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سالبد،بهدر

منوچهریدراغما

هشدار به خریداران زمین و ویال در شمال

4 نما از بازار ارز

روزهای خوش صنعت و  بازار سهام در اسفندماه

فعاالن بخش خصوصی در بالتکلیفی

زمین خواران در کمین 
مسافران نوروزی

توزیع برق نیروگاه های خصوصی 
دستورالعمل ندارد
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زدم این فال و گذشت اختر و کار 
آخر شد. از اقبال اهالی کسب و کار 
و سرمایه گذاری کش��ورمان است 
که اخبار خوش اقتصادی مصادف 
شده است با پایان سال کهنه و آغاز 
سال نو. به این ترتیب می توان سال 

بز را سالی با شگون برای تالشگران 
عرص��ه تولید قلم��داد ک��رد و نیز 
س��الی خوش فرجام ب��رای دولتی 
که کوشید آب هشت سال رفته را 
به آرامی به جوی برگرداند. روزهای 
خوش بورس در پایان سالی سخت 

و ه��ول و تایی��د نرخ رش��د حدود 
6 درصدی برای صنعت قرار است به 
همه آنها که ننشسته اند و در کارند، 
نوید سال و سال های بهتر را بدهد. 
این دو گزارش را در صفحات کار و 

تولید و مدیریت سهام بخوانید.

5

اعضـای فراکسـیون اصناف مجلـس در نشسـتی صمیمی با 
رییس اتاق اصناف ایران به بحث و بررسی چالش  ها و مشکالت 
پیش روی اصناف پرداختند.  به گزارش خبرنگار اصناف ایران، 
شـهباز حسـن پور، رییس فراکسـیون اصناف مجلس در این 

دیدار با تاکید بر ضرورت حضور اصناف در تدوین 
برنامه توسعه ششم، از بررسی مجدد قانون مالیات 

بر ارزش افزوده در سال 94 خبر داد. 

اصناف در دیدار با نمایندگان مجلس مطالبه کردند

اصالحقانونمالیاتبرارزشافزوده

 فـــردا     منتشر می شود

هـدیه نـوروزی

در 48 صفحه
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جاهایی هست
که نرفته اید و ندیده اید

خیلی دوست دارم جواب سوالی را که می پرسم، صادقانه بدهید . صادقانه بگویید وقتی نام 
کرمان به گوشتان می خورد، دقیقا چه تصویری در ذهنتان نقش می بندد؟ صادقانه اگر جواب 
دهید باید به کویر، خاک های رس بی پایان، گرمای سوزان و خورشید بی تعارفش اشاره کنید . 
هر چند پرتقال جیرفت و نخل های بم را نمی توان نادیده گرفت اما تصویر غالب همان است 
که می گویم . اما در این گزارش قرار است سورپرایزهای هیجان انگیزی برای تان داشته باشیم، 

آن هم در دل کویر کرمان و در شهربابک . ما به عمد تصاویر روستای تاریخی و 2هزار ساله 
میمند را نگذاشتیم، چون احتمال دادیم آن تصاویر را دیده باشید. عکس های دریاچه فصلی 
مخرگه، دش�ت ریواس )درست شنیده اید یک دشت پر از گل های سرخ ریواس(، بادام های 
کوهی و جانداران زیبایش را دیدنی تر گمان بردیم. عکس های این مجموعه را طبیعت گردی 

خوش ذوق به نام سجاد اسالمی در اختیار »فرصت امروز« گذاشته است.

راس�تی حواس تان ب�ه برف های 
لبه آب باشد . بله برف . در همین 
ش�هربابک کرمان . درست در دل 
کویر ای�ران . حتما پیش خودتان 
می گویی�د دیگر دارد پ�رت و پال 
می گوی�د و حتما ادام�ه می دهید 
می کن�د  اغ�راق  دارد  دیگ�ر  ک�ه 
و حتم�ا ب�ا خودت�ان می گویی�د: 
»عام�و بی خیال« اما این ش�ما و 
ای�ن هم عکس . آیت�ی بهتر از این 

می خواهید؟! 

راس�تی ت�ا ی�ادم نرفت�ه ای�ن را ه�م 
بگوی�م دم غروب که می ش�ود اینقدر 
به س�وی آفتاب پیش بروید تا جایی 
که درست در دس�تان تان قرار بگیرد . 
حاال خورش�ید در دس�تان  شماس�ت 
و اینقدر به ش�ما نزدیک اس�ت و این 
قدر مالیم و مهربان اس�ت که انگار نه 
انگار خورشید کویر است و رسالتش 
س�وزاندن صورت ه�ا و دس�ت ها و 
پوست هاس�ت . انگار نوروز که از راه 
رسیده شیوه  کهن مهربانی ایرانی به 
دل عناص�ر طبیعت هم رس�وخ کرده 

است . 

من دارم جان می دهم و هی با آب 
و تاب می نویس�م که ش�ما هنوز 
حی�ران و معطل بایس�تید و هاج 
و واج باش�ید؟ دس�ت زن و بچه 
را بگیری�د و بزنید به دل کویر و 
این بار نه به خاطر خاک و ش�ن ؛ 
بلکه ب�ه خاطر نازکه آبی که این 
روزه�ا روی دل کوی�ر لم داده و 
زی�ر نور خورش�ید رقص حباب 

زیبایی را دست گرفته است .

ح�اال که مج�اب ش�ده اید عیدتان 
را در ت�االب ک�م عمق ش�هربابک 
بگذرانید، دوچرخه هم اگر دارید، 
ب�ا خ�ود ببرید . تصور نشس�تن 
قطره ه�ای آب روی دس�ت ها و 
پاهای ت�ان و خیس�ی دل انگیزی 
که حاص�ل دوچرخه س�واری در 
تاالب�ی به عمق چند س�انتی متر 
فک�ر  اس�ت .  خوش�ایند  اس�ت، 
می کن�م عکس هایی ک�ه می بینید 
ب�ه ان�دازه کافی گوی�ای حقیقت 

باشد . 

در دل ای�ن کویر س�رخ رنگ، آبِی آب و درختچه ه�ای کویری دیدنی های 
دیگری است . همه چیز سرخ است و انگار خون خاک را در خود دارند اما 
به ناگهان آبی مسحورکننده  پیش چشم تان نمایان می شود . خالصه قرار 
اس�ت شما را به بهشتی ببریم که در خواب  هم نمی بینید . هم کویر است 

و هم آب و هم درخت و هم پرنده .

اما کرمان اس�ت و فرهنگ کهنش و آثار دین بهی که همچنان در دش�ت های این س�رزمین کهن به چشم می خورد . 
معب�د آذرب�غ در همین دش�تی واقع ش�ده که از همی�ن تاریخ تا یک ماه بع�د از عید نوروز ب�ه تاالبش می نازد . 
تصاویری از بز و شکارچی بر دیواره این معبد سندی بر قدمت آن است هر چند کسی سراغش را نمی گیرد اما 
او با سرسختی ویژه مردمان کویر همچنان ایستاده است و گاه نیمه شبان میزبان کویرنوردانی است که آتشی 

به پا می کنند و چهره  اساطیری اش را رو به سیاهی می برند . 

محو تماش�ای این س�رزمین شگفت انگیز شده اید و حتما با خودتان فکر می کنید که خدای من این همه زیبایی در 
این پهنه کویری ریخته است و هیچ کس نمی داند؟ در همین حال و هوا گرفتار شده اید اما این پایان زیبایی های 
صحرای ش�هربابک نیس�ت . زیرا که ناگهان صدای زنگوله بره هایی که از چرا برمی گردند و کم کمک در س�رخی 
دم غروب و در ابرهایی که حجم ش�ان در آب دو برابر ش�ده فرومی روند، درجا میخکوب تان می کند . شاید بارها 
ش�نیده اید که کس�ی می گوید روی ابرها راه می روم از فرط خوش�حالی . در عکس روبه رو همین اتفاق در عالم 

واقعیت افتاده است . پس روی ابرها راه بروید و حالش را ببرید . 

اینها پایان این زیبایی فصلی نیست . آب که باشد، پرندگان هم هستند و 
تصاویر پرواز س�هره های صورتی بر لب جوی مانندهایی که روزگاری 
ظرف آبخوری گله های گوس�فند بوده اند، تماش�ایی  است . درختچه های 
کوی�ری ب�ادام هم با قامت کوتاه ش�ان نگهبانان مس�تحکم ای�ن روزهای 
کویر هس�تند . آنه�ا با کویر می س�ازند و کویر با آنها . البت�ه این روزها 

بسیار سبز شده اند . سبز سبز عین اندیشه های اوایل پاک بهار . 

همین آب روان را در نظر بگیرید هنگامی که ش�ب فرارس�یده و آس�مان 
کوی�ر ه�م که به دل زمین نزدیک نزدیک اس�ت . میلیون ها س�تاره در آن 

واحد به دل زمین می ریزند و زیبایی سحرآمیزی را رقم می زنند . 

واقعا نمی دانم از کدام فنون نویس�ندگی اس�تفاده کنم تا ترغیب شوید و 
عید امس�ال تان را به کویر بروید . من همه تالش�م را می کنم . شما هم تنها 

تصورش کنید . هر چند تصورکردنش سخت باشد . 

در کرمان کویری خودمان و در همین س�ال 1393خورش�یدی تصاویری به چش�م خورده اس�ت که خود مردمان 
منطقه در لحظه های نخست مواجهه با آن سخت شگفت زده شده اند، باورشان نشده و هنوز مبهوت اند . تا جایی 
ک�ه تصاوی�رش را ثبت کرده اند و برای ما فرس�تاده اند . همین تصاویری که قرار اس�ت در این گزارش ببینید و 
دچار اعجاب شوید . من به آنها حق می دهم . تصور کنید روی کیلومترها نمکزار چندین ساله، بارانی گرفته باشد 
و نم�ک آن را ب�ه خ�ود نخواند . نازکه آبی روان بر پهنه نمکزار که تا چش�م کار می کند امتداد دارد و موج بر موج 

در حرکت است و عمق آب به زور تا قوزک پاهای تان می رسد . 
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بس�ته بندی منظ�م ی�ک چم�دان کار آس�انی نیس�ت. ام�ا با یک 
برنامه ریزی صحیح و اس�تفاده از ابزارها و وسایل مناسب می توانید 
به خوبی بس�ته بندی چمدان را انجام داده و از میزان اس�ترس سفر 
خود بکاهید. بس�ته بندی مناس�ب و منظم چمدان و س�اک دستی 

موجب می شود تا لذت بیشتری از سفرتان ببرید. 
 

جعبه عینک بهترین وسیله 
ممکن برای قرار دادن گردنبند و 
دستبند به شمار می رود. 

در بطری را با یک پوشش 
پالستیکی محکم ببندید و از این 
طریق از نشت مایع درون آن 
جلوگیری کنید. 

گوشواره های خود را در محفظه 
پالستیکی نظیر جعبه قرص یا جعبه 
لنز قرار دهید. 

گوش پاک کن ها را درون بطری 
قرص قرار دهید. 

قبل از قراردادن چمدان یا ساک دستی 
مطمئن شوید دسترسی مجدد به آن آسان 

باشد چرا که چمدان و ساک دستی شما 
برای بازرسی در محفظه مخصوص بازرسی و 

مشاهده قرار خواهد گرفت. 

به ازای هر یک مسافر 
یک کیف کافی است. 

بطری هایی که با خود حمل 
می کنید باید یک لیتری باشند 

و درون یک ساک دستی 
زیپ دار قرار داده شوند.

در سفرهای هوایی حجم مجاز برای 
ظرف های مایعات، ژل، رب و سس 

100 میلی لیتر است. 

بهتر است بزرگ ترین 
کفش های خود را بپوشید 
تا بهتر از فضای داخل 
چمدان استفاده کنید. 

بهتر است جواهرات گران قیمت 
خود را استفاده کنید تا ریسک 

گم شدن یا به سرقت رفتن آن به 
حداقل برسد. 

یک دست لباس و لباس راحتی در ساک دستی خود قرار دهید 
تا زمانی که چمدان شما گم شد بتوانید از آن استفاده کنید. 

روبانی رنگی روی دسته ساک خود ببندید تا به 
هنگام تحویل ساک سریع تر آن را شناسایی کنید.  لباس های کثیف را درون یک 

کیسه پالستیکی زیپ دار قرار 
دهید تا لباس های تمیز را آلوده 
نکنند. 

با قراردادن ریش تراش خود در 
یک محفظه مناسب از برخورد آن 
با دیگر وسایل موجود در چمدان 
جلوگیری کنید. 

حال آرامش خود را حفظ و 
چمدان تان را حمل کنید

باید وسایلی مانند مجله یا کتاب های تان را که می خواهید در 
طول سفر از آنها استفاده کنید در دسترس باشد.

بهتر است تنها سه 
چهارم هر بطری را پر 
کنید چرا که ممکن 
است محتویات آن 
سرریز شود. به عنوان 
مثال محفظه بار هواپیما 
فشرده نبوده و بطری ها 
ممکن است واژگون 
شوند. 

لوازم آرایش و دیگر وسایل مورد نیاز

شکستنی ها  وسایل 
الکترونیکی 

داروها و وسایل 
پزشکی

مدارک شناسایی 
مانند پاسپورت

 پول نقد
و کارت اعتباری

 جواهرآالت
و لوازم قیمتی

شلوار جین را از سمت 
پاهای آن تا بزنید 

بنابراین هریک از پاهای 
شلوار روی دیگر قرار 

خواهد گرفت

پیژامه

 تی شرت 

لباس زیر

چهارشنبه
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 نكات و ترفندهایی برای

بستن ساك
پیش از سفر
یک ساک دستی متوسط به سختی می تواند دو 

دست شلوار جین، دو عدد ژاکت، دو دست لباس 
عادی و پنج تی شرت را در خودش جای دهد. 

قبل از بستن ساک 
برنامه ریزی کنید. 

هر کدام از لباس ها یا وسائلی را که برای 
روزهای سفر در نظر دارید بیرون بیاورید و 
از جمع کردن لوازم اضافی خودداری کنید. 

وضع آب و هوای مقصد خود را بررسی 
کنید تا لباس های مناسب مقصد را 

درون ساک جای دهید. 

سعی کنید تا پس از جمع آوری لباس ها 
و وس�ایل م�ورد نی�از مق�داری فضای 
خالی درون س�اک وجود داشته باشد. 
پر کردن س�اک موجب بی تعادل شدن 
آن می ش�ود، ضمن اینکه فضایی برای 
قراردادن سوغاتی ها باقی نخواهد ماند. 

پوشاکی را انتخاب کنید 
که قابلیت استفاده در 

شرایط آب و هوایی 
متفاوت را داشته باشد. 

بهتر است از لباس هایی از 
جنس کتان و پشم استفاده 
کنید که در مقابل چین و 

چروک مقاوم باشند. 

لباس های نرم و همچنین 
لباس هایی را که از جنس کتان 

هستند و امکان چروک شدن آنها 
زیاد نیست تا بزنید. 

سعی کنید بیشتر 
پیراهن در چمدان قرار 

دهید تا شلوار. 

پس از بستن ساک آن را بررسی کنید

نحوه تا زدن پیراهن
لباس هایی را که جنس 
 محکم تری دارند تا بزنید

چرا که احتمال چروک خوردن 
آنها کمتر است. 

کت

شلوار مردانه

دامن

کفش های خود 
را در یک کیف 
پالستیکی قرار 

دهید تا لباس ها را 
کثیف نکند. 

جوراب، عینک یا وسایل 
الکترونیکی را می توانید درون 

کفش ها قرار دهید. 
لباس هایی نظیر کت و شلوار را 

درون یک پوشش پالستیکی 
که خشک شویی در اختیار 
شما می گذارد قرار دهید از 

این طریق می توانید از چروک 
خوردن آنها جلوگیری کنید. 

یک ورق خشک کن در میان 
لباس های خود قرار دهید تا 

تمیز و تازه باقی بمانند. 

سفر خوبی داشته باشید

لباس های زیر و راحتی را در یک کیسه 
خشکشویی قرار دهید تا در چمدان پخش نشوند. 

 روبانی انتخاب کنید
که ترجیحا رنگ آن قرمز 

نباشد چرا که بیشتر 
افراد از رنگ قرمز برای 
شناسایی ساک خود 

استفاده می کنند. 

لوازم ضروری خود 
را درون چمدان 

قرار ندهید. 
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فصل مشترک يک آغاز دوباره در سراسر جهان
نوروز به سبک ايراني 

هم��ان طور ک��ه ملت هاي غربي فرا رس��يدن بهار را جش��ن 
مي گيرند، ديگ��ر فرهنگ ها نظاره گر برگزاري دوباره جش��ني 

باستاني هستند.
اعت��دال به��اري در فرهنگ ه��اي غرب��ي برابر ب��ا آن لحظه 
جادويي اس��ت که در پس انتظار طوالني زمس��تانی سرانجام 
پايان مي يابد؛ هنگامي که روزها به طرز چشمگيري طوالني تر 
مي ش��وند و ش��ب ها رفته رفت��ه آب مي روند.اما در کش��ورها و 
فرهنگ هاي سراس��ر خاورميانه و آسياي مرکزي، به ويژه ايران، 
21 م��ارس )يکم فروردين( برابر با »نوروز«، جش��ن باس��تاني 
س��ال جديد اس��ت.مانند عيد پاک در کشورهايي با سنت هاي 
مس��يحي، در اين مورد نيز طبيعت و مذهب در قالب جش��ني 
واح��د در هم ادغام ش��ده اند.اين جش��ن به واس��طه نمادهاي 
زندگ��ي تازه نظير تخم مرغ هاي رنگي و گل هاي بهاري متمايز 
مي شود.قدمت برگزاري جشن نوروز در ايران به دوران باستان 
بازمي گردد؛ زماني که زرتش��تيان به نشانه پيروزي روشنايي بر 
تاريکي از روي کپه هاي آتش مي پريدند و خاکستر به جامانده 

از آن را به نشانه پيوند آتش و زمين دفن مي کردند.
نوروز زماني اس��ت که مردم سفره هاي ش��ان را به نمادهاي 
ث��روت، س��امتي و ش��ادي مي آرايند و ماهي قرم��ز در تنگ 
بلوري��ن آب نيز به معناي زندگي در زندگي اس��ت.بنابه گفته 
عمر خيام، ش��اعر بزرگ ايراني، در دوران باس��تان نخس��تين 
تبري��ک عيد ن��وروز با آرزوي »خ��رد، بينش و فراس��ت« نثار 
پادشاه آن زمان مي شد.جش��ن ها تنها زماني ماندگار مي شوند 
که از ظرفيت بازس��ازي و نوس��ازي برخوردار باش��ند.نوروز در 
فرهن��گ ايراني، يادآور پيروزي بر ضح��اک، فرمانرواي ظالم و 
مرگ آور اساطير پارسي است و از استانبول تا سواحل کاليفرنيا 
فرا رس��يدن چنين روزي را هم به عنوان روز اس��تقال ملي و 
هم نماد مقاومت جش��ن مي گيرند.اين عهدي است که از پس 
زمين نهادن بار گران زمستان، زمين سرانجام به بار مي نشيند.

»نوروز« جش��ن نوس��ازي طبيعت از پس خوابي زمستاني و 
پاسخي انس��اني به بيداري زمين است.جش��ن سال نو ايراني، 
دس��ت کم 3هزار سال اس��ت که برگزار مي شود.اگرچه آداب و 
رسوم و س��نت هاي نوروز به مرور زمان تغيير يافته اند، اما روح 
نوروز همچنان همان اس��ت که از دوران باس��تان پابرجا مانده 
است.داود رهني، استاد دانشگاه »پيس« در نيويورک، نوروز را 
به عنوان فصل مش��ترک همه مذاهب و مليت هاي مختلف در 

دنياي فارسي زبانان و فراتر از آن توصيف مي کند.
ايراني ها در مراس��م چهارشنبه آخر سال، هنگام پريدن از روي 
بوته هاي آتش اين عبارت را فرياد مي زنند: »س��رخي )زيباي( تو 
از من / زردي )بيمارگون( من از تو« اين سنت باستاني قرار است 
بيماري ها، احساسات منفي يا چيزهاي ناسالمي را که ممکن است 
وارد بدن ش��ده باشند پاکسازي کند؛ رهايي از شر همه بدي ها و 
جذب گرما و درخشش آتش.جش��ن نوروز به مدت 13 روز ادامه 
مي ياب��د و در اين مدت اقوام و آش��نايان به ديد و بازديد يکديگر 
مي رون��د، غبار کينه و ناراحتي را از دل هايش��ان مي ش��ويند، به 
يکديگ��ر هديه و عي��دي مي دهند و براي هم آرزوي س��عادت و 
سامتي مي کنند.در سيزدهمين روز فروردين، مردم براي گردش 
و تفريح به دل طبيعت مي روند و با گره زدن سبزه هايي که پيش 
از آغاز سال نو سر سفره هفت سين قرار داده اند به استقبال سالي 

جديد و سرشار از اتفاقات تازه مي روند.
منبع: گاردين/ نشنال جئوگرافيک

حـــرف اول

نش�ريه انگليس�ي زبان »گاردين« اغلب اوقات در روزهاي باقي مانده به نوروز گزارشي تصويري از حال وهواي 
ايران و کش�ورهايي که نوروز را جش�ن مي گيرند ارائه مي دهد. از تصوير ايرانياني که شب عيد مشغول خريد گل 
و ش�يريني و س�بزه سفره هفت سين هستند تا تصوير ملت هايي که به س�بک و سياق خودشان به استقبال اين 
جش�ن 3 هزار ساله مي روند، همه و همه روايتي تماشايي را پيش چشم مخاطب خارجي به نمايش مي گذارند. در 
ادامه مي توانيد بخش�ي از تصاوير بس�يار آشنا و ديدني س�رزمين مان ايران و بعضي از کشورهاي همسايه را در 

آينه نشريه »گاردين« ببينيد:  صفحه 35 و 36

استقبال از نوروز در ايران و کشورهاي همسايه 

همه مي دونن منم مي دونم 
عيد نوروزه! 
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نوروز زمان تعادل اس��ت. هنگامی اس��ت 
که روز و ش��ب با يکديگر برابر می ش��وند و 
خورشيد و زمين آغاز اعتدال بهاری را جشن 
می گيرند. اين موازنه سبب می شود روشنايی 
بر تاريکی فائق آيد و روز به روز ماندگاری اش 
افزون گردد ت��ا آنجا که تيغ آفتاب در ميانه 
تابس��تان هوش از س��ر بربايد. ن��وروز زمان 
برگزاری جش��ن پيروزی روشنايی است. در 
س��ال 2010، مجمع عمومی س��ازمان ملل 
سرانجام »نوروز« را به رسميت شناخت و آن 
را به عنوان جشنی بهاری که ريشه در فرهنگ 
ايرانی دارد توصيف کرد. سنتی که قدمت آن 
به بيش از 3 هزار س��ال قب��ل بازمی گردد و 
عاوه بر ايران، در کش��ورهای همجوار نظير 
عراق، افغانستان، تاجيکستان، ترکمنستان، 
آذربايجان و تعدادی ديگر از کشورهای اتحاد 
جماهير شوروی سابق برگزار می شود. در اين 
گ��زارش، نوروز را از دريچه نگاه رس��انه های 
غربی و بين المللی بررس��ی کرده ايم تا شايد 
مخاطب ايرانی فرصتی کوتاه اما مغتنم برای 

تماشای ميراث سرزمينش از بيرون بيابد. 

زمستان ابدی نيست 
ش��بکه خب��ری »ان پ��ی آر« از جمل��ه 
رسانه هايی است که به معرفی نوروز و آيين 
باستانی گراميداشت نخستين روز بهار در 
ميان ايرانيان پرداخته اس��ت. »ان پی آر« 
در اين باره می نويس��د: »نخستين روز بهار 
بهانه ای برای برپايی جشن و شادی است، 
به خصوص که زمس��تان به پايان رس��يده 
و س��رما از دل طبيع��ت رخ��ت بربس��ته 
اس��ت. نوروز يا »روز نو« در زبان فارس��ی، 
جش��نی باس��تانی اس��ت که نمايانگر آغاز 
بهار و س��تايش تولد دوباره طبيعت اس��ت 
و طبعا چنين رس��م و آيينی با بسياری از 
خوراکی های تر و تازه و س��بز که در همين 
دوران س��ر از خ��اک بي��رون آورده اند در 
ارتباط اس��ت، زيرا به م��ا يادآوری می کند 

که در حقيقت زمستان ابدی نيست.«
»در آس��تانه اعتدال به��اری، زمانی که 
خورش��يد از خ��ط اس��توا عب��ور می کند 
ن��وروز آغ��از می ش��ود. در آن لحظه دقيق 
و مش��خص، ميليون  ها خان��واده ايرانی در 
کنار س��فره هفت س��ين گرد هم می آيند. 
پير و جوان دست در دست يکديگر واپسين 
لحظه ه��ای باقی مانده به تحويل س��ال نو 
را می ش��مارند و با خوشحالی آغاز سال نو 
را با کارب��رد اين عبارت به يکديگر تبريک 

می گويند: »عيد شما مبارک!« 
پهن کردن س��فره هفت س��ين به ظاهر 
از آن دس��ت رس��م و رس��وماتی است که 
بعده��ا ب��ه آيين ن��وروزی اضافه ش��ده و 

قدمت چندانی ندارد؛ يک س��نت مردمی 
ب��ا آغازی نامعل��وم. احمد صدری، اس��تاد 
جامعه شناس��ی و انسان شناس��ی در کالج 
»فارس��ت ليک« و کارشناس ايران باستان 
در اين ب��اره می گوي��د: »در وقاي��ع نگاری 
مسافرانی که حتی در همين روزگار مدرن 
نيز به ايران س��فر کرده اند، هيچ اش��اره ای 
به چنين س��فره ای نش��ده اس��ت.« بنابر 
دانش نام��ه ايرانيکا )دانش��گاه کلمبيا( »به 
نظر می رسد هفت سين تنها از سده پيش 
و ب��ه م��دد تبليغات رس��انه ای رواج يافته 
اس��ت.« و با اين حال، »اقام ضروری اين 
سفره بازتاب دهنده شرايط معنوی ايرانيان 

باستان و باورهای شان است.« 
در هر خانه ای، سفره هفت سين آراسته به 
هفت شيئی است که با حرف سين )س( در 
فارسی آغاز می شوند. هفت هم که به خودی 
خود عدد ش��انس و اقبال محسوب می شود. 
هر کدام از وسايل سفره هفت سين نماد بهار 
و نوزايی است. برای مثال سيب نماد زيبايی، 
سير نماد سامتی، سرکه نماد صبر، سنبل 
نماد بهار، س��منو نماد باروری، س��که نماد 
کاميابی، سنجد نماد عشق و دوستی و سبزه 
که جزء جدايی ناپذير اين س��فره است نماد 

تولد و زايش دوباره به شمار می رود.

نوروز يعنی »نوسازی«
موسسه پژوهش��ی »هريتج« که 
در ونک��وور کانادا فعالي��ت دارد، در 

يکی از مقاالت تحقيقی خود به طور 
مفص��ل به معرفی تاريخچ��ه و مراحل 

مختلف آيي��ن ن��وروزی از جمله 
خانه تکانی، چهارش��نبه سوری 
و چيدن س��فره هفت س��ين 
پرداخته اس��ت. بخش��ی از 
اين مقاله چيس��تی نوروز را 
به ش��يوه ای شاعرانه توضيح 
می ده��د و مخاطب خارجی 

زب��ان را به ص��ورت خاصه وار 
ب��ا بخش ه��ای مختلف اي��ن آيين 

باستانی آشنا می سازد: »همچنان که زمستان 
راه را برای ورود بهار می گش��ايد، همچنان که 
تاريک��ی جای خود را به روش��نايی می دهد و 
همچنان که گياهان خفته از دل خاک س��ر 
بيرون می آورند و غرق شکوفه می شوند، نوروز 
زمانی برای نوس��ازی، اميد و دلخوشی است. 
مضمون »نوس��ازی« از مهم ترين جنبه های 
آيينی ن��وروز به ش��مار م��ی رود؛ نوس��ازی 
شخصی، نو ساختن دوستی ها و نوسازی خانه. 
در آخرين ماه زمس��تان که به نخستين روز 
سال نو ختم می شود، نظافت بهاری معروف 
به »خانه تکانی« و آماده سازی وسايل سفره 

هفت س��ين در خانه ها آغاز می ش��ود. سفره 
هفت س��ين نيز همان ق��در در آيين نوروزی 
از اهميت و جايگاهی ويژه برخوردار است که 
درخت کريس��مس در تعطيات کريسمس و 
آغاز س��ال نو مس��يحی. معموال اين والدين و 
بزرگان خانواده هس��تند که به فرزندان ش��ان 
عيدی می دهند. لباس نو و به ويژه پول از جمله 

هدايای مرسوم نوروزی محسوب می شوند.«

در سوگ ماهی های قرمز 
بعضی ديگ��ر از رس��انه های خارجی نيز، 
نوروز را از جنبه عاقه ايرانی ها به »ماهی های 
قرمز« بررس��ی کرده اند. آنها ضمن يادآوری 
اي��ن نکته ک��ه ماهی قرمز در س��فره هفت 
سين نماد زندگی به شمار می رود، به تاش 
فعاالن محيط زيس��ت و طرف��داران حقوق 
حيوان��ات به منظ��ور جلوگي��ری از تلفات 
بيش��تر اين گونه ماهی ها در ايام نوروز اشاره 
کرده اند. در س��ال های اخير، فعاالن محيط 
زيست کوشيده اند از طريق اطاع رسانی در 

ش��بکه های اجتماعی و رس��انه های خبری 
آناين مردم را به اجتناب از خريد ماهی های 
قرمز تشويق کنند. اين موجودات زبان بسته 
و زيب��ا اغلب نرس��يده به س��يزدهمين روز 
فروردي��ن جان می دهند و جس��د نحيف و 
بادکرده ش��ان روانه سطل های زباله می شود. 
جال��ب آنکه س��نت اس��تفاده از ماهی قرمز 
ريش��ه در فرهنگ ايرانی ندارد و برگرفته از 
سنتی چينی اس��ت که از يک سده گذشته 
در ميان ايرانيان رواج يافته است. با اين حال، 
عده ای عقي��ده دارند به جای بايکوت کردن 
خريد ماهی های قرمز، بهتر است درباره نحوه 
نگه��داری آنها به فروش��ندگان و خريداران 

اطاع رسانی و آموزش های الزم داده شود. 

هزينه گزاف ترافيک نوروزی
روزنامه »گاردين« در يکی از مقاالت خود، 
مس��ئله ميزان مرگ و مير مسافران جاده ها 
در ايام نوروز را مورد بررس��ی قرار داده است. 
اين مقاله با اش��اره به نرخ باالی مرگ و مير 
ناش��ی از تصادف��ات جاده ای به وي��ژه در ايام 
نوروز، از ايران به عنوان يکی از خطرناک ترين 
کشورهای جهان به لحاظ رانندگی با خودرو 
ياد کرده است. حدود پنج سال پيش، مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد کشورهای عضو را 
به »اجرای فعاليت های ايمنی جاده ها« به ويژه 
در حوزه ه��ای مديريت ايمنی ترافيک جاده، 
زيرس��اخت های ج��اده ای و ايمنی خودروها 
فراخواند. »گاردي��ن« گزارش می دهد در دو 
دهه گذش��ته، 500 هزار ايرانی در تصادفات 
ج��اده ای-  ک��ه بناب��ه گفت��ه کارشناس��ان 

اجتناب پذير بوده اند جان باخته اند. 

 بهار بر مزار شهدای
8 سال دفاع مقدس 

خبرگ��زاری »آسوش��يتدپرس« 
نيز در گزارش��ی کوت��اه به معرفی 
ريشه های باستانی نوروز و سنت های 
ب��ه جامان��ده از آن دوران پرداخت��ه 
اس��ت. اي��ن خبرگ��زاری می نويس��د: 
»نوروز زمانی اس��ت ک��ه ايرانی ها با تميز 
کردن خانه های شان، خريد لباس های نو و 
چيدن سفره يا ميز هفت سين به استقبال 
بهار می روند. سفره هفت سين ايرانی هفت 
نم��اد زندگ��ی، س��امتی و زيباي��ی را در 
برمی گيرد.« اين گ��زارش همچنين در 
اشاره به سنت چهارشنبه سوری توضيح 
می دهد: »جشن آتش پيش درآمدی بر 
نوروز محسوب می ش��ود که در آن مردم 
از روی بوته های آتش می پرند و فشفشه 
روشن می کنند. همچنين در آخرين روز 
تعطيات، ايرانی ها با رفتن به فضای باز 

و گردش روز طبيعت را جش��ن می گيرند.« 
از همه مهم ت��ر اين گزارش، نظر خوانندگان 
خارجی را به يادبود ش��هدای هش��ت سال 
دفاع مق��دس در ايام ن��وروز جلب می کند: 
»در دهه ه��ای اخير، بس��ياری از خانواده ها 
نخستين روز از تعطيات دو هفته ای خود را 
به ديدار از آرامگاه بستگان شان که در جريان 
انقاب اس��امی 1357 يا جنگ هشت ساله 
با عراق ش��هيد شدند، اختصاص می دهند.« 
خبرگ��زاری »آسوش��يتدپرس« در پايان با 
انتشار عکس حاجی فيروز در شمال تهران، 
اين مرد قرمزپوش با سر و صورت سياه شده 

را نماد سال نو ايرانی معرفی می کند. 

