدی در 
اقتصاد طبق س��ند چشم انداز و 
سایر برنامه های توسعه ای کشور 
دنبال شود می تواند ظرفیت های 
از دس��ت رفت��ه را در اقتص��اد 

جبران کند.

55.8 واحد صعود ش��اخص کل 
ب��ازار ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
دس��تاورد هفته ماقبل آخر س��ال 
1393 ب��ود. این افزایش ش��اخص 
در ش��رایطی رخ داد که کلیت بازار 
از ابت��دای هفت��ه تا پایان جلس��ه 
معامالتی روز س��ه ش��نبه سمت و 
س��وی منفی داش��ت. در نخستین 
روز معامالتی هفته و همان طور که 
پیش بینی ش��ده بود، بازار در ابتدا 
رون��دی صعودی به خود گرفت، اما 
خیلی زود این مسیر جای خود را به 
رنگ قرمز داد و ش��اخص کل بیش 
از 100 واح��د از ارتف��اع خود را از 
دست داد. دومین روز معامالتی نیز 
به ادامه این حرکت اختصاص یافته 
و شاخص کل کاهش 100 واحدی 
دیگ��ری را تجربه ک��رد. روز میانی 
هفته چهره جالبی داش��ت. در این 
روز عمومیت بازار رنگ و روی قرمز 
به خود گرفته بود، اما شاخص کل 
برخالف این مس��یر حرکت کرده و 

رش��دی بیش از 50 واحد را تجربه 
کرد. رنگ قرمز در روز س��ه ش��نبه 
بر تمام بازار چیره ش��ده بود، اما با 
این وجود ش��اخص کل دستخوش 
نوس��انات فراوانی شده و در انتها به 
لطف نماد »فارس« با رشدی جزئی 

به کار خود پایان داد. 
در انته��ای هفت��ه، ب��ازار به طرز 
اعجاب انگیزی رنگ س��بز به خود 
گرفت. تعداد س��هم هایی که مثبت 
کام��ل را در ای��ن روز تجربه کردند 
از 15 تج��اوز نکرد ام��ا با وجود این 
موضوع، تعداد زیادی از س��هم ها در 
مثبت تابلوی خود معامله ش��دند و 
همین موضوع باعث ش��د شاخص 
را  واح��دی   218 افزای��ش  کل 
 تجرب��ه کند و هفته خ��ود را با رقم 
64070. 7 واحد به پایان برس��اند. 
نکت��ه قابل توجه در مورد نیمه دوم 
هفته آن است که در این بازه زمانی 
کدهای حقیقی فروش های نس��بتا 

زیادی را انج��ام دادند که با در نظر 
گرفت��ن نزدیکی به ای��ام تعطیالت 
س��ال نو آنقدرها غیر منطقی به نظر 
نمی رسد. اما فعالیت شدید کدهای 
حقوقی در طرف خریدار بسیار جلب 
توجه کننده محس��وب می ش��د. به 
عبارت دیگر، هر ساله در آستانه عید 
نوروز، تعداد زی��ادی از معامله گران 
حقیقی برای تهیه هزینه سفر خود 
دس��ت به فروش مقداری از س��هام 
خود می زنند؛ ای��ن اتفاق در دو روز 
پایانی هفته گذشته نیز اتفاق افتاد 
ام��ا نکته حائز اهمی��ت در این بازه 
زمانی این اس��ت ک��ه معامله گران 
حقوقی خریدهای نس��بتا زیادی را 
در این دو روز انج��ام دادند و اجازه 
ندادند سهم ها به سمت منفی کامل 
حرک��ت کنند. ف��روش کم کدهای 
حقوقی تا ساعت پایانی هفته ادامه 
داشت اما در س��اعت پایانی جلسه 
معامالتی روز چهارشنبه، حقوقی ها 

نیز پا به عرصه فروش گذاش��تند. با 
در نظ��ر گرفتن این موضوع بعید به 
نظر نمی رس��د اگر حقوقی ها در دو 
جلس��ه معامالتی پیش رو به فروش 

خود ادامه دهند. 
از طرفی آن دسته از حقیقی هایی 
که می خواهند قبل از س��ال جدید 
پول نقد را در حساب ش��ان داش��ته 
باش��ند بای��د در ای��ن دو روز برای 
فروش سهام ش��ان اق��دام کنند، لذا 
غیر طبیع��ی نخواهد بود اگر امروز و 
ابتدای جلس��ه معامالتی فردا فشار 
عرضه ها زیاد باش��د. از طرفی دیگر، 
مذاکرات ایران و 1+5 در روز آینده 
از سر گرفته خواهد شد و این مسئله 
می تواند امید را به بازار بازگرداند یا 
حداقل جو مثبتی را در بازار اشاعه 
ده��د، لذا در هفت��ه پیش رو به نظر 
می رسد منطقی ترین سناریو، رنگ 
قرمز و کاهش شاخص برای دو روز 
ابتدای��ی هفته و رون��د مثبت برای 

ادامه آن باش��د. از طرفی دیگر با در 
نظ��ر گرفتن نزدیکی به تعطیالت و 
شروع سفرهای نوروزی غیر منطقی 
نخواهد ب��ود اگر در نیمه دوم هفته 
حج��م و ارزش معام��الت رو ب��ه 
کاهش بگ��ذارد. در این میان، تنها 
موضوع آزار دهنده و فاکتور غیر قابل 
بازگش��ایی  مس��ئله  پیش بین��ی، 
نمادهای گروه »پاالیشگاهی« است 
که باری دیگر تنش ها میان سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران و سازمان 
پخ��ش و پاالیش م��واد نفتی برای 
بازگش��ت ای��ن نمادها به ب��ازار باال 
گرفته اس��ت، لذا در ص��ورت عدم 
بازگشایی این نمادها در این هفته، 
ب��ه نظر نمی رس��د اتف��اق خاص و 
حرکت قوی را در س��مت مثبت یا 
منف��ی تجربه کنیم، ام��ا در صورت 
بازگش��ایی این نماده��ا، می توانیم 
انتظار کرنش زیادی را از بازار داشته 
باش��یم. ب��رای هفته پی��ش رو رقم 
64280 واح��د معتبرترین مقاومت 
و رق��م 63750 حمای��ت قطع��ی 

محسوب می شود. 

تنوع شاخص ها در بورس تصمیم گیری را تسهیل می کند

مقاومت و حمایت معتبر هفته جاری
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واگذاری 3۸ هزار میلیارد ریال 
سهم دولتی تا نیمه اسفند

در حالی که براس��اس بودجه سال 93، سازمان 
خصوصی سازی باید از محل فروش سهام دولتی 
77 هزار میلی��ارد ریال درآمد به حس��اب خزانه 
وازیر کند، بررسی عملکرد این سازمان از ابتدای 
امس��ال تا نیمه اسفند حکایت از تحقق 38 هزار 

و 386 میلی��ارد ریال از این میزان درآم��د دارد .
براس��اس این گزارش، از این میزان واگذاری، 
2987 میلیارد ری��ال در بورس، 26 هزار و 854 
هزار و 545 میلیارد  میلیارد ریال در فرابورس، 8 
ری��ال از طریق مزای��ده و یک میلی��ارد ریال از 
طری��ق مذاک��ره در این مدت به فروش رس��یده 
که 37 ه��زار و 751 میلیارد ری��ال آن به صورت 
بلوک��ی، 288 میلیارد ریال به ص��ورت تدریجی و 
348 میلی��ارد ری��ال به ص��ورت ترجیحی واگذار 

شده است.

معامله بیش از 1100 مگاوات 
برق در بورس انرژی

حجم معامله های برق در بورس انرژی کش��ور روز 
چهارش��نبه به بی��ش از 1100 مگاوات رس��ید . بار 
پای��ه معامله ش��ده در بورس ان��رژی در آخرین روز 
معامالتی هفته 1190 مگاوات ثبت ش��د . ارزش کل 
معامله های برق ثبت شده در روز یادشده در بورس 
انرژی ب��ه رقم 12 میلی��ارد و 132 میلیون و 188 
هزار و 208 ریال رسید . کمترین قیمت معامله شده 
420 هزار ریال به ازای هر مگاوات س��اعت برای بار 
پایه روزانه به ثبت رس��ید . بیش��ترین قیمت معامله 
ش��ده نیز به ازای هر مگاوات س��اعت برای بار پایه 
روزانه به رقم 428 هزار و 804 ریال رس��ید . ارزش 
کل معامله ه��ای برق ثبت ش��ده در بورس انرژی به 
رق��م 12 میلیارد و 132 میلیون و 188 هزار و 208 
ریال رسید . در بورس انرژی 20 نیروگاه خصوصی و 
39 شرکت توزیع در سراسر کشور روزانه بین ساعت 

10 تا 12 به خریدوفروش برق اقدام می کنند . 

افزایش 12 درصدی درآمد
هر سهم »دتولید«

ش��رکت تولید دارو پیش بینی س��ود هر سهم سال 
مالی 94 را با سرمایه 130 میلیارد ریال در 29 بهمن 
93 مبل��غ 2478 ری��ال و ب��ا س��رمایه 160 میلیارد 
ری��ال در 11اس��فند 93 و مطاب��ق اطالع��ات جدید 
ری��ال اع��الم کرده اس��ت . پیش بینی س��ود   2014
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند 94 در 
 مقایس��ه با پیش بینی سال مالی 93 به ترتیب فروش 
14 درصد افزایش، بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
13 درصد افزایش، س��ود عملیاتی 14 درصد افزایش 
و س��ود خالص 12 درصد افزایش را نش��ان می دهد . 
ش��رکت  پیش بینی تقسیم سود س��ال مالی 94 را به 

ازای هر سهم مبلغ 1811 ریال اعالم کرده است.

آینده بانک های بورسی 
در صورت لغو تحریم ها

ی��ک مش��اور بانکی با تش��ریح وضعی��ت فعلی و 
چش��م انداز این صنعت، گفت: در صورت برداش��ته 
ش��دن تحریم ها جهش قابل توجه��ی در فعالیت و 

سودآوری بانک ها رخ می دهد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری بورس پ��رس، کاظم 
دوست حس��ینی، مش��اور بانک توس��عه صادرات با 
تاکید بر اینکه تش��دید تحریم ها از س��ال 88 روی 
روند ع��ادی فعالیت و س��ود در صنع��ت بانکداری 
تاثیر منفی برجای گذاشته، گفت: اگر چه تحریم ها 
نتوانس��ته امور بین الملل بانکی را متوقف س��ازد اما 
هزینه ه��ای زیادی را برعملی��ات ارزی و بانکی کل 

سیستم بانکی تحمیل کرده است.
وی درباره ش��رایط صنعت بانک بعد از برداش��ته 
ش��دن تحریم ها، گفت: طبیعی است که در صورت 
برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا جه��ش قاب��ل توجهی 
در فعالی��ت و س��ودآوری بانک ه��ا رخ می دهد و در 
مجموع وضعیت س��هام بانک های بورسی با تغییرات 

قابل مالحظه ای مواجه خواهد شد.
نای��ب رییس س��ابق کمیس��یون تامی��ن مالی و 
س��رمایه گذاری اتاق تهران گفت: تاثیر س��ریع رفع 
تحریم ها این است که هزینه های عملیات بین المللی 
بانک ها بس��یار کمتر و س��ود بان��ک افزایش خواهد 
یافت و طبیعتا روی قیمت س��هم هر بانک بورس��ی 
به میزانی که تحت تحری��م و متاثر ازعملیات ارزی 

بوده اند، تاثیر خواهد داشت.
دوست حس��ینی به ظرفیت های بالقوه بانک های 
داخل��ی برای فعالیت اش��اره کرد و گف��ت: برخی از 
بانک ها مانند بانک صادرات و تجارت به صورت بالقوه 
با توجه به دارایی ها، تعداد ش��عب داخلی و خارجی 
س��ابقه فعالی��ت، نیروی انس��انی و...می توانس��تند 
ش��رایط و موقعیت بهتری را نسبت به امروز تجربه 
کنند، اما مش��اهده می ش��ود این بانک ها سودآوری 
مطلوبی نداشته و سهام آنها در بازار سهام زیر قیمت 

اسمی در حال معامله است.

رشد 4 واحدی شاخص فرابورس
20اس��فند ماه، 216 میلیون و 580 هزار ورقه بهادار 
در 11 هزار و 675 نوبت دادوستد شد و طی آن ارزش 
کل معام��الت بازار فرابورس ب��ه 3 هزار و 422 میلیارد 
 و 150میلیون ریال رس��ید . پتروشیمی مارون با معامله
4 میلیون و 290 هزار س��هم ب��ه ارزش 194 میلیارد و 
190 میلیون ریال بیش��ترین حج��م و ارزش معامالت 
 را به نام خود ثبت کرد . ش��اخص فراب��ورس با افزایش

4 واحدی به 718.53 واحد رسید . 

نماگر فرابورس

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 185 www.forsatnet.irمدیریت سهام

بورس انرژی
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علی سنگینیان
مدیرعامل تامین سرمایه امین

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه



نمودار 4

نمودار 7

نمودار 10

جدول 2جدول 1

نمودار 11

نمودار 5

نمودار 8

نمودار 6

نمودار 9

شنبه
2313 اسفند 1393 www.forsatnet.irشمــاره 185 مدیریت س�هام

شیمیایی 
در بهم��ن م��اه امس��ال، 168،682ت��ن ان��واع 
محصوالت شیمیایی در بورس کاالی ایران عرضه 
ش��د )که از این نظر 8/3درصد رش��د داش��ت(که 
79،131ت��ن از آن ب��ه ارزش 1494/3میلیاردریال 
دادوس��تد ش��د که به این ترتیب ارزش معامالت 
نسبت به ماه گذشته8/7درصد کاهش داشت. این 
در حالی اس��ت که کاهش ارزش معامالت آلکیل 
بنزن خطی ش��رکت صنایع ش��یمیایی ایران و نیز 
منو اتیلن گالیکول ش��رکت پتروشیمی مارون )به 
عل��ت کاه��ش حجم عرضه( بیش��ترین نقش را در 
این کاهش داش��تند. از طرف دیگر حجم معامالت 
محصوالت پرطرفداری مانند جوش شیرین، کربنات 
سدیم سبک و سنگین تولیدی شیراز افزایش یافت 
اما حجم معامالت سودکاس��تیک تولیدی شرکت 

پتروشیمی اروند با کاهش همراه بود. 
همان گونه که در ادامه نش��ان داده ش��ده است 
به جز موارد خاص )مانند اسیدسولفوریک(قیمت 
محصوالت با کاهش و نوسانات روبه پایین همراه 
ب��ود ک��ه در ادامه روند قیمتی چند محصول این 
زیرگروه آورده شده است. )نمودار 1 ، 2 ، 3 و 4(

قیر 
تولیدکنن��دگان و بازرگان��ان قیر با چالش های 
فراوان��ی دس��ت و پنج��ه نرم می کنن��د. در حوزه 
تولی��د و مص��رف داخل��ی باال ب��ودن قیمت مواد 
اولی��ه، ب��اال بودن هزینه های تولی��د و. . . موجب 
ش��ده قیم��ت تولی��دی قیر باال ب��رود که این امر 
مصرف کنندگان این محصول را به فکر جایگزینی 
آن با محصوالت مش��ابه انداخته است. آمار نشان 
می دهد در حدود 95 درصد قیر داخلی را دولت 
و شهرداری ها برای پروژه های راهسازی، آسفالت 
و. . . . خری��داری می کنن��د. درحالی ک��ه قبال تنها 
ت��ا7 درصد هزینه های عمران��ی صرف خرید قیر 
می ش��د اما مدتی اس��ت با افزایش قیمت قیر این 
مق��دار ب��ه 50 درص��د افزایش یافت��ه که با توجه 
به سیاس��ت های انقباض��ی دولت، زمزمه هایی در 
زمینه جایگزینی سیس��تم های بازیافت آس��فالت 

و جایگزینی س��یمان در بخش هایی از پروژه های 
جاده سازی، راهسازی و. . . با قیر شنیده می شود. 
در ح��وزه صادرات نیز افزایش قیمت تمام ش��ده 
محصول قیر در کنار خدش��ه دار ش��دن برند قیر 
ایران )به دلیل مش��کالت کیفیتی(موجب ش��ده 
تع��داد زیادی از بازارهای خارجی از دس��ت برود 
و قیر ایران مزیت رقابتی چندانی نداشته باشد. 

در بهمن ماه 927,280 تن انواع قیر عرضه شد 
ک��ه 431,934 آن به ارزش 4062/8میلیاردریال 
دادوس��تد ش��د که از نظر حجم 13/6درصد رشد 
و ارزش 6/8درصد کاهش از خود نش��ان داد. در 
ای��ن ماه هم راس��تا با کاه��ش قیمت نفت، قیمت 
پایه محصوالت قیر کاهش داده ش��د که از جمله 
 می ت��وان ب��ه کاه��ش 13/6درص��دی قیمت قیر

70-60نفت جی اشاره کرد. 
در ادامه سهم انواع قیر در ارزش معامالت این 

زیرگروه آورده شده است. )نمودار 5(
همان گونه که نش��ان داده شده است بیشترین 
معامالت مربوط به معامالت قیر70-60صادراتی 
اس��ت. ب��ه نظ��ر می رس��د ب��ا توجه ب��ه تعهدات 
قبلی ش��رکت های فع��ال، هنوز هم معامالت این 
محص��ول به طور فعال انج��ام می پذیرد. در ادامه 
 س��هم ش��رکت های مختل��ف در معام��الت قی��ر
70-60صادراتی براس��اس ارزش معامالت آورده 

شده است. )نمودار 6(
وکیوم باتوم 

هرچند قیمت پایه وکیوم باتوم به 7235 ریال 
کاهش داده شد اما این کاهش متناسب با کاهش 
قیمت نفت و قیمت های جهانی نبود. بررسی های 
اولیه نش��ان می دهد قیمت مناس��ب این محصول 
حدود 600 تومان اس��ت که باال بودن قیمت این 
محص��ول، موج��ب افزایش قیمت قیر و در نتیجه 

پایین آمدن مزیت رقابتی می شود. 
در بهم��ن م��اه 289،500ت��ن محصول از پنج 
عرضه کننده عرضه شد که در نهایت 221،260تن 
آن به ارزش 1649/3میلیاردریال دادوستد شد که 
از نظر حجم و ارزش معامالت به ترتیب کاهشی 

معادل5/2درص��د و 20درص��د را تجربه کرد. در 
ادامه آمار معامالت ش��رکت های عرضه کننده در 

این بخش آورده شده است. )جدول 1(
رینگ صنعتی

در م��اه گذش��ته 1،363،857ت��ن انواع کاالی 
صنعت��ی عرضه ش��د ک��ه از این بابت نس��بت به 
ماه گذش��ته ش��اهد رش��د 0/4درصدی در عرضه 
محصوالت در این رینگ بودیم. این در حالی است 
که 1،179،354 تن از محصوالت عرضه شده به 
ارزش 14،774/7میلیاردریال دادوستد شد که از 
نظر حجم و ارزش معامالت به ترتیب 4/7درصد 

رشد و 13/8درصد کاهش را تجربه کرد. 
همان گونه که در ادامه نشان داده شده زیرگروه های 
فوالدی، مس و آلومینیوم بیشترین ارزش معامالت 

این رینگ را به خود اختصاص دادند. )نمودار 7(
فوالد 

در بهم��ن م��اه 689,313 تن انواع محصوالت 
ف��والدی از پن��ج تولیدکنن��ده در ب��ورس عرضه 
ش��د که 91/9درصد آن ب��ه مقدار 633،264تن 
به ارزش10،282/2میلیارد ریال دادو س��تد شد. 
این در حالی اس��ت که محصوالت عرضه ش��ده 
فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزستان 

بیشترین معامالت را به خود اختصاص دادند. 
در بهم��ن م��اه 256، 760 تن انواع محصوالت 
ف��والد مبارک��ه ب��ه ارزش 4682/8میلیاردریال 
دادوستد شد که از نظر ارزش معامالت 27درصد 
کاهش از خود نش��ان داد. این در حالی اس��ت که 
معامالت مچینگی ورق گرم و س��ردB با کاهش 
مواجه ش��د و این امر موجب پایین آمدن ارزش 
معامالت این بخش شد. از نکات قابل ذکر در این 
بخ��ش، می توان به ثابت ماندن قیمت محصوالت 

ورق فوالدمبارکه اشاره داشت. 
فوالد خوزس��تان نیز شاهد معامله 64،500تن 
تخت��الC و 62،650تن ش��مش بل��وم به ارزش 
معام��الت 1779/7میلی��ارد ریال ب��ود که حجم 
معام��الت مذک��ور ب��ه ترتی��ب 36/4درص��د و 
50/5درص��د کاهش نس��بت به دی ماه داش��ت. 

ای��ن در حالی اس��ت که کاه��ش قیمت بازار این 
عرضه کننده را واداشت قیمت محصوالت خود را 
کاهش دهد به طوری که قیمت تختال C به 1450 
تومان )آخرین قیمت 1502تومان(و شمش بلوم 
ب��ه 1325 تومان )آخری��ن قیمت 1480 تومان(

کاهش داده شد. 
ذوب آه��ن اصفه��ان ب��ه علل گوناگ��ون )نظیر 
مش��کالت مال��ی، کاهش قیمت ها در ب��ازار آزاد 
و. . .( ب��ا کاه��ش قیم��ت، خری��داران را به خرید 
محصوالت��ش ترغی��ب کرد به طوری ک��ه در این 
م��اه 160،304تن انواع محصوالت این ش��رکت 
به ارزش 2531میلیارد ریال دادو س��تد ش��د که 
نس��بت به ماه گذش��ته رشد 45 درصدی داشت. 
همان گونه که عنوان ش��د در این ماه بس��یاری از 
محص��والت ذوب آهن اصفه��ان کاهش قیمت را 
تجربه کردند به طوری که قیمت محصوالتی مانند 
شمش بلوم، سبد میلگرد مخلوط و سبد تیرآهن 
مخل��وط به ترتیب 65،270 و 100تومان کاهش 
قیمت را تجربه کردند. در مجموع به علت کاهش 
قیمت متوالی و نیز تداوم رکود در بازار فوالدی ها، 
این بخش دچار بحران مالی ش��ده که در صورت 
تداوم می تواند صدمات زیادی به زیرس��اخت های 

توسعه ای و تولیدی این شرکت ها وارد کند. 
آلومینیوم 

م��اه گذش��ته 18،740 ت��ن ان��واع محصوالت 
آلومینیوم��ی عرض��ه ش��د ک��ه 17،640ت��ن آن 
ب��ه ارزش 1512میلی��ارد ریال دادوس��تد ش��د. 
این در حالی اس��ت که ش��رکت ایرالکو به عنوان 
اصلی تری��ن ش��رکت تولیدکنن��ده آلومینیوم در 
کش��ور مق��دار 10،740ت��ن از محص��والت خود 
را در ب��ورس عرض��ه کرد ک��ه 9640تن از آن به 
ارزش 862/2میلیارد ریال معامله شد. در این ماه 
قیمت ش��مش ها و بیلت های تولیدی این شرکت 
رون��د متفاوتی را تجربه کردند به طوری که قیمت 
ش��مس گران تر از ماه قبل و قیمت بیلت ارزان تر 
از ماه قبل عرضه و معامله  شد. به طور مثال شمش 
1000پوندی99/75درص��دی به قیمت 82382 

عرض��ه و معامل��ه ش��د درحالی که ماه قبل قیمت 
آن 81691ری��ال بود. در ضمن بیلت6063-7 به 
قیمت 88150ریال عرضه و معامله شد درحالی که 

قیمت ماه قبل این محصول 90795ریال بود. 
در ژانوی��ه 2015 و در بازاره��ای جهانی )همانند 
ماه قبل( افزایش ارزش شاخص دالر و کاهش رشد 
اقتصادی چین عوامل اصلی کاهش قیمت آلومینیوم 
در بازارهای جهانی بودند. از طرفی افزایش تولید در 
چین )با توجه به تالش مقامات چینی در حمایت 
از تولید به دلیل اش��تغال زایی و افزایش درآمدهای 
مالیاتی(موجب افزایش عرضه این محصول شد که 
در نهای��ت قیمت ه��ا با کاهش ح��دودا 5 درصدی 

)نسبت به ماه گذشته( مواجه شد. )نمودار 8(
مس: 

صنعت مس نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر از 
رکود اقتصادی بی بهره نماند و مشکالت عدیده ای 
را پیش روی دارد. از یک طرف بدهی ها و معوقات 
باالی بانکی )شنیده ها حاکی از استقراض 2 هزار 
و 300 میلی��ارد توم��ان تس��هیالت با بهره بانکی 
25درصد صنایع ملی مس دارد( و از طرف دیگر 
کاه��ش قیمت محص��والت، افزای��ش نهاده های 
تولید )به خصوص انرژی(، رکود در صنایع پایین 
دستی و ساخت و ساز، کاهش نقدینگی مشتریان، 
نوس��انات ارز و. . . موج��ب تضعی��ف پایه های این 
صنع��ت ش��ده به طوری که باید بح��ران را در این 

صنعت جدی گرفت. 
ب��ا ای��ن ح��ال در این م��اه 151،120 تن انواع 
محص��والت مس )که 18/5درصد نس��بت به ماه 
قبل کاهش داش��ت(عرضه شد که 27،560تن از 
آن به ارزش 2305/7میلیاردریال دادوس��تد شد 
که از نظر حجم و ارزش معامالت به ترتیب 40/9 

و 15/05درصد کاهش از خود نشان داد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که متناس��ب با کاهش 
قیمت ه��ای جهان��ی، قیمت ان��واع محصول مس 
در ب��ورس کاالی ای��ران ب��ا کاه��ش مواجه ش��د 
به طوری ک��ه قیم��ت هر کیلوگرم مس مفتول نیز 
به زیر 20هزار تومان کاهش داشت. )نمودار 9(

ام��ا در بازاره��ای جهان��ی با توج��ه به کاهش 
رش��د اقتص��اد چین و به دلی��ل پیش بینی مازاد 
موج��ودی این محصول در انبارها، قیمت این فلز 
به پایین ترین مقدار خود در سال گذشته رسیدکه 
به نظر می رس��د این روند تا کوتاه مدت ادامه دار 

باشد. )نمودار 10(
رینگ کشاورزی 

افزای��ش ناگهان��ی قیمت مرغ در ب��ازار این بار 
ب��ه کم��ک بورس آمد و موجب ش��د بخش��ی از 
مرغ ه��ای منجم��د عرضه ش��ده در بورس کاالی 
ایران به فروش برسد. این امر به تنهایی کافی بود 
تا ارزش معامالت این رینگ با افزایش قابل توجهی 
مواجه شود، هرچند که این امر نمی تواند به منزله 
بازگشت رونق به این رینگ قدیمی بورس باشد. 
در ای��ن راس��تا 325,950 تن انواع محصوالت 
کش��اورزی در بورس کاالی ایران عرضه ش��د که 
تنه��ا 16,760 ت��ن از آن به ارزش253/8میلیارد 
مورد دادوس��تد قرار گرفت. همان گونه که اش��اره 
شد بیشترین ارزش معامالت مربوط به معامالت 
م��رغ منجم��د بود که پ��س از آن معامالت ذرت 
دان��ه ای در جای��گاه دوم کاالی با ارزش معامالت 

بورس کاال قرار گرفت. )نمودار 11(
همان گونه که در جدول زیر نش��ان داده ش��ده 
است، بسیاری از عرضه ها با استقبال کمی مواجه 
ش��دند. ب��ه نظر می رس��د عوامل��ی مانند کاهش 
نقدینگ��ی، ش��فافیت معام��الت در بورس کاالی 
ای��ران، عدم به کارگیری ابزارهای نوین معامالتی، 
ع��دم اجرای��ی ش��دن بس��یاری از آیین نامه ها و 
مصوب��ات مراج��ع قانون��ی در حمای��ت از انجام 
معامالت در بورس کاالی ایران موجب ش��ده اند 
بس��یاری از فعاالن حوزه کش��اورزی بازار خارج از 
بورس را ترجیح دهند. در ماه گذشته نیز 77درصد 
ارزش معامالت به ثبت رسیده در رینگ کشاورزی 
به دلیل عرضه های شرکت ها و ارگان های دولتی 
در ب��ورس بود ک��ه در صورت حمایت های دولت 
می توان حجم و ارزش معامالت در این رینگ را 

افزایش داد. )جدول 2(

وضعیت معامالت فیزیکی در بورس کاالی ایران )بخش پایانی(

ارزش معامالت )هزار ریال( 
تغییر )%(بهمن 93دی 93تولید کننده

157,116,700217,073,20038.16پاالیش نفت اصفهان

774,622,400866,931,50011.92پاالیش نفت بندرعباس

 )4.22(220,337,700211,029,170پاالیش نفت تبریز

 )66.90(768,255,790254,301,600پاالیش نفت تهران )تندگویان(

 )29.12(141,049,30099,976,520پاالیش نفت شیراز

2,061,381,8901,649,311,990جمع کل

 عرضهنام کاال
 )تن(

 حجم معامله
 )تن(

 ارزش معامالت
 )هزار ریال(

درصد حجم معامله 
شده به کل عرضه )%(

21,0002,350109,100,00011,19مرغ منجمد رنج 1
173,77510,86094,044,5606,25ذرت دانه ای
122,8401,00014,500,0000,81نخود متوسط
2,10067513,669,40032,14شکر سفید
2,0001,00011,550,00050,00گندم دورم
9505505,154,00057,89جو دامی

3002003,740,00066,67قند
1251252,002,500100,00کنجاله سویا پلیت

نمودار 3نمودار 2نمودار 1



6قانون برای سرمایه گذاران تازه کار

قانون اول: پول تان را از دست ندهید... و این قانون 
را هرگز فراموش نکنید

یک نقل قول بسیار معروف از وارن بافت وجود دارد که 
هر سرمایه گذار جوان یا تازه کار باید آن را آویزه گوشش 
کند. بافت می گوید: »ارزش را بخرید، نه قیمت را.« اما این 
جمله به چه معناست؟! هنگامی به سراغ سرمایه گذاری 
بروید که ارزش را در کنار خود داش��ته باشید. با این کار 

ریسک از دست رفتن سرمایه بسیار کم می شود. 
یکی از مهم ترین اش��تباهات س��رمایه گذاران تازه کار 
و ج��وان نداش��تن صب��ر و حوصله و جهش به س��وی 
سرمایه گذاری هایی است که ارزش دقیق آن را نمی دانند. 
قیمت آن چیزی است که پرداخت می کنید، ارزش آن 

چیزی است که به دست می آورید.