 رسم و رسوم همسايه ها
از افغانستان تا باکو 

همان ط��ور که پيش تر نيز اش��اره کرديم 
جش��ن ن��وروز به جز اي��ران در ش��ماری از 
کشورهای همس��ايه مانند عراق، افغانستان، 
آذربايجان، گرجس��تان، قرقيزس��تان و... نيز 
برگزار می ش��ود. خبرگزاری »يورونيوز« در 
گزارش��ی می نويس��د: »نوروز-  که به معنای 
روز نو اس��ت-  جش��نی اس��ت که در ايران 
برگ��زار می ش��ود و ع��اوه ب��ر آن بعضی از 
کش��ورهای همس��ايه مانن��د آذربايجان نيز 
دنباله رو اين سنت هستند.« اين خبرگزاری 
ب��ه نقل از »نج��ات کيازيم��ف«، کارگردان 
تئاتر اهل آذربايجان، می نويس��د: »اين يک 
جشن باستانی اس��ت که بيش از هزار سال 
قدم��ت دارد. برای ما نوروز ب��ه معنای تولد 
دوباره اس��ت، معنايش زندگی جديد است.« 
گالينا پولونس��کايا، خبرنگار »يورونيوز« در 
باک��و می گويد: »هم��ه افراد به دي��دار اقوام 
و دوستان ش��ان می رون��د. مردم ب��اور دارند 
آرزو های ش��ان تنها به يک ش��رط ب��رآورده 
می ش��ود، نيت و افکار پش��ت ه��ر آرزو بايد 
مثبت باش��د.« عاوه بر اين، سی ان ان نيز در 
يکی از مقاالت خود به بررسی رسم و رسوم 
افغان ها پرداخته اس��ت. يکی از معروف ترين 
سنت های نوروزی مردم افغان فراموش کردن 
و بخش��يدن اشتباهات ديگران و شروع سال 
جديد با اميدها و اهداف تازه اس��ت. در سه 
روز نخست سال نو، خانواده و بستگان برای 
عي��د ديدنی به خانه ه��ای يکديگر می روند. 
»جش��ن دهقان« نيز يکی ديگر از مراس��م 
آيينی در فرهنگ مردم افغانس��تان است که 
در نخس��تين روز س��ال نو برگزار می ش��ود. 
کشاورزان و دهقانان در اين روز مورد تشويق 
قرار می گيرند. حامد کرزای در زمان رياست 
جمهوری خود، هميش��ه در جشن دهقانان 
شرکت و آنها را در زمينه توليدات کشاورزی 

تشويق می کرد.

نگاهی به »نوروز« از دريچه رسانه های بين المللی

در ستايش نوروز؛ ميراث فرهنگ ايرانی 

آيدا، مرد پرنده ای و چند داستان ديگربدون هماهنگی شعر نگوييد فعاليت اقتصادی جوانان هنرمند در شبکه های اجتماعی
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توصیه های بازاریابی در ایام تعطیالت
ش��اید بتوان ایام پیش از تعطی��ات نوروز را پرکارترین بازه زمانی س��ال 
برای بازاریابان دانس��ت. در ادامه چند توصیه برای باال بردن بازده برنامه های 
بازاریابی در رقابتی ترین بازه زمانی سال یعنی ایام نوروز، معرفی شده است: 
- بیش از اندازه بخش��نده نباشید. پیشنهاد تخفیف های خیلی زیاد، بیشتر 
آن دسته از مشتریانی را جذب می کند که همیشه دنبال مناسب ترین قیمت 
بوده و ش��اید دیگر هرگز حاضر به پرداخت قیم��ت کامل برای خرید دوباره 
محصوالت ش��ما نش��وند. به دنبال آن پیش��نهاد تشویقی باش��ید که بتواند 
مش��تریانی را که پتانسیل تبدیل شدن به یک مشتری وفادار را دارند، جذب 

کند. 
- زمان��ی که بازار ف��روش محصوالت ت��ان داغ اس��ت، از گرفتن اطاعات 
مش��تریان غاف��ل نش��وید و در صورت تمای��ل آنها، آدرس ایمیل و ش��ماره 
تماس شان را جمع آوری کنید تا بعد از پایین آمدن تب و تاب خرید عید، با 

ارسال ایمیل یا پیامک، از آنها دعوت به خرید محصوالت تان کنید. 
- یک روز نزدیک به عید را تعیین کرده و در آن  روز محصوالت تان را بدون 
دریافت هزینه حمل و نقل، به در خانه ها تحویل دهید. در دوهفته پایانی سال 
که اغلب افراد درگیر خانه تکانی یا سروس��امان دادن کارهای شان هستند، از 

چنین پیشنهادی استقبال خواهد شد. 
- مش��تریان را حتی برای خری��د یک قلم از اجناس ت��ان، به داخل مغازه 
بکش��انید. روان شناس��ان بر این باورند زمانی که ف��رد تصمیم به خرید یک 
جن��س می گیرد، ناخودآگاه خرید اقام دیگر را هم بررس��ی می کند. با ارائه 
پیشنهادهای تش��ویقی جذاب روی یکی از محصوالت تان، فروش بقیه اقام 

را نیز باال ببرید. 

آمارهای سال 2014 برای بازاریابان
-84درصد افراد پیش از انجام خرید، برای کسب اطاعات درباره محصول 

از ابزارهای دیجیتال استفاده می کنند. 
- تقریبا 40درصد فروش ساالنه، به دو ماه آخر سال مربوط می شود. 

-70 درص��د از م��ردم، تحوی��ل کاال را یکی از فاکتوره��ای مهم در خرید 
می دانند. 

-62 درصد از کارشناسان بازاریابی، هدف اصلی از برنامه های بازاریابی خود 
را در سال اخیر توسعه برند عنوان کرده اند. 

-86 درص��د از خرده  فروش��ان انتظار دارند میزان ف��روش آناین در ایام 
تعطیات سال آینده افزایش یابد. 

بی��ش از 70 درص��د برندها، بالغ بر نیم��ی از بودجه بازاریاب��ی خود را به 
فعالیت های آناین اختصاص داده اند. 

-50 درصد از فروش در ایام تعطیات س��ال نو، متاثر از جس��ت وجوهای 
آناین است. 

39 درصد خریداران، با چک کردن وب س��ایت اصلی شرکت، درباره خرید 
محصول موردنظرشان تصمیم گیری می کنند. 

-40 درصد از فروش��ندگان از پیش��نهاد تحویل رایگان محصول به منظور 
ترغیب مشتریان به خرید آناین استفاده می کنند. 

-60 درصد از فروشندگان، بیش از 20درصد از بودجه تبلیغات و بازاریابی 
س��االنه خ��ود را به فعالیت های مرتب��ط با ایام تعطیات س��ال نو اختصاص 

می دهند. 

KFC و کمپین کنتاکی برای کریسمس
همان طور که در کش��ور ما خوردن س��بزی پلو ماهی در شب عید، به یک 
رس��م تبدیل شده، خوردن KFC در شب کریس��مس برای ژاپنی ها آن قدر 
مهم اس��ت که اگر کس��ی از ماه ها قبل جا رزرو نکند، نمی تواند شب سال نو 
را ب��ا مرغ س��وخاری KFC بگذراند. با وجود آنکه تنه��ا یک درصد از مردم 
این کش��ور مس��یحی هس��تند و به همین دلیل، کریسمس جشن ملی ژاپن 
محسوب نمی ش��ود، به واس��طه یکی از موفق ترین کمپین های تبلیغاتی در 
س��ال 1974 با عنوان KFC »برای کریس��مس«، بیش از 40 سال است که 
ژاپنی ها کریس��مس را با یک بسته بزرگ مرغ س��وخاری جشن می گیرند و 
موس��س کمپانی KFC یعنی همان کلنل ساندرز، به عنوان نماد بابانوئل در 

ژاپن شناخته می شود. 
ریش��ه پیدایش این رس��م به زمانی بازمی گردد که چ��ون افراد آمریکایی 
مشغول به کار در ژاپن نمی توانستند به بوقلمون که غذای رسمی کریسمس 
محس��وب می ش��ود دسترس��ی پیدا کنند، به س��راغ KFC می رفتند که با 
ذائقه آمریکایی آنها هماهنگی داش��ت. همین مس��ئله باعث ش��د KFC با 
س��رمایه گذاری بر کمپین تبلیغاتی KFC برای کریس��مس بتواند به غذای 
رسمی کریسمس در ژاپن تبدیل شود. شاید رستوران های ایرانی هم بتوانند 
با س��رمایه گذاری گسترده روی کمپین های بازاریابی و تبلیغات، برند خود را 

به جایگزینی برای سبزی پلو ماهی شب عید تبدیل کنند. 

ایستگاه  بازاریابی

آمار

کافه بازاریابی

آیا می توان نوروز را به برند تبدیل کرد؟ 
اگر بخواهیم در مورد مبحث برندس��ازی نوروز صحبت کنیم باید 
از دو زاویه این موضوع را مورد بررس��ی ق��رار دهیم. همان طور که 
می دانید مبحث برندس��ازی مرهون دو دانش ارتباطات و بازاریابی 
اس��ت. البته برندس��ازی از دانش های دیگری مانند جامعه شناسی، 
روان شناس��ی و... نی��ز بهره می ب��رد، ولی پدر و م��ادرش ارتباطات 
و بازاریابی اس��ت. ب��ه همین خاطر وقتی س��واالت این چنینی در 
مورد برندس��ازی نوروز یا س��ال نومیادی و... پیش می آید، باید دو 
نگ��رش مختلف را در نظربگیریم. اینکه نوروز را یک آیین بدانیم یا 
یک رویداد. اگر به نوروز نگاهی آیینی داش��ته باش��یم، بحث دانش 
ارتباط��ات نیز پیش خواه��د آمد که در این دان��ش نیز دو نگرش 
مختلف درمورد آیین ن��وروز وجود دارد. همان طور که می دانید دو 
نگاه مسلط درباره ارتباطات وجود دارد؛ یک دسته از صاحب نظران 
معتقدند که ارتباطات انتقال پیام در یک جغرافیاست که به نظریه 
transmission یا نظریه انتقالی معروف اس��ت. دسته ای دیگر در 
مقابل معتقدند کار ارتباطات بردن انس��ان ها و پیوند دادن انسان ها 
به یک هویت فرازمان اس��ت؛ انتقال پی��ام در طول زمانی که آن را 
به دلیل گستردگی و مبانی غیرپوزتیو، یک فرا زمان باید بدانیم. در 
مورد این نگرش دوم اس��تاد بزرگوارم دکتر عبداهلل گیویان مفصل 
و کام��ل کتاب ها و مقاالت مختلفی را ترجمه و تالیف کرده اس��ت. 
در ای��ن نگرش دکتر گیویان بارها به این موضوع پرداخته و به این 
س��وال پاسخ داده اس��ت آیین نوروز را چگونه می توان به مثابه یک 
فعالی��ت ارتباطی ببینیم. حال از این مبحث ک��ه بگذریم برای هر 
دو نگ��رش یعنی نوروز به عن��وان یک آیین یا ن��وروز به عنوان یک 
روی��داد باید مراحل برندس��ازی متفاوتی را ط��ی کنیم. به هرحال 
در این رابطه زاویه دیدمان هر چه باش��د دو خروجی مختلف برای 

برنام��ه برندس��ازی ما به وجود خواهد آم��د. اما معموال چنین 
جش��ن هایی را در دنیا رویداد درنظر می گیرند و همان 

قوانینی که برای برندس��ازی رویدادها وجود دارد، 
برای آنها اس��تفاده می ش��ود. البته این شکل 

ساده شده جریان است یعنی پایین آوردن 
نوروز در حد ی��ک رویداد، رویدادی که 

هرس��اله برگزار می ش��ود. گرچه این 
ناحقی اس��ت درحق نوروز که او را 

در حد یک رویداد بدانیم ولی به 
هرحال می ت��وان به عنوان یک 
روش کاری برای برندس��ازی 
در  ک��رد.  اس��تفاده  آن  از 
المان ها  بای��د  این حال��ت 
را  ن��وروز  س��مبل های  و 
اس��تخراج ک��رده و مانند 
روندهای  رویدادها  مابقی 
برندسازی را اجرا و در پی 
آن از رسانه های تبلیغات 
و غیره کمک گرفت. البته 
ای��ن روند زمان��ی جواب 
خواهد داد که ما مخاطبان 
بیرون��ی را در نظ��ر گرفته 

باش��یم. اگ��ر ن��وروز را یک 
آیین ارتباطی در نظر بگیریم 

و بخواهی��م هم��ان فعالی��ت را 
برندس��ازی کنی��م، در این حالت 

مخاطب درونی را در نظر گرفته ایم. 
پس به طورکلی در هرصورت می توان 

نوروز را ب��ه برند تبدیل کرد. به هرحال 
باید در این زمینه دقت کرد که به نوروز از 

کدام زاویه نگاه می شود. 
خود ش�ما ن�وروز را از کدام زاویه بررس�ی 

می کنی�د، آی�ا ن�گاه آیین�ی دارید ی�ا نگاه 
رویدادی؟ 

این موضوع بس��تگی به ه��دف و مخاطبی دارد که 
برای مبحث برندس��ازی نوروز در نظرگرفته ایم. مطمئنا 

س��عی خواهم کرد از هر دو زاویه و هر دو گروه مخاطب 
ب��رای برندس��ازی این موض��وع کمک بگی��رم. اگر زمانی 
هدف از برندس��ازی نوروز جذب گردشگر و تلطیف کردن 
چهره کشورمان در خارج و ارائه آن به صورت یک محصول 
فرهنگی به جهان باشد، با رویکرد رویداد جلو می روم. چون 
در آن ص��ورت ب��رای مخاطب خارجی بیش��تر قابل درک و 

تفس��یر است. دقیقا همان کاری که شرکت های خارجی برای 
ولنتاین انجام داده اند؛ یعنی این جش��ن را به صورت یک رویداد 

تعریف و به ش��کل یک محصول فرهنگی معرفی کرده اند. در واقع 
زمینه ه��ای چنین نیازی را در ب��ازار مهیا کرده و روی آن تبلیغات 
گس��ترده  را انجام داده اند. بسیاری از ش��رکت هایی که محصوالت 
مرتبط��ی با این جش��ن عرض��ه می کنند نیز در این ب��اره تبلیغات 
گس��ترده ای را انجام می دهند تا محصول فرهنگی جای خود را در 
ذهن مخاطب باز کند. این روند حرکتی باعث شده که تمامی افراد 
در همه دنیا جش��ن ولنتاین را می شناس��ند و می دانند که جریان 
این رویداد چه بوده است. حال اگر نگاه ما این باشد که نوروز را به 
مناس��بت نوشدن سال به عنوان یک محصول فرهنگی تعریف کنیم 
و همه در روز اول بهار فرهنگ ما را اجرا کنند و مراسم آن را به جا 
آورده و به هم تبریک بگویند، نگاه رویدادی به موضوع بیشتر جواب 
خواهد داد. مطمئنا نتایج چنین عملکردی برای کشورهایی که این 
فرهنگ از درون آنها بیرون آمده بس��یار زی��اد خواهد بود. در واقع 
نوروز جزو دارایی های نیابتی برند ملی کش��ور ماست و برای تغییر 

چهره ایران در دنیا می تواند عامل کمک کننده ای باشد. 
به نظ�ر اگر نگاه رویدادی به نوروز داش�ته باش�یم، به اقتصاد 
کشورمان نیز کمک بسزایی خواهد کرد؟ در این باره چه باید 

بکنیم؟ 
درباره این س��بک برندس��ازی در دنیا باره��ا و بارها فعالیت های 
گسترده ای انجام شده و نیازی نیست که ما دوباره مراحل طی شده 
را از نو بپیماییم. برای شروع کار؛ باید هویت برند را مشخص کنیم؛ 
یعن��ی باید معین ش��ود زمانی که مخاطب نام نوروز را می ش��نود، 
نخس��تین فاکتوری که در ذهنش نقش می بندد چه چیزی باش��د. 
تص��ور ای��ن موضوع برای من وش��مایی که از بچگ��ی درباره نوروز 
ش��نیده ایم، س��خت اس��ت. این موضوع برای مخاطبی اس��ت که 
تازه می خواهد، با مفهوم نوروز آش��نا ش��ود. بعد از هویت برند باید 
فواید این هویت طراحی ش��ود. ویژگی ها، نمادها و ش��خصیت برند 
باید مش��خص ش��ود. منظور از طراحی انتخاب فاکتورهای مختلف 
در مراحل برندس��ازی اس��ت. طی کردن دقیق ای��ن مراحل باعث، 
یکدس��ت ش��دن المان هایی خواهد ش��د که تمامی اف��راد در دنیا 
برای برندس��ازی نوروز در نظر می گیرند. یگانه بودن المان ها باعث 
قدرتمند ش��دن برند خواهد ش��د. گام بعدی رفتن به سراغ عناصر 
ارتباطی اس��ت. مطمئنا تمامی رویدادها نقاط تماس مش��ترکی با 
مخاطبان خود دارند. با حضور در نمایشگاه یا در رسانه های جمعی 
یا برگزاری فس��تیوال ها این نقاط تماس طراحی خواهد شد. عاوه 
براین موارد یکس��ری رفتارها، فعالیت های رس��انه ای و کمپین های 

تبلیغاتی به برند شکل خواهد داد. 
آیا برای شکل گیری برندسازی نوروز دولت باید اقدام کند یا 
اینکه بخش خصوصی نیز در این زمینه می تواند حضور داشته 

باشد؟ 
در برندس��ازی چنی��ن رویدادهای��ی ش��انس بیش��تری وج��ود 
دارد، چ��ون ه��م دولت وه��م بخش خصوصی می توانن��د اقداماتی 
را انج��ام دهند. البت��ه بخش خصوصی هم می توان��د در این زمینه 

سرمایه گذاری زیادی کند و هم قدرت استفاده از رسانه ها را داشته 
باش��د. در رویداد ولنتای��ن دولت خاصی اقدام به ای��ن کار نکرده، 
بلکه ملت هایی این آداب و رس��وم را از داخل آیین های مس��یحیت 
بی��رون آورده اند و پس از گذش��ت س��ال ها برخی از ش��رکت های 
خصوص��ی به منظور فروش راحت تر کااله��ای خود از آن به عنوان 
یک رویداد استفاده کرده اند. در بسیاری از رویدادها دولت ها نقشی 
ندارند. گرچه در یکس��ری از رویداده��ا دولت ها نقش مهمی دارند. 
دولت های��ی که به منظور کم��ک به برندملی خ��ود روی برخی از 
رویدادها فعالیت هایی انجام می دهند. نمونه های این موضوع فراوان 
اس��ت، برندسازی رویدادهایی که به منظور جذب گردشگر و کمک 
ب��ه برندملی ص��ورت گرفته اند برای مثال جش��ن گوجه فرنگی در 
اسپانیا، جش��ن رنگ درهند و.... البته هیچ کدام از این رویدادها به 

عظمت و محتوای نوروز نیستند. 
برای برندس�ازی نوروز می توان از برندس�ازی سال نومیالدی 

الگوبرداری کرد؟ 
بله، می توان در کلیات الگوبرداری کرد اما در پیاده سازی جزییات 
مجبوری��م که برنام��ه را برای خودمان ریزنویس��ی کنیم. دراین باره 
می توان از ش��یوه الگوبرداری نیز اس��تفاده کرد. اگر سال نومیادی 
را رقی��ب نوروز بدانیم با دی��دن روند حرکتی رقی��ب و الگوبرداری 
از آن؛ با درنظرگرفتن ش��رایط کش��ورمان یعن��ی نقاط ضعف، قوت، 
فرصت ه��ا و تهدیدهای خودمان آن را بازس��ازی کنیم. دراین حالت 
ش��اید بتوانیم قسمت هایی را استفاده کنیم. عین مسیر را نمی توانیم 
تک��رار کنیم، چون آنها مس��یر را در زم��ان وجغرافیای دیگری طی 
کرده اند. درهرصورت الگویابی کار افراد عاقل اس��ت. البته برندسازی 
برای سال نومیادی با نوروز متفاوت است، چون بسیاری از کشورها 
این س��ال را متعلق به خود می دانند. به گمانم 11 کشور هستند که 
نوروز را جش��ن می گیرند. در س��ال 2010 میادی، مجمع عمومی 
س��ازمان ملل با گذراندن قطعنامه ای نوروز را به خاطر بزرگداش��ت 
آن توسط بیش از 300میلیون نفر در بیش از 11 کشور جهان 
به رس��میت شناخت. 11 کشوری که هرسال یکی از آنها 
میزبان نوروز می ش��ود و کش��ورما نیز در سالی این 
جشن را برگزار کرد. جشنی که در رسانه ها نیز 
خبرساز شد. مقیاس را دقیقا در نظربگیرید، 
برای نوروز 11کشور درگیر هستند ولی 
برای س��ال نومیادی تعدادکش��ورها 
بس��یار بیشتر اس��ت. عاوه بر این 
م��وارد برای ش��روع برندس��ازی 
مذهبی  مسائل  نومیادی  سال 
تا حدودی دخیل بوده اس��ت. 
دوره ای ک��ه کلیس��ا حاک��م 
بوده س��ال نومیادی شکل 
واق��ع  در  اس��ت.  گرفت��ه 
س��ال  ش��کل گیری  مدل 
نومی��ادی با نوروز تفاوت 
دارد. فق��ط م��ا می توانیم 
30ی��ا 40 س��ال آخ��ر را 
یعنی  کنیم،  الگوب��رداری 
زمان��ی که عاوه بر مذهب 
مس��ائل اقتص��ادی نیز در 
روند حرکتی مهم ش��ده اند. 
مس��ائلی که باعث می ش��ود، 
ب��ا 98 درصد  ترکی��ه  کش��ور 
را  نومی��ادی  س��ال  مس��لمان 
جش��ن بگیرد. البته ای��ن موضوع 
دربس��یاری از کش��ورهای مسلمان 
مشاهده می شود. وقتی رویداد عینا در 
کشورمسلمان اجرا می شود، نشان دهنده 
این موضوع اس��ت که ش��کل آن به نسبت 
اوایل تغییر کرده اس��ت؛ یعنی تبدیل به یک 
برند ش��ده و کش��ورها برای اینک��ه بخواهند به 
اقتصاد و گردشگری و برندملی خود کمک کنند، 
در این رویداد ش��رکت می کنند. چون در کش��ور ما 
کسی برای فکر پول خرج نمی کند، تبدیل شدن نوروز 
نیز به یک کاالی فرهنگی سخت است. چون شرکت های 
خصوص��ی و دولت هم حاضر نیس��تند در این ب��اره هزینه 

کنند. 
به نظرشما کم کاری های ما باعث می شود که نوروز نیز 
مانند مش�اهیر کش�ورمان به نام کشورهای دیگر ثبت 

شود؟ 
مطمئنا به همین ش��کل خواهد بود. در این رابطه دو س��ه 
رقیب ج��دی وجود دارد؛ ترکیه، آذربایجان و تاجیکس��تان. تا 
پیش از س��ال 2000 میادی، نوروز در ترکیه که توس��ط کردها 
بر گزار می ش��د ممنوع و غیرقانونی بود. اگرچه امروزه دولت ترکیه 
نوروز را به عنوان جش��ن بهار ترکی جش��ن می گی��رد، اما همچنان 
نوروز به مثابه نمادی نیرومند از هویت کردهای ترکیه است. ترکیه 
ب��ه دلیل وجود اختافات داخلی که با کردها دارد، ترجیح می دهد 
زی��اد نزدیک به آیین نوروز نش��ود ولی باز از آن اس��تفاده می کند 
و برنامه مش��خصی دارد. ترکیه اگر بخواهد ن��وروز را به عنوان یک 
محص��ول فرهنگی به اروپاییان بفروش��د، مطمئنا س��رمایه گذاری 
خواهد کرد و بهره برداری الزم را می کند ولی تاجیکس��تان مشکل 
ترکیه را ندارد و روی نوروز نیز با ش��دت بیشتری فعالیت می کند، 
حال شانس��ی که ایران آورده این اس��ت که تاجیکستان نیز مانند 
کشور ما در برنامه های استراتژیک قوی نیست، وگرنه اگر تاجیک ها 
خ��وب کار کرده بودند مانن��د ترکیه که موالنا را از آن خود کردند، 
تاجیک ه��ا نیز نوروز را از آن خود ک��رده بودند. واقعا در این رابطه 
شانس آورده ایم و گرنه االن اگر نوروز را جشن می گرفتیم، همه به 
ما می خندیدند و می گفتند: نوروز به شما چه ارتباطی دارد؟ هرچند 
اگ��ر به همین منوال عمل کنیم، آنها نیز در س��عی و خطاهایی که 

می کنند به نتیجه می رسند. 

پیشنهادهای دکتر فرزاد مقدم برای ارتقای برند نوروز

نوروز دارایی نیابتی برند ملی ماست
»وقتی یک رویداد بدون تعلق به کش�وری با وس�عت زیاد برگزار می ش�ود، مانند زمانی 
اس�ت ک�ه برندها دزدیده می ش�وند. وقتی که برند ی�ا رویدادی اعتبار بی�اورد و مالکیت 
خصوصی نداش�ته باشد، همه عالقه مندند که آن را برداشته و از این طریق به رویدادهای 
خودش�ان غنا ببخشند. برند سال نو به برند ملی کشورها اعتبار می بخشد، چون مالکیت 
خصوص�ی ندارد اما این مس�ئله درباره نوروز صادق نیس�ت. در ش�رح آیینی نوروز گفته 
می ش�ود، نوروز آیینی بوده که از طریق آن ایرانی ها و کسانی که در حوزه فرهنگ ایرانی 
به سر می بردند، با فرا تاریخ و فرا زمان خودشان پیوند برقرار می کردند. وصل کردن نوروز 
به ایران از طرفی خوب است، چون به برندملی ما کمک می کند ولی از طرفی باعث خواهد 

شد به نوروز مهر مالکیت ایرانی بودن بخورد و آن وقت از تعداد کشورهایی که به سراغش 
خواهند آمد کاس�ته خواهد ش�د. البته این موضوع نیز بس�تگی به نگاهی خواهد داشت 
ک�ه به نوروز داری�م. باتاکید بر ایرانی بودن به برندملی کم�ک کرده ایم، ولی اگر بخواهیم 
ن�وروز را به رویدادی جهان�ی تبدیل کنیم، باید به جنبه های دیگری مانند انس�انی بودن 
و جهان�ی بودن آن متمرکز ش�ویم. اما مش�کل ما این اس�ت که در چنی�ن برنامه هایی نه 
چش�م اندازی داریم، نه برنامه ریزی و نه هدف مش�خص وس�ازماندهی شده.« این عبارات 
بخش�ی از گفت وگوی دکتر فرزاد مقدم مش�اور برندس�ازی با »فرصت امروز« است که در 

ادامه مابقی آن را می خوانید. 
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جایگاه کسب و کار در برنامه ششم 
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بخش خصوصی و انتخابات مجلس آینده نتیجه افزایش ظرفیت دانشگاه ها بدون مشورت با صنایع

تحصیالت دانشگاهی شانس بیکاری را 2.5 برابر می کند

سال 93 در حالی به پایان نزدیک 
می شود که اقتصاد ایران چند واقعه 
خوش��ایند و ناخوش��ایند را پش��ت 
س��ر گذاش��ته؛ کاهش نرخ تورم به 
زی��ر 18درص��د، آغاز رش��د مثبت 
اقتص��ادی و معک��وس ش��دن روند 
بی ثباتی در امنیت س��رمایه گذاری 
و باالخ��ره ارتق��ای چن��د پل��ه ای 
کس��ب و کار،  رون��ق  ش��اخص های 
ازجمل��ه دس��تاوردهای قابل تقدیر 
اس��ت. با این حال اقتص��اد ایران از 
چن��د واقعه غیرمطلوب نیز آس��یب 
دیده است؛ کاهش شدید درآمدهای 
نفتی به زیر 50 دالر در هر بش��که، 
تداوم آثار منفی تحریم ها و خبرهای 
کشف پی در پی اختالس ها و اخباری 
از این دس��ت. در عی��ن حال اوضاع 
و اح��وال از عزم دولت یازدهم برای 
بهبود سریع نارسایی ها حکایت دارد. 
با این حال دولت روحانی توانست 
به میزان قابل توجهی از شوک روانی 
کاهش درآمدها کاسته و آن را تا حد 

امکان مدیریت کند.
ادامه در همین صفحه

سرمقاله

حمیدرضا شوشتریان

کسب و کار تعطیلی ندارد! 
پیشنهادهای مدیران موفق برای 
بهره وری بیشتر در ایام تعطیالت 

ادامه از همین صفحه
 ب��ه همی��ن دلی��ل افزای��ش درآمده��ای مالیاتی 
به طور ج��دی در دس��تور کار دولت ق��رار گرفت که 
البت��ه گزینه چن��دان کارس��ازی به ش��مار نمی رود و 
باید ب��ه راه ه��ای رونق تولید اندیش��ید.  ب��ا رویکرد 
جدید دولت و گشایش نس��بی درهای بسته جلسات 
سیاست گذاری بر نمایندگان بخش خصوصی، آنها نیز 
به س��هم خود دراین سال بیکار ننشسته و توانستند از 
عرصه مش��اوره، گام بزرگ تری را به س��وی شوراهای 
تصمیم س��ازی بردارند که با این اقدام، اندکی از بیم و 
تردیدها درحوزه سرمایه گذاری کاسته شد.  همچنین 
در دیداره��ای مقام های اقتصادی بخش اتاق بازرگانی 
ای��ران با همتایان خارجی خود، دیپلماس��ی اقتصادی 
بخش خصوصی به کمک دولتمردان مذاکره کننده آمد 
و با راهبردهایی توانس��ت از بار فشارهای اقتصادی بر 

کشور بکاهد. 
افزای��ش تعام��الت جهان��ی و رفت و آم��د هیات های 
اقتصادی، پیامی جز ثبات و آینده روش��ن اقتصاد ایران 
نداشت و توانست تا حدود قابل مالحظه ای یخ مناسبات 
سیاس��ی با برخی دولت ها را آب کرده و مسیر همکاری 
با هیات های تج��اری اروپایی را هموار کند.  با این حال 
هنوز اقتصاد کشور به ویژه تولید ملی در شرایط مطلوبی 
قرار ندارد و نمی توان تنها با یک برنامه وارد س��ال جدید 
شد. سال94 را باید با دو سناریو آغاز کرد؛ نخست فرض 
تداوم ش��رایط موج��ود تحریم ها و دوم، آغاز گسس��ت 
سریع حلقه های تحریم.  در هرحال وجه مشترک هردو 
سناریو یک ش��یرازه دارد، استفاده از تمام ظرفیت ملی 

ایرانی��ان در هر نقطه جهان. دول��ت روحانی در کمتر از 
دو س��ال توانسته اعتماد بس��یاری از سیاسیون داخلی 
و خارج��ی را به خود جلب کند و زنجی��ره اعتماد را در 
بخش خصوصی ترمیم کند. این نقطه بسیار خوبی برای 
جلب مش��ارکت های بیشتر برای س��رمایه گذاری است، 
اما همچنان بخش خصوصی واقع��ی برای محکم کردن 
ج��ای پای خ��ود و ورود بی محابا ب��ه بخش های جدید 

سرمایه گذاری نیاز به ضمانت های بیشتری دارد. 
بنابرای��ن مهم ترین اق��دام اعتمادآفری��ن، اطمینان از 
رقابتی بودن شرایط اقتصاد کشور، کوچک کردن دولت 
و ق��درت عمل نهادهای مدنی بخش خصوصی درفرآیند 
اجرایی اس��ت. کاهش وزن دولت درخواس��تی است که 
رهبر معظم انقالب نیز نگرانی خود را از عدم پیش��رفت 
مطلوب توصیه های خ��ود از آن پنهان نکردند و اخیرا با 
عتاب به مسئوالن سه قوا خواستار تسریع اقدامات مرتبط 
شدند.  بنابراین نمایندگان جدید پارلمان بخش خصوصی 
اتاق ه��ا که در انتخابات 18 اس��فندماه ج��اری برگزیده 
ش��ده اند باید خود را برای برداشتن یک گام استوار دیگر 
آماده سازند و آن ورود از حوزه مشاوره سه قوا به مشارکت 
در تصمیم س��ازی، سیاست گذاری و قانون گذاری سه قوا 
است. آیا ش��رایط نظام برای پذیرش چنین درخواستی 
فراهم است، آیا انسجام الزم برای ایفای چنین نقشی در 
تم��ام ارکان بخش خصوصی از جمله اصناف و تعاونی ها 

نیز برقرار است؟ 
 راستی! کارآفرینان برای شنیدن صدای واحد خود در 
مجلس شورای اسالمی آینده که در پایان سال 94 برگزار 

می شود چه برنامه ای دارند؟ 

بررس��ی جدیدترین آمارهای منتش��ر 
ش��ده از س��وی مرکز آمار ایران نش��ان 
می ده��د تحصیلکرده ه��ای دانش��گاهی، 
س��هم بیش��تری از بی��کاری را ب��ه خود 
اختص��اص می دهند تا جای��ی که از بین 
1656 ه��زار م��رد بیکار در اس��تان های 
مختل��ف، 469 هزار نف��ر آنها تحصیالت 
دانش��گاهی دارن��د و از 769 ه��زار زن 
بیکار نی��ز 557 هزار نف��ر آنها دوره های 
دانش��گاهی را در س��طوح مختلفی پشت 
س��ر گذاش��ته اند. این در حالی است که 
از بی��ن 54 میلیون جمعیت مس��تعدکار 
کش��ور، تنها 9 میلی��ون و 501 هزار نفر 
دارای تحصی��الت دانش��گاهی هس��تند. 
ب��ه بیان دیگر، 17درص��د جامعه را افراد 
تحصیلکرده دانشگاهی تشکیل می دهند، 
درحالی که 42 درص��د افراد بیکار همین 
جامعه را دانشگاهیان تشکیل می دهند. 

مقررات س��ختگیرانه ای  عل��وم  وزارت 
درخص��وص ص��دور مجوز دانش��گاه های 
غیردولت��ی دارد ت��ا جایی که براس��اس 
ش��نیده ها، چ�ن�ی���ن م�جوزهای��ی ب��ا 

قیمت ه��ای باالی ی��ک میلی��ارد تومان 
در ب��ازار خریدوفروش می ش��ود. اما این 
س��ختگیری ها بی��ش از اینکه براس��اس 
ش��اخص هایی همچون نیاز اقتصاد کشور 
به دوره های تحصیلی موردنظر باش��د، به 
سلیقه ش��خصی کارشناسان وزارت علوم 
و ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی در این 

بخش ها باز می گردد. 
براس��اس قانون بهبود مستمر محیط 
و سازمان های  وزارتخانه ها  کس��ب وکار، 
دولتی موظفند در روند تصمیم سازی، از 
شوند.  بهره مند  بخش خصوصی  مشورت 
با این حال وزارت علوم تاکنون کمترین 
توجهی به این تکلیف قانونی خود نشان 
نداده و ب��رای تصمیم گیری درخصوص 
افزایش ظرفیت رش��ته های دانش��گاهی 
و بازنگ��ری در س��رفصل ها، هی��چ گاه از 
صاحبان صنایع نظر خواهی نکرده اس��ت. 
محصول این تصمیم های غیرکارشناسی، 
از یک سو افزایش جمعیت لشکر بیکاران 
دانش��گاهی و از س��وی دیگر، دشواری 
صنایع برای دس��تیابی ب��ه نیروی کار با 

تخصص های موردنظرشان است. 
مدیران اقتص��ادی دولتی و خصوصی، 

اتفاق نظ��ر دارن��د ک��ه بخ��ش مهمی از 
ای��ران،  دانش��گاه های  دانش آموخت��گان 
مهارت ه��ای الزم را برای ورود به صنعت 

ندارند. 
سیدفرهنگ فصیحی، رییس پژوهشکده 
مطالعات راهبردی وزارت نفت با اشاره به 
اینکه علم به ای��ده نزدیک تر و نوآوری به 
بازار نزدیک تر اس��ت، خاطر نش��ان کرد:  
انتظار ما از دانش��گاه به عنوان تولید کننده 
عل��م ب��ه خوب��ی ب��رآورده نمی ش��ود و 
دانش��گاه های داخل��ی، هن��وز خروجی با 
کیفیتی نداش��ته اند. به همین دلیل برای 
ارتباط معن��ا دار بین دو ح��وزه صنعت و 

دانشگاه فاصله بسیاری وجود دارد. 
وی با مبهم دانس��تن مس��یر توس��عه 
و صنعتی ش��دن یادآور ش��د:  در کشور 
م��ا 3 درص��د ب��رای کارهای پژوهش��ی 
اختصاص داده ش��ده است، این در حالی 
است که دانش��گاه ها عمدتا روی آموزش 
متمرکزن��د و از پژوه��ش غفلت کرده اند. 
ب��ه همی��ن دلیل برخ��ی س��ازمان های 
ب��زرگ ک��ه بودجه پژوهش��ی خوبی هم 
دارند، پژوهشکده هایی براساس نیاز خود 

احداث کرده اند. 

جمش��ید عدالتیان ش��هریاری، رییس 
کمیس��یون آم��وزش ات��اق بازرگانی در 
برنامه  »حلقه مفق��وده« رادیو گفت وگو 
گفت:  دانش��گاه ها بر پژوهش های دولتی 
تمرک��ز دارند و توجه الزم را به طرح های 

صنعتی ندارند. 
وی افزود:  نیروی انس��انی و متخصص 
خوب ک��ه بتواند نیاز ب��ازار کار را تامین 
کن��د وجود ن��دارد. از طرف��ی انبوهی از 
فارغ التحصی��الن در جامع��ه وجود دارند 
ک��ه نمی توانند ج��ذب بازار کار ش��وند 
و ای��ن نش��انه ع��دم ارتب��اط واقعی بین 
رش��ته های دانش��گاهی و نی��از جامعه یا 
عدم تربیت نی��روی متخصص و ماهر در 

دانشگاه هاست. 
عب��اس خالقی تب��ار، مدیرعامل مرکز 
اذع��ان  نی��ز  بازرگان��ی  آموزش ه��ای 
ک��رد:  فارغ التحصیالن م��ا مهارت های 
الزم را ب��رای ورود ب��ه عرص��ه صنعت 
ندارن��د و به همین دلی��ل بین صنعت و 
دانش��گاه اعتماد الزم به وجود نمی آید؛  
 بنابرای��ن دانش��گاه ها باید مانن��د مراکز 
علمی کاربردی و با رویکرد عملیاتی وارد 

تولید علم شوند. 

مهدی خاکی فیروز

روزنامه نگار



نیروگاه ه��ای  از  بخش��ی 
کش��ور خصوص��ی ش��ده اند اما 
دس��تورالعمل های الزم درب��اره 
نح��وه ترانزی��ت و توزی��ع برق 
تولید ش��ده در ای��ن نیروگاه ها 
فع��االن  نشده اس��ت.  تدوی��ن 
بخش خصوص��ی ع��دم اختی��ار 
ب��رای فروش ب��رق نیروگاه های 
خصوصی ش��ده را غیر منصفانه 
توصیف می کنند و آن را عاملی 
ب��رای کاهش انگیزه فعاالن این 
بخ��ش به منظور ورود به عرصه 

نیروگاه داری می دانند. 
محس��ن کری��م زاده، مش��اور 
ش��هید  نی��روگاه  مدیرعام��ل 
ی��ک  به عن��وان  منتظ��ری 
نی��روگاه خصوص��ی ش��ده، به  
دولت  می گوید:  »فرصت امروز« 
مفهوم خصوصی سازی را درست 
درک نکرده است. دید واقعی از 
خصوصی س��ازی نداش��ته و این 

فرآیند را نمی شناسد. 
وی درباره روند خصوصی سازی 
در نیروگاه ها بیان می کند: اینکه 
خریدار یک نیروگاه تا پنج سال 
نباید به ساختار و نیروی انسانی 
آن دس��ت بزند، منطقی نیست، 
ضم��ن آنک��ه نی��روگاه ش��هید 
منتظ��ری ترجی��ح می دهد برق 
تولید ش��ده خ��ود را به صنعت 
فوالد بفروش��د ام��ا نیروگاه های 
ب��رای  نمی توانن��د  خصوص��ی 
محص��ول خ��ود مش��تری پیدا 

کنند. 
نیروگاه  مدیرعام��ل  مش��اور 
شهید منتظری معتقد است که 
چالش ه��ای زی��ادی در فرآیند 
نیروگاه ه��ا  خصوصی س��ازی 
وج��ود دارد که امکان بهره ورتر 
از  را  نیروگاه ه��ا  ای��ن  ش��دن 

بخش خصوصی سلب می کند. 
وی بر این باور است که اصالح 
مقول��ه اقتصاد برق یک مس��ئله 
جدی اس��ت. بنابرای��ن اگر نگاه 
دول��ت ب��ه برق تغیی��ر نکرده و 
به عن��وان کاالی تعزیرات��ی ب��ه 
ای��ن حامل ان��رژی توجه کند، 
مش��کالت صنعت برق همچنان 
به قوت خود باقی خواهد ماند. 

می کن��د:  بی��ان  کری��م زاده 
ب��ه  هم��واره  بخش خصوص��ی 
دنب��ال س��ود اقتصادی اس��ت، 
در نتیج��ه ت��الش می کند برای 
کسب س��ود بیشتر، راهکارهای 
افزای��ش به��ره وری را پیدا کند. 
درصورتی ک��ه دغدغ��ه بخ��ش 
دولتی فقط تامین حقوق پرسنل 

–و نه بهره وری- است. 
وی در واکنش به نگرانی های 
موج��ود در زمینه ع��دم تامین 
ب��رق بخش خانگ��ی  نیازه��ای 
و اولوی��ت یافت��ن تامی��ن برق 
دلی��ل  -ب��ه  صنع��ت  بخ��ش 
قیم��ت اقتصادی ت��ر- در رون��د 
خصوصی س��ازی تاکید می کند: 
قط��ع ب��رق برای ی��ک نیروگاه 
هزینه ه��ای زی��ادی را به همراه 
دارد. ع��دم تولی��د، راه ان��دازی 
غی��ره  و  اس��تهالک  مج��دد، 
هزینه های��ی اس��ت که در زمان 
قط��ع ب��رق ب��ه ی��ک نی��روگاه 
تحمیل می شود. در نتیجه برای 
نیروگاه ه��ا به صرفه نیس��ت که 
تولی��د ب��رق خ��ود را متوقف یا 
عرضه برق به برخی مش��ترکان 

را از دستور کار خارج کنند. 
نیروگاه  مدیرعام��ل  مش��اور 
ش��هید منتظری اضافه می کند: 
اگ��ر توزی��ع و انتق��ال برق واقعا 
خصوص��ی ب��ود، ف��روش ب��رق 
به مش��تری آس��ان تر می ش��د. 
ظرفی��ت تولی��د برق در کش��ور 
مش��خص اس��ت و دلیل��ی برای 
خاموشی دادن به بخش خانگی 

وجود ندارد. 

نیاز به اصالح قوانین 
سختگیرانه

محمد مالکی، رییس هیات مدیره 
س��ندیکای تولیدکنن��دگان برق 
مدیرعام��ل  مش��اور  برخ��الف 
نی��روگاه ش��هید منتظری، عدم 
نی��روی  ترکی��ب  در  دخال��ت 
انسانی نیروگاه ها را غیر منصفانه 
نمی داند.وی می گوید: خریداران 
نی��روگاه می دانند که براس��اس 
ضواب��ط واگ��ذاری، بای��د پن��ج 
س��ال ترکی��ب نیروی انس��انی 
نی��روگاه تغیی��ر نکند. در نتیجه 
می توانن��د این مس��ئله را روی 

هزینه های خرید نیروگاه اعمال 
کنن��د. مالکی اضاف��ه می کند: 
نیروگاه ه��ا به ص��ورت اقس��اط 
واگذار می ش��وند. حتی اگر یک 
خانه را هم اقساط بخریم تا زمان 
پایان یافتن قسط ها، نمی توانیم 
به ترکیب آن دست بزنیم. ضمن 
آنک��ه در واگذاری نیروگاه هیچ 
اجب��اری ب��رای بخش خصوصی 

وجود ندارد. 
البت��ه ریی��س هیات مدی��ره 
سندیکای تولیدکنندگان برق با 
اشاره به اینکه ماهیت برق با سایر 
کاالها متفاوت بوده و در نتیجه 
نح��وه برخورد با تولیدکنندگان 
آن نیز باید متفاوت باشد، برخی 
قوانی��ن واگ��ذاری  نیروگاه ها به 
بخش خصوص��ی را غیرمنصفانه 
و سختگیرانه توصیف می کند. 

ای��ن فع��ال بخش خصوص��ی 
ادام��ه می ده��د: در حال حاضر 
واگ��ذاری نیروگاه بدون موافقت 
نیس��ت.  نی��رو مق��دور  وزارت 
درحالی ک��ه ب��ه ج��ای اعم��ال 
چنی��ن محدودیت��ی، می ت��وان 
گف��ت که اگر اف��رادی مایل به 
واگ��ذاری نیروگاه هس��تند، دو 
تا س��ه سال قبل باید مجوزهای 
الزم را از وزارت نی��رو بگیرن��د. 
در نتیج��ه ب��ا س��اده تر ک��ردن 
قوانی��ن، جذابیت خرید نیروگاه 
در بخش خصوص��ی را می ت��وان 
افزای��ش داد. وی بیان می کند: 
تولیدکنندگان، برق را به صورت 
انحص��اری به خ��ود وزارت نیرو 
می فروشند، در نتیجه نیاز است 
ک��ه یک دس��تگاه نظارتی، بین 
تولیدکننده  )نیروگاه خصوصی( 
و خری��دار  )وزارت نی��رو( وجود 
داش��ته باش��د تا روابط بین آنها 
را تنظی��م کن��د. طبیعی اس��ت 
ک��ه وقت��ی وزارت نیرو خودش 
خری��دار برق اس��ت، نمی تواند 
چنین نقش��ی را عهده دار شود. 
بنابرای��ن ش��رکتی غی��ر از این 
مجموع��ه بای��د تنظیم کنن��ده 

روابط بازار برق باشد. 
مالکی ادامه می دهد: در قانون 
ش��ورای رقابت، پیش بینی هایی 
در ای��ن ب��اره انجام شده اس��ت. 
وزارت نیرو باید اقدام به تشکیل 

نه��اد تنظیم کننده روابط، برای 
برق خصوص��ی کند. اما نظرات 
این وزارتخانه و ش��ورای رقابت 
به هم نزدیک نیس��ت، بنابراین 
تاکن��ون اقدام��ی در این رابطه 

انجام نشده است. 
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود می گوید: نیازمند یکس��ری 
ضوابط و مقررات خاص هستیم. 
باید مس��ائل مرتب��ط با ترانزیت 
ب��رق، هزینه ه��ای ترانزیت و... 
شفاف شود. ترانزیت برق مشابه 
سایر کاالها نیست. تولیدکننده 
ب��رق نمی تواند محصول خود را 
در ه��ر نقطه ای ک��ه می خواهد 

بفروشد. 
رییس هیات مدیره سندیکای 
تاکی��د  ب��رق  تولیدکنن��دگان 
می کن��د: وزارت نی��رو خیل��ی 
س��ریع تر و زودتر می توانس��ت 
در زمین��ه شفاف س��ازی قوانین 
ترانزیت برق اقدام کند. در حال 
حاضر قوانین ابالغ ش��ده زیادی 
در زمینه ترانزیت برق نداریم. 

وی با اش��اره ب��ه اینکه برق 
پش��تیبانی  بخش ه��ای  ب��ه 
می ده��د:  ادام��ه  دارد،  نی��از 
مصرف کنن��ده ای که از نیروگاه 
برق می خرد انتظار دارد که اگر 
به هر دلیلی نیروگاه نتوانس��ت 
ب��رق م��ورد نی��از آن واحد را 
تامی��ن کن��د بدون ب��رق باقی 
نمان��د. چنین مصرف کننده ای 
می خواه��د در ص��ورت ب��روز 
مش��کل از برق ش��بکه استفاده 
کند. مقررات پش��تیبانی برای 
چنین مس��ئله ای چیس��ت؟  از 
س��وی دیگ��ر اگ��ر نیروگاهی 
بخواه��د برق تولید ش��ده خود 
را به کسی بفروشد، اگر خریدار 
مصرف نکرد و ش��بکه به انرژی 
تولید ش��ده نیاز داشت، تکلیف 

برق تولیدی چه خواه��د ب��ود. 
این فعال بخش خصوصی عدم 
وصول مطالبات نیروگاه ها و نبود 
امکان فروش برق به مش��تریانی 
غی��ر از وزارت نی��رو را مهم ترین 
خصوصی  نیروگاه ه��ای  معضل 

اعالم می کند. 
ب��ه گفت��ه مالک��ی، 30 هزار 
م��گاوات از ظرفی��ت نیروگاهی 

کش��ور تح��ت مدیری��ت وزارت 
نی��رو ق��رار ن��دارد. یعنی حدود 
25 درص��د از ای��ن ظرفی��ت به 
بانک ه��ا و نهاده��ای دیگ��ر به 
منظور رد دیون واگذار ش��ده و 
بقیه در جریان خصوصی س��ازی 
ب��ه بخش خصوصی تحویل داده 

شده است. 

تشکیل نهاد تنظیم کننده 
مقررات در سال 94

هوش��نگ فالحتی��ان، معاون 
وزی��ر نی��رو در ام��ور ب��رق ب��ه 
در  بخش خصوص��ی  انتق��ادات 
زمین��ه نبود نه��اد تنظیم کننده 
مق��ررات بخ��ش ب��رق این گونه 
پاس��خ می دهد که رایزنی هایی 
ب��ا ش��ورای رقابت انجام ش��ده 
هم��کاری  ب��ا  امیدواری��م  و 
ای��ن مجموع��ه، در س��ال 94 
رگوالتوری یا نهاد تنظیم کننده 
مقررات بخش برق شکل بگیرد. 
وی می گوی��د: ممنوعی��ت در 
زمین��ه تغییر در ترکیب نیروی 
انس��انی نیروگاه ه��ا در حیط��ه 
اختی��ارات وزارت نی��رو نب��وده 
خصوصی س��ازی  س��ازمان  و 
ک��ه  قراردادهای��ی  قال��ب  در 
مبادل��ه  بخش خصوص��ی  ب��ا 
می کن��د، چنین قوانینی را وضع 

کرده است. 
مع��اون وزیر نیرو در امور برق 
تاکی��د می کند: اگر نیروگاهی از 
طری��ق مزایده واگذار می ش��ود، 
ای��ن اقدام صرفا برای تولید برق 
انجام شده اس��ت. بنابراین وزارت 
نی��رو از هر اقدامی که در زمینه 
افزای��ش بهره وری در نیروگاه ها، 
چه در بخش راندمان س��وخت و 
چه تغییر بهره وری نیروی انسانی 
انجام شود، حمایت می کند. وی 
ادام��ه می ده��د: وزارت نیرو در 
هی��چ س��ندی با بهره ور ش��دن 
نیروی انس��انی مخالفتی نداشته 
اس��ت. آنچه برای این وزارتخانه 
مهم است، آرامش نیروگاه و روند 
تولید انرژی در آن است. طبیعتا 
اگ��ر هر اصالح��ی در نیروگاه ها 
انجام ش��ود که در تامین ش��بکه 
برق خللی وارد نشود، مورد تایید 

وزارت نیرو خواهد بود. 

فعاالن بخش خصوصی در بالتکلیفی

توزیع برق نیروگاه های خصوصی دستورالعمل ندارد

س��فیر کوی��ت در ته��ران گف��ت: ب��ا 
مش��اهده پروژه ه��ای ب��زرگ کارون 3 و 
4، آمادگ��ی خ��ود را ب��رای هم��کاری با 
دول��ت ای��ران و همچنی��ن وزارت نی��رو 
در هم��ه زمینه ه��ا اع��الم می کنی��م. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو، 
مج��دی احمدالظفیری در جریان بازدید 
از س��دهای کارون 3 و 4، افزود: پیش��رفت 
جمه��وری اس��المی ای��ران در س��اخت 
نیروگاه های برق آبی قابل تحسین است. 
وی ادام��ه داد: بخش سدس��ازی یکی از 
بخش هایی اس��ت که توس��عه پایدار در 
هر کش��ور را می تواند فراهم کند. س��فیر 
کوی��ت در ته��ران که به همراه ش��ماری 
دیگر از سفیران کشورهای خارجی مقیم 
ته��ران در این بازدی��د حضور یافته بود، 
اظهار داشت: اطمینان می دهم که من و 

همه کسانی که در اینجا حاضر هستیم، 
عالق��ه بس��یار زی��ادی برای اس��تفاده از 
قابلیت ه��ای جمه��وری اس��المی ایران 
در هم��ه زمینه ها داریم. احمد الظفیری 
افزود: عالقه زیادی برای برقراری ارتباط 
در اج��رای پروژه های برق آبی داریم چرا 
که خود این پروژه های برق آبی می توانند 
به عنوان عوامل اصلی در برقراری ارتباط 
با کش��ورهای همس��ایه و خارجی مطرح 
باشند. وی تصریح کرد: امروز با پروژه های 
بزرگی که دیدیم، مطمئن هستیم دولت 
جمهوری اس��المی ای��ران قصد دارد به 
توس��عه پایدار برسد. داشتن همکاری، 
مش��ارکت و مش��اوره ب��ا ش��رکت های 
خارج��ی به ویژه همکاری های اقتصادی 
می تواند دروازه ای برای برقراری ارتباط 
با سایر کشورها در سطح بین الملل باشد.
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 7 هزار تن گاز ال پی جی
به خارج از کشور صادر شد

مدیر ش��رکت توزیع و پخ��ش فرآورده های نفتی 
منطقه جنوب خوزس��تان گفت: در سه ماه گذشته، 
هفت هزارتن گاز ال پی جی از این منطقه به خارج 

از کشور صادر شد. 
عل��ی حکم��ت، در آیی��ن برگزاری ط��رح بازدید 
نوروزی و کنت��رل جایگاه های عرض��ه فرآورده های 
نفتی جنوب خوزس��تان، در جمع خبرنگاران افزود: 
صادرات گاز ال پی جی از ایران به دیگر کش��ورها از 
مرزهای زمینی و دریایی کشور در حال انجام است.  
مقص��د  کش��ورهای  ب��ردن  ن��ام  ب��دون  وی 
دریافت کننده این فرآورده، با بیان آمادگی ش��رکت 
توزی��ع و پخ��ش فرآورده های نفت��ی منطقه جنوب 
خوزس��تان درخصوص تامین س��وخت م��ورد نیاز 
خودروه��ای ش��هروندان، مس��افران و کاروان ه��ای 
راهی��ان نور ورودی به این منطق��ه گفت: هیچ گونه 
مشکلی درخصوص تامین سوخت شناورها، لنج های 
تفریحی نوروزی در راستای رونق گردشگری دریایی 
نداریم.  وی همچنین با بیان برگزاری طرح نوروزی 
بازدید از جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی افزود: 
در این طرح، 17 جایگاه گاز سی ان جی، 13 جایگاه 
دومنظ��وره و 36 جای��گاه عرضه ف��رآورده نفتی در 
منطقه جنوب خوزستان در قالب 17 گروه، بازرسی 
و نظارت می شود.  حکمت گفت:  بازرسان این طرح، 
بر نحوه رفتارکارکنان شاغل در جایگاه ها، کیفیت و 
کمیت س��وخت عرضه شده به شهروندان، نظافت و 
تمی��زی جایگاه ها و محوط��ه و کیفیت ارائه خدمت 

جانبی به مشتریان نظارت می کنند.  
 

 صادرات نفت ایران به کره جنوبی
در چارچوب تحریم های بین المللی بود

 روزنام��ه انگلیس��ی زبان عرب نیوز عربس��تان 
سعودی نوشت: صادرات نفت ایران به کره جنوبی 
در دو ماه نخست سال میالدی جاری در چارچوب 
ش��رایط تعیین ش��ده و متناس��ب با تحریم های 

بین المللی بود. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، به نق��ل از روزنامه یادش��ده 
براس��اس اطالعات به دس��ت آمده از گمرک کره 
جنوبی، پنجمین واردکننده نفت در جهان، در دو 
ماه نخست سال میالدی جاری 830 هزار و 800 
تن نف��ت از ایران وارد کرده که به طور متوس��ط 
معادل روزانه 103 هزار و 216 بش��که اس��ت. در 
مدت مش��ابه سال گذش��ته ایران به کره جنوبی 
125 ه��زار بش��که در روز نفت ص��ادر کرده بود. 
س��ئول در ماه فوریه )بهم��ن( از تهران 557هزار 
و 174 تن نفت خام وارد کرد که به طور متوس��ط 
معادل روزانه 145هزارو860 بش��که است. این در 
حالی است که در فوریه سال گذشته از ایران 1. 1 
میلیون تن نفت وارد کرده بود. صادرات نفت خام 
ایران به کره جنوبی در س��ال 2014 معادل 6.2 
میلیون تن یا 124 هزار و 497 بشکه در روز بود 
که در مقایس��ه با سال 2013، 7.1 درصد کاهش 
داشت. صادرات نفت ایران در سال 2013 معادل 

134 هزار بشکه در روز بود. 
براس��اس تحریم ه��ای بین المللی، ص��ادرات نفت 
ایران به چهار مش��تری اصلی نفت آن شامل چین، 
هند، کره جنوبی و ژاپن نباید از 1.2 میلیون بش��که 

در روز فراتر رود. 

پاالیشگاه ها مجاز به صادرات 
فرآورده های نفتی مازاد خود شدند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی پاالیشگاه های 
کش��ور را مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت 
خام و میعان��ات گازی خریداری ش��ده، مجاز به 
ص��ادرات فرآورده های نفتی م��ازاد بر نیاز داخلی 

کردند.
به گ��زارش ایرن��ا، نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی روز دوش��نبه و در ادامه بررس��ی مواد 
الیحه ی��ک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور )خ��روج از رکود( اعاده 
شده شورای نگهبان، صدر ماده الحاقی )22( را به 

شرح زیر اصالح کردند.
در م��اده الحاقی 22 پس از اصالح آمده اس��ت: 
کلیه پاالیش��گاه های کشور مشروط به پرداخت و 
تس��ویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری 
شده تحویلی به قیمت هر بشکه 95 درصد تحویل 
روی کشتی )فوب( خلیج فارس و به صورت نقدی 
یا اعتبار اس��نادی ی��ک ماهه به ش��رکت دولتی 
ذیربط تابع��ه وزارت نفت مجازن��د، فرآورده های 
نفتی م��ازاد بر نیاز داخلی را راس��ا صادر کنند و 
دولت مکلف اس��ت ساالنه س��هم صندوق توسعه 

ملی را پرداخت کند.

 کمبود ظرفیت ذخیره سازی
 به کاهش چشمگیر

قیمت نفت خام آمریکا منجر شد
 خبرگ��زاری رویت��رز اعالم کرد: به��ای نفت خام 
آمریکا روز دوش��نبه حدود سه درصد کاهش یافت و 
به کف قیمت شش ساله اخیر رسید. زیرا دالر، رکورد 
جدیدی به ثبت رس��اند و ظرفیت ذخیره سازی نفت 

در سراسر جهان نیز رو به اتمام رسید. 
به گ��زارش ایرنا به نقل از رویترز، قیمت نفت خام 
آمری��کا روز جاری ب��ه 43.57 دالر کاهش یافت که 
کمتری��ن قیمت از مارس 2009 اس��ت. س��پس در 
س��اعت 03:35 به وقت گرینویچ به 44.34 دالر در 

هر بشکه افزایش یافت. 
قیمت نفت برنت دریای ش��مال نیز در ساعت یاد 
ش��ده در بازار لندن 54.32 دالر در هر بشکه بود و 

35 سنت نسبت به دیروز کاهش پیدا کرد. 
بازرگانان می گوین��د، کاهش قیمت نفت به دلیل 
کاهش ظرفیت اضافی برای ذخیره سازی نفت مازاد 

در جهان و در آمریکاست. 
چین از کاهش قیمت نفت برای ذخیره سازی این 
کاال اس��تفاده کرده و با وجود کاهش تقاضای نفت، 
این کش��ور در خرید طالی س��یاه رکورد زده است 
چ��را که تحلیل گران می گویند، ظرفیت اضافی برای 

ذخیره سازی نفت، فقط تا آخر امسال کافی است. 
ون��دی یانگ، تحلیلگر ش��رکت مش��اوره انرژی 
اف. جی. ایی واقع در س��نگاپور گفت: درحالی که 
انتظار می رود کاهش قیمت نفت به افزایش خرید 
به ویژه  و ذخیره س��ازی کش��ورهای مصرف کننده 
چی��ن منجر ش��ود، امس��ال به دلی��ل محدودیت 
ش��دید فضای اضافی در دس��ترس، امکان این کار 
دیگ��ر فراهم نیس��ت، هرچن��د با ایج��اد فضاهای 
جدی��د، واردات نفت در اواخر امس��ال احتماال بار 

دیگر باال خواهد رفت. 
نرخ براب��ری دالر در مقابل یورو روز دوش��نبه به 
باالترین س��طح خ��ود از ژانویه 2003 رس��ید و هر 
یورو در مقابل 1.04 دالر معامله شد. یورو در مقابل 
دالر تقریبا 25درصد ارزش خود را از اواسط 2014 

تاکنون از دست داده است. 

هزینه تولید هر کیلو وات قدرت 
برق در کشور 1000دالر است

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر هزینه تولید 
هرکیل��و وات قدرت برق در کش��ور را یک هزار دالر 
اعالم کرد و گفت:  این در حالی است که قیمت برق 
طی س��ال های 83 تا 89 ثابت ب��ود و هیچ تغییری 

نکرد. 
غالمرضا خوش خلق روز دوش��نبه در آیین تودیع 
و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین با اش��اره به وجود 31 میلیون مش��ترک برق 
در کش��ور  افزود:  س��االنه یک میلیون و 500 هزار 

مشترک به ظرفیت کشور اضافه می شود. 
وی اظهارک��رد:  س��االنه 200 میلی��ارد کیلو وات 
قدرت برق در کشور به مشترکان فروخته می شود. 

خوش خلق با اش��اره به کاهش ش��دید بارش های 
امس��ال و خالی بودن آب س��دها،  ش��رایط اقلیمی 
کش��ور را بحرانی توصیف ک��رد و گفت:  15 درصد 
مصرف ب��رق از طریق نیروگاه های ب��رق آبی تامین 
می ش��ود و از مردم می خواهیم تا با مدیریت مصرف 
خود،  این ش��رکت را در تابس��تان سال پیش رو در 

تامین برق مورد نیاز مشترکان یاری دهند. 
وی از مدی��ران واحده��ای صنعت��ی خواس��ت تا 
تعطیالت اجباری کارکنان خود در طول س��ال را در 
بازه زمانی تابستان اعمال کرده و در این راه شرکت 
توانیر همانند س��ال های گذشته پاداش هایی را برای 

این کار در نظر خواهد گرفت. 
معاون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر ادامه داد:  
بر این اس��اس س��ال گذش��ته 800 مگاوات ساعت 
ب��رق از مح��ل صنایع و در مجموع نی��ز یک هزار و 
900 مگاوات مدیریت مصرف برق صورت گرفت که 
شرکت توانیر در این راستا 480 میلیارد ریال پاداش 

پرداخت کرد. 
خ��وش خلق،  ت��الش کارکنان ش��رکت توانیر را 
در راس��تای تولی��د انرژی برای کش��ور و خدمت به 
آح��اد مردم افتخ��اری بزرگ برش��مرد و اظهارکرد:  
امروزه، ب��رق به عنوان محور تولید، خدمت و زندگی 
همه مردم دنیا ق��رار گرفته و اهمیت و ضرورت آن 
برکسی پوش��یده نیست. در پایان س��عید بهادیوند 
چگینی به عن��وان مدیرعامل جدید ش��رکت توزیع 
نیروی برق استان معرفی شد و از خدمات 11 ساله 
سیدیوس��ف جبارزاده تقدیر به عمل آمد. در اس��تان 
قزوین 419 هزار و 839 مشترک خانگی،  29 هزار 
و 948 مش��ترک عمومی،  پنج هزار و 99 مشترک 
کشاورزی،  س��ه هزار و894 مشترک صنعتی،  پنج 

هزار و 771 مشترک تجاری وجود دارد. 
س��رانه مصرف هر خانوار قزوینی یک هزار و 747 
کیلو وات قدرت برق اس��ت و این در حالی است که 

استاندارد جهانی 900 کیلو وات است. 
سال گذش��ته مشترکان استان س��ه هزار و 947 
میلیون کیل��و وات قدرت برق مص��رف کرده اند که 
ح��دود 50درصد از ای��ن میزان مص��رف در بخش 
صنعت،  22درصد در بخش کش��اورزی،  18 درصد 
در بخ��ش خانگ��ی و بقیه در بخش ه��ای عمومی و 

روشنایی و سایر مصارف بوده است. 