قانون دوم: سرمایه گذاری کنید اما با حدس و گمان 
پیش نروید

بازارهای س��هام پر هستند از داس��تان های افسانه ای 
از س��رمایه های کالنی که »در آینده« باالخره به دس��ت 
خواهند آمد ام��ا این موضوع تاکنون به یک روند تبدیل 
نشده است. البته این طور داستان ها گاهی اتفاق می افتند 
اما بس��یار به ندرت پیش می آیند. خریدن سهام چنین 

شرکت هایی معموال به یک قمار شبیه است. 
به س��خن دیگر یک س��رمایه گذار قانونمند به دنبال 
ی��ک عام��ل اجرایی اثبات ش��ده یا همان ش��رکت های 
سروسامان داری است که سال به سال رشد و پیشرفت را 
تجربه می کند. پاداش چنین شرکت هایی به سرمایه گذاران 
صبور و حوصله دار رشد مداوم سرمایه و سود سهام است. 

قانون سوم: سرمایه گذاری های طوالنی مدت انجام 
دهید و جرقه ها را فراموش کنید

بن گراهام، سرمایه گذار، می گوید: »در کوتاه مدت، بازار 
مثل یک پروس��ه رأی گیری است اما در طوالنی مدت به 

یک مقیاس تبدیل می شود. 
در کوتاه مدت، بازارهای س��هام نتیجه بخش نیس��تند 
و اغلب قوانین ش��ان بر پایه ترس و طمع اس��ت. در بازار 
کوتاه مدت توجهی به ارزش های بنیادین و مراحل اجرایی 
یک کسب و کار نمی شود. بر این اساس زمانی که کاهش 
قیمتی در بازار اتفاق می افتد ترس سرمایه گذاران تازه کار 
از ضرر به اوج خود می رس��د و برعکس وقتی بوی س��ود 
و بهبود از اوضاع جهان بیاید، عجله و دس��تپاچگی برای 

رسیدن به سود بیشتر به سراغ آنها می آید. 
در درازمدت قیمت س��هام براس��اس ارزش آن تعیین 
می شود. شرکت هایی که سود و ثروت خالص شان در حال 
رش��د است در طول زمان پیشرفت می کنند، درحالی که 
قیمت س��هام این شرکت ها که در بخش اجرایی ضعیف 

هستند یا شکست می خورند، به تدریج کم می شود. 

قانون چهارم: صبوری و صبوری و صبوری
صبر ویژگی س��رمایه گذاران موفق است. قیمت سهام 
بورس و شرکت های خصوصی ممکن است در طول زمان 
روندی غیرمنطقی را طی کند. این دقیقا همان زمانی است 
که نیاز به توجه و دست به کار شدن سرمایه گذاران دارد. 
اما اگر قادر به تش��خیص فرصت ها برای خرید س��هام 
شرکت های بزرگ نیس��تید، باید کنار ایستاده و منتظر 

بمانید. 

قانون پنجم: به یاد داشته باشید که یک شرکت را 
خریده اید! 

خرید س��هام به معنای خریدن بخشی از یک شرکت 
است. پس از خود بپرسید: آیا واقعا می خواهم مالک این 

کسب و کار باشم؟! 
دنبال شرکت های موفق باشید. شرکتی که: 

- یک بازار قدرتمن��د و متفاوت در موقعیت با توانایی 
کنترل قیمت فروش داشته باشد

- بازارای پرتکاپو و درحال رش��د با چشم اندازی روشن 
در آینده داشته باشد

- از نظر اجرایی قوی و ثابت قدم باشد
فعالیت اش قابل فهم و دارای برندی خوشنام باشد. 

قانون ششم: تکالیف تان را انجام دهید
س��رمایه گذاری علم پرتاب موش��ک نیست و به دانش 
تخصصی یا آموزش ویژه  نیاز ندارد. به یاد داش��ته باشید 
که س��رمایه گذاری بدون انجام تکالیف روزانه یک حدس 

و گمان بیش نیست. 
مهم ترین نیازهای یک ش��رکت ارزش، کار اجرایی آن 
در گذش��ته و آینده، سالمت و درآمد است، بنابراین خود 
را آماده گام گذاش��تن در یک سرمایه گذاری با رویکردی 
آگاهانه، صبورانه و قانونمند کرده و از قوانین پیروی کنید. 

سرمایه گذاری 2.5 میلیارد دالری 
بخش خصوصی درمنطقه ویژه پارس

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
گفت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی 2 میلیارد و 500 میلیون 
دالر در طرح فراگیر پاالیش��ی س��یراف در این منطقه 
س��رمایه گذاری می کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
منطقه ویژه پارس، مهدی یوسفی افزود: عملیات اجرایی 
این طرح شامل هشت پاالیشگاه میعانات گازی مستقل 
ه��ر یک به ظرفیت 60 هزار بش��که و در مجموع 480 
هزار بشکه در روز به همراه تاسیسات یوتیلیتی ، پشتیبان 
و واحدهای فرآیندی در اردیبهشت سال 94 آغاز خواهد 
ش��د. وی اضافه کرد: در جلسه مشترک 19 اسفند ماه 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی این ط��رح و وزیر نفت 
قرعه کشی اراضی بین سرمایه گذاران انجام شد. یوسفی 
ادام��ه داد: این پروژه از مهم ترین طرح های وزارت نفت 
دولت یازدهم برای زمینه سازی و ترغیب بخش خصوصی 
به منظورس��رمایه گذاری در صنعت نفت است که برای 
اجرای این پروژه 2 میلیارد و 500 میلیون دالر از سوی 

سرمایه گذاران بخش خصوصی تامین شده است. 

شنبه
23 اسفند 1393 شمــاره 14185 www.forsatnet.irفرصتسرمایهگذاری

ی���ک  ش����روع  ب����رای 
س��رمایه گذاری معم��وال افراد 
حرفه ای همواره گزینه ای برای 
راه ان��دازی  و  س��رمایه گذاری 
یک کس��ب و کار جدید دارند  . 
از  حرفه ای ها همواره می دانند 
کسب و کار و سرمایه گذاری خود 
چ��ه می خواهن��د، چالش های 
بازار را بررسی می کنند و  برای 
جلوگیری از ب��ه خطر افتادن 
س��رمایه خود پیش بینی هایی 
دارن��د . ع��الوه برای��ن اف��راد 
حرفه ای معموال سرمایه کافی 
برای راه اندازی یک کسب و کار 
جدی��د دراختیار دارند یا الاقل 
راه های تامین مالی مناس��بی 
برای جذب س��رمایه در س��بد 
انتخاب های شان وجود دارد که 
به موقع می توانند از آنها استفاده 
کنند  اما یک ف��رد مبتدی در 
سرمایه گذاری چگونه می تواند 
درست  س��رمایه گذاری  مسیر 
را بیاب��د؟ مبتدی ه��ا چگون��ه 
می توانند بهتری��ن نتیجه را از 
سرمایه گذاری خود در کمترین 
زمان کس��ب کنن��د؟ بهترین 
راه ه��ای س��رمایه گذاری بر ای 

افراد مبتدی چیست؟ 
ای��ن درس��ت اس��ت که هر 
کس��ی می خواهد آینده خوب 
و امنی برای خود و اطرافیانش 
طبیع��ی  طرف��ی  از  بس��ازد، 
اس��ت که افراد در تصمیمات 
اقتص��ادی خ��ود ب��ه دنب��ال 
راه های��ی برای کس��ب درآمد 
بیش��تر و یک س��رمایه گذاری 
موفق باش��ند ام��ا واقعیت این 
اس��ت که افراد مبتدی همواره 
ب��ا چالش ه��ای ج��دی برای 
ورود ب��ه دنی��ای کس��ب و کار 
مواجه ان��د،  س��رمایه گذاری  و 
بنابرای��ن یافت��ن بهتری��ن راه 
ب��رای رس��یدن ب��ه الگوی��ی 
س��رمایه گذاران  برای  مناسب 
مبتدی در اولویت است  . سوال 
اصلی اینجاس��ت ک��ه بهترین 
اف��راد  ب��رای  س��رمایه گذاری 
مبتدی چیس��ت؟ در پاس��خ 
باید گفت ک��ه بهترین الگوی 
مبتدی ها  برای  سرمایه گذاری 

وجود ندارد. چرا که هر فردی 
با توجه به ش��رایط، امکانات و 
الگویی  اهداف خ��ود می تواند 
متفاوت از دیگران داشته باشد  ، 
بنابراین روش س��رمایه گذاری 

هر فردی مختص خود اوست.

ترس از ورود به دنیای 
سرمایه گذاری

ع��م�وم���ا  ت�ازه وارد ه���ا 
به عن��وان  را  س��رمایه گذاری 
یک چالش ج��دی در زندگی 
خود تص��ور می کنن��د  . ترس 
از شکس��ت در نخس��تین گام 
ورود ب��ه دنیای کس��ب و کار و 
سرمایه گذاری بزرگ ترین مانع 
برای شروع یک سرمایه گذاری 
برای افراد مبتدی به حس��اب 
می آی��د از این رو ت��ازه وارد ها 
هم��واره زمان زی��ادی را برای 

یافتن بهترین گزینه برای 
انجام یک سرمایه گذاری 
موفق صرف می کنند در 
نگاه این اف��راد گزینه ای 
مناسب است که کمترین 
ریس��ک را داش��ته باشد. 
بنابرای��ن از دس��ت دادن 
زمان یکی از ویژگی های 
افراد مبت��دی برای ورود 
به عرصه س��رمایه گذاری 
است اما واقعیت این است 
که ب��ا رعایت یکس��ری 

ن��کات ب��ه راحت��ی می ت��وان 
درسرمایه گذاری و کسب وکار 
جدید موفق بود؛ این راهکار ها 
طراح��ی  مبتدی ه��ا  ب��رای 
گفت وگو ه��ای  در  ش��ده اند  .  
و  کس��ب و کار  مش��اوره ای 
این  هم��واره  س��رمایه گذاری 
س��وال از کارشناسان پرسیده 
می ش��ود که در ح��ال حاضر 
چه بازاری س��ود آور است؟ در 
چه کاری سرمایه گذاری کنیم 
تا س��ود بیش��تری نصیب مان 
ش��ود؟ اما واقعیت این اس��ت 
که نمی توان یک نس��خه کلی 
برای تمامی افراد پیچید از این 
رو هر فرد مدل سرمایه گذاری 
خاص خودش را دارد و این امر 
بسته به میزان ریسک پذیری یا 
ریس��ک گریزی افراد اهداف و 
برنامه هایی که در س��ر دارند و 

روحی��ه فردی و از همه مهم تر 
امکان��ات و ش��رایط ه��ر فرد 
گزینه هایی برای سرمایه گذاری 
به وی پیش��نهاد می ش��ود اما 
راهکارهای��ی وج��ود دارند که 
مبتدی ه��ا بای��د ب��رای ورود 
موفق به دنیای سرمایه گذاری 
و کسب و کار به آن توجه کنند.

از کجا شروع کنیم؟ 
به هر حال ه��ر فردی برای 
ورود به دنیای کسب و کار یک 
نقط��ه ش��روع دارد؛ این نقطه 
می تواند از یک اتفاق س��اده یا 
یک پیشنهاد از سوی دوستان 
آغاز شود اما باید توجه داشته 
باشید که برای مبتدی ها مهم 
اس��ت از کجا ش��روع کنند اما 
آنچه بیش��تر اهمیت دارد این 
اس��ت که به هر حال گزینه ای 

را برای سرمایه گذاری انتخاب 
کنند  . ممکن است در نخستین 
گ���ام س���رم�ایه گذاری خود 
شکست بخورید اما به هر حال 
شما وارد دنیای سرمایه گذاری 
و کس��ب و کار ش��ده اید و این 
ش��ما  دارایی  ارزش��مند ترین 
پس از نخستین تجربه مثبت 
یا منفی در کار است  . تجربه ای 
که در نخس��تین گام به دست 
آوردید، می تواند در برداش��تن 
گام های بعدی بس��یار موثر و 

مفید باشد.

کمتر از توان واقعی خود 
سرمایه گذاری کنید 

افراد مبتدی همواره با چالش 
ج��دی خط��ر از دس��ت دادن 
سرمایه خود در نخستین گام 
مواجه ان��د، بنابراین پیش��نهاد 

ویژه ما برای سرمایه گذاری این 
افراد ورود با سرمایه ای کمتر از 
آنچه که توان واقعی شان اجازه 
می دهد، اس��ت.  با این کار هم 
ریسک س��رمایه گذاری خود را 
کاهش داده اید و هم در صورت 
عدم موفقیت تمام سرمایه خود 
را از دست نداده  اید  . توجه کنید 
آنچه ضرورت دارد این اس��ت 
که هم��ه داش��ته های خود را 
به لحاظ اقتص��ادی و مالی در 
نخس��تین انتخاب خ��ود برای 

سرمایه گذاری خرج نکنید  . 