بازار نفـت
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ی��ک روزنام��ه پاکس��تانی اع��الم کرد 
نش��انه هایی از تکمیل خط لول��ه گاز 7.5 
میلیارد دالری ایران و پاکستان آشکار شده 
اس��ت . به گزارش فارس به نقل از روزنامه 
پاکس��تانی دان، آمریکا گفت��ه، در صورتی 
ک��ه توافقات هس��ته ای با ته��ران صورت 
بگی��رد، محدودیت های بیش��تری درباره 
تولید نفت ایران برداشته خواهد شد.  این 
روزنامه نوش��ته است: پاکستان می تواند از 
این فرصت به دس��ت آم��ده برای تکمیل 
پروژه خط لوله ایران-پاکس��تان اس��تفاده 
کند . براس��اس تحریم های بین المللی که 
توس��ط آمریکا هدایت می شود تولید نفت 
ایران کاه��ش یافته و پ��روژه 7.5میلیارد 
دالری خ��ط لول��ه ای��ران و پاکس��تان به 
مش��کل برخورده است . این در حالی است 
که طرف های ایرانی تقریبا سهم خود را از 

پروژه تکمیل کرده اند اما طرف پاکس��تانی 
همچنان تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا 
را به عن��وان توجیه��ی برای ع��دم تکمیل 
این خط لوله عن��وان می کند . جم پزاکی، 
سخنگوی بخش دولتی زمانی که از ایشان 
س��وال شد آیا با رس��یدن به توافق با ایران 
محدودیت ه��ای تحریم روی نف��ت ایران 
برداش��ته می ش��ود، گفت: هن��وز توافقی 
صورت نگرفته اس��ت، بنابراین اگر توافقی 
باش��د حتم��ا درباره آن صحب��ت خواهیم 
ک��رد . پزاکی همچنین گف��ت: آمریکا این 
محدودیت های تحریم را هر س��اله بررسی 
کرده و گزارش س��االنه می ده��د . در حال 
حاضر آمریکا و پنج کشور انگلیس، چین، 
فرانسه، آلمان و روسیه با طرف های ایرانی 
مذاکره می کنند و امیدواری است تا پایان 

این ماه این بحث ها نهایی شود . 

روزنامه پاکستانی:

بروز نشانه های تکمیل خط لوله صلح ایران و پاکستان
سفیر کویت در تهران:

 آماده همکاری با ایران در پروژه های برق آبی هستیم
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وزی��ر صنع��ت،  مع��دن و 
تجارت اعالم ک��رد که بخش 
صنای��ع و مع��ادن در 9 ماهه 
سال جاری در مقایسه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل 6/2 رشد 
داش��ته اس��ت. این رش��د در 
حالی اتفاق افتاده که در طول 
سال گذش��ته رشد صنعت به 

عدد منفی 9 رسیده بود. 
بخ��ش صنع��ت در ط��ول 
س��ال های 91 و 92 چنان به 
عقب رفت که بسیاری معتقد 
بودن��د ک��ه دیگ��ر نفس های 
آخ��ر صنعت اس��ت اما دولت 
یازدهم پس از روی کار آمدن 
بازگش��ت رش��د مثبت را به 
اقتصاد کش��ور چ��ه در بخش 
تولی��د و چ��ه در بخش کالن 
در دس��تور کار خود قرار داد 
و اکنون آمار نش��ان می دهد 
که تنف��س مصنوع��ی دولت 
یازده��م بخش صنعت را احیا 

کرده است. 
نعم��ت زاده،   محمدرض����ا 
وزیر صنعت  یکش��نبه ش��ب 
در برنامه پای��ش با اعالم این 
رش��د  توضی��ح داد: »رش��د 
کل اقتصاد با احتس��اب نفت 
ب��ه رقم 3/6 رس��یده و بدون 
احتس��اب نفت ای��ن رقم 3/1 
اس��ت. بخش خدمات نسبت 
به سایر بخش ها رشد کمتری 
داش��ته و در صنای��ع معدنی 
نیز رش��د 2 ت��ا 60 درصد را 
نکته  بوده ایم.«البت��ه  ش��اهد 
صنعت  چش��مگیر  رشد  مهم 
خودرو اس��ت که به عدد 58 
درص��د رس��یده و همین رقم 
نیز موجب رش��د چش��مگیر 
بخ��ش صنعت ش��ده اس��ت. 
تولیدکنندگان نی��ز آمار ارائه 
شده از س��وی وزارت صنعت 

را تایید می کنند و با توجه به 
این نرخ رش��د امیدوارانه تر به 

آینده می نگرند. 

صنایع از رکود فاصله 
گرفتند

محمدرض��ا مرتضوی،  دبیر 
خان��ه صنعت و معدن ایران در 
این زمینه به  »فرصت امروز« 
می گوید: »این رش��د در همه 
به صورت  تولی��د  بخش ه��ای 
یکنواخت دیده نمی ش��ود اما 
در صنایع بزرگی مانند خودرو 
و ف��والد عدد ب��زرگ ریالی و 
میزان تولید باال را می بینیم.«

او در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه آی��ا صنای��ع متوس��ط و 
کوچک رش��دی نداش��ته اند،  
اظه��ار می کند:  »بخش��ی از 
صنای��ع مانند صنای��ع غذایی 
این رقم رشد را نداشته اند اما 
از حالت خطرناک رکود فاصله 
گرفته اند. ام��ا مجموعا رقمی 

که آقای وزیر گفته اند صحیح 
است اما این رقم به تناسب در 

صنایع تقسیم نشده است.«
منش،   نجف��ی  محمدرض��ا 
انجم��ن قطعه س��ازان  عض��و 
ای��ران نی��ز در گفت وگ��و ب��ا  
»فرصت ام��روز« ب��ا تایید این 
رقم  بی��ان می کند: »صنعت 
ارزش کل  خودرو 20درص��د 
صنع��ت اس��ت،  ب��ا توجه به 
اینک��ه ای��ن صنع��ت نزدیک 
9ماه��ه  در  60درص��د  ب��ه 
داش��ته،   رش��د  س��ال جاری 
طبیعت��ا س��همی ح��دود 12 
درص��د در ش��کل گیری رقم 
رش��د 6/2درصدی کل بخش 

صنعت دارد.«
او می افزای��د: »ای��ن بدین 
معناست که حتی اگر صنایع 
دیگر رشدی اندک هم داشته 
باش��ند،  چنین رقم��ی برای 
رش��د تولی��د کامال درس��ت 

است.«

سرعت رشد هزینه های 
تولید کم شد

رق��م رش��د تولی��د از زبان 
وزیر صنع��ت در حالی مطرح 
می ش��ود ک��ه طب��ق آخرین 
گزارش مرکز آمار ایران،  نرخ 
ش��اخص قیم��ت تولید کننده 
در به��ار امس��ال نس��بت به 
مدت مش��ابه سال قبل 18/7 
درصد رش��د داش��ته و هنوز 
آم��ار بلند مدت ت��ری درب��اره 
ای��ن ش��اخص اعالم نش��ده، 
ام��ا آخرین رقم اعالم ش��ده 
کمی نگران کننده اس��ت. زیرا 
تولیدکننده  ش��اخص  رش��د 
هزینه تولی��د را باال می برد و 
در نهای��ت می توان��د به تورم 
منجر ش��ود و سیاس��ت های 
اقتص��ادی دولت را با مخاطره 
مواجه کند. مرتض��وی درباره 
ش��اخص قیم��ت تولیدکننده 
می گوید: »اکنون شتاب رشد 
هزینه های تولید کمتر ش��ده 

اس��ت و در شرایط کنونی این 
نرخ رش��د به رق��م 15 درصد 
البته این  رس��یده اس��ت که 
افزایش ناشی از باال رفتن نرخ 
کاهش  است.  بانکی  بهره های 
نرخ هزینه های تولید با تامین 
منابع مالی،  اصالح بهره وری 
و ب��ه روز رس��انی تکنول��وژی 

کامال در دسترس است.«
نجفی من��ش نی��ز در همین 
زمینه بی��ان می کند: »با توجه 
به تورم با رشد هزینه های تولید 
نیز مواج��ه بوده ای��م و همین 
افزای��ش هزینه موجب کاهش 
تولید صنایع س��اختمانی شده 
است،  بنابراین رشد هزینه های 
تولید نس��بت به تورم طبیعی 

بوده است.«
ع��الوه ب��ر تولیدکنندگان،  
گ��زارش اخیر بان��ک مرکزی 
نی��ز رش��د صنع��ت را تایید 
می کن��د. این گ��زارش بیانگر 
بخش  10.7درص��دی  رش��د 
معدن طی 9 ماهه سال جاری 
اس��ت که این میزان باالترین 
رقم رش��د در بین بخش های 
کش��اورزی،    همچون  تولیدی 
محس��وب  صنای��ع  و  نف��ت 
می شود. همچنین رشد تولید 
کش��اورزی  گ��روه  ناخال��ص 
و   8.1 نف��ت  3.5درص��د،   
گ��روه صنایع و مع��ادن 6.2 
درصد اس��ت که بخش معدن 
– به عن��وان زی��ر بخ��ش این 
گروه- بیش��ترین س��هم را در 
ارتق��ای جایگاه گروه صنایع و 

معادن ایفا کرده است. 
آماره��ا نش��انه های خوب را 
برای صنعت نش��ان می دهند،  
نش��انه هایی که در آستانه سال 
نو،  نوید روزهای خوش و رونق 
را برای تولید و اقتصاد کشور به 

ارمغان آورد. 

امید صنعتگران به رشد اقتصادی در سال آینده

سالبد،بهدر

و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر   
تجارت از تامین اماکن از س��وی 
برای دستفروشان  ش��هرداری ها 
خبر داد و گف��ت: برای حمایت 
از تولی��د داخ��ل بای��د تعرف��ه 
از  یاب��د،  افزای��ش  کاال  واردات 
سوی دیگر صنعتی شدن نیاز به 
ازخودگذش��تگی ملت دارد و در 
این میان هدی��ه دادن خودروی 

خارجی توهین است. 
به گزارش ایس��نا، محمدرضا 
برنامه  با حض��ور در  نعمت زاده 
پایش اظهار کرد: از رشد منفی 
 1391 س��ال  در  درص��د   10
امسال توانس��تیم به رشد 2.9 
درصد برس��یم و براب��ر آخرین 
گ��زارش بان��ک مرک��زی در 9 
ماه گذشته این وزارتخانه رشد 
6.2 درصدی داشته و در زمینه 
خدمات رشد کمتری داشته ایم 
اغلب محصوالت در زمینه  ولی 
صنایع، رش��د مثبت داشته اند. 
در صنایع خودرویی هم رش��د 
داش��تیم و تنه��ا در حدود پنج 
قل��م کاال با رش��د منفی همراه 

بوده ایم. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه روند 
رو به بهبود اس��ت اما اش��کاالت 
فراوان��ی هم وج��ود دارد، افزود: 
در زمینه ل��وازم خانگی بین 25 
تا 30 درص��د، در زمینه خودرو 

60 درص��د و در زمینه فوالد نیز 
4 درصد رشد داشته ایم. 

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
تصری��ح ک��رد: ح��دود 10 هزار 
واحد کوچک و متوس��ط ابتدای 
س��ال جاری متوق��ف بودن��د که 
به تدری��ج در ح��ال راه ان��دازی 
هستند ولی برخی از این واحدها 
دارند.  بانک��ی ح��اد  مش��کالت 
مصوباتی داش��تیم ت��ا دوباره به 
این واحدها تسهیالت ارائه شود 
ام��ا این کار و هم��کاری بانک ها 
در ای��ن زمینه  تنه��ا در صورتی 
امکان پذیر اس��ت که مش��خص 
ش��ود واحده��ای فوق ب��ا ارائه 
تس��هیالت می توانند پیش��رفت 

کنند. 
نعم��ت زاده عن��وان ک��رد: در 
بسیار  معادن  مدیریت  گذش��ته 
خرد شده و فعالیت های اکتشاف 
و بهره برداری ب��ه افراد مختلفی 
واگذار ش��د که در ح��ال تهیه و 
تدوین یک طرح نهایی هس��تیم 
ت��ا دوب��اره ای��ن مدیریت ه��ا را 
محدود کنی��م. البته این کاهش 
منجر به رش��د حجم اکتشافات 
و بهره ب��رداری هم می ش��ود. لذا 
همه باید توجه داش��ته باش��ند 
که در ارزیابی عملکرد این حوزه 
نبای��د تنه��ا به تع��داد معادن و 
مدیریت های محدود توجه کرد. 

8 درصد از درآمد مردم 
برای خرید پوشاک هزینه 

می شود
وی با تاکید بر اینکه خارجی ها 
نیز کیفیت پوشاک ایران را تایید 
کرده ان��د، گفت: پوش��اک یکی از 
ضروریات جامعه بشری بوده و بعد 
از غذا و مسکن مهم ترین نیاز مردم 
محسوب می شود. به طور متوسط 
8 درص��د از درآمد مردم در زمینه 
پوشاک هزینه می شود. درحالی که 
طی سال های اخیر به این صنعت 
کمتر اهمی��ت دادیم ک��ه اکنون 
برای حمایت از آنها کمیسیون های 

تخصصی تشکیل داده ایم. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
بیان کرد: بخش��ی از مش��کالت 
صنعت پوش��اک فرهنگی بوده و 
به جامعه برمی گردد. متاس��فانه 
م��ردم فکر می کنن��د که کاالی 
خارج��ی بهت��ر از کاالی ایرانی 
اس��ت درصورتی که بس��یاری از 
کااله��ای ایران��ی از نظر کیفیت 
با کاالی خارجی رقابت می کند. 

با بگیر و ببند مشکل حل 
نمی شود

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
بیان کرد: البت��ه منافع برخی افراد 
)هم مردم و ه��م آنهایی که بدون 
پرداخ��ت تعرفه دولت��ی کاال وارد 

می کنن��د( با این مس��ئله مناطق 
آزاد گ��ره خورده اس��ت و برخی ها 
نیز خوب نظارت نمی کنند. تنها با 
گرفتن و بگیر و ببندها مشکل حل 
نمی ش��ود، بلکه 80 درصد مسائل 
ب��ا اصالح قوانین و 20 درصد نیز با 
نظارت حل می ش��وند. نعمت زاده 
عنوان کرد: بانک مرکزی، بانک هایی 
را که بیش از میزان مجاز تسهیالت 
ارائ��ه می دهن��د 34 درصد جریمه 
می کند. متاسفانه خود مردم هم به 
ارائه تسهیالت بیشتر توسط بانک ها 
کمک می کنند. بانک های دولتی در 
ارائه تسهیالت به دلیل عدم کفایت 
مالی مناسب فعالیت کمتری دارند. 

وی ی��ادآور ش��د: هرچن��د در 
حال حاضر مناب��ع دولت محدود 
اس��ت اما برنامه ریزی هایی انجام 
ش��ده تا منابع بانک ها را افزایش 
دهیم. امروز اعالم کردیم که نرخ 
تسهیالت بانکی کاهش پیدا کند، 

چون نرخ تورم پایین آمده اس��ت. 
وقتی ت��ورم کاهش پیدا کرد ولی 
نرخ تس��هیالت کاهش پیدا نکرد 
دلیلش عدم نقدینگی کافی است. 

افزایش 40 درصدی 
تسهیالت صنعت و معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
تس��هیالتی که به صنای��ع و معادن 
اختصاص داده شده حدود 40 درصد 
افزایش پیدا کرده اس��ت. 31 درصد 
از مانده تس��هیالت به بخش صنایع 
مرب��وط ب��وده و ت��الش می کنیم تا 
موانع به ویژه قوانین را با اصالح از سر 
راه برداریم. البته برخی از مش��کالت 
موج��ود ه��م ب��ه س��ازوکار ادارات 
برمی گ��ردد. به عن��وان مث��ال حدود 
3500 قلم از کاالهای وارداتی نیاز به 
مجوز ندارند اما در مقابل همین تعداد 
کاالی وارداتی به یک تا سه مجوز نیاز 
دارند که به دنبال کاهش آنها هستیم. 

تعرفه واردات باید افزایش یابد 

مه��دی کرباس��یان، از اع��زام 
نماین��دگان وی��ژه دول��ت برای 
مذاک��ره ب��ا چین در گش��ایش 
خبر  فوالدی  طرح های  فاینانس 
داد و گفت: مدیرعامل ش��رکت 
ملی فوالد و مدیر سرمایه گذاری 
ایمیدرو ب��رای مذاکره نهایی به 

پکن سفر می کنند. 
ایلن��ا، مه��دی  ب��ه گ��زارش 
کرباس��یان در جمع خبرنگاران 
اف��زود: مدیرعامل ش��رکت ملی 
ف��والد، مع��اون این ش��رکت و 
ایمیدرو  س��رمایه گذاری  مدی��ر 
ب��رای مذاک��ره نهایی ب��ه چین 
س��فر خواهن��د ک��رد و ب��ر این 
اس��اس، سفیر ایران در چین نیز 

برای پیگیری این پروژه ها فعال 
شده، ضمن اینکه هفته گذشته 
مالقات��ی با س��فیر چین صورت 

گرفته است. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
بوروکراسی حاکم  افزود:  تجارت 
بر چین منجر به این شده است 
ک��ه ظرف یک س��ال اخیر حتی 
یک ی��وآن هم ب��رای طرح های 

فوالدی گشایش اعتبار نشود. 
وی اب��راز امی��دواری ک��رد: با 
توجه به رابطه سیاس��ی مناسب 
می��ان ای��ران و چی��ن می توان 
3 میلی��ارد ی��ورو ال س��ی برای 
طرح های فوالدی را هرچه زودتر 

عملیاتی کرد. 

کرباس��یان در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اس��تراتژی ایمیدرو در 
س��ال 94 نیز گفت: مش��ارکت 
پروژه ه��ا،  در  بخش خصوص��ی 
واگذاری آنها و اس��تفاده از توان 
م��ردم و جذب س��رمایه گذاران 
خارجی در دستور کار قرار دارد. 
امیدواریم  داش��ت:  اظهار  وی 
بتوانی��م ب��ا توج��ه ب��ه فض��ای 
هس��ته ای،  مذاک��رات  مثب��ت 
زیادی  خارجی  س��رمایه گذاران 
جذب ک��رده و پروژه های معطل 
مانده را در کش��ور آغاز کنیم یا 

برخی را توسعه دهیم. 
ایمیدرو،  به گفته مدیرعام��ل 
اتم��ام پروژه ه��ای نیمه تمام در 

حوزه مع��دن و صنای��ع معدنی 
اکتش��اف  عملیات��ی  اتم��ام  و 
ظرفیت ه��ای  از  اس��تفاده  و 
مع��دن کاری نیز در دس��تور کار 

قرار گرفته است. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت ازجمل��ه دالیل افت 
صادرات م��واد معدنی را کاهش 
50 درصدی قیمت س��نگ آهن 
و نی��ز اف��ت قیمت م��س کاتد 
مس و کنس��انتره مس دانست و 
خاطرنشان کرد: چین خریدهای 
خ��ود در بازاره��ای جهان��ی را 
کاه��ش داده اس��ت و از س��وی 
دیگ��ر، رکود در بازارهای جهانی 
منجر ب��ه کاهش ص��ادرات این 

م��واد معدنی ش��د. کرباس��یان 
ادامه داد: مقررات جدیدی وضع 
نشده اما شایعات مبنی بر وضع 
ع��وارض صادرات��ی روی برخی 
مواد معدنی تنش زا بوده اس��ت. 
اگرچه اشکالی در این نیست که 
خام فروش��ی ص��ورت گیرد و در 
مقابل سرمایه گذاری ها در کشور 
رونق گیرد، همان طور که نفت را 
می فروش��یم و از منابع مالی آن 

بهره می گیریم. 
به گفته کرباس��یان، استرالیا و 
برزیل رقبای اصلی ایران هستند 
و با توجه به افزایش صادرات آنها 
بخش��ی از بازار ایران را تصاحب 

کرده اند. 

معاون وزیر صنعت: 
برای طرح های فوالدی یک یوآن هم گشایش نشد 

سهشنبه
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واردات

خبر

حقوق کارگران در سال آینده
890 هزار، تا بیش از یک میلیون تومان 
بعد از دو نشست هفت و پنج ساعته باالخره حداقل 
دستمزد کارگران مشخص شد. با افزایش 200 هزار 
تومانی دستمزد، دریافتی کارگران از 890 هزار تومان 
تا بیش از یک میلیون تومان  )دریافتی کارگران دارای 

2 فرزند( نوسان دارد. 
به گزارش ایرنا، تعیین حداقل دس��تمزد هر س��اله 
یکی از دغدغه های مهم کارگران کش��ور اس��ت که در 
روزهای پایانی سال در محافل کارگری و کارفرمایی 
کش��ور مورد توجه و بررس��ی قرار می گیرد، هرچند 
امس��ال نیز نظیر س��ال های گذش��ته تعیین حداقل 
دس��تمزد با حساس��یت بیشتری مواجه بود به طوری 
که کارگران پس از مذاکرات طوالنی حاضر به امضای 
مصوبه شورای عالی کار شدند. پس از آنکه نرخ تورم 
ب��ا تدبی��ر دولت یازدهم روند نزولی یافت، پیش بینی 
شد براساس نرخ اعالمی تورم از سوی مراجع رسمی، 
دستمزد کارگران حدود 15درصد افزایش یابد که در 
نهایت حداقل دستمزد سال آینده 2 درصد نیز بیش 
از نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار 
ایران تعیین شد. تردیدی نیست، طی دو سال فعالیت 
دول��ت تدبی��ر و امید، کارگ��ران از وضعیت بهتری به 
لحاظ دس��تمزد نسبت به سال های گذشته برخوردار 
ش��ده اند اما هنوز فاصله طوالنی بین نیازهای اولیه و 

دریافتی آنها مشاهده می شود. 
در حالی ک��ه مرک��ز آم��ار ایران هزین��ه یک خانوار 
متوس��ط در ش��هر تهران را بیش از 2 میلیون تومان 
اعالم می کند، بنابراین دستمزدها هنوز فاصله زیادی 
با س��طح معیش��ت خانوارها دارد و این در حالی است 
که بخش عمده کارگران کش��ور حداقل بگیر و بخش 
عمده ای هم حتی از دریافت حداقل دستمزد محروم 
هستند. مذاکرات مزد بخشی از حقوق کارگران کشور 
اس��ت و چون دولت در قبال بهبود وضعیت زندگی 
مردم مسئول است باید بستر مناسب را جهت افزایش 
فرصت های شغلی و تامین نیازهای مادی مردم فراهم 
کند. افزایش دس��تمزد سقف دارد و نمی توان بی پروا 
آن را آنق��در ک��ه گروه ه��ای کارگ��ری رضایت یابند، 
افزای��ش داد اما دول��ت می تواند با ارائه خدمات بهتر 
اجتماع��ی هزینه خانوارهای کارگری را کاهش دهد. 
هزینه هایی نظیر مس��کن، درمان، آموزش، تفریحات 
سالم، تامین پوشاک و موارد دیگری که شرایط زندگی 

را برای خانوارهای کارگری بهبود بخشد. 
نداش��تن ش��غل معضلی اساسی اس��ت اما داشتن 
ش��غل با درآمد نامکفی هم معضلی دیگر اس��ت زیرا 
درآمده��ای نامکف��ی می تواند جامعه را دچار تبعیض 
کن��د و بیگانگ��ی ب��رای کارگران را در روند زندگی به 
همراه داشته باشد. به هرحال تالش مسئوالن حوزه 
کار در دول��ت تدبی��ر و امی��د برای ارتقای معیش��ت 
کارگران را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که 
تالش ها به بهبود وضعیت زندگی کارگران منجر شود. 
هم اکنون جامعه ایران به دنبال هشت سال بی خردی، 
بی تدبیری، زیاده خواهی، بی برنامگی و شعارهای پوچ 
و توخالی با معضالت متعددی مواجه است و گذر از 

این رنج ها به عزم و اراده ای آهنین نیاز دارد. 
ش��کی نیس��ت، جامعه ای که برمبنای کار و تولید 
ش��کل بگیرد و کارگر در آن از منزلت و ش��أن انسانی 
برخوردار باشد می تواند به سعادت و رستگاری برسد. 
گفتنی اس��ت، در دومین دور نشست شورای عالی 
کار پ��س از پن��ج س��اعت بح��ث و گفت وگو حداقل 
دستمزد کارگران برای سال 94 با 17درصد افزایش 

به 712 هزار تومان افزایش یافت. 
یکش��نبه ش��ب و پس از پنج ساعت مذاکره شبانه 
میان شرکای اجتماعی کار بر سر میزان افزایش مزد 
کارگران، رقم 17 درصدی پیشنهاد دولت برای مزد 
پایه و س��ایر س��طوح مزدی مورد توافق نمایندگان 
کارگران قرار گرفت. سایر سطوح مزدی نیز 17 درصد 

افزایش خواهند یافت. 
برای سال آینده حق مسکن 40 هزار تومان و پایه 

سنوات در ماه 30 هزار تومان تعیین شده است. 
ی��ادآور می ش��ود، در مجم��وع 200 هزار تومان به 

حقوق کارگران برای سال 94 اضافه شده است. 

دستمزد کارگران باید 28 درصد 
افزایش می یافت

عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه دولت 
باید دس��تمزد کارگران را درس��ال آینده به میزان 28 
درص��د افزای��ش می داد، گفت: دولت ب��رای افزایش 
دس��تمزد کارگ��ران به میزان کاف��ی، باید 30 درصد 
از صرفه جوی��ی هدفمن��دی یارانه ه��ا را در اختی��ار 

تولید کننده قرار دهد.  
محمدحس��ن آصفری، در گفت وگ��و با خانه ملت، 
درخصوص پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران در سال 
94 برحسب استان محل زندگی کارگر گفت: پیشنهاد 
افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده 
براساس استان زندگی کارگر را نمی توان مدیریت کرد، 
زیرا ممکن است کارگری که در استان تهران زندگی 
می کند، دارای امکاناتی چون منزل شخصی بوده اما 
کارگری که در اس��تان سیس��تان زندگی می کند؛ از 
خانه شخصی یا امکانات دیگر برخوردار نباشد. نماینده 
م��ردم اراک، کمیج��ان و خنداب در مجلس ش��ورای 
اسالمی ادامه داد: بنابراین بررسی موارد این چنینی 
به سادگی امکان پذیرنیست، زیرا اگر این پیشنهاد به 
تصویب می رس��ید، به طور قطع بس��یاری از درآمدها، 
فعالیت ها و هزینه های افراد در استان های کشور باید 
مورد توجه قرار می گرفت، از این رو پیشنهاد افزایش 
حقوق براساس استان زندگی کارگر نوعی پاک کردن 
صورت مس��ئله بود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید 
براس��اس نرخ تورم، دس��تمزد کارگران در سال آینده 
را افزایش می داد، افزود: البته نرخ تورم واقعی باید از 
س��وی دولت برای حقوق کارگران درنظرگرفته شود، 
زی��را ن��رخ ت��ورم صفر درصد اعالمی از س��وی دولت 
درس��فره های مردم دیده نمی ش��ود؛ بنابراین با توجه 
به اینکه حقوق کارمندان 14درصد افزایش پیدا کرد، 
دولت باید دستمزد کارگران را به میزان دو برابرحقوق 

کارمندان افزایش می داد. 

تصمیم دولت برای افزایش تعرفه 
واردات فوالد درست است 

ش��رکت  مدیرعام��ل  ش��ریفی،  عبدالمجی��د 
از  پ��س  س��ال جاری  در  گف��ت:  فوالدخوزس��تان 
مجوزه��ای الزم توانس��تیم ح��دود 600 هزارت��ن 
محصول را به هشت کشور صادرکنیم که در مرحله 
اول پ��س از یک دوره وقفه، موفقی��ت بزرگی برای 

بخش صادرات محصول ما بود . 
به گزارش س��ازمان توسعه تجارت، شریفی افزود: 
در برنامه رش��د اقتصادی کش��ور، س��هم بهره وری 
حدود 30 درصد تعیین ش��ده اس��ت، شرکت فوالد 
خوزس��تان به دلی��ل همین نگاه ویژه و با اس��تفاده 
بهینه از منابع انس��انی ارزش��مند و ارتقای کیفیت 
محصوالت، اهتمام خاصی به موضوع بهره وری دارد . 
در مقایس��ه با بنگاه های همکار، فوالدخوزس��تان از 
جایگاه شایس��ته ای برخوردار ش��ده و دستاورد این 
توفیق، حضور موفق شمش تولیدی فوالد خوزستان 

در بازارهای صادراتی بین المللی است . 
مدیرعام��ل ش��رکت فوالدخوزس��تان اف��زود: در 
س��ال جاری پس از مجوزهای الزم توانستیم حدود 
600هزارتن محصول را به هش��ت کشور صادرکنیم 
ک��ه در مرحله اول پس از ی��ک دوره وقفه، موفقیت 

بزرگی برای بخش صادرات محصول ما بود . 
وی گف��ت: امیدواریم با تالش هم��کاران و حفظ 
همین روند توس��عه، این رقم در سال آتی به میزان 

یک میلیون تن افزایش یابد.
ش��ریفی همچنین از تصمیم درس��ت دولت برای 
افزای��ش تعرف��ه واردات فوالد خب��ر داد و گفت: با 
توج��ه به ش��رایط خاصی که بازاره��ای فوالدی در 
تمام دنی��ا دارند برخی از کش��ورها برای جلوگیری 
از ارزان فروش��ی و بازار شکنی کش��وری مانند چین، 
تعرفه های��ی وض��ع کردن��د و متاس��فانه در کش��ور 
م��ا تاکن��ون ای��ن تعرفه ها بس��یار پایین ب��وده که 

خوشبختانه نخستین گام برداشته شده است.
تصمیم جدید دول��ت برای افزایش تعرف��ه واردات 
فوالد اخیرا اجرایی شده که براساس این مصوبه، تعرفه 
شمش 10درصد، تعرفه مقاطع تخت فوالدی 15درصد 

و مقاطع طولی 20 درصد تعیین شده است.

صنعتگران متقاضی راه اندازی چه 
کارخانه ای هستند؟ 

 آمار جوازهای تاس��یس صادر شده توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که در 9 ماهه 
امس��ال در مجموع 12 هزار و 646 جواز تاس��یس 
صادر شده که بیشترین آن به گروه سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی مربوط بوده است.
به گزارش ایس��نا، در این م��دت میزان جوازهای 
تاس��یس ص��ادره ب��رای س��ایر محص��والت کان��ی 
فل��زی 2055 مورد بوده ک��ه 9647 میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری و ایجاد اشتغال 40 هزار و 603 نفر 

در این بخش پیش بینی شده است.
این در حالی اس��ت که تعداد جواز تاس��یس های 
این بخش و ایجاد اشتغال آن در 9 ماهه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 20درصد 

کاهش داشته است.
اما پ��س از این گروه، مواد غذایی و آش��امیدنی ها 
بیشترین تعداد جوازهای تاسیس صادر شده در سه 
فصل ابتدایی س��ال 1393 را داشته اند که براساس 
آمار 1703 جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری 
10 ه��زار و 841 میلیارد توم��ان در این مدت برای 

این گروه صادر شده است.
همچنین قرار اس��ت این تعداد جوازهای تاسیس 
در گ��روه مواد غذایی 55 هزار و 556 نفر ش��غل در 
کش��ور ایجاد کند و این در شرایطی است که میزان 
جوازهای تاسیس صادره نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته فقط هش��ت درصد اما پیش بینی اشتغال 

ایجاد شده بیش از 30 درصد افزایش یافته است.
س��ومین گروهی ک��ه بیش��ترین جواز تاس��یس 
ص��ادره در این مدت را به خود اختصاص داده، گروه 
محصوالت از الس��تیک و پالس��تیک بوده است که 
1320 جواز تاس��یس در این م��دت برای این گروه 
صادر ش��ده است.پیش بینی س��رمایه گذاری در این 
جوازها 5840 میلیارد تومان و اش��تغال ایجاد شده 
توس��ط آن 23 ه��زار و 744 نفر تخمین زده ش��ده 
اس��ت که باوج��ود کاهش پنج درص��دی جوازهای 
تاس��یس نس��بت به س��ال قب��ل اش��تغال زایی آن 

15 درصد افزایش خواهد داشت.
همچنی��ن گ��روه س��ایر فعالیت ه��ای خدم��ات 
مهندس��ی و محصوالت فلزی فابریکی نیز به ترتیب 
ب��ا تعداد جوازهای تاس��یس 1033 و 886 مورد در 

رده های بعد قرار می گیرند.
به این ترتیب در 9 ماهه ابتدای امس��ال بیشترین 
تعداد جواز تاسیس صادر شده متعلق به گروه سایر 
محصوالت کانی غیرفلزی اس��ت و بیش��ترین رشد 
پیش بینی سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته را گروه محصوالت از توتون و تنباکو به خود 
اختص��اص داده اند.همچنین می��زان کل پیش بینی 
اش��تغال 304 ه��زار نف��ر اس��ت که در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه س��ال قبل کاه��ش 15.7 درصدی را 
نش��ان می ده��د. بیش��ترین پیش بینی اش��تغال در 
9 ماهه امس��ال در رش��ته فعالیت محصوالت غذایی 
و آشامیدنی هاست که متوسط اشتغال این گروه در 

هر واحد 32.6 نفر برآورد شده است.
بیش��ترین پیش بینی س��رمایه گذاری نیز در این 
م��دت به ارزش 15 ه��زار و 483 میلیارد تومان در 
گروه ساخت مواد و محصوالت شیمیایی بوده است.