استفاده از مشاوران کاربلد 
ک��ه  گزین��ه ای  نخس��تین 
هم��واره ب��رای اف��راد مبتدی 
می توان متص��ور بود باز کردن 
یک حساب سپرده بانکی است؛ 
این گزین��ه هم��ان گزینه ای 
اس��ت که همواره برای 
افراد ع��ادی یک گزینه 
مت��داول اس��ت. اف��راد 
ترجیح می دهند ریسک 
سرمایه گذاری خود را به 
بانک منتقل کنند  . عالوه 
مسکن،  بازار های  براین 
اوراق  و  س��هام  ط��ال، 
قرض��ه در گزینه ه��ای 
بع��دی ق��رار دارد  . آی��ا 
ای��ن گزینه ه��ا نقط��ه 
مناس��بی برای ش��روع 
یک س��رمایه گذاری در شرایط 
فعلی است؟ پاسخ منفی است 
چرا که در شرایط موجود حتی 
افراد حرفه ای هم از حضور در 
ای��ن بازار ه��ا موفقیت خاصی 
کس��ب نکرده ان��د و در ح��ال 
خروج از بازار هستند .  داشتن 
یک ط��رح س��رمایه گذاری یا 
انتخاب یک گزینه مناسب در 
فض��ای اقتص��ادی موجود کار 
دشواری است. در وضعیتی که 
بازار مسکن ش��رایط مناسبی 
ندارد و بورس هم س��ال بدی 
را پش��ت س��ر گذاش��ته و در 
صنای��ع دیگر ه��م وضعیت به 
همی��ن ترتیب اس��ت انتخاب 
مسیر مناسب س��رمایه گذاری 
برای مبتدی ها دش��واری های 
خ��اص خ��ود را دارد  ، بنابراین 
نی��از به حض��ور یک مش��اور 

کس��ب و کار و س��رمایه گذاری 
بیش از پیش احساس می شود. 
ب��رای یافتن روزنه ه��ای امید 
در س��رمایه گذاری در شرایط 
رکودی باید به دنبال بازار ها و 
ایده های کمتر ش��ناخته شده 
و خاص باشید استفاده از یک 
مشاور کاربلد به شما این امکان 
را می  دهد که در شناخت بهتر 
حوزه های کسب و کاری سودآور 

موفق عمل کنید.

همه چیز به شما و 
انتخاب تان بستگی دارد 

انتخاب های افراد در مس��یر 
سرمایه گذاری مهم ترین عامل 
موفقیت یا ع��دم موفقیت در 
کار اس��ت از این رو هر فردی 
چه مبت��دی و چ��ه حرفه ای 
باید به تمام گزینه های ممکن 
توجه داشته باشد  . از این جهت 
گزینه های��ی ک��ه ب��ا توجه به 
امکانات و سرمایه تان پیش روی 
شما قرار دارد هر کدام پتانسیل 
بالقوه ای برای س��رمایه گذاری 
بنابراین  محس��وب می ش��ود  . 
بررس��ی مناسب تمام گزینه ها 
در کمتری��ن زم��ان ممک��ن 
رم��ز موفقی��ت ش��ما در کار 
است  .  دنیای سرمایه گذاری و 
کسب و کار تا حد زیادی شبیه 
یک بازی فوتبال است در نهایت 
بازیک��ن یا تیم��ی موفق عمل 
می کن��د که در مناس��ب ترین 
لحظه بهترین تصمیم را بگیرد  . 
هر چند سرمایه گذاران مبتدی 
هم��واره در س��طوح آماتوری 
وارد می شوند  س��رمایه گذاری 
اما نتیجه انتخاب های این افراد 
در نهایت به موفقیت در کار و 
رسیدن به جایگاهی بهتر منجر 

خواهد شد.
بنابراین فرقی نمی کند که در 
عرصه سرمایه گذاری شما یک 
فرد مبتدی هستید یا به عنوان 
ی��ک س��رمایه گذار حرف��ه ای 
سال ها در بازار حضور دارید، در 
نهایت باید تالش کنید بهترین 
را در مناس��ب ترین  تصمی��م 
زمان اتخاذ کنید. توجه داشته 
باش��ید که همه چیز به شما و 

انتخاب های تان وابسته است.

سرنخ

دنیای گلخانه ای

کالف اول
اخیر  س��ال های  در 
ب��ه دلی��ل کمبود آب 
و فرس��ایش بی��ش از 
دولت ها  خاک،  انتظار 
کار  و  کش��ت  ب��رای 
تمهیداتی  کش��اورزی 
می اندیش��ند تا با استفاده از تکنولوژی و علم و توان 
خ��ود، به بازدهی بیش��تری درخص��وص محصوالت 
کاش��تنی برس��ند. برای مثال برای تولی��د خیار در 
فضای ب��از، یک میلی��ارد و 100 میلیون مترمکعب 
آب مص��رف می ش��ود، اما اگر کش��ت ای��ن میوه به 
داخل گلخانه برود، بی��ش از یک میلیارد مترمکعب 
در حج��م آب مصرف��ی ب��رای تولید ای��ن محصول 

صرفه جویی می شود. 
در کش��ور ما هم با توجه ب��ه محدودیت های آبی 
حرکت کش��ت س��بزی و صیفی به سمت گلخانه ای 
ام��ری ض��روری و اجتناب ناپذی��ر تلقی می ش��ود، 
به گون��ه ای ک��ه وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به 
برنامه ه��ای دولت ب��رای تبدیل تولید س��بزیجات و 
صیفی جات به گلخانه ای، اظهارداش��ته است: دولت 
تس��هیالت الزم را در اختی��ار کلیه کش��اورزانی که 
محص��ول خ��ود را به ای��ن روش تولید کنن��د، قرار 

می دهد. 
وی همچنین با اش��اره ب��ه وجود بیش از یکهزار و 
200 هکتار زمین برای کش��ت سبزی در فضای باز 
در قم، اعالم می کند: اگر این مقدار به داخل گلخانه 
برود همان مقدار محصولی که در این مساحت زمین 
تولید می شد، در کمتر از ۷0 هکتار تولید می شود. 

م��ا ه��م در ای��ن کالف به کش��اورزان پیش��نهاد 
می دهیم ک��ه از این فرصت پیش آم��ده بهره گیری 
کنن��د و با حمایت های جهاد کش��اورزی به س��مت 
کش��ت س��بزی جات و س��یفی جات در گلخان��ه رو 

بیاورند. 

کالف دوم
و  ب���ازار گ�ل�خ�ان��ه 
کش��ت های گلخان��ه ای 
این روزها به ش��دت داغ 
همان طور  اس��ت،  شده 
ک��ه در کالف قب��ل هم 
اش��اره کردی��م جه��اد 
کشاورزی به یاری کشاورزان رفته تا بتوانند با تعاملی 
دوطرفه کشت هرچه بیشتر در گلخانه را رواج دهند 
و همین مس��ئله خود فرصتی برای کسانی است که 

در تولید سازه های گلخانه ای فعالیت می کنند. 
به عالوه ام��روزه حدود ۷0درص��د از گلخانه های 
کش��ور در حالت سنتی و چوبی فعالیت می کنند که 
دولت در تالش اس��ت تا این گلخانه ها را به س��مت 
هرچه صنعتی شدن پیش ببرد و در خبری آمده بود 
وزارت جهاد کشاورزی  استفاده از گلخانه های چوبی 
به دلیل اثرات بهداش��تی و محیطی روی محصوالت 
زراعی را ممنوع اعالم کرده اس��ت که بر این اساس 
کلیه کش��اورزانی که از این گونه گلخانه ها اس��تفاده 
می کنن��د باید گلخانه چوبی خ��ود را به فلزی تغییر 

دهند. 
در واق��ع ما در این کالف به اف��رادی که در حوزه 
تولید س��ازه های گلخانه ای کار می کنن��د یا به این 
عرص��ه عالقه دارند پیش��نهاد می دهی��م با توجه به 
ای��ن تغییر حالتی که وزارت جهاد کش��اورزی برای 
گلخانه ها در نظر گرفته اس��ت ب��ا تولید گلخانه های 
اس��تاندارد و مناسب فلزی و مکانیزه، به هرچه بهتر 
ش��دن وضعیت گلخانه های کشور کمک کنند تا هم 
برای خود سرمایه گذاری مناسبی راه بیندازند و هم 
ب��ه تحقق اهداف دولت و خواس��ته های کش��اورزان 

کمک کنند. 

خبر

راهکارهایی برای ورود مبتدی ها به دنیای کسب و کار

مبتدی ها چگونه سرمایه گذاری  کنند 

تمایل هند به احداث کارخانه کود 
شیمیایی در چابهار

هند ب��ار دیگر تمایل خود را ب��رای احداث کارخانه 
 کود ش��یمیایی با س��رمایه گذاری 50 میلی��ارد روپیه 

)800 میلیون دالر( در چابهار مطرح کرد. 
به گزارش ایرنا، راج گانگارام اهیر، وزیر کود شیمیایی 
هن��د در نامه ای به مجلس هند اعالم کرد: دولت طرح 
خود را برای احداث کارخانه کود شیمیایی 1.3 میلیون 
تن��ی در ایران برای انتقال تولی��دات آن به هند دوباره 
مطرح کرده است. همچنین هند از ایران خواسته است 
ی��ک قرارداد درازمدت برای اح��داث این کارخانه کود 

شیمیایی پیشنهاد کند. 
پیش ازاین اعالم ش��ده بود که هند درصدد تشکیل 
کنسرس��یومی برای احداث کارخانه های تولید مواد و 
کود شیمیایی در چابهار است. روزنامه بیزنس استاندارد 
چندی پیش در گزارشی نوشته بود هند درصدد است 
کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی برای تولید 
مواد ش��یمیایی با استفاده از گاز طبیعی ایران تشکیل 
ده��د. دولت هند در نظ��ر دارد گاز مایع مورد نیاز این 

کارخانه ها را به قیمت هر واحد سه دالر تامین کند. 
اجرای این طرح بخش��ی از برنامه هند برای احداث 
مجتمع های تولید مواد ش��یمیایی و پتروش��یمی در 
کشورهای خارجی به منظور تامین مواد شیمیایی الزم 

در شرکت های هندی است. 
دول��ت هن��د ب��رای تولی��د کودهای ش��یمیایی به 
شرکت های تولید کننده این مواد یارانه پرداخت می کند. 
طرح سرمایه گذاری هند در تولید کود شیمیایی در 
ایران که از سوی طرف هندی چندین بار مطرح شده 

تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. 
طرف هندی، س��رمایه گذاری دراین طرح را مشروط 
به نتایج مذاکرات ایران و گروه 1+5 و برداش��ته شدن 
تحریم های اقتصادی موکول کرده بود. به نظر می رسد 
با توجه به روند مثبت مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 
هندی ها با عقب نش��ینی از خواس��ته خود درصددند 

باسرمایه گذاری در چابهار از رقبای خود عقب نمانند. 

فرقی نمی کند که در عرصه 
سرمایه گذاری شما یک فرد مبتدی 
هستید یا به عنوان یک سرمایه گذار 

حرفه ای سال ها در بازار حضور دارید، 
در نهایت باید تالش کنید بهترین 
تصمیم را در مناسب ترین زمان 

اتخاذ کنید. توجه داشته باشید که 
همه چیز به شما و انتخاب های تان 

وابسته است

عباس نعیم امینی 

نقطه شروع

خبر

سرمایه های آموختنی

تجربه های کارآفرینان و س�رمایه گذاران باس�ابقه 
و موفق همیش�ه می تواند چراغ روشنی برای شروع 
از  رو  ای�ن  از  باش�د،  پرتالط�م س�رمایه گذاری  راه 
 کارآفرینان موفق دنیا این س�وال مهم پرسیده شده 
»آرزو می کردی�د قبل از ش�روع کس�ب 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...

  صاحبان کس�ب و کارهای کوچک باید بدانند چگونه با دقت 
با مش�تریان ارتباط برقرار کنند و چگونه از آنها به عنوان یک 
دارایی اس�تفاده کنند برای سودآوری بیشتر. باید یاد بگیرند 
چگونه از ش�بکه های اجتماعی بیش�ترین اس�تفاده را ببرند،  
نهای�ت اس�تفاده را از منابع بی پای�ان اینترنت ببری�د،  برای 

ساختن پایه و اساس قوی یک کسب و کار مشتری مدار. 

جی وینبرگ
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اس��تاندار کرمانشاه گفت: الزم اس��ت برای حمایت از 
س��رمایه گذاران، امتیازات ویژه ای به آنها در مرزها واگذار 
ش��ود. به گزارش مه��ر، ابراهیم رضایی بابادی، اس��تاندار 
کرمانشاه در جلس��ه ای که با حضور وزیر صنعت، معدن 
 و تج��ارت و دیگ��ر مس��ئوالن اس��تانی در پایانه مرزی 
خسروی - قصرشیرین برگزار شد، با تاکید بر اینکه استان 
کرمانشاه از جمله استان های کمترتوسعه یافته است، اظهار 

داشت: یکی از تالش های ما در استان کرمانشاه این بوده 
که به مش��کالت مناطق مرزی رسیدگی کنیم. استاندار 
کرمانش��اه در ادامه تصریح کرد: منطق��ه ویژه اقتصادی 
قصرش��یرین به تصویب رسیده است و هماهنگی هایی با 
مسئوالن انجام ش��ده که فعالیت منطقه ویژه آغاز شود.  
وی تاکید کرد: منطقه ویژه قصرشیرین با رویکرد منطقه 
آزاد مطرح ش��ده و خواست ما این است که دولت منطقه 

آزاد را تصویب کند که باعث رونق شهرستان قصرشیرین، 
منطقه و استان کرمانشاه شود. استاندار کرمانشاه در ادامه 
تاکید کرد که باید امتیازات ویژه ای به سرمایه گذاران در 

مرزها واگذار شود. 
رضای��ی بابادی تاکید کرد: حداقل امتیازی که باید به 
سرمایه گذاران داده شود این است که زمین هایی به آنها 

برای فعالیت هایشان اعطا شود. 