فوالد

صنعت

دستمزد

عسل داداشلو



نمای اول: 
ب��ازار  اس��ت؛  آذرم��اه 
دس��تفروش هایی  منوچهری؛ 
که گعده شده اند برای فروش 
دالر؛ از گ��پ و گفت های آنها 
پیداست که امید دارند قیمت 
افزای��ش   94 س��ال  در  دالر 
پی��دا کند »هم��ه دارند دالر 
می خرن��د« ای��ن را یک��ی از 
می پرس��م:  می گوید.  دالل ها 
چرا دالر در س��ال جدید باید 

باال برود؟ 
ن��رود؟  چ��را  می گوی��د: 
بازارنفت زمین خورده، اقتصاد 
خوابیده، بودجه مملکت را هم 
که دارند با فروش س��ربازی و 
جریم��ه ماش��ین های م��ردم 
می بندند، پس چ��را دالر باال 

نرود؟ 
می پرس��م: اگر مذاکرات به 

توافق برسد؟ 
- تا تابستان خبری از توافق 
کله گنده های  ب��ود.  نخواه��د 
ب��ازار االن در ح��ال خری��د 
ارز هس��تند. هیچ ک��س ریال 
غ��روب  نمی مان��د.  دس��تش 
ب��ه غ��روب کاس��ب های بازار 
دخل ش��ان را ب��ه دالر چن��ج 
می کنن��د. فک��ر می کنی آنها 
اگ��ر خب��ر نداش��ته باش��ند 
الک��ی پول ش��ان را ب��ه خطر 

می اندازند؟ 

نمای دوم: 
بهم��ن م��اه اس��ت؛ هن��وز 
مس��افران وی��ن از ته��ران و 
نیوی��ورک، در پرواز هس��تند 
و این بار مس��افر ت��ازه ای هم 
به جمع آنها پیوس��ته اس��ت؛ 
ریی��س  علی اکب��ر صالح��ی، 
س��ازمان انرژی اتم��ی ایران. 

از  مخاب��ره ش��ده  خبره��ای 
این نشس��ت نش��ان می دهد 
ک��ه مذاک��رات از چالش فنی 
آن گذش��ته و وارد بحث های 
بازار دالر  سیاسی شده است. 
فریز می شود. افزایش هیجان 
مذاکرات تا پیش از س��ال نو 
برای ب��ازار ارز غافلگیر کننده 
نتانیاهو که  اس��فندماه  ب��ود. 
ب��ه س��نای آمری��کا م��ی رود 
نش��ان می ده��د ک��ه توافق، 
میوه رس��یده ای ش��ده است 
در نزدی��ک انگش��تان ظریف 
و ک��ری ام��ا حت��ی کف های 
رییس  برای  مکرر س��ناتورها 
اس��رائیل  کودک کش  رژی��م 
ه��م نمی تواند فض��ای توافق 
را ع��وض کن��د و دالر باز هم 
در ب��ازار منوچه��ری پایی��ن 
این ب��ار  س��ناتورها  می آی��د. 
قاع��ده بین الملل��ی را به هم 
ب��ه  مس��تقیما  و  می ریزن��د 
س��ران نظام نامه می نویسند و 
قوانین ایاالت متحده را یادآور 
می ش��وند. رس��انه های جهان 
روزه��ای متوالی درب��اره این 
نامه تحلی��ل مخابره می کنند 
ام��ا ب��از ه��م دالر در تابلوی 
صرافی ه��ا، قدرت ب��اال رفتن 

پیدا نمی کند. 

نمای سوم: 
دوباره سری به بازار می زنم 
و دل��م می خواهد همان دالل 
ارز را پی��دا کنم. ب��ه پاتوقش 
از  را  س��راغش  و  م��ی روم 
می گیرم.  پالکی های��ش  ه��م 

می خندند. 
دیگه  ش��ده  ورشکس��ت   -

آفتابی نمی شه. 
- شوخی می کنید یا جدی؟ 
- ورشکس��ت ک��ه ن��ه! اما 

حس��ابی تو ض��رره. خیلی ها 
که توی چند ماه گذش��ته ارز 
و دالر خریدند االن توی ضرر 
هستند. جهت مذاکرات یکهو 
عوض شد و همه چیزو به هم 

ریخت. 
می پرس��م: ت��و چط��ور؟ تو 

ضرری؟ 
- من همیشه دست به عصا 
راه می رم. ام��روز می خرم در 
نهای��ت تا چن��د روز دیگه رد 
می کنم. تو ضررم اما نه اونقدر 
ک��ه تب کن��م و ت��وی خونه 

بخوابم. 
- بازار برای سال دیگه چی 

می شه؟ 
- خ��دا می دون��ه. االن ک��ه 
زل��ف هم��ه چ��ی ت��وی این 
مملک��ت ب��ه مذاک��رات گ��ره 
خ��ورده. آفتابه لگن هم بخوای 
بخری، می گن قیمتش بس��ته 
به نتیجه مذاکرات��ه. هیچ کی 
نمی دونه چی می ش��ه. اونهایی 
که ریسک کردن و دالر زیادی 
خریدن و تو گاوصندوق هاشون 
گذاشتن اگه مذاکره به نتیجه 
نرسه س��ود کلونی می برن. به 
نتیجه نرسیدن مذاکرات یعنی 
رس��یدن قیم��ت دالر به 7-6 
ه��زار تومن. اما اگ��ه مذاکره تا 
آخر تعطیالت به نتیجه برس��ه 
هر کی پولش��و ب��ه دالر چنج 
کرده بیش��تر تو ضررمی ره اما 
خوبی��ش اینه که خ��ود بانک 
مرک��زی نمی خواد ب��ذاره دالر 
 پایین ت��ر از 3 ه��زار تومن بیاد 
وگرنه، اینها هست و نیست شون 

رو از دست می دادن. 

نمای چهارم: 
فروردین سال 94 آرام آرام از 
راه می رسد و عید نزدیک است. 

بازارها خلوت است. تک و توک 
آدمی را می بینی که مش��غول 
خرید باش��د. رکود ب��ازار دل و 
دم��اغ خری��د را از همه گرفته 
است. همه منتظرند که جهت 
فل��ش اقتصاد ایران مش��خص 
انگش��ت های  فق��ط  و  ش��ود 
سیاست خارجی ایران می تواند 
ای��ن فلش را نش��ان دهد. یک 
فروش��نده لباس می گوید: اگر 
دالر گران شود همه چیز گران 
می شود، از لباس زیر گرفته تا 
ماشین و ش��یر و نان. آن وقت 
می بینی که مردم چطور خرید 
می کنن��د. ما اخالق مان همین 
جوری است. ارزان که می شود، 
می گوییم شاید ارزان تر شود اما 
گران که می شود هجوم می بریم 
برای خرید. االن که خانه ارزان 
شده هیچ کس نمی خرد. اما دو 
سال پیش که قیمت خانه گران 
ش��ده بود مردم طالی زن شان 
را می فروختن��د که یک آلونک 

بگیرند. 
- ب��ا ای��ن تعریف امس��ال 

کاسبی حسابی کساد بوده؟
- فق��ط تماش��اچی داریم. 
چن��د روز آخر بهتر ش��ده اما 
می آیند  م��ردم  بهت��ری.  چه 
می کنند  وران��داز  را  جنس ها 
برای ش��ان توضیح می دهیم و 

دست خالی می روند
- ارزان��ی دالر تاثیری روی 

بازار شما داشته؟ 
- چه تاثیری؟ این جنس ها 
االن ک��ه وارد ب��ازار نش��ده. 
حداقل چند ماه است که توی 
انبار خوابیده ام��ا ارزانی دالر 
این توهم را برای مردم ایجاد 
ک��رده که با توافق هس��ته ای 

همه چیز ارزان تر می شود. 
ناراحت  بپرسم  یک سوال   -

نمی شوی؟ 
- نه؟! 

- اگر دالر گران ش��ده بود 
ه��م می گفت��ی که جنس��ت 
چندم��اه اس��ت ک��ه در انبار 
خوابیده بوده و با دالر ارزان تر 

وارد مملکت شده؟
- م��ن، خداوکیلی راس��ت 
م��را  مش��تریانم  می گفت��م. 
می شناس��ند. من مش��تریانی 
دارم که چند س��ال اس��ت از 
من خری��د می کنند به خاطر 
همی��ن اخالقم. جنس��م ایراد 
هم که داش��ته باشد می گویم 
فق��ط هزین��ه در رفته س��ود 
جن��س  روی  از  را  خ��ودم 
می گی��رم. ام��ا همکارهای ما 
در بازار ممکن اس��ت این کار 

را نکنند. 
ب��ازار بی رون��ق ش��ب عید 
در انتهای اس��فندماه ش��اهد 
اس��ت؛  مک��رر  باران ه��ای 
ای��ن  در  ک��ه  باران های��ی 
خشکس��الی زمی��ن، غنیمتی 
روی  دس��تفروش ها  اس��ت. 
پوشانده اند  را  جنس های شان 
م��ردم  نش��وند.  خی��س  ت��ا 
لباس های سال گذشته شان را 
در چمدان های شان می گذارند 
ت��ا آماده س��فرهای ن��وروزی 
ش��وند. اما هم��ه می دانند که 
تعطیالت عید امسال می تواند 
با همه عیدهای دیگر متفاوت 
باش��د؛ تعطیالتی ک��ه در آن 
ممک��ن اس��ت بم��ب خبری 
منفجر  هس��ته ای  مذاک��رات 
ش��ود و رس��انه های جهان را 
بلرزاند. به��ار 94، بهار انتظار 
اس��ت و من ب��ه دالل خیابان 
منوچه��ری فک��ر می کنم که 
خانه نشین شده است و چشم 

به راه مذاکرات وین دارد. 

4 نما از بازار ارز

منوچهری در اغما

مدیرعامل بانک س��په با بیان 
اینکه در س��ال آتی باید آش��تی 
ب��زرگ و ج��دی بین سیس��تم 
بانکی و مردم به وجود آید، گفت:  
م��ردم باید ب��ه بانک ه��ا اعتماد 
کنند تا بازار پول بتواند در رشد 
و توس��عه اقتصادی نقش خود را 

ایفا کند. 
به گزارش تس��نیم، سیدکامل 
تقوی ن��ژاد در جم��ع خبرنگاران 
ب��ا بی��ان اینک��ه ذهنیت های��ی 
در جامع��ه نس��بت ب��ه عملکرد 
بانک ها به وجود آمده که ناشی از 
واقعیت های بانکی نیست، اظهار 
داش��ت:  باید ذهنی��ت منفی از 
بین برود و بر این اساس وضعیت 
نظام بانکی کشور به طور مناسب 

اعالم شود. 
وی با اش��اره ب��ه بانک محور 
گفت:   کش��ور  اقتص��اد  ب��ودن 
برخ��ی  بزرگنمای��ی  از  بای��د 
تخلف��ات و رویداده��ای منفی 
در نظام بانک��ی جلوگیری کرد 
و اگ��ر موفقیت��ی در سیس��تم 
بانکی رخ داده به همان ش��کل 
منعکس ش��ود ضمن آنکه باید 
اندازه  هم��ان  ب��ه  نارس��ایی ها 
در جامع��ه انع��کاس یاب��د و از 
بزرگ نمایی آنها جلوگیری شود. 
مدیرعامل بانک س��په تصریح 
کرد:  از آنجا که کشور در آستانه 
تحوالت بزرگی است بخش های 
مختلف باید هم��گام و همراه با 

این تحوالت اقدام کنند. 

تقوی ن��ژاد ب��ا بی��ان اینک��ه 
 94 در س��ال  داری��م  تکلی��ف 
خدمت رس��انی مناس��بی انجام 
دهی��م، گف��ت:  در س��ال 93 
ت��الش بر این بود که با انتخاب 
بزرگ محوری  مفهوم و ش��عار 
را  کاره��ا  جه��ادی  مدیری��ت 
بانکی  و  اقتص��ادی  در عرص��ه 
رق��م بزنی��م، بر همین اس��اس 
زیرس��اخت های  در  آمادگ��ی 
اساس��ی انجام ش��د که این امر 
به بهبود عملکرد بانک سپه در 
مقاومتی  اقتص��اد  تحقق  جهت 
و اقتص��اد مطلوب منجر ش��ده 

است. 
به گفته تقوی نژاد، بانک س��په 
100 ه��زار میلی��ارد ریال مانده 

تس��هیالت خود را در بخش های 
مختل��ف صنعت��ی، کش��اورزی، 
معدنی و سایر بخش ها اختصاص 
داده است.  مدیرعامل بانک سپه 
از تامی��ن اعتبار 10 طرح بزرگ 

در زمینه پتروشیمی و نفت و گاز 
توسط این بانک خبر داد و گفت:  
زیرساخت ها سال  آماده سازی  با 
94 س��ال جهش بانک س��په در 

عرصه اقتصادی کشور است. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی 
ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه اقتصاد در 
مسیر درس��ت قرار گرفته است، 
گفت:  رش��د اقتصادی سال 93 
تا پایان خرداد ماه اعالم می شود. 
پیم��ان قربان��ی در ارتب��اط با 
چگونگی تحقق رش��د اقتصادی 
6/3 درصدی 9 ماهه س��ال 93، 
اظهار داش��ت:  رش��د اقتصادی 
همیش��ه به صورت فصلی بررسی 

می ش��ود که البته احتمال دارد 
ارقام هر فص��ل در ماه های آتی 

مورد تجدیدنظر نیز قرار گیرد. 
وی ب��ا بیان اینکه این احتمال 
وجود دارد که ارق��ام فصل های 
قبل��ی توس��ط بان��ک مرک��زی 
تعدی��ل ش��ود، اف��زود:  رش��د 
اقتص��ادی س��ال93 در 12 ماه 
بعد از اس��تخراج کام��ل ارقام و 
انجام محاس��بات اس��تاندارد در 

خردادماه 94 اعالم خواهد ش��د. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی در 
پاسخ به این پرسش که آیا رشد 
اقتص��ادی مثبت 6/3 درصدی با 
وجود گله ش��دید بخ��ش تولید 
مبن��ی بر راکدب��ودن این بخش 
و عدم پرداخ��ت یارانه تولید به 
معنای این اس��ت که حال تولید 
کشور خوب است؟  گفت:  ارقام 
نشان می دهد بعد از هشت فصل 

ناخالص،  تولی��د  مس��تمر  نزول 
اقتصاد ش��روع ب��ه بازیابی توان 
از دس��ت رفته خود کرده است 
از همین رو انتظ��ار می رود این 
رویه ادام��ه پیدا کند تا ش��اهد 
ش��کوفایی اقتصاد باشیم. قربانی 
ب��ا بیان اینکه اقتصاد در مس��یر 
درس��ت قرار گرفته است، گفت:  
سیاس��ت های دول��ت در بخش 
اقتص��اد با موفقی��ت همراه بوده 

ک��ه موی��د آن کاهش ت��ورم به 
زیر 16 درصد و رشد مثبت سه 
فصل به صورت مستمر است. وی 
اضافه ک��رد:  هدایت منابع مالی 
به س��مت ظرفیت خالی اقتصاد 
نقش��ی مثبت در رشد اقتصادی 
داش��ته که در اینجا بد نیست به 
پرداخ��ت 60 درصد تس��هیالت 
بانک��ی ب��ه س��رمایه در گردش 

تولید اشاره ای داشته باشیم. 

مدیرعامل بانک سپه عنوان کرد 

ضرورت آشتی بزرگ نظام بانکی با مردم در سال ۹4

سهشنبه
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خبرنــامه

تمهیدات جدید مجلس برای تعیین 
افزایش سرمایه بانک های دولتی 

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی جهت تامین 
نظ��ر ش��ورای نگهب��ان در الیحه رفع موان��ع تولید 
رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور، تمهیدات 
جدیدی را ب��رای افزایش س��رمایه بانک های عامل 

دولتی تعیین کرده اند. 
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی 
ایرادات شورای نگهبان در مورد الیحه رفع موانع تولید 
رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور ماده الحاقی 
34 را اص��الح و تصویب کردند. براس��اس این مصوبه،  
»به دولت اج��ازه داده می ش��ود از محل صرفه جویی 
در هزینه ه��ا یا ف��روش طرح های تمل��ک دارایی های 
سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و 
حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا 
متوسط مصرف، ساالنه تا 2درصد بودجه کل کشور را 
پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه 
بانک های دولت��ی اختصاص ده��د. بانک های مذکور 
موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه 
را از ای��ن محل به خری��داران غیردولتی، خصوصی یا 
تعاونی طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای ملی و 
استانی تسهیالت با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله 
پرداخت کنند.  لیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعالم می شود. 

 طالی جهانی به ۱۱۶۳ دالر 
در هر اونس رسید

قیم��ت جهان��ی ط��ال در معامالت دی��روز3 دالر 
افزای��ش یافت و هر اونس ط��ال در برابر 1163 دالر 

معامله شد. 
به گزارش تس��نیم به نق��ل از رویترز، قیمت طال 
تحت فش��ار تقویت ارزش دالر در آس��تانه نشس��ت 
مه��م فدرال رزرو آمری��کا در این هفته که نتایج آن 
می توان��د در تخمین زمان افزایش ن��رخ بهره موثر 
باش��د، در نزدیکی پایین تری��ن رقم خود در بیش از 

سه ماه اخیر باقی ماند. 
براس��اس این گزارش، قیمت هر اونس طال امروز 
ب��ا 3 دالر افزای��ش ب��ه 1163 دالر رس��ید.  قیمت 
فلز زرد در روز جمعه برای شش��مین هفته در هفت 

هفته اخیر کاهش یافته بود. 
پس از انتش��ار آمارهای قوی از بازار کار آمریکا و 
قوت گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره در این کشور، 
قیمت طال در هفته گذشته به پایین ترین رقم از اول 

دسامبر تاکنون  )1147 دالر و 10 سنت( رسید. 
اکن��ون س��رمایه گذاران در انتظار نتایج نشس��ت 
دو روزه سیاست گذاری فدرال رزرو هستند که از روز 
سه ش��نبه آغاز می ش��ود. نتایج این نشست می تواند 
سرنخ هایی از زمان افزایش نرخ بهره به دست بدهد.  
افزایش نرخ بهره می تواند به تقاضا برای طال آسیب 
بزن��د. هولی لی، تحلیلگر موسس��ه فیلیپ فیچرز، با 
اش��اره به نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو گفت: 
»اگر کمیته مواضع غیرمنتظ��ره ای در طرفداری از 
افزای��ش نرخ بهره بگیرد، کاه��ش قابل توجه دوباره  
)قیم��ت ط��ال( می تواند متحم��ل باش��د.« پس از 
آمارهای قوی پیاپی از بازار کار آمریکا، این احتمال 
قوت گرفته اس��ت که ف��درال رزرو در ماه ژوئن نرخ 

بهره را افزایش دهد. 
با مطرح ش��دن احتمال افزایش نرخ بهره، ارزش 
دالر ب��اال رفته و در برابر ارزه��ای معتبر جهانی، به 
نزدیکی باالترین رقم 12 سال گذشته رسیده است. 
تقوی��ت ارزش دالر ب��ه جذابیت ب��ازار طال برای 
س��رمایه گذاری آس��یب می زن��د و فل��ز زرد را برای 

دارندگان سایر ارزها گران تر می سازد. 

جزر و مد ۱00 تومانی دالر
دال روز یکش��نبه با وجود نوس��ان 100 تومانی، با 
10 تومان کاهش نس��بت به قیمت نهایی روز شنبه 

روی قیمت 3245 تومان ایستاد. 
ش��اخص ب��ازار ارز روز یکش��نبه افت و خیزهایی 
کم مانن��د را تجربه کرد  اما درنهای��ت با 10 تومان 
کاهش نسبت به قیمت نهایی روز شنبه روی قیمت 
3245 تومان ایس��تاد.  دالر روز یکشنبه هم قیمت 
3185 توم��ان را ب��رای خود ثبت ک��رد و هم بهای 
3285 تومان را تجربه کرد.  این نوسان 100 تومانی 
ناش��ی از عوامل کاهش��ی  »روند نزولی« و »هراس 
از افت بیش��تر قیمت ها« و عوامل افزایشی »تشدید 
معام��الت فردایی« و  »نوس��ان گیری« رخ داد.  به 
این ترتی��ب بازار با تلطیف تاثی��ر »خوش بینی های 

هسته ای« در انتظار اخبار جدی تری است. 

 تعطیلی 588 طالفروشی
از ابتدای سال

رییس اتحادیه کش��وری طال و جواهر در تش��ریح 
چرایی کاهش قیمت طال و سکه طی روزهای پایانی 
سال 93 گفت:  هم اکنون بازار طال و جواهر در رکود 

کامل و حالت بحرانی به سر می برد. 
محمد کش��تی آرای، در ارتباط با عوامل تاثیر گذار در 
کاهش قیمت طال و س��که در بازار داخلی اظهار داشت:  
کاهش قیمت ارز دلیل اصلی کاهش قیمت طال و سکه 
در بازار است چراکه قیمت جهانی تغییری نکرده و دلیل 
اصلی به نوسانات ارزی مربوط می شود.  وی با بیان اینکه 
خریدوف��روش طال و جواه��ر در بازار راکد اس��ت، افزود:  
هم اکنون در بازار کسی طال و جواهر نمی خرد و از همین 

رو بازار به شدت راکد و بحرانی است.
رییس اتحادیه کش��وری طال و جواهر ضمن اشاره به 
اینکه هم اکنون در بازار تولید و مصرف نداریم، تصریح کرد:  
طی یک س��ال گذشته بسیاری از کارگاه های طال سازی 
تعطیل شده و کاسبی در این بخش عمال خوابیده است. 
کش��تی آرای همچنین گفت:  از ابتدای سال تا امروز 
588 طالفروشی تعطیل شده اند که دلیل اصلی آن هم 
راکد ب��ودن بازار اس��ت چراکه از نظ��ر اقتصادی این 

فعالیت صرفه ندارد. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر ۳,2۶0 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,260 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

 932,500تومان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در بازار آزاد 3,525 تومان و هر پوند نیز با 

4,900 تومان قیمت خورد. 
همچنی��ن هر نیم س��که 522,000 تومان و هر ربع 
س��که 277,000 تومان فروخته ش��د. هر س��که یک 
گرم��ی 185,000 تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم 

طالی 18 عیار 93,522 تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال در بازارهای جهانی 11,634 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,260   دالر آمریکا

3,525یورو اروپا

4,917پوند انگلیس

899درهم امارات

1,305لیر ترکیه

550یوان چین

27 ین ژاپن

2,661دالر کانادا

3,330فرانک سوییس

11,050دینار کویت

890      ریال عربستان

2,700دینار عراق

56  روپیه هند

960رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

925,000سکه  بهار آزادی

932,500  سکه طرح جدید

523,000  سکه نیم  بهار آزادی

278,000سکه ربع بهار آزادی

185,000سکه گرمی

11,634 اونس طال

405,500مثقال طال

93,522هر گرم طالی 81 عیار

 اعالم اسامی برندگان طرح
»کدام بانک هستیم« بانک پاسارگاد

 بانک پاسارگاد ضمن تشکر از هموطنانی که بانک پاسارگاد 
را به عنوان بانک توانا انتخاب کردند، اسامی برندگان این طرح را 
به قید قرعه، اعالم کرد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد 
براس��اس این خبر، در این طرح 100 نفر به قید قرعه انتخاب 
شدند که به 10 نفر اول، 20 نفر دوم و 70 نفر سوم به ترتیب 
مبل��غ 10، 5 و یک میلیون ریال به عن��وان هدیه تعلق گرفته 
است. گفتنی است، بانک پاس��ارگاد در طرحی ضمن رونمایی 
از ش��عار »توانایی ما در دانایی ماس��ت« بدون ذکر نام بانک، از 
هم میهنان گرامی درخواست کرده بود نام بانک را حدس بزنند. 
هم میهنان گرامی می توانند برای اطالع از اسامی برندگان این 
طرح به سایت بانک پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir مراجعه 

کنند. 

ساعات کار شعب بانک گردشگری 
در نوروز اعالم شد

 به منظور رفاه حال مش��تریان گرامی و تس��هیل در 
خدمت رسانی به مش��تریان گرامی در ایام نوروز ساعت 
کار تمامی ش��عب در تهران و شهرستان ها اعالم شد. به 
گزارش »اخبار بانک«، بنا به این گزارش تمامی ش��عب 
بانک گردش��گری از تاریخ 16 تا 28 اسفند تا ساعت 18 
مشغول خدمت رسانی به مشتریان هستند. عالوه بر این 
شعب بانک در روز دوم و سوم فروردین ماه سال 94 نیز 
از ساعت 9 تا 13 آماده ارائه خدمات به مشتریان هستند. 

دکترهمتی: 
تقدیر از ایثارگران، باعث افتخار 

مسئوالن است
مدیرعامل بانک مل��ی ایران در جمع نماین��دگان خانواده 
معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران بانک، با تقدیر از فداکاری های 
ایثارگران برای اعتالی نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران 
تاکید کرد: خدمت به جامعه ایثارگران افتخار مسئوالن کشور 
اس��ت. به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی، دکتر عبدالناصر 
همت��ی با تش��ریح اقدامات انجام ش��ده درخص��وص اصالح 
ساختارهای بانک و همچنین بهبود مسائل معیشتی کارکنان 
به ویژه ایثارگران ابراز داشت: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت 
بانک ملی ایران نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است و این 
شرایط باعث می شود بتوان گام های موثرتری جهت رفاه حال 

همکاران برداشت. 

بانک صنعت و معدن ٧ میلیارد دالر 
برای طرح های صنعتی اعتبار باز کرد

 به گزارش اخبار پولی مالی، علی اش��رف افخمی، رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت 
نزدیک شدن سال جدید در جمع سرپرستی های استان های 
کش��ور حضور یافت و ب��ا اعالم مطلب ب��اال افزایش میزان 
اختی��ارات را اولویت نخس��ت این بانک بر ش��مرد و گفت: 
این بانک در س��ال 1393 مبلغ 7 میلیارد دالر اعتبار برای 

طرح های صنعتی کشور گشایش کرده است. 

معاون بانک  مرکزی اعالم کرد 

رشد اقتصادی واقعا محقق شد

اصغر قاسمی
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رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه: 
مالیات ها عادالنه

 دریافت نمی شوند

 اگ��ر همه فع��االن ح��وزه کامپیوت��ر به صورت 
عادالن��ه مالیات پرداخت کنند این صنف مش��کل 
چندان��ی با پرداخت 22 درص��دی مالیات مصوب 

ندارد. 
مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران 
رایان��ه درگفت وگو با »فرصت ام��روز« اظهار کرد:  
هم��ه صنوف ب��ا افزایش مالیات مش��کل دارند اما 
بای��د به قان��ون احترام گذاش��ت و آن را پرداخت 

کرد. 
وی افزود: متاس��فانه ای��ن مقدار بای��د به صورت 
عادالنه پرداخت ش��ود و از همه فعاالن مالیات اخذ 
شود نه اینکه از برخی دریافت شود و بعضی دیگر از 

بار پرداخت آن شانه خالی کنند. 
میرمه��دی گفت:  ما معتقدی��م به عنوان مثال 
اگ��ر در ته��ران 10 هزار پرون��ده مالیاتی داریم 
ای��ن رق��م باید به 50 هزار برس��د چ��را که این 
تع��داد در صنف رایانه مش��غول به کار هس��تند 
و م��ا نبای��د ت��اوان آن کس��انی را ک��ه مالیات 

نمی دهند، پرداخت کنیم. 
وی اظه��ار کرد: مغ��ازه داران فع��ال در بازار 
ش��فاف عمل می کنن��د و نمی توانند از پرداخت 
مالی��ات ف��رار کنند اما برخ��ی واحد های صنفی 
هس��تند که در دفاتر و حت��ی در خانه ها فعالیت 
دارن��د که متاس��فانه در س��ال های اخیر بس��یار 
زیاد ش��ده اند و به راحتی از مالیات فرار می کنند 

و این بی انصافی است. 

میرمهدی افزود:  متاس��فانه فرار مالیاتی در بخش 
واردات نیز مشاهده می شود و واردکنندگانی هستند 
که بدون پرداخت گمرکی و س��ایر هزینه ها و حتی 
توس��ط کارت بازرگانی دیگران اقدام به واردات کاال 
می کنند که این تخلف بزرگی اس��ت و ظلمی است 

که به همه می شود. 
وی ادامه داد:  متاسفانه مسئوالن و بازرسان امور 
مالیاتی فشار را بیش��تر به کسانی وارد می کنند که 
اظهارنامه ه��ای مالیاتی را پر می کنند و از کس��انی 
که به راحت��ی از پرداخت مالیات فرار می کنند غافل 
شده اند. رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه با اشاره 
به مش��کالتی که برای برخ��ی از پرداخت کنندگان 
مالی��ات صنف رایانه به وجود آمده اس��ت گفت:  با 
جلس��ه ای که با مس��ئوالن ام��ور اداری داش��تیم و 
صحبت هایی که ردوبدل ش��ده است قرار بر آن شد 
پرون��ده آنها مجددا بازنگری ش��ود تا س��هم خود از 

مالیات را پرداخت کنند. 
وی تاکید کرد:  برخالف برخی اصناف که حاشیه 
س��ود ثابت دارند،  در صنف IT حاشیه سود بسیار 
کم و رقابت بین فعاالن بازار ش��دید اس��ت.  کسبه 
با این درصد س��ود پایین، توان پرداخت هزینه های 

بسیار بیمه و مالیات را ندارند.  
ای��ن درحال��ی اس��ت که بح��ث مالی��ات یکی از 
مهم ترین مس��ئله های صنف رایانه اس��ت و یکی از 
موضوعات��ی که گروه های مختل��ف صنفی در حوزه 
کامپیوتر نس��بت به برخی از بخش های آن ایراداتی 
گرفته اند. بحثی که تم��ام اعضای صنف به اجرای 
درس��ت و عادالنه آن معتقدند و می گویند مالیات 
ح��ق دولت اس��ت و همه م��ا باید باب��ت خدماتی 
ک��ه دریافت می کنیم مالی��ات بپردازیم، اما برخی 
اوق��ات ش��یوه های محاس��به و پرداخ��ت بس��یار 
س��ختگیرانه و غیرعادالنه اس��ت ک��ه این موضوع 
موجبات گالیه گروه های گوناگون صنف کامپیوتر 

را فراهم آورده است.  
گروه��ی نیز نس��بت ب��ه ع��دم ش��فافیت بحث 

معافیت های مالیاتی انتقادهایی دارند.  