امتیازات ویژه ای به سرمایه گذاران در مرزها واگذار شود

مترجم: سارا گلچین
medium.com :منبع
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 ب�ا وج�ود اینک�ه ب�ه نظ�ر می رس�د 
بهین�ه کاوی، ریش�ه های تاریخی دارد، 
ام�ا تعاری�ف مختل�ف و متفاوتی از این 
مقوله ارائه ش�ده اس�ت. بهینه کاوی به 
چه معنایی اس�ت و تاریخچه آن به چه 

زمانی بازمی گردد؟ 
شکرخدایی: بهینه کاوی مفهومی قدیمی 
اس��ت. در زبان انگلیس��ی برای این مفهوم از 
کلمه Benchmarking استفاده می شود 
ک��ه جزو ادبیات مدیریت اس��ت. این مفهوم 
از اواخر دهه 70 وارد ادبیات مدیریت ش��د 
ام��ا اگ��ر بخواهی��م آن را تعری��ف کنیم باید 
بگوییم استفاده از تجربیات موفق دیگران و 
یادگیری از آنها و انجام آن کار به شکل بهتر 
از دیگران اس��ت و در واقع تمایز بهینه کاوی 
با موضوع تقلید در همین جاست. در تقلید 
یا کپی س��ازی تالش می شود که عین همان 
کاال س��اخته ش��ود اما در بهینه کاوی شرایط 
فرق می کند و در واقع به این معناس��ت که 
از تجربی��ات، محصوالت یا فرآیندهای موفق 
بیاموزی��م و چی��زی بهت��ر از آن را بس��ازیم، 
بنابرای��ن مق��داری خالقیت و نوآوری در آن 

وجود دارد. 
 Benchmarking البته در ترجمه کلمه
دچ��ار مش��کل هس��تیم چون م��ا بهینه را 
نمی کاوی��م، پیدای��ش می کنی��م، از آن یاد 
می گیریم و بهتر از آن را می س��ازیم و کلمه 
کاوی��دن این را نش��ان نمی دهد. هنوز کلمه 
جایگزین��ی را ب��رای ای��ن مفه��وم در زبان 
فارس��ی که معنای یادگی��ری، تجربه موفق 
و ارتق��ای آن تجرب��ه موفق باش��د نیافته ایم. 
کلمه بهینه کاوی فقط قس��مت اول مفهوم 

Benchmarking  است. 
بنابراین بهینه کاوی مفهوم غریبی نیس��ت 
و در تاریخ کش��ور خودمان بارها این کار را 
انجام داده ایم که نمونه بارز آن تخت جمشید 
و میدان نقش جهان اصفهان است. بنابراین 
ای��ن مفهوم از غ��رب نیامده و مفهوم جدید 
مدیریتی نیست. در حال حاضر صدها روش 
و متدول��وژی ب��رای این کار وج��ود دارد. ما 
اعتقاد داریم بهینه کاوی به معنای یادگیری 
از دیگ��ران، طراح��ی و انجام فعالیتی بهتر از 
دیگ��ران، بای��د جایگزین خودکفایی ش��ود. 
به عن��وان مث��ال ما می گویی��م باید در تولید 
خودرو خودکفا شویم اما این کفایت نمی کند 
و بای��د نح��وه خودروس��ازی را یاد بگیریم و 
خودرویی بس��ازیم که بهتر از سایر خودروها 
باش��د. برنامه توس��عه کش��ور و ارکان کشور 
این درخواست را از اقتصاد دارند و کاری که 
در زمینه ش��روع بهینه کاوی در ایران انجام 
می دهیم فقط یک راه حل مدیریتی نیس��ت، 
بلکه راهگش��ای استراتژی کالن کشور است. 
در کشور ما از حدود 13 سال پیش آشنایی 
ب��ا ای��ن مفهوم آغاز ش��د و از س��ال 82 که 
جوای��ز ملی کیفی��ت و جایزه ملی تعالی راه 
افتادند، بهینه کاوی در آنها مستتر بوده، اما 
راه حل ه��ا و روش های اجرای آن در کش��ور 
وجود نداش��ت که در همین راس��تا از چهار 
س��ال پیش تالش کردیم شبکه بهینه کاوی 
ایران را راه اندازی کنیم و امسال در روز ملی 
به��ره وری وزیر صنعت، معدن و تجارت این 
شبکه را افتتاح کرد که به شبکه بهینه کاوی 

دنیا متصل است. 
بهینه کاوی در چند س�طح طبقه بندی 
می ش�ود و ه�ر ی�ک از س�طوح چ�ه 

موضوعاتی را دربرمی گیرد؟ 
جنتی فرد: انواع بهینه کاوی تناسب بسیار 
زیادی با سطح بلوغ سازمان ها دارد. ما پروفرم 
از بهین��ه کاوی عملکردی را به عنوان یکی از 
س��طوح ابتدایی و مقدمات��ی این موضوع به 
س��ازمان ها پیش��نهاد می کنیم که براساس 
ش��اخص های کیف��ی خ��ود، عملکرد خود را 
با س��ازمان های هم گروه مقایسه می کنند و 
حت��ی ای��ن امکان برای آنه��ا وجود دارد که 
عملک��رد خود را ب��ا میانگین صنعتی که در 
آن فعال هس��تند، مقایس��ه کنند. این امکان 
از طریق ظرفیت اطالعات پایه که در شبکه 
بهین��ه کاوی ای��ران موجود اس��ت، به وجود 

آمده است. 
س��طح بعدی بهینه کاوی رقابتی است که 
سازمان ها برای اینکه بتوانند شاخص عملکرد 
خود را بهبود دهند، در مقایس��ه با س��ازمان 
رقیب خود، شناسایی و بهینه کاوی می کنند 
که بهترین آپلود چگونه انجام شده و فرآیند 
آن چگونه بوده است. این سطح از بهینه کاوی 
نیازمند بلوغ س��ازمانی باالتری اس��ت که دو 
طرف و ش��رکای بهینه کاوی توجیه باشند تا 
این سطح از بهینه کاوی به خوبی انجام شود. 
س��طح باالتر بهینه کاوی استراتژیک است 
که سازمان ها براساس استراتژی های پنج ساله 
آینده خود بهینه کاوی می کنند که س��ازمان 
رقیب آنها چه برنامه  ریزی ها و پیش بینی هایی 
را برای پنج سال آینده در نظر گرفته و براین 
 اساس اهداف خود را پیش می برند.  در نهایت 
را    best practice benchmarking
داریم که س��ازمان ها براس��اس موضوعی که 

تعیین کردند، بهترین تمرین را در فیلد کاری 
 best خود شناسایی می کنند و بعد از اینکه
practice  شناس��ایی شد، بهینه کاوی را با 
آن سازمان انجام می دهند که تقریبا تاکنون 
در ایران این س��طح از بهینه کاوی به صورت 
عملیات��ی و اثربخ��ش اتفاق نیفتاده و اگر هم 
اتفاق افتاده باشد، غیررسمی بوده و براساس 
متدولوژی های تعریف شده بین المللی انجام 
نش��ده اس��ت. ما تالش داریم که بتوانیم این 
متدولوژی را در س��ازمان های ایرانی نهادینه 
کنیم تا براساس همین فرآیند عملیاتی، اجرا 
و تثبیت ش��ده کار خود را به درس��تی انجام 
دهند و مطمئن باش��ند که این کار حتما به 

نتیجه می رسد. 
بهین�ه کاوی چه تاثیراتی می تواند بر 

اقتصاد کشور  داشته باشد؟ 
ش�کرخدایی: به طورکل��ی بهینه کاوی، 
مقوله ای است که انتها ندارد و هر موضوعی 
را می ت��وان بهین��ه کاوی کرد و اعداد جذابی 
از ای��ن موضوع برای کس��ب وکار به دس��ت 
می آی��د. البت��ه این اعداد باید توس��ط افراد 
مس��تقل تولید ش��ود. در واقع تاکنون اشتباه 
ما در این بوده که هر س��ازمان و ش��رکتی 
ب��ا معیارهای خود، عملکردش��ان را ارزیابی 
کرده اند و به این ترتیب قابلیت مقایس��ه از 
بین می رود. بنابراین آنچه فضای بهینه کاری 
را مهی��ا می کن��د، تهیه اطالعات پایه اس��ت 
که همه ش��رکت ها و سازمان ها با معیارهای 
یکس��انی اندازه گیری را انجام دهند و چنین 
فضایی باعث توس��عه اقتصادی می ش��ود. در 

این ش��رایط رتبه بندی ش��کل می گیرد که 
رتبه بندی یک نوع بهینه کاوی است و اینکه 
تالش داریم که مفهوم رتبه بندی را در کشور 

راه  بیندازیم متکی بر بهینه کاوی است. 
به نظر شما با توجه به محدودیت هایی 
مانن�د انحصارگرایی دولت، تحریم ها و 
و  س�ازمان ها  رقابت پذی�ری،  ع�دم 
ش�رکت ها چگون�ه بای�د وارد فرآین�د 

بهینه کاوی شوند؟ 
جنتی ف�رد: ب��ا توج��ه به وج��ود برخی 
محدودیت ها س��عی کردیم که به تدریج این 
اتفاق بیفتد و اینکه بخواهیم یک مرتبه گام 
آخر را برداریم، قطعا نش��دنی است. ما سعی 
کردیم س��ازمان های ایرانی را با شاخص های 
داخلی که براساس آن بتوانند خود را با هم 
مقایس��ه کنند و در عین حال هزینه زیادی 
هم به آنها تحمیل نشود و انرژی زیادی هم 
از آنها نگیرد، بهینه کاوی کنیم تا شرکت ها 
و س��ازمان ها ب��ه تدری��ج فوای��د و الزام این 
کار را بیش��تر احس��اس کنند و برای اینکه 
مقایس��ه هایی در س��طح باالتر انجام دهند، 

زمینه سازی شود. 

ت��الش م��ا ای��ن اس��ت که ه��م در زمینه 
رویکردهای مورد اس��تفاده در س��ازمان های 
داخل��ی بت��وان ای��ن کار را انجام داد و هم از 
طریق ارتباطات بین المللی که داریم شرایطی 
را فراهم  کنیم تا زمینه انجام بهینه کاوی های 
خارجی فراهم ش��ود. کما اینکه از طریق سه 
س��ال ارتباط مس��تمری که با شبکه جهانی 
بهینه کاوی داش��تیم، توانس��تیم برای انجام 
بهینه کاری های خارجی که نیاز سازمان های 
ایرانی است بسترسازی کنیم و در این رابطه 
تقاضای بس��یار زیادی از ما دارند و خواستار 
این هستند که با سازمان های مشابه خارجی 
ه��م ای��ن مقایس��ه را انجام دهن��د اما الزمه 
این کار این اس��ت که در س��طح مناس��بی 
س��ازمان های ایرانی را به سازمان های مشابه 
خارج��ی پرزنت کنیم که اگر س��ازمان های 
ایران��ی هزین��ه ای را پرداخ��ت می کنند، در 
مقاب��ل ب��ه اندازه کافی اطالعات درس��ت از 
س��ازمان های مش��ابه خارجی دریافت کنند. 
البته این کار مقداری زمان می برد اما تاکنون 
برای چند سازمان ایرانی بهینه کاوی خارجی 
انجام شده و از این کار رضایت مندی دارند و 

همچنان هم پیگیر هستند. 
در مورد چند س�ازمان و ش�رکت این 

فرآیند انجام شده است؟ 
جنتی ف�رد: 10 س��ازمان بزرگ کش��ور 
بهینه کاوی خارجی را انجام داده اند. در همین 
 Benchmarking رابط��ه به تازگی ت��ور
ایرلند مطرح شده و در خردادماه سال آینده 
نخستین تور Benchmarking در صنعت 

بانکداری را انجام خواهیم داد. 
شکرخدایی: در همین رابطه ایجاد بنیاد 
تعالی کشورهای اسالمی در سال 1385 در 
سازمان همکاری اسالمی مصوب شد و هدف 
این اس��ت که موضوع بهینه کاوی را در بین 
57 کش��ور اسالمی پیگیری کنیم که به این 
ترتیب این کشورها توانمند شوند و از یکدیگر 

یاد بگیرند. 
همچنی��ن ب��رای موض��وع بهین��ه کاوی 
تفاهم نام��ه ای را ب��ا س��ازمان همکاری های 
اک��و منعق��د کرده ای��م که 10 کش��ور عضو 
این س��ازمان از فعالیت های یکدیگر چه در 
س��طح بنگاه و چه در س��طح اقتصاد کالن 
ی��اد بگیرند. همچنی��ن تفاهم نامه دیگری را 
منعق��د کرده ای��م ک��ه به موجب آن ش��بکه 
بهین��ه کاوی کش��ورهای اک��و را به ص��ورت 
آنالی��ن راه اندازی خواهیم کرد. بنابراین فضا 
برای اینکه ش��رکت های ایرانی از کشورهای 
اسالمی، کشورهای اکو و کشورهای اروپایی 

و آمریکایی بیاموزند، فراهم است. 
در داخل کش��ور هم س��امانه هایی را برای 
محاس��به و روزآوری شاخص های اقتصادی 
کش��ور ایج��اد کردی��م ک��ه به ای��ن منظور 
ش��اخص های اقتصادی 1400 شرکت برای 
10 س��ال در این س��امانه محاسبه شده و در 
اختیار صنایع مختلف قرار گرفته اس��ت. در 
این رابطه 180 ش��اخص و بهترین نرخ های 
مصرف منابع را در صنایع مختلف محاس��به 
کرده ایم. به طورکلی برای 54 صنعت کش��ور 

این محاسبه انجام شده است. 
برخ�ی از ش�رکت ها و س�ازمان ها ب�ا 
محدودیت منابع مالی مواجه هس�تند. 
ای�ن محدودیت مناب�ع مالی چه موانعی 
را پیش روی بهینه کاوی در ش�رکت ها و 

سازمان ها قرار می دهد؟ 
شکرخدایی: من محدودیت منابع مالی 
را مانع نمی دانم. ما همین االن هزینه بسیار 
وس��یعی را صرف راه حل هایی می کنیم که 
قبال پیدا ش��ده اما اعتقاد ما این اس��ت که 
بای��د صده��ا و هزاران مرتب��ه کمتر هزینه 
صرف یافتن راه حل هایی که قبال پیدا شده 
و بهب��ود آنه��ا کرد. این ی��ک تغییر نگرش 
اس��ت و اتفاق��ا در اینج��ا به ش��دت کاهش 

هزینه خواهیم داش��ت. اقتصاد دانش بنیان 
به معنای دانش مس��تند شده و قابل انتقال 

به دیگران است. 
در جای��زه مل��ی بهره وری هم تجربه موفق 
ش��رکت ها را مس��تند می کنیم و در اختیار 
داوران می گذاری��م. م��ا س��االنه 700 پروژه 
موف��ق ارتق��ا و بهب��ود عملکرد را در کش��ور 
مستند می کنیم و با همین روش در اختیار 
تم��ام صنایع قرار می دهیم. امس��ال هم این 
می��زان به 200 پروژه می رس��د که برخی از 

اینها پروژه های موفق کشور هستند. 
در واق��ع م��ا ش��اخص های ش��رکت ها را 
محاس��به می کنیم و کارنامه بهره وری هزار 
شرکت را به عنوان هدیه رایگان در اختیار آنها 
قرار می دهیم و برای همین جسارت داریم و 
عن��وان ملی را روی کارهای مان می گذاریم، 
چون این کارها باید با پول نفت انجام ش��ود 
ام��ا از آنج��ا ک��ه دول��ت فربه اس��ت و توان 
اس��تفاده از منابع مالی را ندارد، ما به عنوان 
بخش خصوص��ی ای��ن کار ملی را در چندین 
سطح به صورت رایگان انجام می دهیم اما اگر 
برخی از شرکت ها جزییات اطالعات مربوط 
ب��ه خود را بخواهن��د، مبلغی از آنها دریافت 

می شود. 
 ه��دف م��ا برای س��ال آینده رس��یدن به 
10 هزار شرکت است که البته تصور می کنم 
حتی بتوانیم رقم بیشتری را محقق کنیم. 