 1500 مورد
اصالحات گمرکی

مس��عود کرباس��یان در رابطه ب��ا خدمات گمرك 
در ایام نوروز گفت: »در راس��تای ایجاد تس��هیالت 
و رضای��ت از خدم��ات گمرکی، گمرکات مس��افری 
سراسر کش��ور به صورت ش��بانه روزی خدمات ارائه 
می کنند.« رییس کل گمرك تصریح کرد: »گمرکات 
بندری کش��ور نیز برای ترخیص کاالهای اساسی در 
ایام تعطی��الت عید نوروز خدم��ات گمرکی را ارائه 
می کنن��د و س��ایر گمرکات کش��ور نیز با اس��تقرار 
کش��یك نس��بت به ترخیص کاالها اق��دام خواهند 
ک��رد.« کرباس��یان در بخش دیگ��ری از توضیحات 
خود درباره اصالحات انجام ش��ده در کتاب مقررات 
صادرات و واردات ضمن تشکر و قدردانی از زحمات 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت تصری��ح ک��رد: 
»ش��خص آقای نعمت زاده تالش های بس��یار زیادی 
برای تس��هیل فرآیند بررس��ی تعرفه های س��ال 94 
صورت داد تا هر چه س��ریع تر این سند تجاری برای 

بهره برداری ذی نفعان آماده شود.«
وی افزود: »در س��ال گذش��ته گمرك در راستای 
افزای��ش ش��فافیت در اج��رای مق��ررات تجاری و 
حمایت از تولیدکنندگان و اجرای کنوانس��یون های 
بین المللی با پیش��نهاد حدود 1500 مورد اصالحی 
در کت��اب مقررات صادرات و واردات به کمیس��یون 
م��اده ی��ك و وزرای صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و 
جهادکش��اورزی، ریی��س س��ازمان اس��تاندارد و با 
تش��کیل جلس��ات فوق العاده کارشناسی موضوع به 

شکل شایسته بررسی شد.«
ریی��س کل گم��رك متذک��ر ش��د: »95 درص��د 
اصالحات در موعد مقرر و در فروردین 93 به صورت 
چاپ ش��ده در اختی��ار تج��ار و تولیدکنندگان قرار 
گرفت.« کرباس��یان در ادامه توضیحات خود گفت: 
»امس��ال نیز بنا به وظیفه ذات��ی گمرك برای انجام 
رس��الت مهم ب��رای کنترل دقیق، س��ریع و صحیح 
در مرزها و حمایت از تولیدکنندگان و در راس��تای 
ض��رورت اجرای فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری و 
اقتصاد مقاومتی، حدود 257 پیش��نهاد اصالحی به 
کمیس��یون ماده یك و وزارتخانه ه��ای مرتبط ارائه 

شد.«
وی ادامه داد: »در همان روزهای نخس��ت کلیات 
همه پیشنهادات مورد پذیرش و تصویب کمیته های 
کمیس��یون ماده یك قرار گرفت و با ارتباط مثبت و 
خوبی که با وزارتخانه ها و س��ازمان ها به ویژه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انجام ش��د، روند جلسات با 

کارشناسی ادامه پیدا کرد.«

عیدی همراه اول به مناسبت سال نو
همراه اول به مناسبت آغاز سال جدید، به تمامی 

مشترکان خود عیدی می دهد.
ب��ه گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات 
س��یار، به مناس��بت آغاز بهار طبیعت و عید نوروز، 
همراه اول به تمامی مش��ترکان دائم��ی و اعتباری 

خود در پنج مبلغ متفاوت عیدی می دهد.
در ط��رح نوروزی همراه اول ک��ه از یکم فروردین 
تا پای��ان روز 13 فروردین 94 اجرا می ش��ود، برای 
تمامی مشترکان دائمی و اعتباری، پس از ثبت نام، 
یکی از پنج مبلغ در نظر گرفته شده کامال به صورت 
تصادفی فعال می شود. این گزارش می افزاید: همراه 
اولی ها می توانند در بازه زمانی اعالم ش��ده، در این 
طرح به صورت رایگان ثبت نام کرده و از عیدی اپراتور 
اول که به صورت اعتبار داخل ش��بکه )همراه اول و 
تلفن ثابت( در نظر گرفته ش��ده، بهره مند شوند.این 
عیدی به صورت اعتبار داخل ش��بکه بوده و مشترك 
می تواند برای مکالمه )داخل شبکه(، پیامك )داخل 
ش��بکه( و اینترنت از آن استفاده کند. بدیهی است 
خرید سایر بسته ها یا استفاده از سرویس های ارزش 
افزوده، تماس های رومین��گ و خارجه با این اعتبار 

امکان پذیر نیست.
گفتنی اس��ت ثبت نام و دریافت بس��ته تنها برای 

یك بار و فقط در ایام نوروز امکان پذیر است.
مش��ترکان هم��راه اول جه��ت کس��ب اطالعات 
بیش��تر در خصوص این ط��رح و اطالع از روش های 
فعال سازی می توانند از ابتدای سال جاری به پرتال 

همراه اول به نشانیwww.mci.ir  مراجعه کنند.

اصناف  فراکس��یون  اعضای 
مجلس در نشس��تی صمیمی 
ب��ا رییس اتاق اصن��اف ایران 
ب��ه بحث و بررس��ی چالش  ها 
و مش��کالت پیش روی اصناف 

پرداختند. 
به گ��زارش خبرنگار اصناف 
ایران، شهباز حسن پور، رییس 
در  مجلس  اصناف  فراکسیون 
این دیدار با تاکید بر ضرورت 
حض��ور اصن��اف در تدوی��ن 
برنامه توسعه ششم، از بررسی 
مجدد قانون مالیات بر ارزش 
افزوده در سال 94 خبر داد. 

وی ب��ا بیان اینک��ه باید به 
جای��گاه اصن��اف در تدوی��ن 
توجه  توس��عه  برنامه شش��م 
ویژه ش��ود، ادامه داد: با توجه 
به نق��ش مه��م اصن��اف در 
مقرر ش��د،  اقتص��اد کش��ور 
اصن��اف  مرک��زی  ش��ورای 
با  تخصص��ی  نشس��ت  ی��ك 
برنامه توسعه  دست اندرکاران 
شش��م در مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام و همچنین 
ب��ا ریاس��ت مجلس ش��ورای 
اس��المی و تدوین کنن��دگان 
برنامه ششم توسعه در دولت 

داشته باشد. 
اصناف  فراکس��یون  رییس 
مجل��س اظهار ک��رد: اعضای 
مجلس  اصن��اف  فراکس��یون 
معتقدند ک��ه بازرگانی داخلی 
و قیمت گذاری باید به اصناف 
واگذار ش��ود و وزارت صنعت 
و معدن و تج��ارت به وظیفه 
خ��ود در بازرگان��ی خارجی و 

صادرات بپردازد. 
ش��د:  متذک��ر  حس��ن پور 
وضعیتی که ام��روز دولت در 
قبال اصناف ایج��اد کرده در 
هیچ کجای دنیا باب نیس��ت، 
دول��ت  کش��وری  هی��چ   در 
خ��ود را درگی��ر توزیع مرغ و 
قیمت گ��ذاری ن��ان نمی کند، 
اینه��ا ام��وری اس��ت ک��ه به 
اصناف هر کش��وری س��پرده 
می ش��ود، در هیچ کشور دنیا 
دول��ت تا ای��ن ح��د در امور 

اصناف دخالت ندارد. 
وی تاکی��د ک��رد: اصناف با 
توانایی و پتانس��یلی که دارند 
قادرند نقش خود را در اجرای 

قانون به خوبی انجام دهند. 
برنام��ه  عض��و کمیس��یون 
و بودج��ه مجل��س همچنین 
در م��ورد قان��ون مالی��ات بر 
ارزش اف��زوده گف��ت: با توجه 
به ش��فاف نبودن ای��ن قانون 
مقرر ش��ده است در سال 94 
قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مجددا مورد بررسی قرار گیرد 
آن  روی  الزم  اصالح��ات  و 

انجام شود. 
موضوع  گف��ت:  حس��ن پور 
جهت  صنوف  توانمندس��ازی 
حضور آنها در عرصه صادرات 
نیز م��ورد توجه فراکس��یون 

اصناف قرار دارد. 
اینکه  با بیان  وی همچنین 
اصن��اف در بحث آم��وزش با 
مش��کالتی مواج��ه هس��تند، 
گفت: ات��اق اصناف ایران باید 
در حوزه آموزش فعال تر عمل 

کند. 
این نماینده مجلس با بیان 
اینکه نظام توزیع مذموم واقع 
شده است، گفت: باید با توجه 
و  کالنش��هرها  ظرفی��ت  ب��ه 
نیازهای مردم به فکر توس��عه 
مجتمع ه��ای تج��اری ب��رای 
تامین نیازهای مردم با کمك 

شبکه توزیع باشیم. 
ش��بکه  ک��رد:  تاکی��د  وی 
توزی��ع می توان��د در توس��عه 
در  تج��اری  مجتمع ه��ای 
کالنش��هرها نقش بیشتری را 

بر عهده گیرد. 
ارس��الن  همچنی��ن 
فتحی پور، رییس کمیس��یون 
اقتصادی مجل��س نیز که در 
این نشس��ت حضور داش��ت، 
اظه��ار ک��رد: همان ط��ور که 
ریی��س ات��اق اصن��اف ایران 
گف��ت، ق��درت خری��د مردم 
پایین آم��ده، بنابراین ما باید 
تس��هیالت و امکانات��ی را هم 
ب��رای تولیدکننده و هم برای 
مصرف کننده در نظر بگیریم. 

وی تاکید ک��رد: برای آنکه 
ب��ازار بتواند درآمدزایی کند و 
م��ردم نیز نیازش��ان را تامین 
کنند باید تس��هیالتی را برای 
خری��داران فراه��م آورد و به 
دنبال راهی بود تا قیمت تمام 
ش��ده کاال ب��رای تولیدکننده 

مناسب تر محاسبه شود. 
اقتصادی  کمیسیون  رییس 
مجلس گف��ت: قاچ��اق کاال، 
تعرفه ه��ا و قیمت تمام ش��ده 
از  را  رقاب��ت  ام��کان  کاال 
تولیدکنن��ده ایران��ی گرفت��ه 

است. 
وی تصریح کرد: کمیسیون 
اقتصادی مجلس این آمادگی 
را دارد تا با کمك اتاق اصناف 
ای��ران قوانین را اصالح کند تا 
م��ردم از س��رگردانی درآیند، 
بای��د کاری کنی��م ک��ه ه��م 
تولیدکننده س��ود ببرد و هم 
ح��ق و حق��وق مصرف کننده 
رعایت ش��ود، باید به س��مت 
شفاف سازی معامالت اقتصادی 
رف��ت، ورودی و خروجی های 
مالی بای��د در اقتص��اد ایران 

مشخص شود. 
واگ��ذاری  ب��ر  فتحی پ��ور 
قیمت گذاری به اصناف تاکید 
کرد و ادامه داد: دخالت دولت 
در برخ��ی ام��ور ب��رای نظام 
هزین��ه دارد، نمون��ه اخیر آن 
ه��م در بح��ث قیمت گذاری 

نان بود. 
موسوی الرگانی، دیگر عضو 
فراکسیون اصناف مجلس نیز 
در ای��ن دیدار با بی��ان اینکه 
آمارهایی که در مورد کاهش 
نرخ تورم اعالم می ش��ود برای 
مردم ملموس نیس��ت، گفت: 
درآمد قش��ر متوس��ط جامعه 
به اندازه ای نیس��ت که بتوان 
کاه��ش ت��ورم را لم��س کرد 
و از طرف��ی ش��اهد افزای��ش 
قیمت نان و مرغ نیز هستند. 
بپذیرند  نمی توانن��د  بنابراین 

که تورم کاهش یافته است. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اجرای 
صحیح قانون مالیات بر ارزش 
اف��زوده گفت: زمین��ه اجرای 
این قانون به درس��تی فراهم 
نش��ده بود، درصدی که االن 
در مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 
گرفت��ه می ش��ود باید کاهش 

پیدا کند. 
موس��وی الرگان��ی تصریح 
کرد: درست است که کسری 
بودجه بای��د از طریق مالیات 
تامین ش��ود، ام��ا اکنون این 
قانون درس��ت اجرا نمی شود، 

مالی��ات  مصرف کنن��ده  االن 
مضاعف پرداخت می کند. 

عض��و  عزی��زی  قاس��م 
مجلس  اصن��اف  فراکس��یون 
نی��ز در ادام��ه این دی��دار با 
بیان اینکه متاس��فانه اشتغال 
و مش��اغل را تنه��ا در صنایع 
ب��زرگ تعریف کرده اند، گفت: 
برای کسانی که به دنبال کار 
هستند این انتظار ایجاد شده 
ک��ه تنها در صنای��ع بزرگ به 

دنبال کار باشند. 
وی ب��ا یی��ان اینک��ه ای��ن 
فرهنگ باید تغییر کند، ادامه 
داد: کش��ورهایی که مشکالت 
اقتصادی داش��تند با تکیه بر 
بنگاه ه��ای کوچ��ك وضعیت 
اقتصادی خود را س��اماندهی 
کردند و با برنامه ریزی مناسب 
توانس��تند هم مشکل اشتغال 
را حل کنند ه��م تولید را در 

سطح کالن حمایت کنند. 
قاسمی با بیان اینکه اصناف 
را تنه��ا در توزی��ع می بینند 
و تولی��د دی��ده نمی ش��ود، از 
نحوه اج��رای قان��ون مالیات 
بر ارزش اف��زوده انتقاد کرد و 
گفت: مالیات بر ارزش افزوده 
برای عده ای دکان شده است. 
ارزش  ب��ر  مالی��ات  ع��ده ای 
افزوده را از مردم می گیرند اما 
به دولت پرداخت نمی کنند و 
عده ای دیگر که اجازه دریافت 
ندارند مجبور به پرداخت این 

مالیات به دولت می شوند. 
دیگر عضو  باق��ری،  محمد 
در  نیز  اصن��اف  فراکس��یون 
بر س��اماندهی  نشس��ت  این 
ب��دون  صنف��ی  واحده��ای 
آم��وزش  بح��ث  و  پروان��ه 
اصن��اف تاکید ک��رد و گفت: 
ام��ری  اصن��اف  آم��وزش 
ضروری اس��ت ک��ه می تواند 
در کاهش برخی تخلفات که 
قوانین  از  ناآگاهی  از  ناش��ی 

است، راهگشا باشد. 
وی همچنی��ن نس��بت ب��ه 
افزایش ربا هشدار داد و گفت: 
ربا ب��ازار را تهدید می کند، با 
عناوین مختلف که عرف شده 
ربا صورت می گیرد، امیدواریم 
مس��ئوالن ذی رب��ط در ای��ن 

زمینه تدابیری بیندیشند. 

عل��ی فاضلی، ریی��س اتاق 
اصن��اف ای��ران نی��ز در ای��ن 
دیدار با بیان اینکه اصناف در 
بازرگان��ی داخلی حرف اول را 
می زنند، گفت: س��ازمان یافته 
نبودن برخی واحدهای صنفی 
موج��ب سوء اس��تفاده بعضی 
اف��راد می ش��ود که ای��ن در 
نهایت به کشور صدمه می زند. 
متاس��فانه یکس��ری از عوامل 
تا  دست به دس��ت ه��م دادند 
از وضعی��ت واحدهای صنفی 
بدون پروانه سوء استفاده شود. 
وی گفت: برای س��اماندهی 
واحده��ای صنفی ب��ه کمك 

دولت نیاز داریم. 
فاضل��ی در ادام��ه ب��ا بیان 
اینک��ه ق��درت خری��د مردم 
نس��بت به گذش��ته کم شده 
اس��ت، گفت: با وج��ود اینکه 
اصناف امس��ال 390نمایشگاه 
در کل کش��ور برگ��زار کردند 
و م��ردم نیز اس��تقبال زیادی 
کرده و تراکم جمعیت بس��یار 
زیاد اما میزان خرید بسیار کم 
بود و این نشان می دهد قدرت 
خرید مردم با توجه به میزان 

درآمدشان کم شده است. 
ریی��س اتاق اصن��اف ایران 
ب��ا بی��ان اینکه کااله��ا گران 
نیس��ت، ادامه داد: نمایندگان 
ب��ه خوب��ی می دانند  مجلس 
ک��ه هزینه های ج��اری مانند 
هزین��ه آب و ب��رق و گاز که 
افزایش چندین برابری داشته 
در قیم��ت تم��ام ش��ده کاال 
تاثیر مس��تقیم دارد و موجب 
افزایش قیمت تمام شده کاال 

می شود. 
فاضلی با بیان اینکه اصناف 
ب��ه کم��ك مجل��س نیازمند 
هستند، اظهار کرد: امیدواریم 
مجلس  اصن��اف  فراکس��یون 
پیگیر حل مش��کالت اصناف 
باش��د و امیدواریم سال آینده 
س��ال پر خی��ر و برکتی برای 

ملت ایران باشد. 
مذاک��رات  در  گف��ت:  وی 
هسته ای توافق نامه امضا شود 
یا نش��ود سال آینده ما مکلف 
به تالش بیشتر هستیم و باید 
مقاومتی  اقتص��اد  به س��مت 

پیش برویم. 

اصناف در دیدار با نمایندگان مجلس مطالبه کردند

اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

گمرکمالیات

ارتباطات

محمد ممتازپور



ب��ا افزای��ش هر چه بیش��تر 
جمعی��ت کالنش��هرها و حتی 
اط��راف آنه��ا بازار خرید ویال و 
زمین در فواصل نس��بتا کوتاه 
از ش��هر محل زندگی بیش از 

پیش داغ شد. 
بسیاری از افراد پایتخت نشین 
پس از آنکه اطراف تهران مثل 
پردی��س و ک��رج و... ممل��و از 
جمعیت شدند،  بیشتر به این 
فک��ر افتادند تا در ش��هرهای 
شمالی خوش آب و هوا که به 
ته��ران نزدیک ترند یا حتی در 
اس��تان های شمالی کشور ویال 
و زمی��ن خریداری کنند تا در 
زمان اس��تراحت مامنی دنج و 
کم س��ر وصدا برای استراحت 
داغ  باش��ند.  داش��ته  خ��ود 
ش��دن تب خرید ویال و زمین 
سبب ش��د تا به همین نسبت 
فروش��ندگان ویال و زمین نیز، 
هم از نظر تعداد، بیشتر شوند 
و هم تبلیغات خود را در سطح 
ش��هرها گسترده تر کنند. البته 
خری��د وی��ال آنقدرها س��خت 
نیس��ت و بس��تگی به این دارد 
ک��ه وی��ال در کدام منطقه قرار 
داش��ته باشد و متراژش چقدر 

باشد.
برخ��ی ش��هرك ها و مناطق 
ش��مالی کش��ور هس��تند که 
قیمت ویالهای س��اخته شده 
در آن به شدت باالست و بعضا 
می توان دید هزینه ای که تنها 
در س��اخت این ویال ها ش��ده 
ش��اید از قیم��ت 90 درصد از 
منازل مس��کونی داخل شهری 
مثل تهران هم بیشتر باشد اما 
خب خریداران این ویالها قشر 
مش��خصی از جامعه هستند و 
کمتر مش��کالتی در این زمینه 

برای آنها ایجاد می شود.
در روی دیگ��ر س��که ام��ا 
ویالهای��ی هس��تند ک��ه ب��ا 
 100 ح��دود  قیمت ه��ای 
میلی��ون تومان نی��ز می توان 
آنها را خریداری کرد. به گفته 
مشاوران امالك و ویالدارهای 
ش��هرهای ش��مالی،  افزای��ش 
قیمت ملک و امالك در تهران 
س��ال های  در  و کالنش��هرها 
گذش��ته کمی از سرمایه افراد 
را به س��مت ویالهای ش��مالی 
هدای��ت کرد. پ��س از چندی 

ام��ا ب��ا جاری ش��دن پ��ول به 
این مناطق ویالس��ازی نیز اوج 
گرف��ت و قیمت های ویالهای 
شمالی هم خود را باال کشیدند 
و این افزایش قیمت در محله ها 
و ش��هرك های لوکس نش��ین 
بیش��تر ب��ه چش��م می آم��د. 
در ای��ن می��ان پیش��نهادهای 
وسوسه کننده ای با قیمت های 
بس��یار عالی و ش��رایط بسیار 
خوب به مشتریان نیز می شود 
ک��ه بعضا این پیش��نهادها به 
هم��ان ش��کل ظاه��ری اولیه 

خوب نیستند. 
بس��یاری از این پیشنهادها 
ش��رایطی دارند ک��ه ابتدا فرد 
به آنها توجه نمی کند و همین 
امر س��بب می ش��ود ت��ا بعدها 
مشکالت زیادی سر راه او قرار 
گیرد. یکی از مش��کالت برخی 
از این زمین ها و ویالها منطقه 
پرت و دورافتاده آنهاس��ت که 
ابتدا ف��رد فکر می کند منطقه 
خوب��ی را خری��داری کرده اما 
در ادامه مش��کالتی نظیر عدم 
دسترس��ی به امکان��ات اولیه 
باعث ایجاد مشکل خواهد شد.

برخ��ی  دیگ��ر  س��وی  از 
افراد س��ودجو با نش��ان دادن 

زمین های خوب در یک منطقه 
و استفاده از ناآشنایی افراد به 
اس��م مناطق محلی زمین های 
بس��یار کم قیم��ت و غیر قابل 
خری��داران  ب��ه  را  اس��تفاده 
می فروش��ند و خری��دار زمانی 
متوج��ه این موضوع می ش��ود 
ک��ه دیگ��ر کار از کار گذش��ته 
و خبری از فروش��نده نیس��ت 
ام��ا یک��ی دیگر از مش��کالتی 
ک��ه خری��داران زمی��ن و ویال 
در ش��هرهای شمالی کشور با 
آن مواجه می ش��وند این است 
ک��ه بس��یاری از زمین های��ی 
که به اس��م مس��کونی به افراد 
فروخت��ه می ش��وند در اص��ل 
کارب��ری کش��اورزی دارن��د و 
ارزش خاصی از نظر مس��کونی 
ویالیی نخواهند داش��ت اما در 
عی��ن ح��ال نزدیک ش��دن به 
تعطیالت نوروزی نیز احتمال 
ای��ن امر را افزایش می دهد که 
برخ��ی افراد س��ودجو اقدام به 
تص��رف غیرقانونی زمین های 
دولت��ی و منابع طبیعی کنند. 
همین امر وزیر راه و شهرسازی 
را ب��ر آن داش��ته اس��ت تا در 
نامه ای به دادس��تان کل کشور 
خواس��تار نظارت بیشتر بر این 

مناطق باشد. 
عب��اس آخوندی در این نامه 
با اش��اره به تعطیالت نوروزی 
طوالن��ی و کاه��ش نظارت ها،  
خواستار جلوگیری از اقدامات 
احتمال��ی متصرفی��ن،  اف��راد 
فرص��ت طل��ب و س��ودجو که 
مب��ادرت به تج��اوز به اراضی 
ملی و دولتی می کنند،  شد. 

وی تصریح کرد:  هر س��اله 
در آس��تانه تعطیالت نوروزی 
و مس��اعد بودن شرایط جوی،  
ب��ا وج��ود تعطی��الت طوالنی 
و کاه��ش نظ��ارت و حفاظت 
الزم،  اف��راد س��ودجو مبادرت 
به تجاوز به اراضی ملی و دولتی 
و تص��رف در آن می کنن��د. از 
س��وی دیگر این وزارتخانه در 
آس��تانه تعطی��الت نوروزی به 
خری��داران وی��ال و زمی��ن در 
شهرهای شمالی کشور هشدار 

داده است.
این وزارتخانه در اطالعیه ای 
اعالم کرده اس��ت:  »متاسفانه 
برخی افراد سودجو،  زمین های 
کش��اورزی  کارب��ری  دارای 
اس��تان های  در  به وی��ژه  را 
ش��مالی بدون مجوز از مراجع 
ذی ص��الح تفکیک می کنند و 

ب��ه معرض ف��روش می گذارند 
و حت��ی در م��واردی پ��س از 
س��اخت غیرقانون��ی وی��ال آن 
را می فروش��ند. ای��ن موضوع 
موج��ب ش��ده اس��ت بخ��ش 
آگهی ه��ای  از  قابل توجه��ی 
نش��ریات به ف��روش زمین ها و 
ویالهای فاقد اس��ناد مالکیت 
و مجوز س��اخت اختصاص یابد 
که وزارت راه و شهرس��ازی به 
هموطنان توصیه می کند دقت 
الزم را هن��گام خری��داری این 

امالك به کار گیرند. 
وزارت راه و شهرسازی در این 
زمینه استعالم از اداره کل راه و 
شهرس��ازی استان،  مشورت با 
مش��اور حقوقی و دیدن اسناد 
الزم ب��رای خرید زمین و ویال 
را توصیه کرده است. در همین 
زمینه پورشیرازی،  کارشناس 
مس��کن ب��ا انتق��اد از افزایش 
بی رویه جمعیت کالنش��هرها 
می گوی��د:  برخ��ی از ابرمردان 
ما انگار زورش��ان نمی رسد که 
ب��ر گروه ه��ای اجرایی نظارت 

قانونی داشته باشند.
ک��ه  اس��ت  معتق��د  وی 
ویالهای ش��مالی کش��ور این 
روزه��ا به عن��وان ی��ک مکان 
آرام��ش بخش ب��رای مردمی 
که در تهران هر روز ش��لوغی 
وآلودگ��ی را تحم��ل می کنند 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد 
ام��ا ای��ن وی��ال و زمین ها باید 
مث��ل مفاخ��ر تاریخ��ی ثبت 
ش��ده و تحت کنت��رل واقعی 
قانون��ی باش��ند ت��ا این گون��ه 
سوءاس��تفاده ها صورت نگیرد،  
درحالی ک��ه م��ا از ای��ن قضیه 

فاصله داریم.
پورشیرازی همچنین اعتقاد 
دارد که قوانین حاکم بر ایران از 
قوانین بسیاری از کشورها بهتر 
اس��ت  اما اجرا شدن سلیقه ای 
آن باعث بروز مشکل می شود. 
ب��ه این ترتی��ب می توان گفت 
که ایجاد سامانه خریدوفروش 
زمین و ویال در مناطق شمالی 
کش��ور حداقل کاری است که 
می توانند  مرب��وط  نهاده��ای 
در ای��ن زمین��ه انجام دهند تا 
تمامی معامالت در این مناطق 
از طریق این سامانه ثبت شده 
و اطالعات همه مناطق در آن 

وجود داشته باشد. 

هشدار به خریداران زمین و ویال در شمال

زمین خواران در کمین مسافران نوروزی
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تغییر کاربری باغات در محدوده 
شهرها ممنوع است

 دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری گفت: 
طبق قانون، باغات در محدوده ش��هرها نباید تغییر 
کاربری پیدا کنند و طبق طرح تفصیلی شهر تهران 
همه مکلفند فضای س��بز موجود در ش��هر تهران را 

حفظ کنند. 
به گزارش ایرنا، پیروز حناچی در جلس��ه شورای 
عالی شهرس��ازی و معماری گفت: محیط زیس��ت به 
همه انس��ان ها تعلق دارد و هم��ه باید در حفظ آن 
احساس مسئولیت داشته باشند و به همین مناسبت 
باید باغات و فضای س��بز مناطق موجود در غرب و 

شرق تهران با راهکارهای قانونی حفظ شود. 
وی افزود: صیانت از محیط زیست و باغات و فضای 
س��بز در محدوده شهرها اهمیت زیادی دارد و همه 
دستگاه های اجرایی مکلفند برای اجرای بیانات اخیر 
مقام معظم رهب��ری در حفظ منابع طبیعی اهتمام 

ویژه ای داشته باشند. 
حناچ��ی ادام��ه داد: تجرب��ه نش��ان داده اس��ت 
درصورتی که حفظ باغ ها در محدوده شهرها تثبیت 
نش��ود این پهنه ه��ا به س��رعت تخریب می ش��وند 
به ط��وری که پ��س از مدتی از باغات و فضای س��بز 

اثری باقی نمی ماند. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: تجربه نش��ان 
داده اس��ت تم��ام باغ��ات در محدوده ش��هرها که 
دارای مالکیت خصوصی هس��تند هم��واره در خطر 
از بین رفتن هس��تند و ب��رای جلوگیری از تخریب 
این فضاهای مس��تعد همه دس��تگاه های اجرایی به 
پشتوانه قوانین موجود باید از تخریب اراضی فضای 

سبز و باغات جلوگیری کنند. 
وی همچنین از امضای سند حفظ کاربری باغات 
در محدوده شهر تهران و دیگر شهرهای کشور خبر 
داد و گفت: با امضای این س��ند تمام دس��تگاه های 
ذی ربط در حوزه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی 
ملزم می شوند که تمام باغات و زمین های مستعد در 

محدوده شهرها را حفظ کنند. 
حناچ��ی با بیان اینکه در مقایس��ه با 10 س��ال 
گذش��ته تخریب باغات و فضای س��بز متاسفانه با 
سرعت بیشتری دنبال شده است، افزود: با امضای 
ای��ن س��ند حفظ باغات و فضای س��بز با س��رعت 
بیش��تری دنبال می ش��ود تا از تخریب فضای سبز 
در مناط��ق 21 و 22 ته��ران و ارتفاعات دربند و 
مناطق��ی در غرب و ش��رق تهران ب��ا برنامه ریزی 

مناسب پیشگیری شود. 
رییس شورای شهر تهران نیز در این جلسه اظهار 
داش��ت: برای خرید باغات و فضای سبز در محدوده 
ش��هر تهران به اعتبارات زیادی نیازمندیم تا بتوانیم 

فضای سبز موجود شهر تهران را حفظ کنیم. 
مهدی چمران افزود: در س��ال گذشته شهرداری 
تهران موفق ش��د هفت باغ را خریداری کند تا آنها 
را به فضای س��بز، پارك و بوس��تان تبدیل کند. وی 
تصریح کرد: در تمام باغات و فضای سبز در محدوده 
ش��هر تهران مق��رر اس��ت در صورت ساخت و س��از 
70 درص��د آنها حفظ ش��ود و تنها در 30 درصد این 

اراضی ساخت و ساز انجام شود. 
رییس ش��ورای ش��هر تهران با بی��ان اینکه پیرو 
بیان��ات اخیر مقام معظم رهب��ری تمام زمین های 
موردنظر در ش��رق ته��ران در اختیار ش��هرداری 
تهران قرار گرفته اس��ت، اظهار داشت: تمامی این 
مناطق قرار اس��ت در 13 فروردین امسال توسط 
مردم مورد اس��تفاده ق��رار گیرد و بی��ش از هزار 
هکت��ار فضای س��بز در این منطقه به ش��هرداری 

تهران واگذار ش��ده اس��ت. 
وی ب��ر نق��ش ق��وه قضایی��ه در حف��ظ باغات و 
جلوگیری از تخریب فضای س��بز در محدوده ش��هر 
تهران تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از تخریب 
باغات و فضای س��بز در مناطق مختلف شهر تهران 

قوه قضاییه باید اهتمام ویژه ای داشته باشد. 

برخورد با تراکم خواری در پایتخت
 عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
ته��ران گفت: باید با فروش پ��الك، تغییر کاربری و 
افزایش طبق��ات که به نوعی تراکم خواری در ش��هر 

محسوب می شود، برخورد شود. 
ب��ه گ��زارش مهر، اقبال ش��اکری با اش��اره دیدار 
مق��ام معظم رهبری و س��خنان ایش��ان درخصوص 
پدیده زمین خ��واری و کوه خواری گفت: آنچه که ما 
بیشتر در ش��هرداری ها با آن روبه رو هستیم، تغییر 
کاربری زمین هاس��ت. تغییر کاربری فضای س��بز به 
مجتمع ه��ای تجاری و اداری. در واقع تغییر کاربری 
در شهر معادل زمینخواری در حومه و منابع طبیعی 

است. 
وی افزود: متاس��فانه در شهر تهران تغییر کاربری 
رخ می ده��د و بعضا ای��ن کار قانونی ی��ا غیرقانونی 
صورت می گی��رد که وظیفه م��ا ورود جدی به این 
مسئله است. باید سامانه ای ایجاد کنیم تا جلوی این 
تغییر کاربری ها گرفته ش��ود و طبق تاکیدات مقام 
معظم رهبری باید با تغیی��ر کاربری و زمین خواری 

به شدت و بدون اغماض برخورد شود. 
ش��اکری تصریح کرد: اگر در س��طح ش��هر تهران 
ف��روش پ��الك، تغییر کارب��ری و افزای��ش طبقات 
که نوعی تراکم خواری اس��ت، اتف��اق می افتد، باید 
قاطعانه برخورد شود و به شدت مقابله کرد. رسیدگی 
به این موضوع و رف��ع دغدغه مقام معظم رهبری و 

مردم برعهده شورای شهر است. 