در ای��ن فرآین��د اع��داد و ارقام 35 درصد 
اقتصاد ایران را اس��تخراج و شاخص های آن 
را محاسبه کرده ایم و این را در اختیار دولت، 

وزرا، مجلس و دفتر ریاس��ت جمهوری قرار 
داده ایم. اینها اعدادی است که باید در کشور 
تولید می شده اما متاسفانه فربه بودن بخش 

دولتی مانع از این کار شده است. 
ب�ا توجه به اینکه بس�یاری از مدیران 
ش�رکت ها و س�ازمان ها دیدگاه سنتی 
دارن�د، چط�ور این مدی�ران را ترغیب 
می کنی�د ک�ه وارد فرآین�د بهینه کاوی 

شوند؟ 
جنتی فرد: ما سعی کرده ایم از طریق کم 
کردن هزینه ها برای سازمان ها و همزمان با 
آن افزایش جذابیت های نمونه گزارش هایی 
ک��ه در اختیارش��ان ق��رار می دهیم و ذکر 
فوای��د توجه به ای��ن موضوعات، رویکرد و 
دیدگاه مدیران سنتی را نسبت به موضوع 
بهینه کاوی تغییر دهیم. در همین راستا به 
دفعات گزارش های رایگان یا با هزینه های 
بسیار پایین را برای شرکت ها و سازمان ها 
تهی��ه می کنی��م و بس��یاری از اوقات بدون 
اینکه آنها از ما خواس��ته باش��ند، به صورت 
خودج��وش و داوطلبان��ه این گزارش ها را 
تهی��ه می کنی��م و در اختی��ار مدیران قرار 

می دهی��م ت��ا به تدریج ای��ن نیاز در آنها به 
وجود بیاید که الزم اس��ت از این اطالعات 
اس��تفاده کنند. زیرا ب��اور عمومی مدیران 
سنتی این است که زیرساخت اطالعاتی در 
کش��ور موجود نیست و هیچ گاه نمی توانیم 
یک س��ازمان را با س��ازمان دیگری مقایسه 
کنیم. ما درصدد هس��تیم که این ذهنیت 
را از بی��ن ببری��م ک��ه هرچند زیرس��اخت 
اطالعات��ی خیل��ی ایده آل و کامل نیس��ت 
اما این طور نیس��ت ک��ه هیچ اطالعاتی در 
س��ازمان ها موج��ود نباش��د و نتوانیم هیچ 
مقایس��ه ای را انج��ام دهی��م و ب��ا همی��ن 
وضعی��ت موج��ود می توان کارهای بس��یار 
خوبی را انجام داد. یکی از مس��ائل ناش��ی 
از تفکر س��نتی مدیران این اس��ت که هنوز 
به صورت های مالی حسابرسی شده اعتماد 
ندارند و معتقدند که اینها عددسازی است 
و واقعیت های س��ازمان را نش��ان نمی دهد 
ام��ا از آنجا که من حدود 10 س��ال اس��ت 
ک��ه با صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده 
س��ازمان ها کار می کنم ب��ا اطمینان باالی 
90درص��د می توان��م بگویم که صورت های 
مالی حسابرسی شده به خوبی واقعیت های 

سازمان ها را نشان می دهند. 
به عبارت دیگر باید این تفکر سنتی مدیران 
از بین برود زیرا زیرساخت اطالعاتی موجود 
در کش��ور ب��رای انجام خدم��ات بهینه کاوی 

بسیار مناسب است. 
شکرخدایی: اصال فرض کنید صورت های 
مالی حسابرس��ی خطا دارد اما انتشار وسیع 
اطالعات تجزیه و تحلیل ش��ده شرکت هایی 
ک��ه حسابرس��ی می ش��وند، خط��ای آنها را 
مشخص می کند. فرض کنید یک حسابرس 
خطایی کند، اگر در جایی این خطا نش��ان 
داده و منتش��ر شود، موجب شفافیت فضای 
کسب و کار کشور و اطالعات فعاالن اقتصادی 
می شود. در واقع یکی از راه های شفاف سازی 
فضای کس��ب وکار ایران، فرصتی اس��ت که 
رس��انه ها برای انتش��ار اطالع��ات در اختیار 

دارند و این رسالت رسانه هاست. 
ع�اوه بر مدی�ران، چگون�ه می توان 
بهینه کاوی را در نیروی انسانی نهادینه 

کرد؟ 
شکرخدایی: ابزار ما ابزار مدیریتی است که 
در حیطه مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. 
زیرا مدیران منابع را مدیریت می کنند و باید 
از این موضوع اطالع داشته باشند که بهترین 
مدیریت منابع مانند پول، س��اختار، زمان و 
نیروه��ای انس��انی در دیگر کش��ورهای دنیا 
چگون��ه انجام می ش��ود و ای��ن موضوعات را 
مدیریت کنند. اما در سطح پایین تر کاری که 
انجام می دهیم کارشناس��ان و نیروی انسانی 
را ب��ه داوری ه��ای آنالین دع��وت می کنیم. 
شبکه داوران آنالین ما نزدیک به 4300 نفر 
عض��و دارد که 60 درصد آنها از کارشناس��ان 
ش��رکت هس��تند و این افراد را در این فضا 
وارد می کنی��م و اطالعات را در اختیارش��ان 
ق��رار می دهی��م. بنابراین اطالعات ش��اخص 
شرکت ها و تجربه موفق آنها به صورت مرتب 
در شبکه داوری جشنواره ملی بهره وری قرار 
می گیرد و این منفعتی است که کارشناسان 
شرکت ها و سازمان ها می توانند از اشتراک در 
این ش��بکه به دست بیاورند. پیشنهاد ما این 
است که در سطوح پایین تر از مدیران، نیروی 
انس��انی ش��رکت ها و س��ازمان ها از عضویت 
 در ش��بکه داوری جش��نواره مل��ی بهره وری 

استفاده کنند. 
بهینه کاوی در شرکت ها و سازمان های 
ایرانی چقدر زمان می طلبد و از این حیث 
چه تفاوتی با شرکت های خارجی دارد؟ 
جنتی فرد: این موضوع بستگی زیادی به 
آن دارد که ش��رکت ها و سازمان ها بخواهند 
از چ��ه نوع بهینه کاوی اس��تفاده کنند. مثال 
س��امانه بهین��ه کاوی عملک��ردی از طری��ق 
زیرس��اخت آی تی که فراهم شده، به صورت 
آنالین اس��ت و به مح��ض اینکه اطالعات را 
در اختیار داش��ته باشیم شرکت ها می توانند 
ب��ه ش��کل تقریب��ا آنالی��ن از بهین��ه کاوی 
عملک��ردی و مقایس��ه ش��اخص های کیفی 
خود با ش��رکت های هم گروه استفاده کنند. 
ب��ه عب��ارت دیگر س��ازمان ها از ه��ر منطقه  
جغرافیایی که باش��ند، می توانند از این نوع 
بهینه کاوی با هزینه پایین و س��رعت و دقت 

باال استفاده کنند. 
ام��ا نمونه های دیگری از بهینه کاوی مانند 
بهین��ه کاوی رقابتی با توج��ه به اینکه زمان 
تعاملی را می طلبد، برآورد ما از زمان به نوع 
موض��وع برمی گ��ردد. بزرگ ترین حالت های 
بهینه کاوی را می توان حداکثر ظرف ش��ش 
ماه تا یک س��ال انجام داد که تقریبا معادل 
همان اس��تانداردی اس��ت که در نمونه های 
خارجی اتفاق می افتد. اما طبیعتا با توجه به 
اینکه برای س��ازمان های ایرانی این موضوع 
جدیدتر اس��ت، احتماال این فرآیند مقداری 
کندتر پیش می رود اما انتظار داریم در آینده 

این زمان کاهش یابد. 

در میزگرد »فرصت امروز« با بنیان گذار و مدیر شبکه بهینه کاوی ایران مطرح شد 

بهینه کاوی؛ راهگشای استراتژی کالن کشور
بهینه کاوی به معنای استفاده از تجربیات موفق دیگران و یادگیری 
از آنها و انجام آن کار به شکل بهتر از دیگران است و در واقع تمایز 

بهینه کاوی با موضوع تقلید در همین جاست. 

در تقلید یا کپی سازی تاش می شود که عین همان کاال ساخته شود 
اما در بهینه کاوی شرایط فرق می کند و در واقع به این معناست که از 
تجربی�ات، محص�والت یا فرآیندهای موفق بیاموزیم و چیزی بهتر از 
آن را بسازیم و بنابراین مقداری خاقیت و نوآوری در آن وجود دارد. 
»فرصت امروز« در میزگردی که با فرشید شکرخدایی، بنیان گذار 

ش�بکه بهینه کاوی ایران و احس�ان جنتی فرد، مدیر اجرایی شبکه 
بهینه کاوی ایران برگزار کرده، س�طوح و ابعاد مختلف بهینه کاوی، 
محدودیت ها و چالش های شرکت ها و سازمان ها برای ورود به این 
فرآیند، چگونگی ایجاد رغبت در مدیران س�نتی و نیروی انس�انی 

و مزایای بهینه کاوی مورد بررس�ی قرار گرفته اس�ت. 
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 بنچ مارکینگ 
روشی رقابتی براساس تعیین معیار

ه��ر ش��رکت ی��ا واح��د صنعتی ب��رای توس��عه 
اس��تانداردهای تولید و بخش خدمات خود به برخی 
ش��اخص های ارزیابی و بررس��ی عملکرد نیاز دارد. 
یکی از روش های متداول برای این قبیل بررس��ی ها 
اس��تفاده از روش های رقابتی است. درواقع مدیران 
ش��رکت ها با تکیه بر اصل رقابت و شناس��ایی نقاط 
ضعف و قدرت شرکت های مش��ابه، تالش می کنند 
خ��ود را به اس��تاندارد مطل��وب در ب��ازار نزدیک تر 
کنند. ب��رای انجام اصول��ی این رقاب��ت روش هایی 
گوناگ��ون وج��ود دارد، »بن��چ مارکین��گ« یکی از 
همین روش هاست؛ روش��ی که به عبارت صحیح تر 
نوعی »تعیین معیار« تلقی می ش��ود. گرچه استفاده 
از این روش به ظاهر بس��یار ساده است و بسیاری از 
ش��رکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی از آن بهره 
می برن��د، اما در عمل پیاده س��ازی این روش در هر 

شرکتی چندان ساده نیست. 
علت این امر به ش��یوه تش��خیص ش��رکت معیار 
بازمی گ��ردد. تعجب برانگیز اس��ت که با وجود تعداد 
زیادی ش��رکت موفق و پولس��از در دنی��ا، نمی توان 
به قطعیت هر ش��رکتی را اجرا کننده بهترین شیوه 
اجرایی و مالی دانست. با این وجود در هر حیطه ای، 
برخی واحده��ای تولیدی و ش��رکت ها وجود دارند 
که شاخص تر، شناخته ش��ده تر و موفق تر از سایرین 
فعالیت می کنند. اخیرا لیس��تی از برترین شرکت ها 
برای مقایسه و رقابت منتشر شده که نام های بزرگی 
چ��ون جنرال الکتری��ک، وال مارت، گوگل، پپس��ی، 
 ای بی ام و... را ش��امل می ش��ود. بر این اس��اس، بنچ 
مارکین��گ مراحل مهمی دارد که اگر هریک رعایت 
نش��وند، گاهی به ج��ای س��ودآوری ضررمالی را به 

ارمغان خواهند آورد. 

برنامه ریزی
قب��ل از درگیر ش��دن در هر ن��وع فرآیند تعیین 
معی��اری، باید برنامه ای صحیح و اصولی برای بهبود 
س��ازمانی تدوین ش��ود. در نظر گرفتن بخش هایی 
ک��ه قرار اس��ت در ای��ن فرآین��د مورد تغیی��ر قرار 
گیرند، هزینه ها و تبعات ناش��ی از هرگونه تغییر در 
برنامه ه��ای مدیریتی و اجرایی، انتخاب ش��رکت یا 
مجموعه ای که قرار است بر طبق راندمان و عملکرد 
آنه��ا تغییرات ص��ورت گیرد، تعیین ی��ک تیم قابل 
اطمینان و فعال برای ارزیابی و برنامه ریزی، از جمله 

مواردی است که باید رعایت شوند.

جمع آوری اطاعات
ای��ن بخش ش��امل جم��ع آوری اطالع��ات اولیه 
مبس��وط در م��ورد ش��رکت محرک )ش��رکتی که 
براس��اس آن ارزیابی و تغییرات صورت می گیرد( یا 
ارزیابی ثانویه براساس اطالعات مندرج در روزنامه ها 
و س��ایت ها و پایگاه ه��ای خب��ری به ش��کل دقیق، 
پژوهش های اکتش��افی به منظور ارزیابی دقیق تر از 
بازار، بررس��ی کیفیت تولیدات و روند ارائه خدمات، 
تهی��ه پیش نویس ب��رای فرم های ارزیاب��ی یا تهیه 

پرسش نامه های ارزیابی کیفیت است. 

تجزیه و تحلیل داده ها، پیاده سازی و 
مانیتورینگ

پس از ارزیابی و بررسی اطالعات به دست آمده، 
نوب��ت به تحلیل آنها و مقایس��ه عملکرد س��ازمان 
معیار و س��ازمانی که قرار اس��ت مورد تغییر قرار 
گیرد می رس��د. حجم بررسی بسیار گسترده است، 
از گردش ه��ای مالی گرفته تا وضعیت کارمندان و 
نحوه عملکرد آنها. اجرای نقش��ه تعالی س��ازمانی 
و آغ��از تغییر و تح��ول مرحله پایان��ی این روش 

خواهد بود. 
اما این همه ماجرا نیست، انجام تغییر در سیستم 
کاری براساس روش تعیین معیار نمی تواند تنها یک 
بار و با امید بهبود کیفیت سازمان صورت پذیرد. این 
روش نیازمند تکرار در فواصل زمانی معین و دریافت 
بازخورد برای تش��خیص وضعیت عملکرد است. در 
عین حال استفاده از این روش بسیار متداول است و 
از ش��رکت های بزرگ و مشهور گرفته تا شرکت های 

کوچک به نوعی درگیر آن هستند. 

هوم بیس و تغییراتی سودمند 
در بی��ن ش��رکت های فع��ال در ح��وزه امالک و 
مستغالت در آمریکا، »آرگوس« نامی شناخته شده 
محسوب می شود. شرکت امالک هوم بیس، شرکتی 
کوچک و نه چندان مش��هور است. این شرکت برای 
بهب��ود وضعیت مال��ی و افزایش راندم��ان، با معیار 
قراردادن ش��رکت آرگوس برنامه تغییر پنج ساله ای 
را ب��ه اجرا در آورده که تا پایان س��ال 2015 ادامه 
خواه��د داش��ت. افزایش تعداد مراکز ارائه مش��اوره 
امالک و رش��د 41درصد مالی این ش��رکت از زمان 
آغاز طرح تاکنون، از تبعات همین برنامه محس��وب 

می شود. 