محدودیت ترافیکی پرترددترین 
جاده  ها تا ۱6 فروردین ۹۴ 

ترافیک��ی  محدودیت  ه��ای  ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 
پرترافیک ترین جاده های کش��ور و جاده های اصلی از 27 

اسفند 93 تا 1۶ فروردین 9۴ اعالم شد. 
 عبور و مرور انواع موتورس��یکلت در ای��ام اجرای طرح 
ن��وروزی در تمامی آزادراه ه��ا، بزرگراه ها و محورهایی که 

ضرورت ایجاب کند، ممنوع خواهد بود. 
در هم��ه محوره��ای ب��رون ش��هری که در ای��ام فوق 
ممنوعی��ت و محدودی��ت ترافیک��ی ب��رای ان��واع تریلر و 
کامیون اعمال می شود، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و 
تانکرهای حامل موادسوختی و فاسدشدنی یا دارای مجوز 
از پلیس راهور ناجا ، از این امر مس��تثنا بوده و ممنوعیت 
ت��ردد این قبیل وس��ایل نقلی��ه فق��ط در راه هایی اعمال 
می ش��ود که مقررات یک طرفه شدن عبور و مرور در آنها 

اجرا می  شود یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند. 
مح�ور کرج-  چال�وس :   ت��ردد انواع تریل��ر، کامیون و 
کامیونت کماکان در محور کرج- چالوس و بالعکس ممنوع 
اس��ت.   تردد انواع وس��ایل نقلیه در محور کرج - چالوس از 
س��اعت 12:00 روزهای ۴، 7، 13 و 1۴ فروردین ماه 9۴ تا 
ساعت 03:00 بامداد روزهای بعد ، از کرج به سمت مرزن آباد 
ممنوع ب��وده و تردد انواع وس��ایل نقلیه از س��اعت 1۶:00 
ال��ی 03:00بامداد روز های بعد از مرزن آباد به س��مت کرج 
به صورت یک طرفه خواهد بود.   تردد انواع وس��ایل نقلیه از 
س��اعت 17:00 ال��ی 2۴:00 روز 12 فروردی��ن 9۴  ازمیدان 
امیرکبیر کرج تا دهانه ش��مالی تونل کندوان در استان البرز 
به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.  تردد انواع وسایل 
نقلیه از س��اعت 1۴:00 الی 22:00 روز پنجشنبه  28 اسفند 
ماه 93 از مرزن آباد به س��مت کرج ممن��وع بوده و با اعالم 
ماموران پلیس راه در محل  تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 
17:00 ال��ی 22:00 همان روز از می��دان امیرکبیر کرج به 
س��مت مرزن آباد به صورت یک طرفه است؛  همچنین تردد 
انواع وس��ایل نقلیه از س��اعت 09:00 الی 22:00 روز جمعه 
مورخه 29 اسفند 93  از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده 
و با اعالم ماموران پلیس راه در محل  تردد انواع وسایل نقلیه 
از س��اعت 12:00 الی 22:00 هم��ان روز از میدان امیرکبیر 

کرج به سمت مرزن آباد به صورت یک طرفه است. 
 مح�ور هراز :  تردد انواع تریل��ر در محور هراز کماکان 
ممنوع اس��ت.  تردد انواع کامیون و کامیونت به اس��تثنای 
حامالن موادسوختی و فاسدشدنی از ساعت 08:00 صبح 
مورخ 27 اس��فند 93 الی س��اعت 02:00 بامداد مورخ 8 
فروردین 9۴  و از س��اعت 08:00 صبح مورخ 11 فروردین 
9۴ ت��ا س��اعت 02:00 بامداد م��ورخ 1۶ فروردین 9۴  از 
تهران به آمل و بالعکس ممنوع اس��ت.  تردد انواع وسایل 
نقلیه در محور هراز از ساعت 13:00 روزهای ۴ و 7 و 12 
و 13 و 1۴ فروردین 9۴ تا س��اعت 02:00 بامداد روزهای 
بعد، از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل 
نقلیه از س��اعت 15:00 روزهای فوق ال��ی 02:00 بامداد 
روزه��ای بعد، از آب اس��ک ت��ا رودهن )محدوده مش��اء( 

به صورت یکطرفه خواهد بود.  
 محور فیروزکوه :  تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای 
حامالن موادس��وختی و فاسدشدنی از س��اعت 08:00 روز 
چهارشنبه مورخ 27 اسفند 93 الی ساعت 02:00 بامداد روز 
ش��نبه مورخ 8 فروردین 9۴ و از ساعت 08:00 روزسه  شنبه 
م��ورخ 11 فروردی��ن 9۴ ال��ی 12:00 ظهر روز ش��نبه 15 

فروردین 9۴ ازتهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است. 
آزادراه ک�رج- قزوین- زنجان:  ت��ردد انواع تریلر و 
کامیون به اس��تثنای حامالن موادس��وختی و فاسدشدنی 
از س��اعت 12:00 ظهر الی 2۴:00 مورخ 27 اس��فند 93 
و از س��اعت 0۶:00صبح الی 2۴:00 مورخ های 28 و 29 
اس��فند 93 و همچنین 13و1۴ فروردین 9۴ از محورهای 

فوق ممنوع است. 
مح�ور قدی�م قزوین – رش�ت :   تردد ان��واع تریلر و 
کامیون به اس��تثنای حامالن موادس��وختی و فاسدشدنی 
از س��اعت 12:00 مورخ 27 اسفند 93 الی ساعت 01:00 
بام��داد مورخ 5 فروردین 9۴ و از س��اعت 12:00 مورخ ۶ 
فروردین 9۴ تا س��اعت 01:00 مورخ 8 فروردین 9۴  و از 
س��اعت 12:00 مورخ 11 فروردین 9۴ تا س��اعت 01:00 
م��ورخ 15 فروردی��ن 9۴ از قزوی��ن به رش��ت و بالعکس 

ممنوع است. 
محورهای اردبیل – س�راب ، اردبی�ل - خلخال و 
بالعکس:  تردد انواع تریلر و کامیون به اس��تثنای  حامالن 
موادس��وختی و فاسدش��دنی از س��اعت 7:00 بامداد الی 
2۴:00 م��ورخ 13و 1۴ فروردی��ن 9۴ در محورهای فوق 

ممنوع است. 
محورهای مش�هد – قوچان ، مش�هد– س�بزوار و 
بالعکس:  تردد انواع تریلر و کامیون به اس��تثنای حامالن 
موادس��وختی و فاسدش��دنی از س��اعت 0۶00 بامداد الی 
س��اعت 2۴:00 روزه��ای 28 و 29 اس��فند 93 و یک��م 

فروردین 9۴ در محورهای فوق ممنوع است. 
و  گلس�تان  -  جن�گل  گ�رگان   – محورگل�وگاه 
بالعکس :  تردد انواع تریلر و کامیون به اس��تثنای حامالن 
موادس��وختی و فاسدش��دنی از س��اعت 7:00  الی ساعت 
2۴:00 روزهای 27 و 28 و 29 اس��فند 93 و 1، 12، 13، 

1۴ فروردین 9۴  در محور فوق ممنوع است. 
محوره�ای بان�ه – س�قز- س�نندج و مری�وان و 
بالعکس:  تردد انواع تریلر و کامیون به اس��تثنای حامالن 
موادس��وختی و فاسدش��دنی از س��اعت 7:00 الی ساعت 
2۴:00 روزه��ای27، 28 و 29 اس��فند 93 و همچنی��ن 
روزه��ای 12، 13 و 1۴ فروردی��ن 9۴ در محورهای فوق 

ممنوع است. 
محورهای سلفچگان- قم، جاده قدیم تهران- قم 
و بالعکس :  تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حامالن 
موادس��وختی و فاسدشدنی از س��اعت 7:00 الی 2۴:00 
روزه��ای ۴ و 7 و 13و 1۴ فروردی��ن 9۴ در محوره��ای 

فوق ممنوع است. 
محورهای اصلی اس�تان فارس :  ت��ردد انواع تریلر و 
کامیون به اس��تثنای حامالن موادس��وختی و فاسدشدنی 
از س��اعت 07:00 الی س��اعت 2۴:00روز 29 اسفند 93 
و همچنی��ن روزهای یکم و 12و13و 1۴ فروردین 9۴ در 

محورهای اصلی استان ممنوع است. 
 محورهای اصلی اس�تان اصفهان:  ت��ردد انواع تریلر و 
کامیون های کمپرس��ی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از 
ساعت 07:00 صبح مورخ 27 اسفند 93 الی ساعت 2۴:00 
مورخ 5 فروردین 9۴ و همچنین از ساعت 07:00 صبح مورخ 
12 فروردین 9۴ تا ساعت 2۴:00 مورخ 15 فروردین 9۴ در 

محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع است. 

پدرام صادقی

مدیریت زمان س��فر موضوعی 
اس��ت که چن��د س��ال اخیر در 
آس��تانه تعطیالت به ویژه نزدیک 
به ایام نوروز از س��وی نهادهای 
برگ��زاری  در  دس��ت اندرکار 
سفرهای جاده ای مطرح می شود. 
وقتی میزان تردد وس��ایل نقلیه 
در روزه��ای نوروز س��ال 93 در 
محورهای ارتباطی اس��تان البرز 
چی��زی بی��ش از 18 میلی��ون 
بوده، مقوله مدیریت زمان س��فر 
اهمی��ت پیدا می کن��د.  ترافیک 
آن ه��م در روزه��ای مش��خص 
روزه��ای  و  رف��ت  س��فرهای 
برگش��ت  برای  تعطیالت  پایانی 
در مس��یرهای پرت��ردد به وی��ژه 
استان های  به  منتهی  محورهای 
شمالی شود و مسیر قم – تهران 
اجتناب ناپذیر اس��ت.  90 درصد 
جابه جای��ی مس��افران از طریق 
جاده انجام می شود این در حالی 
است که زیرساخت های جاده ای 
بسیار محدود است به طوری که 
تنها 2 درصد از ش��بکه جاده ای 
و  اس��ت  آزادراه  کش��ورمان 
جاده های منتهی به تهران کفاف 
ای��ن حج��م از تردد خ��ودرو را 
نمی دهد و از سوی دیگر آمارها 
تعداد  افزای��ش  می دهد  نش��ان 
خودرو س��االنه بس��یار بیشتر از 
جاده ای  زیرس��اخت های  رش��د 

است. 
وج��ود،  ای��ن  ب��ا  بنابرای��ن 
مدیری��ت زمان س��فر می تواند 
میزان معطلی پشت  در کاهش 
ترافیک بسیار موثر باشد.  یکی 
از راهکاره��ا در مدیریت زمان 
داده ه��ای  از  اس��تفاده  س��فر، 
اس��ت  ITS جاده ای  سیس��تم 
یعن��ی اس��تفاده از داده های��ی 

ک��ه از طری��ق تکنولوژی ه��ای 
ب��ه  جاده ه��ا  در  ک��ه  جدی��د 
مانن��د  ش��ده  گرفت��ه  کار 
دوربین های ترددش��مار آنالین 
ی��ا دوربین ه��ای ثب��ت تصاویر 
ج��اده ای به صورت اطالعات در 
اختیار کاربر نهایی  )مسافران( 
گذاش��ته می ش��ود.  دراین باره 
علی اکبر آش��وری، رییس مرکز 
به  کش��ور  راه ه��ای  مدیری��ت 
»فرصت ام��روز« می گوید:  در 
ح��ال حاض��ر چندین س��امانه 
راه ان��دازی ش��ده تا مس��افران 
وضعی��ت  از  حرک��ت  از  قب��ل 
موردنظ��ر خ��ود مطلع  ج��اده 
ش��وند و ب��ا آگاهی از ش��رایط 
موج��ود س��فر خ��ود را از مبدا 
ش��روع کنند.  وی در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« به تش��ریح 
آگاهی  ب��رای  ارتباطی  راه های 
از وضعیت جاده های کش��ور و 
مدیری��ت زمان س��فر مبتنی بر 

ای��ن اطالع��ات پرداخ��ت.  
متداول تری�ن روش�ی ک�ه 
مردم و مسافران از طریق آن 

از وضعیت جاده های کش�ور 
مطلع می شوند، چیست؟ 

ک��ه  اس��ت  س��ال  چندی��ن 
وزارت   1۴1 گوی��ای  س��امانه 
راه های  اطالعات  راه وشهرسازی 
کشور و شرایط جوی محورهای 
مختل��ف را در اختی��ار م��ردم 
می گ��ذارد ام��ا به تازگ��ی این 
شماره تماس سه رقمی به اپراتور 
و کارش��ناس متصل می ش��ود و 
مسافران می توانند سواالت خود 
را از کارش��ناس مربوط بپرسند 
و ارتب��اط به ص��ورت دو طرف��ه 
برقرار می ش��ود البت��ه هنوز هم 
بخش گویای آن برقرار اس��ت و 
یکسری از اطالعات از این طریق 
به متقاضیان داده می ش��ود.  اما 
  ITS با اس��تفاده با سیستم های
راه های اخذ اطالعات از وضعیت 
جاده های کشور بسیار متنوع و 
متعدد شده است و سیستم های 
جدی��دی ه��م ب��رای نظ��ارت 
ب��ر جاده ها و ه��م ب��رای ارائه 
راه اندازی  مسافران  به  اطالعات 

شده است.  

کارکرد این ابزارهای جدید 
چگونه است؟ 

یکی  ک��ه می دانید  همان طور 
از سیاس��ت های سازمان افزایش 
و  ترددشمار  آنالین  دوربین های 
ثبت تخلف سرعت در محورهای 
ش��ریانی و سایر جاده های فرعی 
و اصل��ی کش��ورمان اس��ت که 
ع��الوه ب��ر نظ��ارت و کاربردی 
که ب��رای س��ازمان و پلیس راه 
و س��ایر نهاده��ا دارد می توان��د 
راه های کش��ور  آخرین وضعیت 
را هم برای مس��افران به نمایش 
بگ��ذارد.  مس��افران می توانن��د 
 با مراجع��ه ب��ه آدرس اینترنتی
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آخرین تصاوی��ر و وضعیت جاده 
موردنظر خود را مش��اهده کنند 
و این تصاویر ه��ر 5 دقیقه یک 
بنابراین  ب��ار ب��ه روز می ش��ود 
اطالعات کامال کاربردی است. از 
این طری��ق حتی می توانند علت 
انسداد  و ترافیک را هم مشاهده 
کنند.  ای��ن روش اخذ اطالعات 
از جدیدتری��ن و پیش��رفته ترین 

ابزارهای موجود است. 
هن�وز  وج�ود  ای�ن  ب�ا 
برای  پیامک�ی ه�م  س�امانه 
اخ�ذ اطالع�ات از وضعی�ت 
جاده های کشور فعال است؟  
بله! همان طور که گفتم راه های 
متن��وع و متع��ددی ب��رای دادن 
اطالع��ات ب��ه مس��افران درنظر 
گرفته ای��م که یکی از این روش ها 
دادن اطالع��ات از طریق س��امانه 
پیامک��ی اس��ت. مس��افرانی که 
عالقه مند هستند از این طریق از 
وضعیت جاده موردنظر خود مطلع 
ش��وند باید نام شهر مبدا- نقطه- 
نام ش��هر مقصد را به 10001۴1 
ارسال کنند و پس از چند لحظه 
مرکز اطالعات وضعیت محورهای 
موج��ود در ط��ول مس��یر اعم از 
شرایط جوی، انسدادهای احتمالی 
و علت انس��داد را ب��رای متقاضی 
البته س��امانه  ارس��ال می کن��د. 
پیامک��ی 20001۴1 ه��م ب��رای 
ارسال انتقادات و پیشنهادات مردم 

و مسافران فعال است.  
سریع ترین روشی که علت 
ترافیک و زمان روانسازی آن 
را در اختی�ار مس�افران قرار 

می دهد کدام است؟ 
 مس��افرانی که پشت ترافیک 
مانده اند می توانند با شماره 1۴1 
تماس بگیرند و با ارائه اطالعات 
ج��اده و نقط��ه ترافیکی از علت 
ترافیک ب��ه وجود آم��ده مطلع 
ش��وند و همچنی��ن کارش��ناس 
ب��ا مش��اهده تصاوی��ر و گرفتن 
نهاده��ای  س��ایر  از  اطالع��ات 
دس��ت اندرکار مانن��د پلیس راه 
می تواند زمان روانسازی ترافیک 
را به طور تخمینی به مس��افران 

اطالع دهد.

رییس مرکز مدیریت راه های کشور در گفت وگو با »فرصت امروز«:  

قبل از سفر از وضعیت ترافیکی جاده های کشور باخبر شوید



چند س�الی اس�ت ک�ه واژه ارگانی�ک بین مردم 
ده�ان ب�ه دهان می ش�ود و اکث�ر مصرف کنندگان 
تص�ور می کنند این محص�والت با روش های خاص 
و در محیطی ایزوله تولید می شود. اگرچه شاید تا 
حدودی این موضوع صحت داشته باشد اما درباره 
محصوالتی که در داخل ایران تولید می شوند باید 
کمی با دیده تردید نگریس�ت، زیرا تولید و توزیع 
ای�ن محصوالت، ش�رایط و ضوابط ویژه ای دارد که 
رعای�ت آن از طرف تولیدکننده بس�تگی به موارد 
زی�ادی دارد ک�ه هن�وز در ای�ران چنی�ن قوانینی 

نهادینه نشده است.
وقت�ی در ب�ازار قدم می زنید عالوه بر محصوالت 
معمول�ی کش�اورزی، ممک�ن اس�ت چش�م تان به 
یکس�ری محصوالت بیفتد که نام ارگانیک را یدک 
می کش�ند. این اجناس، رنگ و لعاب بهتری دارند 
و در بس�ته بندی های ش�کیل تری ب�ا قیمت باالتر 
ب�ه مش�تریان فروخته می ش�وند ام�ا در این میان 
محصوالتی هستند که به نام سالم معروفند. شاید 
برای بس�یاری از مردم جای س�وال باشد که تفاوت 
میان س�الم و ارگانیک در کجاس�ت؟ اوایل س�ال 
گذش�ته بود که رییس س�ازمان ملی استاندارد در 

پاس�خ به خبرنگار »فرصت امروز« مبنی بر تفاوت 
ای�ن دو واژه گف�ت: »محصوالت س�الم و ارگانیک 
هی�چ تفاوت�ی ب�ا هم ندارند و ای�ن غلط مصطلحی 
اس�ت ک�ه بی�ن م�ردم رایج ش�ده اس�ت.« به هر 
ترتی�ب، ب�ه نظر می رس�د برای رس�یدن به امنیت 
غذایی و س�المت تغذیه ای به معنای واقعی کلمه، 
رش�د و توس�عه کش�ت ارگانیک یا سالم در کشور 

ر الزم و ض�روری ب�ه نظ�ر می رس�د اما  د
ای�ن می�ان باید موارد بس�یاری را 

رعای�ت ک�رد ک�ه ای�ن مهم از 
طریق مراجعی مانند وزارتخانه 
جهادکش�اورزی و تشکل های 
بخ�ش خصوص�ی قابل کنترل 
و پیگی�ری اس�ت. ام�ا آنطور 
پیداس�ت،  ش�واهد  از  ک�ه 
انسجام واقعی در این راستا 

وج�ود ندارد و نمی توان با 
احتم�ال صد در صدی به 
تمام محصوالت ارگانیک 
ب�رای  ک�رد.  اعتم�اد 

روش�ن ش�دن این موضوع، 
اظهارنظرهای برخی فعاالن 

را از نظر می گذرانیم.

می��زان توجه به تولید، عرضه، تجارت، تحقیق 
و توس��عه و البته مصرف محصوالت ارگانیک به 
شاخصی برای میزان توجه و اهتمام عملی مردمان 
یک منطقه، به سالمت و ایمنی غذا بدل شده است. 
ایجاد نظام هماهنگ تولید، عرضه، تجارت، تحقیق 
و توسعه محصوالت ارگانیک نیز در گرو شناخت 

اصول و قواعد حاکم بر این موضوع است.
برخی گزارش ها و اقدامات آشکارساز، میزان 
خطر و ریس��ک در زمینه آلودگی مواد غذایی 
گیاه��ی ی��ا دامی ب��ه آالینده ه��ا، افزودنی ها، 
باقیمانده ه��ای س��موم، کوده��ای ش��یمیایی 
و داروه��ای دام��ی مج��از و غیرمج��از و حتی 
میکروارگانیس��م های بیمارگر را نمایانگر ش��ده 
اس��ت.برای عب��ور از چنی��ن مخاطراتی، تولید 
فرآورده های حاصل از کش��اورزی ارگانیک که 
در مناط��ق مختلف جهان به اس��امی گوناگون 
نظیر محصوالت بیو و ارگانیک خوانده می شوند، 
راهی ش��اخص و س��اده تلقی می شود. البته این 
حرک��ت، جنب��ش و رویکرد ب��ه مکتبی علمی 
بدل شده اس��ت که نه تنه��ا تولید بلکه تجارت، 
آم��وزش، هن��ر، تغذیه و س��بک زندگی را دربر 
می گیرد. محصوالت ارگانیک دیگر به تولیدات 
گیاهی محدود نمی ش��ود، فرآورده های صنعتی 
حاصله، کنس��انتره، نوش��یدنی ، پوشاک، لوازم 
چوبی، آرایش��ی و بهداشتی، فرآورده های دامی 
و ش��یالت، در صورت اخ��ذ گواهی ارگانیک از 
یک��ی از )ح��دودا( 500 ش��رکت گواهی کننده 

معتب��ر بین المللی، در بازارهای جهانی در قالب 
فروش��گاه ها، س��وپرمارکت ها و حتی بازارهای 
روز قابل عرضه هس��تند. به عالوه رس��توران ها 
و هتل ه��ای ارگانی��ک میزب��ان عالقه من��دان 
و معتق��دان ب��ه ای��ن ش��یوه زندگی هس��تند.

کش��اورزی ارگانیک را یک سیس��تم مدیریت 
تولی��د اکولوژیکی مبتنی ب��ر افزایش و ارتقای 
تنوع زیستی چرخه های بیولوژیکی و به خصوص 
فعالیت ه��ای بیولوژیک��ی خاک تعریف کرده اند 
)رضاپناه، 1389(.این نظام کش��اورزی که پایه 
خدم��ات صنعت��ی و تج��اری اس��ت، مبتنی بر 
اصول چرخه اکوسیس��تم زراعی، تنوع زیستی 
و حاصلخیزی بیولوژیک خاک و سالمت گیاه و 
عدم مصرف مواد شیمیایی مصنوعی و منطبق 
بر ش��اخص های اقتصادی، اجتماعی و زیس��ت 
محیطی هر منطقه اس��ت.در این اراضی جهت 
تغذی��ه گیاه��ی و حفظ حاصلخی��زی خاک تا 
حد امکان به تناوب زراعی، اس��تفاده از بقایای 
گیاه��ی، دام��ی، بقوالت، کود س��بز و کودهای 
بیولوژی��ک آل��ی اتکا می کنند و ب��رای کنترل 
آف��ات، بیمارگرهای گیا هی و علف های هرز، بر 
روش ه��ای کنترل بیولوژیک و کنترل مکانیکی 
تکی��ه می ش��ود. در ابتدا چنی��ن محصوالتی با 
عناوی��ن متفاوت��ی که نش��ان از منش��أ طبیعی 
نهاده های مصرف ش��ده در آنها داش��ت، عرضه 
می شدند و بازار محدودی را به خود اختصاص 
می دادند اما با افزایش سطح آگاهی ها، این بازار 
رش��د قاب��ل توجه��ی را تجربه کرد به حدی که 
برنامه ری��زان در جوام��ع صنعت��ی ب��ه منظور 

جلوگیری از تقلب، شاخص هایی را برای تولید 
و عرضه محصوالت ارگانیک تدوین و ارائه کردند 
)رضاپناه، 1389، ابراهیمی و رضاپناه، 1389 و 
Anonymous, 1999(.خوشبختانه ساختار 
بین المللی تبیین شده برای محصوالت ارگانیک 
اج��ازه تقل��ب و ورود پیرای��ه را ب��ه این عرصه 
تنگ کرده و سیس��تم گواهی معتبر برای این 
محصوالت رضایت مشتریان را جلب کرده است. 
به نحوی که کشاورزی ارگانیک را بدون این نظام 
گواهی دهی به ش��مار نمی آورند.پس محصوالت 
ارگانیک دارای لوگو و نش��ان ارگانیک هستند. 
ش��رکت های گواهی دهن��ده ارگانیک داخلی یا 
خارج��ی براس��اس قوانین مربوط��ه و ضوابط و 
معیارهای مشخصی این نشان را به محصوالت 
ارائ��ه می کنن��د. محصوالت��ی که فاقد نش��ان 
ارگانیک باش��ند، مانند محصول شناسنامه دار، 
محص��والت حاص��ل از مدیری��ت تلفیقی آفات 
)IPM(، محصوالت موس��وم به س��الم و حتی 
طبیعی به عنوان »ارگانیک« شناخته نمی شوند. 
به دلیل همین دقت ها ممکن است محصوالت 

ارگانیک به قیمت بیش��تری خریداری شوند تا 
ارزش افزوده بیشتری را نصیب تولیدکنندگان 
دقیق و زنجیره ارزش مربوطه کنند. برای ورود 
ب��ه بازار محص��والت ارگانیک در اروپا و آمریکا 

کسب نشان و گواهی مربوطه الزامی است.
  نشان ارگانیک اتحادیه اروپا و ایاالت 

متحده آمریکا
در نظ��ام تولی��د ارگانی��ک ضم��ن رعای��ت 
اص��ول چهارگان��ه حاک��م بر آن یعن��ی اصول 
انص��اف  و  مراقب��ت  اکول��وژی،   س��المت، 
)Anonymous, 2014(، حفاظ��ت از تن��وع 
زیس��تی جایگاه وی��ژه دارد.پس نظام ارگانیک، 
حلق��ه ای اس��ت برای عالقه مندان به س��المت 
خاک، آب، گیاه، دام، تنوع زیس��تی و بش��ریت 
و مراقب��ت از هم��ه آنه��ا و ان��رژی و از طرف��ی 
رعای��ت اص��ول علمی و اعتدال و انصاف.رش��د 
نظام ارگانیک به رونق گردش��گری در کش��ور 
کم��ک خواه��د ک��رد، چراک��ه اف��راد مقید به 
مص��رف محص��والت و خدم��ات ارگانیک، باید 
حداقل دسترسی به فروشگاه ها و رستوران های 
ارگانیک داش��ته باشند.این نظم فاخر از مرحله 
احس��اس ش��وق، تمایل، ضرورت و برنامه ریزی 
منتظر س��رمایه گذاری اصولی و متناسب است.

ای��ن س��رمایه گذاری باید ناظر ب��ه تولید، بازار، 
تج��ارت و تحقیق و توس��عه در نهاده های الزم 
ب��رای این نظام باش��د وگرنه تک بعدی رش��د 
نامتوازن��ی خواهد داش��ت.امید م��ی رود قطب 
علمی کش��اورزی ارگانیک )CEOA( به عنوان 
موسس��ات  و  دانش��گاه ها  از  کنسرس��یومی 

تحقیقات��ی و از طرف��ی عض��و TIPI با الهام از 
تجارب بین الملل بتواند این انس��جام را نه تنها 
در عرص��ه تحقیق��ات و آموزش، بلکه در ارتباط 
با تش��کل ها و نهادهای مطرح در این زمینه در 
کش��ور و منطق��ه ی��ک گام دیگر ب��ه جلو ببرد. 
به ع��الوه نقش آح��اد مردم و گروه های مختلف 
اجتماعی در رشد و توسعه این نظم فاخر جدی 
است چرا که این نظم باید درون زا باشد و به طور 
مصنوعی و نمایشی و حتی تقلبی رشد نخواهد 
کرد.از طرفی سوال می کنند آیا مردمان شهری 
آلوده کنن��ده آب، خ��اک و ه��وا که زباله خود را 
به ط��ور اصولی تفکی��ک نمی کنند و مرتب نیز 
ب��ر طب��ل کاهش قیم��ت می کوبند و نه رعایت 
اص��ول و انصاف، می توانن��د مطالبه محصوالت 
ارگانی��ک از تولیدکنندگان محصوالت گیاهی، 
دامی و ش��یالت کنند؟ پاس��خ اینجاس��ت که 
مردمان کش��ور و منطقه ای که بیش از 12هزار 
س��ال پیش اهلی کردن گوسفند را پایه گذاری 
کرده ان��د، شایس��ته ترین برای برافراش��ته نگاه 
داشتن پرچم اصول چهارگانه ارگانیک و حتی 

افزون بر آن اخالق، مهربانی و مدارا هستند.
به هرح��ال می��زان توج��ه به تولی��د، عرضه، 
تج��ارت، تحقی��ق و توس��عه و البت��ه مص��رف 
محص��والت ارگانیک به ش��اخصی برای میزان 
توج��ه و اهتم��ام عملی مردمان یک منطقه، به 
سالمت و ایمنی غذا بدل شده است؛ ایجاد نظام 
هماهنگ تولید، عرضه، تجارت، تحقیق و توسعه 
محصوالت ارگانیک نیز در گرو شناخت اصول و 

قواعد حاکم بر این موضوع است.

جایگاه تولید محصوالت سالم کشاورزی در ایران

ارگانیک؛ ورای هیاهو

سهشنبه
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آبیاری مزارع با فاضالب

در نخستین روزهای راه اندازی صفحه »آب و غذا« 
بود که با خبر ش��دیم یکسری از کش��اورزان جنوب 
تهران با اس��تفاده از فاضالب، مزارع خود را س��یراب 
می کنن��د. باور این موض��وع در ابتدا ب��رای ما کمی 
مش��کل بود. تا اینکه برای اطمینان از صحت و سقم 
موضوع با یکی از معاونان س��ازمان جهادکش��اورزی 
اس��تان تهران تماس گرفتیم. ایشان بدون هیچ شک 
و تردیدی وجود چنی��ن مزارعی را انکار کرد و گفت 
که با قاطعیت جلوی این تخلفات را خواهیم گرفت و 
وزارت جهادکش��اورزی به کشاورزان اجازه استفاده از 

فاضالب را نمی دهد.
اما هر س��اعت که می گذشت، خبرهای جدیدتری 
راج��ع به این جریان می ش��نیدیم ت��ا اینکه تصمیم 
گرفتی��م خودمان به همراه یکی از عکاس��ان روزنامه 
ب��ه مناطق م��ورد نظر برویم ت��ا از نزدی��ک آنچه را 
اتف��اق می افتد، ببینیم. چش��م تان روز بد نبیند! اول 
اینک��ه به خاطر بوی تعفنی که در حاش��یه بعضی از 
مزارع به مش��ام می رس��ید، تردد در آن حوالی بسیار 
مش��کل بود. دوم اینکه خود کشاورزان هم به آبیاری 
زمین های شان با فاضالب اقرار می کردند و می گفتند 
وقت��ی آب نداری��م، دیگ��ر چ��ه کاری از دس��ت ما 

برمی آید؟ 
ب��ه بهانه خری��د زمین کش��اورزی به چن��د بنگاه 
مش��اور امالک مراجع��ه کردیم. پس از یک��ی، دو تا 
س��وال در نهایت درباره چگونگی تامی��ن آب مزرعه 
می پرسیدیم. پاسخ همه آنها تقریبا یک چیز بود؛ آب 
به اندازه کافی هس��ت، اگر نبود، می توان از فاضالب 

استفاده کرد.
درس��ت در کنار یک مزرع��ه ذرت، مغازه عطاری 
وجود داش��ت که مردی پش��ت دخل آن نشسته بود. 
به نظر آدم باسواد و دانایی می آمد. به فکرم رسیدکه 
درباره وضعیت ای��ن زمین ها و نحوه آبیاری آنها از او 
بپرسم. او در پاس��خ، سری از روی تاسف تکان داد و 
گفت: »شاید بیش از 80 درصد کشاورزان از فاضالبی 
که به س��مت جنوب تهران س��رازیر می ش��ود برای 
آبیاری اس��تفاده می کنند. هیچ کس ه��م نمی تواند 
جلوی ش��ان را بگیرد. در این مس��ئله شهرداری باید 
با وزارت جهادکش��اورزی همکاری کند. اما آنطور که 
از ظواهر قضیه پیداس��ت، تا االن هیچ اتفاقی در این 
زمینه نیفتاده اس��ت تا دل مان را به آن خوش کنیم. 
البته کش��اورزان هم تا حدودی بی تقصیرند، خودتان 
را ج��ای یکی از آنه��ا بگذارید. فرض کنی��د تنها راه 
درآمدتان همین زمین است و محصولی که قرار است 
بع��د از کلی تالش ب��ه بازار فروخته ش��ود. حال اگر 
اصلی تری��ن موضوع برای تولید یعنی آب را از ش��ما 

دریغ کنند، چه کار می کنید؟«

حرف هایش منطقی به نظر می رسید. بنا به گفته او 
این فاضالب از شمال تهران به سمت قرچک سرازیر 
می شود و قرار بوده که در مقصد آن یک تصفیه خانه 
تعبیه شود تا آب تصفیه شده دوباره به مزارع برگردد. 
اما آنقدر از میانه های مس��یر این فاضالب، انش��عاب 

می گیرند که دیگر چیزی به انتها نمی رسد.
هنگام برگش��ت مزرعه  سرس��بزی را دیدیم که یک 
کشاورز در آن مش��غول کار بود. این برنجکار به گرمی 
از ما استقبال کرد و درباره اتفاقاتی که برای مزارع برنج 
جن��وب تهران می افتد، اطالعات خوب��ی در اختیارمان 
گذاش��ت. او می گفت: »برنجی که اینجا بیش��تر با آب 
فاض��الب عمل می آید، به دلیل کیفیت باال به ش��مال 
کش��ور رفته و به نام برنج شمال بسته بندی می شود و 
دوباره از بازار تهران س��ر در می آورد.« او معتقد بود که 
برنجکاران ش��مالی، بذر مورد نیازشان را از همین برنج 
تامی��ن می کنند. زی��را می گویند که محصول ش��ان از 

کیفیت خوبی برخوردار خواهد شد.
اما با متخصصان تغذیه که صحبت می کردیم، وجود 
آرسنیک و دیگر فلزات سنگین در برنج را از جمله موارد 
خطرناکی می دانستند که مصرف آن در دراز مدت عامل 
سرطان های مختلفی در بدن انسان است. اگرچه برخی 
از برنج ه��ای داخلی، میزان مواد خطرناک ش��ان در حد 
اس��تاندارد است اما س��رانه مصرف برنج در ایران تقریبا 
چه��ار برابر میانگین جهانی اس��ت. بنابراین باید نگران 
چنی��ن موضوعی بود و قبل از وق��وع فاجعه، فکری به 
حال این مزارع کرد. به هر حال امیدواریم در سال آینده 

شاهد چنین جریاناتی نباشیم.