گوگل؛ معیاری مناسب برای تازه کارها 
ش��رکت گوگل آنق��در موفق و نام آشناس��ت که 
بس��یاری از ش��رکت های ت��ازه کار ی��ا کهنه کاران 
ناموفق را وادار می کند به الگوگیری از شیوه هایش 
ترغیب ش��وند. ام��ا حرک��ت جالب گ��وگل برای 
تشخیص معیارهای کیفیت س��ازمانی و مدیریتی 
درخور تحسین اس��ت. به گزارش فوربس، شرکت 
گ��وگل در ح��ال تدارک و ارائه بخش��ی جدید در 
وب س��ایت رس��می خود اس��ت ک��ه ب��ه کاربران 
ناش��ناس اجازه می دهد به ط��ور مرتب در جریان 
تغییرات س��اختاری و روند کیفیت خدمات گوگل 
ب��وده و به راحتی به این تغییرات امتیاز دهند. این 
امر برای گوگل حائز دو حس��ن است، نخست آنکه 
نق��اط قوت و ضع��ف از دید کارب��ران را به راحتی 
آنالیز می کند و مورد دوم آنکه ش��رکت هایی که از 
گوگل به عنوان معیار اس��تفاده می کنند به سرعت 
و به راحت��ی به اطالعات مورد نی��از خود در مورد 

این شرکت دست می یابند.

آزمـــوده 

ما سعی کرده ایم از طریق کم کردن 
هزینه ها برای سازمان ها و همزمان 
با آن افزایش جذابیت های نمونه 

گزارش هایی که در اختیارشان قرار 
می دهیم و ذکر فواید توجه به این 

موضوعات، رویکرد و دیدگاه مدیران 
سنتی را نسبت به موضوع بهینه کاوی 
تغییر دهیم. در همین راستا به دفعات 
گزارش های رایگان یا با هزینه های 

بسیار پایین را برای شرکت ها و 
سازمان ها تهیه می کنیم

به طورکلی بهینه کاوی، مقوله ای 
است که انتها ندارد و هر موضوعی 
را می توان بهینه کاوی کرد و اعداد 

جذابی از این موضوع برای کسب وکار 
به دست می آید. البته این اعداد باید 
توسط افراد مستقل تولید شود. در 
واقع تاکنون اشتباه ما در این بوده 

که هر سازمان و شرکتی با معیارهای 
خود، عملکردشان را ارزیابی کرده اند 
و به این ترتیب قابلیت مقایسه از بین 

می رود

المیرا اکرمی

گرد آوری و ترجمه: رویا پاک سرشت



افزایش ظرفیت پاالیشی عربستان
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، وزیر 
نفت عربستان از برنامه کشورش برای 
ب��اال بردن ظرفیت پاالیش نفت خام و 
دستیابی به جایگاه دومین صادرکننده 
بزرگ محصوالت پتروشیمی جهان تا سال ٢٠١٧ خبر داد.  
علی النعیمی، وزیر نفت عربس��تان، روز چهارش��نبه ششم 
اسفندماه اعالم کرد که کشورش در راستای متنوع سازی 
اقتصاد و افزایش س��هم جهانی خود از بازارهای نفت خام 
و محصوالت پتروشیمی قصد دارد تا سال ٢٠١٧میالدی 
به دومین صادرکننده محصوالت پاالیش��ی جهان تبدیل 
شود. ساخت دو پاالیشگاه جدید عربستان در سال جاری 
به تنهایی ٨٠٠ هزار بش��که در روز به ظرفیت پاالیش��ی 
این کش��ور می افزاید. وزیر نفت عربس��تان عنوان کرد که 
س��اخت یک پاالیش��گاه دیگر در ش��هر جازان با ظرفیت 
٤٠٠ هزار بش��که، مجموع ظرفیت پاالیش��ی کش��ور را به 
بیش از 3 میلیون بشکه در روز می رساند. النعیمی گفت: 
م��ا دیگ��ر محدود به صادرات نفت خام نیس��تیم، با توجه 
به زیرس��اخت های درحال س��اخت، از حیث ظرفیت نفت 
پاالیش��ی در میان پنج کش��ور نخست دنیا قرار می گیریم 
و نیز پس از آمریکا به بزرگ ترین صادرکننده محصوالت 

پاالیشی در جهان تبدیل می شویم. 

رونمایی برنامه اپل برای تحقیقات پزشکی
به گزارش لس آنجلس 
تایمز، شرکت اپل یک 
کیت هم طراحی کرده 
که با اس��تفاده از آن گوش��ی آیفون به پلتفرمی به منظور 
انجام تحقیقات مختلف مبدل می ش��ود. میلیون ها کاربر 
آیفون می توانند از این کیت برای مشارکت در تحقیقات 
پزشکی استفاده کنند، برای محققان داده جمع آوری کنند 
و از نتایج تحقیقاتی که در آن شرکت کرده اند، مطلع شوند.

پنج برنامه همراه طراحی ش��ده توس��ط اپل با همکاری 
محققان دانشگاهی تولید شده اند و قرار است نرم افزارهای 
متن بازی نیز برای تسهیل کاربرد کیت جدید اپل در ماه 
آینده روانه بازار ش��وند تا برنامه های همراه عرضه ش��ده را 
بتوان برمبنای نیازهای محققان دستکاری کرد. برنامه های 
مذکور برای مقابله با بیماری های خطرناکی همچون آسم، 
پارکینسون، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان 
سینه تولید شده اند. با این برنامه ها می توان زندگی روزانه 
و کارکرده��ای اف��راد مبتال به بیماری های فوق الذکر را در 
نظر گرفت و الگوهایی را شناسایی کرد که به مقابله بهتر 
با این بیماری ها منجر می شود. به عنوان مثال افرادی که 
برنام��ه مربوط به بیماری پارکینس��ون را بارگذاری کنند 
قادر به استفاده از قابلیت جی پی اس و شتاب سنج گوشی 
برای ارائه داده های مربوط به مهارت و چابکی، تعادل، راه 
رفتن، قوت صدا و حافظه خود هس��تند. این کار چند بار 
در روز انجام خواهد شد. برنامه مربوط به آسم هم ارسال 
عالئم این بیماری برای بررسی و تحقیق توسط پزشکان 
را امکان پذیر می کند. همچنین برخی امکانات آموزش��ی 
برای این بیماران در برنامه مذکور پیش بینی شده است. 

وضعیت صادرات نفت لیبی
ب��ه گ��زارش رویت��رز، 
از  ص��ادرات  زای��ش 
بنادر حریقه و زویتینه 
در لیب��ی امیدهای��ی را ب��رای بخش نفت این کش��ور که 
هدف حمالت ش��به نظامیان و درگیری دو دولت رقیب 
در این کشور قرار گرفته، ایجاد کرده است. عمران الزوی، 
س��خنگوی ش��رکت نفت آگاکو لیبی که تولید نفت را در 
ش��رق این کش��ور اداره می کند، گفت: تولید چهار میدان 
نفتی در لیبی از جمله الس��ریر )بزرگ ترین میدان نفتی 
لیبی( به ٢٤۵ هزار بش��که در روز رس��یده اس��ت. آگاکو 
تولی��د در میادی��ن الس��ریر و مصله را پس از توقف انتقال 
نفت به بندر حریقه به دلیل انفجار یک خط لوله نفت در 
ماه گذشته از سر گرفت. این دو میدان در مجموع روزانه 
حدود ١٨٠ هزار بش��که نفت تولید می کنند. درحالی که 
آگاک��و همچنی��ن میادین حم��ده و نفوره را اداره می کند. 
پنجمی��ن می��دان نفتی تحت اداره این ش��رکت به دلیل 
توقف تولید تعطیل بوده اس��ت. الزوی گفت: یک نفتکش 
۶٠٠هزار بشکه نفت را در میدان حریقه بارگیری کرده و 
نفتکش دوم این هفته یک میلیون بش��که نفت بارگیری 
خواهد کرد. میدان نفتی کوچک تر زویتینه در انتظار یک 

نفتکش با ظرفیت ۶3٠ هزار بشکه نفت است.

بررس��ی جداول منتش��ر ش��ده مرکز آمار ایران نشان می دهد در س��ال 9٢ از ٢١ میلیون و 
3٤۶ هزار و ١٧9 نفر شاغل در کشور، ٤٤٠ هزار و ٢٤9 نفر دوشغله بوده اند. از بین این تعداد 
بیش��ترین درصد دوشغله ها در گروه کارکنان مستقل دیده شده است. در سال های گذشته به 
تبع سیاست های اشتغال و دستمزد و فاصله عمیقی که بین درآمدها و هزینه ها ایجاد شده است 
پدیده ای به نام دو ش��غله یا بیش��تر شکل گرفته است. این پدیده اگرچه پیش از این به صورت 
پنهان بود و ارقام خاصی از آن از سوی دستگاه های کشور ارائه نمی شد اما با گسترده تر شدن 
تعداد دوش��غله ها، کم کم جدولی اختصاصی به این پدیده تعلق گرفته اس��ت و مرکز آمار در 
گزارش مفصلی از اش��تغال س��ال 9٢، به این مهم نیز می پردازد. از جالب ترین آمارهایی که در 
این جداول می توان به آن پرداخت، دوش��غله بودن ٢٢ هزار و ٨٧٠ کارفرما در س��ال 9٢ است. 
البته دسته بندی های این مرکز، زیرمجموعه بخش عمومی را به تفکیک مشاغل عنوان نکرده 
است و آنچه به عنوان کارفرما در این جداول آمارش ذکر شده مربوط به بخش خصوصی است. 
اینکه چرا کارفرمایان بخش خصوصی باید دو شغله باشند نیز مبحثی مفصل است که باید در 
گزارش��ی مجزا به آن پرداخت. اما در بین مزدبگیران بخش عمومی کش��ور هم دو شغله وجود 
دارد. اگرچه تعداد آن در مقایسه با بخش خصوصی کمتر است اما تعداد این افراد هم ٢٠ هزار 
و 9٧3 نفر عنوان شده است. آمارها نشان می دهد دوشغله های روستایی بیشتر از دو شغله های 
ش��هری بوده اند. افرادی که در شهر دارای دو شغل و بیشتر هستند ١۶۵ هزار و ۶٧ نفر برآورد 
ش��ده و دوشغله های روس��تایی ٢٧۵ هزار و ١٨٢ نفر گزارش شده است، این درحالی است که 

تعداد شاغالن شهری بیشتر از شاغالن روستایی است. 

تفاوت زمستانی در معامالت مسکن
بازار زمس�تانی معامالت مس�کن در کل کشور با 
یک تفاوت شاخص نسبت به فصل مشابه در سال92 
و حتی س�ال قبل از آن، هفته های پایانی را پش�ت 
سر می گذارد، طوری که روند موجود، خود می تواند 
عالمت دیگ�ری از در پی�ش بودن آرامش نس�بی 
طی ماه های ابتدایی س�ال94 باش�د. این گزارش از 
تغییرهای دس�ت کم 23 ماهه در حجم بازار مسکن 
حاکی است طی دو ماه اخیر، در کل کشور میزان هر 
دو نوع معام�الت آپارتمان– هم خرید و هم اجاره- 
تقریبا از ثبات برخوردار بوده و برخالف زمستان دو 
س�ال گذش�ته، بازار کنونی ملک عاری از هیجانات 

شب عید شده است. 

از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان دلم می خواست از تاثیر مذاکرات روی بورس بنویسم، منتها 
دیدم اطالعاتم در زمینه بورس از اطالعات کریستیانو رونالدو در مورد شهر لوشان کمتر است، به 
این دلیل که رونالدو اگر بخواهد در مورد لوشان اطالعات کسب کند، در اینترنت سرچ کرده و هر 
چه را می خواهد می فهمد. نکته اینجاست که ما هر چه در اینترنت از بورس خواندیم هم چیزی 
نفهمیدیم! خالصه بعدش تصمیم گرفتیم در مورد گوجه فرنگی بنویسیم که گیر بدهیم که این چه 
وضعی است و چرا اینقدر قیمت گوجه باالست و. . . منتها باز هم دیدیم قیمت گوجه بدبخت که تا 
یک ماه پیش ۶ هزارتومان بود االن به ٧٠٠ تومان رسیده! این میزان تلورانس و باال و پایین را اگر 
ما در طول یک ماه داشتیم تا االن له شده بودیم، مشخص نیست که چطور گوجه تحمل می کند 

و هنوز به رب تبدیل نشده است. 
خالصه بعد از کش و قوس فراوان سوژه مان را انتخاب کردیم و تصمیم گرفتیم که درباره اتمام 
تولید وانت پیکان بنویس��یم. به ظاهر در مراسم بازنشس��تگی وانت پیکان از تولید وانت جدیدی 
رونمایی شد با نام آریسان! آریسان که سوختش یورو٤ است و قیافه ای بسیار سوسولی دارد موجب 
اعتراض طیف گس��ترده ای از وانت بازان ش��ده! عده ای از این دوس��تان در صحبت با ما این گونه 
اعتراض خود را بیان کردند.  کیو سگ دست که 3٠ سال است در خط بابل-تهران با وانت نیسان 
بار جابه جا می کند، به خبرنگار خودپرداز گفت: »آقا چی می گن تولید وانت پیکان رو متوقف کردن! 
مگه می شه با این وانت جدیدا بار جابه جا کرد؟! من خودم 3٠ ساله دارم رو نیسان آبی کار می کنم، 
اولش نیسانم سفید بود، دیدم زورش کمه رفتم رنگشو آبی کردم، نمی شه پشت این ماشین جدیدا 
اس��تتوس نوش��ت که! ما قدیم می رفتیم خوشگل، یک چند تا قو می کشیدیم، یک ساحل و یک 
چشم و چندتا اشک! زیرشم می نوشتیم سلطان غم ساحل ندارد! چه عشقی می کردیم با همین، 

االن چی؟ با این ماشینا که نمیشه ازین کارا کرد.«
پیروز روح و روان به همکار خودپردازی ما گفت: »من می گم یک دس��ت های پش��ت پرده ای 
وجود داره که نمی خواد بذاره پیکان تو بازار بمونه، شما فکر کن این وانت جدیده کولر داره؟! واقعا 
من متاسفم! یعنی چی؟ آدم با وانتی کار کنه که کولر داشته باشه؟ یکهو بگید بریم شلوارک هم 
بپوشیم، زبونم الل عینک آفتابی هم بزنیم، یعنی چی؟ این چه جریانیه که می خواد ما رو به سمت 

سوسولیت بفرسته، واقعا من متاسفم.«
در روزهای آتی از اعتراض گسترده وانت سواران در مورد این پدیده بیشتر خواهیم گفت. 

خبرنگار واحد خبر خودپرداز/کوش آدسی

محققان سوئدی طرح مفهومی آسمان خراشی را ارائه کرده اند که با پوشش مو مانند برای ذخیره سازی انرژی باد آراسته می شود

یک گروه از مهندس��ان کامپیوتر توانس��تند 
با بررس��ی می��زان مصرف انرژی گوش��ی های 
هوش��مند، موقعیت مناسب جغرافیایی را برای 
آنان مش��خص کنند. در این راس��تا شاهکاری 
فنی به لطف یک نرم افزار به دس��ت آمده است 
که عادت ه��ای مصرفی کاربران را جمع آوری و 

بررسی می کند. 
 »برای جلوگیری از عملکرد موقعیت جغرافیایی،
 wi-fi تلفن خود را خاموش کنید.« این جمله 
محافظه کارانه ای است که اغلب می شنویم، اما 
شاید این کار کافی نباشد! این مبحث دشواری 
اس��ت که ی��ک تیم چه��ار نف��ری از محققان 
آمریکایی و اس��رائیلی تالش ب��ر مطرح کردن 
آن داشته اند و در ١١ فوریه ٢٠١۵ این مبحث 
را در مقاله ای منتش��ر کرده اند. روش آنها برای 
رسیدن به نتیجه، بررسی میزان مصرف انرژی 
یک گوشی هوشمند براساس مشاهده ای ساده 
اس��ت: هرچه دس��تگاه در یک مقطع زمانی از 
ایس��تگاه تقویت کننده اش دورتر باشد، میزان 
ق��درت باتری آن پایین تر می آید. موانعی مانند 
ساختمان ها یا چیزهای مختلف دیگری که بین 
آنتن و تلفن همراه وجود دارد تاثیر بس��زایی بر 

این امر دارند. 
پاور اسپای

محققان موفق شدند برنامه نرم افزاری را تحت 

عنوان »پاور اسپای« )به معنی جاسوس میزان 
قدرت( طراح��ی کنند. هدف آنه��ا از طراحی 
این برنامه دریافتن موقعیت مکانی دس��تگاه با 
بررسی درجه حرارت باتری، قدرت باتری، ولتاژ، 
قدرت سیگنال رادیویی و تمامی عوامل مرتبط 
بوده اس��ت. اما در عمل، دستیابی به این هدف 
پیچیده تر از چیزی بود که پیش بینی می کردند. 
زیرا ه��ر برنامه نرم افزاری تلف��ن همراه )مانند 
بازی ها، برنام��ه اجرای موس��یقی، برنامه های 
نقشه کشی، پس��ت های الکترونیکی و...( یا هر 
نوع استفاده از آن )مانند تماس گرفتن، انتقال 
داده ها، صفحه نمایش خاموش یا روش��ن و...( 
میزان مش��خصی از ان��رژی بات��ری را مصرف 
می کنند و این اندازه گیری فاصله بین دستگاه 

و آنتن تقویت کننده را دشوار می سازد. 
ت��ا به امروز محققان دریافته ان��د که برنامه های 
اجرایی دانلود ش��ده از گوگل، تحت سیستم عامل 
اندروی��د، میزان ان��رژی مصرفی خ��ود را بی آنکه 
کاربران متوجه شوند، ذخیره می کنند؛ بنابراین پاور 

اسپای اطالعات بیشتری برای به کارگیری دارد. 
چه زمان�ی، کجا و چگون�ه باتری تحت 

تاثیر قرار می گیرد؟ 
این تحقیق روی یک گوشی هوشمند ال جی 
نکسوس انجام شده است که عملکردش تحت 
سیس��تم عام��ل اندروی��د و در آن ١٧9 برنامه 
نرم اف��زاری دانلود ش��ده از فروش��گاه اینترنتی 
گوگل بوده اس��ت. محققان نرم افزار پاور اسپای 
همچنین با آزمایش هفت روش مختلف میزان 

مصرف باتری، حین جابه جایی در منطقه خلیج 
س��ان فرانسیس��کو در ایاالت متحده را بررسی 
کردند. پاور اس��پای در نهایت توانس��ت مکان، 
زمان و چگونگی تاثیر اس��تفاده های مختلف را 
دریابد؛ هیچ عملکردی مصرف باالی برنامه هایی 
را نداش��ت که هن��وز در حال اجرا ب��وده یا به 

عبارتی بسته نشده بودند. 
 بس��یاری از کارب��ران برنامه های��ی را که باز 
کرده ان��د، حتی زمانی که ب��ه آنها نیازی ندارند، 
متوقف نمی کنند. و حاال نتیجه این بررسی: پاور 
اس��پای موفق به برآورد میزان مصرف 93درصد 
در چه��ار مورد و میزان مص��رف 9٠.٢درصد در 
س��ه مورد دیگر از هفت روشی ش��د که به کار 

برده شده بود. 
مس��لما این روش خال��ی از خطا نیس��ت؛ از 
آنجایی که پاور اس��پای برنامه ای در حال کامل 
ش��دن اس��ت، فقط در موقعیت هایی )در اینجا 
روش هایی( که از قبل برای آن تعریف شده است، 
می تواند به طور کامل موثر واقع ش��ود. در صورت 
مواجهه با موقعیت های تعریف نشده، این برنامه 
نیاز به اطالعات جدید و یادگیری دوباره دارد. به 
عالوه، زمانی که منطقه موردنظر به خوبی تحت 
پوش��ش آنتن های تقویتی باشد، نتیجه تحقیق 
دق��ت مورد نیاز را نخواهد داش��ت، چرا که تاثیر 
بر س��طح باتری از یک آنت��ن به آنتن دیگر قابل 
تمایز نیست. اما به هر حال، این آزمایش مسائلی 
را روشن کرد که تاکنون نادیده گرفته شده بودند. 
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جاسوسی برای مصرف باتری تلفن همراه

وانت سوسولی

روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه در یک سال 
گذش��ته، به دنبال اختالف میان روسیه و غرب 
به شدت آسیب دیده است. غرب همواره روسیه را 
متهم به تنش آفرینی در اوکراین کرده و برمبنای 
این اتهام در مواردی روسیه را تحریم کرده است. 
تحریم ها بخش انرژی و دفاعی روس��یه را هدف 
ق��رار داده اند. ای��ن تحریم ها ماه ج��والی پایان 
خواهند یافت. ادامه این تحریم ها در حالی است 
که اخیرا در مورد سرنوشت تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه این کشور دیدگاه های متفاوتی مطرح 
شده است. رهبران اتحادیه اروپا در مورد اعمال 
تحریم ها علیه روس��یه به چند دس��ته تقسیم 
شده اند. انگلیس، لهس��تان و برخی کشورهای 
حوزه بالتیک موضع س��ختی در قبال روس��یه 
در پیش گرفته اند و رهبران کش��ورهای فرانسه 
و ایتالیا در مقایس��ه با همتایان خود از آلمان و 
انگلیس عالقه بیش��تری به کاهش تحریم های 
روسیه دارند. کشورهایی همچون یونان، اتریش، 
اس��لواکی، چک و مجارس��تان درباره موثربودن 
تحریم های روس��یه ابراز تردید کرده اند و ایتالیا 

نی��ز هم به صراحت با ای��ن اقدام مخالفت کرده 
است. س��وئد اعالم کرد که از اقدام علیه روسیه 
تا پایان س��ال ٢٠١۵ حمایت می کند. ش��ورای 
اروپا باید درباره این موضوع در نشست ١9 و ٢٠ 
مارس تصمیم گی��ری کند. »فدریکا موگرینی«، 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا اخیرا 
اعالم داش��ته اس��ت، تحریم های ای��ن اتحادیه 
علیه روس��یه تا زمان فرارسیدن »اخبار خوب« 
از اوکراین باقی خواهند ماند و اتحادیه اروپا اجازه 
نمی دهد مس��ائل به رویارویی یا تقابل با روسیه 
کشیده شود. اتحادیه اروپا امروز در مورد اقدامات 
و سیاست های روسیه بسیار واقع بین است. پائولو 
جنتیلونی، وزیر خارجه ایتالی��ا نیز اعتقاد دارد 
کشورش با تمدید دوباره تحریم های فعلی علیه 
روسیه تا پایان ژوئیه مخالف است و به جای آن 
خواستار تمرکز بر نقش ناظران سازمان امنیت و 
همکاری اروپا در ش��رق اوکراین است. به اعتقاد 
وی نشانه های دلگرم کننده ای در شرق اوکراین 
مش��اهده شده است و الزم نیست در این مقطع 
زمانی منتظر تمدید تحریم ها علیه روسیه باشیم. 
اعمال فش��ار از طریق تحریم ها مفید بود اما در 
این مقطع زمانی لزومی به تمدید تحریم ها علیه 
مسکو نیست. تمدید تحریم ها علیه روسیه مانعی 

در مسیر حل و فصل بحران اوکراین در منطقه 
اس��ت و ایتالیا به جای این اقدامات، از تمرکز بر 
نقش س��ازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق 
اوکراین حمایت می کند. وزیر خارجه اتریش نیز 
با این موضع گیری همتای ایتالیایی اش هم عقیده 
اس��ت. به گفت��ه وی امیدهای اندک��ی از زمان 
حصول توافق نامه مینس��ک حاصل شده است و 
ما باید در حال حاضر هر کاری می کنیم تا اوضاع 
را بهبود بخش��یم.  س��وییس اخیرا تحریم هایی 
را که دس��امبر ٢٠١٤ ضد روس��یه اعمال کرده 
بود، تشدید کرده است. از این پس شرکت های 
سوییسی از هرگونه س��رمایه گذاری در مناطق 
کریم��ه و سباس��توپل منع ش��دند. انگلیس و 
لهستان اعتقاد دارند اگر بحران اوکراین تشدید 
شود، خارج کردن روسیه از نظام بانکی سوئیفت 
یکی از آخرین راه حل ها خواهد بود. تهدیدی که 
با واکنش روسیه همراه بود. مسکو تاکید کرده، 
اگر از نظام بانکی س��وئیفت کنار گذاشته شود، 
دست به اقدام تالفی جویانه شدیدی خواهد زد. 
س��وئیفت، سیستم پیام رسان امن صنعت مالی 
جهانی اس��ت که مبادالت را تسهیل می بخشد. 
این اقدام تاثیر بس��یار چش��مگیری بر اقتصاد 

روسیه دارد. 

شکاف در تحریم ها علیه روسیه

 در این روزهای آخرسال، نگاهی دوباره به لوازمی که نمی خواهید بیندازید. 
لوازم دیجیتالی مثل کامپیو تر، لپ تاپ، گوشی موبایل و تبلت و... عتیقه نمی شوند و ارزش 
بیشتری پیدا نمی کنند. اغلب، آنها را با هزینه کم نمی توان تعمیر کرد، قطعه ای از آن را نمی توان 
تعویض کرد و به هردلیلی، حاالشما کاالیی جدیدتر یا جایگزین آنها را خریده و این وسیله را 
کنار گذاشته اید، نگه داشتن آنها هیچ نفعی برای شما ندارد اما اگر آنها را اهدا کنید، مهندس های 
کارآمدی که به تکنیک و وسایل پیش رفته دسترسی دارند، وقت گذاشته، آنها را تعمیر کرده 
و به روزرسانی می کنند و در اختیار کسانی که در مناطق بسیار محروم زندگی می کنند قرار 
می دهند.  مبل جدید خریده اید؟ فرزند شما بزرگ شده و فضای میز تحریر او برایش کوچک 
ش��ده اس��ت؟  با نصب یک آگهی درمحل کار، مجتمع مسکونی یا روزنامه یا در اینترنت یا با 
استفاده از اپلیکیشن های فراوانی که این روز ها وجود دارد، به دیگران درباره آنها اطالع دهید. 
بسیاری از اسباب و اثاثیه منزل را که هنوز قابل استفاده بوده اما به هر دلیل، دیگرمصرف نداشته 
یا مناسب منزل یا فضای فعلی نیستند به انباری و زیر زمین نبرده و سال ها بدون استفاده نگه 
ندارید. با کمک گوشی های تلفن هوشمند و اینترنت، کافی است مثال عکسی از صندلی اضافی 
خانه گرفته و چند خط درباره وضعیت آن بنویسید. اپلیکیشن های جدید و فراوان نقش دست 
دوم فروش��ی ها را بازی می کنند اما اگر نمی خواهید آنها را بفروشید، کافی است به شهرداری 
تلفن کنید. در اغلب شهر ها، شهرداری لوازم مستعمل را از در منزل جمع آوری کرده، در صورت 
ل��زوم آنها را تعمیر می کند و در اختیار افراد نیازمن��د قرارمی دهد.  کتاب و فیلم یا بازی های 
کامپیوتری و اسباب بازی بچه ها را که دیگر استفاده نمی کنید، نگه نداشته و زحمت کشیده آنها 
را به کتابخانه و ارگان و نهادها و بنیاد های مختلف اهدا کنید. بسیاری از فیلم ها یا کتاب ها بعد از 
یک بار استفاده، سال ها بی مصرف در گوشه ای می مانند اما در سرای سالمندان، پروشگاه ها افراد 
زیادی می توانند از آنها استفاده کنند. همچنین لباس و کفش هایی که گوشه کمد بی مصرف 
مانده، می تواند تن  پوش دیگران شده و از آنها استفاده شود.  گاهی بعد از خانه تکانی، در میان 
گنجینه های خودمان از آلبوم تمبر گرفته تا گردنبند و قاب عکسی قدیمی، هدیه ای مناسب 
برای یک شخص خاص و عزیز پیدا می شود که می دانیم با دریافت این هدیه به عنوان عیدی 
بسیار خوشحال می ش��ود. وقتی از اموال شخصی خودمان می خواهیم به کسی چیزی هدیه 
کنیم، باید مراقب بود و اطمینان داشت که گیرنده از نیت انتخاب این هدیه و از ارزش معنوی 
آن به خوبی باخبر اس��ت و از دریافت آن خوشحال می شود.  همیشه بعد از خانه تکانی مقدار 
زیادی زباله جمع می شود. نباید با تمیز و پاک کردن خانه باعث آلودگی و تخریب محیط زیست 
شد. جدا کردن شیشه و کاغذ های باطله از دیگر زباله ها کمک بسیار بزرگی است. طول عمر 
بعضی از زباله ها مثل بطری، لیوان پالستیکی، ظروف یک بار مصرف بین ١٠٠ تا ١٠٠٠ سال، 
قوطی نوشابه ١٠٠ سال و شیشه ٤ هزار سال است. بازیافت هرتن کاغذ باطله، ماهانه از تخریب 
١٧ اصله درخت کهنسال، مصرف ١٢میلیون لیتر آب و ١٢ هزار کیلووات برق می کاهد. برای 
تهیه هر تن کاغذ از چوب ٤٤٠ هزار لیتر آب مصرف می شود، درحالی که برای تهیه آن از کاغذ 

باطله، ١٨٠٠ لیتر آب کافی است. قبل از دور ریختن، یک لحظه به سرنوشت زباله فکرکنید. 
هفته آخرسال وقت رسیدگی به حساب ها و نگاهی به تراز زندگی در یک سال گذشته است. 
این هفته وقت »زندگی تکانی« است. چیزی که نمی خواهید، دوست ندارید، مصرف ندارید را 
نگه ندارید و انبار نکنید. افکار کهنه، تعصب های بی مصرف، عادت های مخرب، وابستگی های 
اشتباه. . . را از خودتان دور کنید تاجا و فضایی برای وسایل، افکار و عادت و انسان ها و تجربه های 

خوب و نو بازکرده و به استقبال سال نو بروید. 

هفته آخر سال، وقت خوب پاکسازی 

منطقه آزاد

نمودار امروز
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محمود فاضلی
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نگاه آخر
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سعید هوشیار
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شهرزاد محسنی بزرگی
مترجم

آسیب شناس
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