افزایش 36 درصدی قیمت 
محصوالت مرغداری

براس��اس آمار مرک��ز آمار ایران ش��اخص کل قیمت 
محصوالت مرغداری های صنعتی کشور در سال 1392 
نس��بت به س��ال قبل از آن بی��ش از 36 درصد افزایش 
یافته است. به گزارش ایسنا، شاخص قیمت تولید کننده 
محصوالت مرغداری های صنعتی کشور در سال 1392 
نس��بت به س��ال قبل 36,24 درصد افزایش یافته است 
و ب��ه ع��دد 208,14 رس��یده اس��ت. در س��ال 1392 
ش��اخص قیمت تمامی اقالم مورد بررسی افزایش یافته 
اس��ت که بیش��ترین افزایش در اقالم مرب��وط به کود با 
117,57 درص��د و در گروه ه��ا مربوط به گروه تخم مرغ 
با 37,82 درصد اس��ت. در س��ال مورد نظر شاخص کل 
تمام اس��تان های کشور با افزایش مواجه بوده که در این 
میان بیشترین افزایش مربوط به استان سمنان است که 

68,25 افزایش یافته است.

یادداشت

مولود غالمی

وحید زندی فخر

بازار

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان گفت: 
طرح توزیع میوه های ذخیره ش��ده برای ایام 
نوروز که قرار بود از 25 اسفند در 150 واحد 
خرده فروشی در سطح شهر اجرا شود، کنسل 
ش��د و این واحدها از فهرس��ت توزیع حذف 

شدند. 
حسین مهاجران در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: توزیع پرتقال های ذخیره شده برای ایام 
نوروز که از 23 اس��فند در س��ازمان میادین 
میوه و تر بار ش��روع ش��ده، کیفی��ت و اندازه 

مناسب را به عنوان میوه شب عید ندارد. 
وی ادام��ه داد: با بررس��ی برخی غرفه های 
سازمان میادین می توان مشاهده کرد که این 
میوه ها دارای کیفیت مناسبی به عنوان میوه 
شب عید نیستند و در برخی موارد پرتقال ها 
حت��ی با قیمتی باالتر از ن��رخ مصوب عرضه 

می شوند. 
مهاجران با بی��ان اینکه در این طرح که تا 
15 فروردین س��ال 1394 ادامه دارد، سیب 
کیلوی��ی 2700 توم��ان و پرتق��ال کیلویی 

2900 تومان فروخته می ش��ود، گفت: یکی 
از موضوع��ات مهم��ی که باید ب��ه آن توجه 
شود این است که میوه هایی که در این طرح 
عرضه می ش��وند باید مناسب نوروز باشند که 

این گونه نیست. 
وی یادآور ش��د: با توجه به اینکه امس��ال 
واردات��ی در زمینه س��یب و پرتق��ال نداریم، 
مس��ئوالن از این موضوع نگران هس��تند که 
بازار ب��ا کمبود یا افزایش قیم��ت به ویژه در 

تامین پرتقال مواجه نشود. 

ریی��س اتحادیه میوه و سبزی فروش��ان 
ب��ا بیان اینکه پرتقال کوهس��تان یا همان 
پرتق��ال جن��وب ب��ا بهتری��ن پرتقال های 
این  دنی��ا رقابت می کن��د، گف��ت: قیمت 
ن��وع پرتقال ه��ا در میادین می��وه و تر بار 
کیلوی��ی 7000 توم��ان اس��ت و نوعی از 
پرتقال ه��ا نی��ز که به ص��ورت قاچاق وارد 
کیلوی��ی  میادی��ن  در  می ش��ود  کش��ور 
کیلوی��ی  مغازه ه��ا  در  و  5000توم��ان 

7000تومان فروخته می ش��ود. 

میوه های شب عید در خرده فروشی ها توزیع نمی شود

یکی از اثرات اجرای قانون هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا و آزادس��ازی قیمت ه��ا در بخ��ش 
محصوالت باغی )به جز محصوالت گلخانه ای( 
که در مزارع س��ر باز تولید می شوند، استفاده 
کمتر و بهینه تر از نهاده های کشاورزی و انواع 
سم و کودهای شیمیایی بود. تولیدکننده ها و 
باغداران در بازار رقابتی ایجاد شده و در قالب 
مدیریت اقتصادی به مه��ار کانون بیماری ها 
روی آوردن��د. ب��ه این ترتیب س��م پاش��ی و 
کودده��ی مزارع به کمترین حد رس��ید و به 

میزان قابل توجهی کاهش یافت.
همچنی��ن مصرف کود و س��م نان��و نیز به 
میزان چشمگیری از اس��تفاده بی رویه کود و 
سم شیمیایی در تولید محصوالت باغی کاست 
و به این ترتیب محصوالت باغی در س��ال های 
اخی��ر از نظ��ر س��المت و کیفیت نم��ره قابل 
قبولی می گیرن��د. با اطمین��ان می گوییم که 
با مهار کانون ه��ای بیماری ها و آفات گیاهی، 
نسبت به دهه های گذشته محصوالت باغی ما 
دارای مزیت و کیفیت بسیار مناسبی هستند.

در ح��ال حاضر بس��یاری از انواع س��م و کود 
رایج در دهه های اخیر و نهاده های غیر استاندارد 
در بخ��ش کش��اورزی مصرف نمی ش��ود. دیگر 
مالک مصرف کود و س��م ش��یمیایی، حواله ها 
و یارانه های این گونه نهاده ها نیس��ت و در بازار 
رقابتی بهره برداران بیش��تر به سمت نهاده هایی 

رفته اند که کارایی بیشتر داشته باشد. برای نمونه 
در سال های گذشته س��م کنه کش نداشتیم و 
برای هر دوره بیماری ممکن بود هفت تا هشت 
دوره سم پاشی شود. اما با ورود سم های مناسب 
و مطل��وب، آفت ها در همان دوره نخس��ت و در 
ابتدای دوره ریشه کن می شوند و دیگر نیازی به 
سم پاشی های متوالی نیست و باقیمانده سموم 
روی میوه ها مش��اهده نمی ش��ود. ب��رای تولید 
محصوالت ارگانیک باید مدیریت اقتصادی، باور 
حفظ محیط زیس��ت و اعتقاد به تولید و مصرف 
محصوالت سالم در کشور ایجاد شود. البته تایید 
یا گواهی محصوالت از نظر ارگانیک و سالم بودن 
را باید مراج��ع مربوطه تعیین کنند اما اتحادیه 
باغداران و اعضای آن که تولیدکنندگان بخشی از 
محصوالت کشاورزی کشور هستند، رویکردشان 
اجرای سیستم تولید محصوالت سالم و ارگانیک 
است. حال آنچه باید تایید شود در چارچوب هایی 
قرار می گیرد که فیلتره��ا یا تاییدیه های نهایی 

مراجع نظارتی باید گواهی کنند.

بازار رقابتی و تاثیر آن بر تولید محصوالت ارگانیک

سالمت غذا ریش��ه در تولید محصوالت 
کش��اورزی و دامی ارگانیک و س��الم دارد. 
صنعت��ی نش��دن بس��یاری از محصوالت 
کش��اورزی در کش��ور می توان��د زمینه و 
فرصت بس��یار خوبی باش��د ب��رای تولید 
محصوالت کشاورزی و پروتئینی ارگانیک 
که مس��ئوالن بای��د از ای��ن توانمندی به 

بهترین شکل استفاده کنند.
در سال های اخیر برخی از تولیدکنندگان 
محصوالت کشاورزی و پروتئینی در کشور 
به سمت تولید محصوالت سالم و ارگانیک 
رفته اند و استفاده از نهاده های شیمیایی به 

کمترین میزان رسیده است. 
ب��ا این ح��ال ام��ا فرهنگ اس��تفاده از 
محصوالت ارگانیک در کشور فراگیر نشده 

است. 
اصوال وقتی از محصوالت ارگانیک سخن 
می گویی��م و موض��وع فراگی��ری فرهنگ 
مصرف آن در جامعه را به میان می آوریم، 
باید ب��ه مصرف کننده آگاه��ی بدهیم که 
ب��رای محصوالت س��الم و ارگانیک هزینه 

بیشتری بپردازد.
ای��ن موض��وع اگرچ��ه افزای��ش قیمت 
محصوالت تولید ش��ده را ب��ه دنبال دارد 
همچنی��ن ب��ازار تقاضا نیز بای��د برای آن 

ایجاد شود.

فرهنگ س��ازی در مص��رف محصوالت 
سالم و ارگانیک از آن دسته موضوعاتی 
اس��ت که در کش��ور ما مغف��ول مانده و 
ب��ه ای��ن مقوله مه��م به عن��وان رویکرد 
سالمت محور و پیش��گیری از بیماری ها 

ن��گاه نمی کنی��م.
افزون ب��ر ای��ن، مزیت ه��ای صادراتی 
محص��والت ارگانی��ک اگ��ر ایجاد ش��ود 
بازار مناس��ب صادراتی ب��رای محصوالت 
کش��اورزی و پروتئین��ی کش��ور فراه��م 

می شود. 
تولی��د  و  کش��اورزی  قابلیت ه��ای 
محص��والت پروتئین��ی س��الم و ارگانیک 
در کش��ور ما فراوان است و می توانیم در 
بازارهای جهان��ی و منطقه ای حرف هایی 

برای گفتن داش��ته باش��یم.
یک��ی از موانع اصلی بر س��ر راه تولید 
محص��والت ارگانی��ک در کش��ور، نب��ود 
یکپارچگی و نداش��تن وح��دت رویه در 

بخش ه��ای نظارتی برای ص��دور گواهی 
تولی��د  در  ارگانی��ک  تاییدیه ه��ای  و 
محصوالت است. براس��اس قانون، صدور 
گواه��ی و تعری��ف اس��تانداردهای الزم 
برای تولید محص��والت ارگانیک، باید با 

سازمان استاندارد باشد.
در حال��ی ک��ه این س��ازمان خودش 
تولی��د  اس��تاندارد  گواه��ی  متول��ی  را 
ام��ا  می دان��د  ارگانی��ک  محص��والت 
س��ازمان ها و نهاده��ای دیگ��ری مانند 
انجم��ن  و  کش��اورزی  جه��اد  وزارت 
محص��والت ارگانیک نیز اقدام به صدور 
می کنند  ارگانی��ک  محص��والت  گواهی 
تعاریف   براس��اس  تولیدکنندگان  ب��ه  و 

گوناگ��ون گواهینام��ه ه��م می دهن��د.
با ای��ن تفاس��یر ش��وربختانه هنوز یک 
مرجع رس��می که به صورت ع��ام و فراگیر 
تعری��ف جامع و کاملی از تولید محصوالت 
ارگانیک و س��الم براساس اس��تانداردهای 

بین المللی داشته باشد، نداریم.
به این ترتیب مصرف کننده هم نمی تواند 
به محصوالتی که با نشان ارگانیک در بازار 

عرضه می شوند، اطمینان کند. 
در اف��ق بلندم��دت، نیازمن��د س��اختار 
مناس��بی هس��تیم ک��ه ب��رای محصوالت 
س��الم و ارگانیک شناس��نامه صادر کند و 
متقاضیان و خری��داران این محصوالت را 

از خریدشان مطمئن سازد.

تولید محصوالت ارگانیک بدون شناسنامه! 

محصوالت ارگانیک و ایجاد نظم فاخر و منسجم در برابر ریسک های غذا

ابوالحسن خلیلی
دبیرکل کانون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران

مجتبی شادلو
رییس اتحادیه باغداران

محمدرضا رضاپناه
عضو هیات علمی و مدیر قطب علمی کشاورزی ارگانیک

طیــور



وزی��ر ارش��اد در آخرین روزهای س��ال 93 خبرهای 
خوشی را در حوزه رسانه، برای کاهش توقیف روزنامه ها 

و همچنین تذکر به رسانه ها اعالم کرد. 
عل��ی جنتی درباره اینکه پیش بینی می کند در س��ال 
جدید حجم بس��تن روزنامه ها و تذکر به رسانه ها نسبت 
به س��ال های قبل تا چه اندازه کاه��ش پیدا کند، گفت: 
امیدوارم هیچ رس��انه ای در س��ال جدید بسته نشود. در 
ای��ن زمینه مبنا این اس��ت که هیچ رس��انه های توقیف 
نش��ود و اگ��ر هم احیان��ا تخلفاتی ص��ورت می گیرد، به 
ط��رق و ش��یوه های مختلف با آنها برخورد ش��ود. وقتی 
رسانه ای توقیف می ش��ود طبیعتا تعداد قابل توجهی از 

روزنامه نگاران و اصحاب رسانه بیکار و امنیت شغلی شان 
به طور کامل از بین می رود؛ بنابراین ما در هیات نظارت بر 
مطبوعات همه تالش مان این است که اگر در سال جدید 
تخلفی در حوزه رسانه ها صورت گرفت، با تذکر شفاهی، 
گفت وگو با س��ردبیران و مدیر مس��ئوالن، تذکر کتبی و 
احیانا با تغییر مدیرمس��ئول بتوانی��م با تخلفات برخورد 
کنیم و حتی االمکان کار رس��انه ها ب��ه توقیف نینجامد. 
در زمینه تخلف رس��انه ها در س��ال جدید صحبت هایی 
ب��ا قوه قضایی��ه و رییس این قوه انج��ام داده ایم که اگر 
مواردی به تش��خیص قوه قضایی��ه تخلف صورت گرفت 
آن را ب��ه هیات نظارت بر مطبوعات ارجاع دهند تا مورد 

بررس��ی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم شود؛ لذا امیدواریم 
در س��ال جدید توقیف نش��ریات و مطبوعات به حداقل 
مورد برسد. به گزارش ایسنا جنتی همچنین در پاسخ به 
سوال خبرنگاری که از او خواست یک اقدام محقق شده 
و یک اقدام محقق نشده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را در س��ال 93 بگوید، گفت: آنچه محقق ش��د، از رجوع 
به آمار قابل استناد اس��ت. شما وقتی به آمار مطبوعات 
و نش��ریاتی که در س��ال 93 مجوز گرفته اند، نگاه کنید 
خواهید دید که نسبت به دوره گذشته شاید حدود ۱۰۰ 
درصد رشد داش��ته اند. همچنین پرونده هایی که از قبل 
مانده بود، رسیدگی شد و االن این پرونده ها به روز است. 

س��ردار حس��ین اش��تری فرمان��ده نی��روی انتظامی از 
آماده س��ازی بیش از 4 هزار دوربین ثبت تخلفات در طرح 
ن��وروزی پلیس راهور خبر داد و گف��ت: همچنین بیش از 
2۰۰ دوربین نظارتی نیز در س��طح شهرها و جاده ها برای 
برخورد با تخلفات رانندگی آماده س��ازی شده است. سردار 
حسین اش��تری در رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر 
نوروز 94 که صبح دیروز برگزار ش��د، با بیان اینکه نیروی 
انتظامی در کنار س��ایر نهادها و سازمان ها آمادگی دارد تا 
با حداکثر توان و بهره گیری از آخرین تجهیزات پلیس��ی و 

الکترونیکی طرح نوروز 94 را اجرا کند، گفت: با استفاده از 
پرسنل تالشگر و خس��تگی ناپذیر ناجا، این طرح به صورت 
ش��بانه روزی از روز دوشنبه آغاز و تا ۱5 فروردین ماه سال 
آینده ادامه خواهد داش��ت. وی با بیان اینکه این طرح در 
2۰۰ ه��زار کیلومت��ر از راه های اصلی، فرعی و روس��تایی 
کش��ور اجرا خواهد ش��د، گفت: پلیس در این طرح امنیت 
و ایمنی بیش از 5۰۰ ش��هر کشور را تامین می کند. برای 
تحقق این امر بیش از هزار دوربین ثابت و 3 هزار دوربین 
س��یار ثبت تخلف��ات رانندگی و همچنی��ن بیش از 2هزار 

دوربین نظارتی در سطح جاده ها و شهرها آماده سازی شده 
اس��ت تا با اندک متخلفان رانندگی برخورد کند. اش��تری 
با بی��ان اینکه پلیس راهنمای��ی و رانندگی در خط مقدم 
ارائه خدمات نوروزی و با پشتیبانی سایر رده های انتظامی 
این نیرو آمادگی تامین ایمنی سفرهای نوروزی را برعهده 
خواهد داش��ت، بر ضرورت همکاری مردم و مس��افران در 
کاهش حوادث رانندگی تاکید کرد و گفت: همکاری مردم 
و مس��افران همچون س��ال های گذش��ته نقش بسزایی در 

کاهش حوادث و تلفات رانندگی خواهد داشت. 

تازه ترین برآورد جامعه اطالعاتی آمریکا 
که همه س��اله تح��ت عن��وان  »ارزیابی 
تهدی��دات جهانی توس��ط مدیر اطالعات 
آمری��کا« منتش��ر می ش��ود، ن��ام ایران و 
حزب اهلل لبن��ان را از فهرس��ت تهدیدات  

»تروریس��تی« علیه آمری��کا حذف کرده 
است. به گزارش ایسنا، در این گزارش که 
روز 26 فوریه توس��ط جیمز کالپر، مدیر 
اطالع��ات ملی آمریکا ب��ه هیات منتخب 
کمیته نیروهای مس��لح س��نا ارائه شده، 

قدرت گرفتن گروه های  »سنی افراط گرا« 
اصلی ترین تهدید تروریستی برای آمریکا 

معرفی شده  است. 
در نظرس��نجی اخی��ر گال��وپ از مردم 
آمری��کا در م��ورد کش��وری ک��ه تهدید 

علیه آمریکا محس��وب می ش��ود ایران از 
رتبه اول در س��ال 2۰۱2 به رتبه چهارم 
رس��یده اس��ت. این تغییر نگرش با وجود 
تداوم تبلیغات گس��ترده در زمینه پرونده 

هسته ای ایران است. 

حس��ینعلی امی��ری س��خنگوی وزارت 
کش��ور گف��ت ک��ه تاکن��ون در رابطه با 
اتف��اق رخ داده ب��رای عل��ی مطهری در 
ش��یراز کسی بازداشت نشده است. امیری 
در نشس��ت خبری دیروز درب��اره حادثه 
ش��یراز گفت: تقریبا2۰ دقیقه فیلم از این 
حادثه وجود دارد و تقریبا چهره ها در آن 

مشخص است. 
امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چرا نس��بت به اتفاق مشابهی مانند حادثه 
شیراز که در کرمان برای یک جانباز اتفاق 
افتاده، حساسیتی نشان داده نشده است، 
گف��ت: برای م��ا همه ش��هروندان محترم 
هس��تند. رفتارهای ساختارشکنانه مذموم 
و ناپسند اس��ت. ما نباید برای رسانه های 
بیگان��ه خوراک درس��ت کنی��م و آب به 
آس��یاب دش��من بریزیم. اگ��ر در کرمان 

چنین اتفاقی افتاده مذموم است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، امیری گف��ت: در 
جهت دستور ریاس��ت جمهور، وزیر کشور 
کمیته ای به مس��ئولیت ذوالفقاری معاون 
امنیتی وزارت کش��ور و همچنین مش��اور 
رییس دفتر جانشین فرماندهی معظم کل 
قوا در نی��روی انتظامی و رییس بازرس��ی 
و مدیریت عملکرد وزارت کش��ور تشکیل 
دادند و این گروه روز دوش��نبه عازم شیراز 
البته گروه های کارشناسی روزهای  شدند. 
قبل به ش��یراز اعزام ش��ده بودند. ولی این 
هیات عالی رتبه صبح دیروز به شیراز رفتند 
ت��ا گ��زارش دقیق را ب��ا شناس��ایی دقیق 
آمرین و مباش��رین اعالم کنن��د. بنابراین 
باید منتظر اعالم نتیجه از سوی این هیات 
باش��یم. خبرنگاری با اشاره به صحبت های 
اس��تاندار ف��ارس مبن��ی بر شناس��ایی و 

دس��تگیری عامالن حادثه ش��یراز پرسید 
آیا س��خنان اس��تاندار ف��ارس در این باره 
تکذیب می شود؟ امیری در این باره گفت: 
نمی دان��م، اس��تاندار فارس چه گزارش��ی 
داشته است اما ذوالفقاری اعالم کرد حدود 
2۰ دقیقه فیلم از این حادثه گرفته ش��ده 
و در آن تقریبا چهره ها مش��خص هستند. 
امی��ری گف��ت: در رابطه با تع��داد عوامل 
وقوع ای��ن حادثه از 5۰ ت��ا 2۰۰ نفر ذکر 
شده و اعداد متفاوتی در این باره بیان شده 
است. امیری در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
اینکه ب��ا توجه به تهدید خ��ودروی وکیل 
علی مطهری و نوش��تن عب��ارت  »اخطار 
اول« روی آن، آی��ا ای��ن کارها ادامه دارد؟  
گف��ت: با توجه به دس��تور رییس جمهور و 
وزیر کشور نباید پیش داوری کنیم. هیاتی 
تش��کیل و به ش��یراز اعزام شده است. این 

هیات در حال بررس��ی موضوع است و باید 
اجازه دهیم نتیجه بررس��ی را اعالم کنند 
و بعد اطالع رسانی کنیم. سخنگوی وزارت 
کش��ور در پاس��خ به این س��وال که چرا با 
توجه به انتقاداتی که از عملکرد استانداری 
فارس می شد، مسئولیت بررسی موضوع به 
اس��تاندار فارس داده ش��د، گفت: استاندار 
فارس مس��ئول کار نبود بلکه از همان ابتدا 
ذوالفق��اری مع��اون امنیتی وزارت کش��ور 
مسئول بررسی این موضوع شد. امیری در 
پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر احتمال 
عزل اس��تاندار فارس گفت: باید صبر کنیم 
هیات اعزام شده نتیجه بررسی های خود را 
اعالم کند تا بعد این موضوع بررسی شود. 
دس��تور رییس جمهور بس��یار قاطع است 
و گفته ان��د با قاصران ی��ا مقصران هم باید 

برخورد شود ولی نباید پیش داوری کرد. 

فرمانده ناجا خبر داد
6 هزار دوربین، جاده ها را کنترل می کند

خروج نام ایران و حزب اهلل از فهرست تهدیدات تروریستی علیه آمریکا

سخنگوی وزارت کشور: چهره  افراد در فیلم مشخص است
درخصوص حادثه شیراز تاکنون کسی بازداشت نشده است

 به گزارش مهر، خبرگزاری رویترز از آمادگی کشورهای 
اروپای��ی و آمریکا برای تعلیق تحریم های ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد علیه ایران در ص��ورت آمادگی ایران 

برای مصالحه هسته ای خبر داد. 
بن��ا بر این گ��زارش وزرای خارجه ای��ران و آمریکا قرار 
بود اواخر روز یکش��نبه در لوزان سوییس دیدار کنند که 
به خاطر مش��ورت های مقامات هسته ای و وزارتخانه های 
طرفین این دیدار به روز دوش��نبه موکول شد. در گزارش 

رویترز آمده اس��ت جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران 
خواس��ته اس��ت تا در قب��ال تعلیق تحریم های س��ازمان 
مل��ل تصمیماتی بگیرد ت��ا پایان ماه م��ارس درخصوص 
چارچوب ه��ای کلی توافق حاصل ش��ود. منابع نزدیک به 
مذاکرات اعالم داش��ته اند با توجه به اینکه آمریکا پیش تر 
درخصوص برداش��تن تحریم های شورای امنیت مقاومت 
می کرد، این اقدام آمریکا نوعی مصالحه از س��وی آمریکا 

محسوب می شود. 

آمادگی 1+5 برای تعلیق تحریم های شورای امنیت

  امی�ر دری�ادار حبیب اهلل س�یاری، 

فرمان�ده نیروی دریای�ی ارتش با بیان 
اینکه ناوگروه سی و سوم نیروی دریایی 
تاکن�ون از بن�ادر س�ریالنکا و جاکارتا 
بازدی�د کرده و هفت�ه آین�ده از بنادر 
هندوستان بازدید می کند، گفت: پیام 
صلح و دوس�تی ملت ای�ران را با اعزام 

ناوگروه ها به جهان می رسانیم. 
 پارلمان افغانس�تان هش�دار داد اگر 

به زودی اعضای باقیمانده کابینه معرفی 
نشوند، قوه مقننه تمامی سرپرست ها 
اع�م از وزارتخانه ها و اس�تانداری ها را 

غیر قانونی اعالم خواهد کرد. 

آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن 
ابراز تاس�ف از حمایت بعضی از بزرگان اس�المی در داخل و خارج از کشور از 
گروه های مشکوک و نوظهورگفت: هوش اسالمی ایجاب می کند که نگذاریم 

این گروه ها افکار مسموم خود را در جامعه پخش کنند 

تیتر اخبار

س��ردار ابراهیم کریمی، جانشین رییس سازمان وظیفه 
عمومی ناجا شرط 2۱ ماهه شدن خدمت سربازی در سال 

آینده را بازگو کرد. 
س��ردار ابراهیم کریمی درباره ش��رایط 2۱ ماهه شدن 
خدمت س��ربازی در س��ال آین��ده گف��ت: همان طور که 
می دانی��د از فروردین ماه س��ال 94 طول مدت س��ربازی 
24 ماه خواهد ش��د، اما تمامی آن دس��ته از مش��موالنی 
که تا پیش از پایان امس��ال با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ 

در سراس��ر کش��ور درخواس��ت خود را ثبت و نس��بت به 
تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند مدت سربازی شان 
در س��ال آین��ده 2۱ ماه خواهد ش��د. وی با بی��ان اینکه 
این دس��ته از اف��راد تا پیش از پایان نیمه دوم س��ال 94 
س��اماندهی و به سربازی اعزام می شوند، گفت: اما کسانی 
که از فروردین 94 به بعد نسبت به تعیین تکلیف سربازی 
خود اقدام کنند طول مدت خدمت آنان برابر قانون 24ماه 

خواهد بود. 

شرط 21 ماهه شدن خدمت  سربازی

  سیدحس�ن هاش�می وزیر بهداشت، از 

آماده باش ۴هزار و 2۷۰ دستگاه آمبوالنس 
به همراه 15 بالگرد برای خدمات رسانی به 

مردم در تعطیالت نوروزی خبر داد. 
 کارمن�د اخراج�ی که با تش�کیل یک 

گروه اقدام به س�رقت مس�لحانه از یک 
ش�رکت خصوص�ی در خیابان ش�ریعتی 
کرده بودند، توس�ط پلیس شناس�ایی و 

دستگیر شدند. 
 س�یداحمد ت�ارا در حاش�یه برگ�زاری 

مراس�م روز جهانی م�ددکاری گفت: فقط 
۷۰۰ مددکار در بیمارستان ها داریم.

علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، سوختگی های سطحی ناشی از برخورد 
مواد آتش زا به نقاط خاص بدن را نخستین خطر چهارشنبه سوری اعالم کرد که 

بیشترین میزان آسیب دیدگی ها را به خود اختصاص می دهد 

تیتر اخبار

عبدالرضا کاهانی کارگردان س��ینما درباره اصالحات 
اعمال ش��ده ب��ر  »اس��تراحت مطلق« گف��ت: مطمئن 
باش��ید اگر قرار بود تمام ممیزی ها اعمال ش��ود، فیلم 
را ب��ه احترام تماش��اگران و س��ینما اک��ران نمی کردم. 
اصالحات انجام ش��ده فعلی صدمه ای به داس��تان فیلم 
نمی زند، از مهر ماه تالش کردیم تا الاقل به این مرحله 
برس��یم. این کارگردان با اش��اره به ع��دم اجازه پخش 
تیزر فیلم��ش از تلویزیون گفت: اگر تلویزیون دوس��ت 
دارد فیل��م  »اس��تراحت مطلق« را کس��ی نبیند ، بهتر 
اس��ت تیزرهایش را پخش کند. این برخوردها برای من 
عادی ش��ده اس��ت و به پخش کننده فیلم هم پیشنهاد 

دادم ب��ا افتخار به این موضوع نگاه کند. پخش نش��دن 
تیزر بهترین تبلیغ برای فیلم است و بهتر بود تلویزیون 
تیزره��ا را پخش می ک��رد. تلویزیون می گوی��د فیلم ها 
ب��رای حمای��ت و پخش تی��زر باید حاوی پیام باش��د و 
م��ردم را نصیحت کند ام��ا من می دانم م��ردم به تنها 

چیزی که قطعا احتیاج ندارند، نصیحت اس��ت.
در فیل��م  »اس��تراحت مطلق« که در خالصه داس��تان 
آن تنه��ا ی��ک جمله  »ته��ران مگه مال توئ��ه! ؟ « آمده 
اس��ت، بازیگرانی چون ترانه علیدوستی، بابک حمیدیان، 
رضا عطاران، مجید صالحی، امیرش��هاب رضویان و فریده 

فرامرزی به ایفای نقش می پردازند. 

تلویزیون تیزرهای این فیلم را پخش نمی کند

  سیاستمداران بریتانیا تصمیم گرفتند 

به فیلم جدید  »جیمز باند« این اجازه را 
ندهند تا بخشی از مراحل فیلمبرداریش 
را در اتاق مذاکرات ولز انجام دهد و حاال 

دارند تقاصش را پس می دهند. 
 گروه  »شمس« به سرپرستی کیخسرو 

س�هراب  خوانندگ�ی  ب�ا  و  پورناظ�ری 
پورناظری در فرانسه روی صحنه می رود. 
ایرانی جای�زه تصویرگری   نامزده�ای 
براتیس�الوا به عنوان یک�ی از مهم ترین 
مس�ابقات تصویرگ�ری جه�ان معرف�ی 

گوگل با اختصاص لوگوی خود به شادی عبدالسالم از کارگردان نابغه و فقید شدند. 
مصر تجلیل کرد

تیتر اخبار

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ  )نادو( از صدور 
رای چهار ورزشکار دوپینگی خبر داد. 

رامین طباطبایی در این باره گفت: نشس��ت ش��ورای 
ص��دور رأی ن��ادو روز دوش��نبه برگزار ش��د و طی آن 
براس��اس مس��تندات و مثب��ت ب��ودن چن��د نمونه، دو 
بسکتبالیس��ت هرکدام به مدت دوس��ال و یک ش��ناگر 
به مدت یک س��ال از کلیه فعالیت های ورزش��ی محروم 

شدند. همچنین یک بازیکن فوتسال نیز به توبیخ کتبی 
و درج در پرونده محکوم ش��د. اس��امی این ورزشکاران 
به ص��ورت محرمانه ب��ه اطالع فدراس��یون های مربوطه 
رس��یده اس��ت و آنها حق دارند ظرف م��دت هفت روز 
کاری ب��ه رأی صادره اعتراض و درخواس��ت تجدیدنظر 
در اس��تیناف دهن��د در غیر این ص��ورت حکم قطعی و 

الزم االجرا خواهد ش��د. 

محرومیت یک ساله برای یک شناگر
بسکتبالیست های دوپینگی 2 سال محروم شدند

  وحید شمسایی سرمربی تیم فوتسال 

تاسیس�ات دریایی گفت: من اگ�ر زور و 
قدرت داشتم که نمی گذاشتم بن همام را از 
ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا بردارند. 
اگر آنقدر قدرت داشتم که پشت لوئیس 
فیگو می ایستادم و او را به جای سپ بالتر 

به عنوان رییس فیفا انتخاب می کردم. 
 باش�گاه اس�تقالل بار دیگ�ر حضور 
اسکوچیچ س�رمربی کروات تیم فوالد 
خوزس�تان را در این تیم تکذیب کرد و 

به حمایت از قلعه نویی پرداخت. 
 هوادار تیم فوتبال سن لورنزو هنگام 

شادی پیروزی سه بر یک این تیم مقابل 
هوراکان از ارتفاع 5۰ متری سقوط کرد 

و درگذشت. 

 »ج�واد نکونام« باید در کلینیک باش�گاه اوساس�ونا حاضر ش�ود تا میزان 
آس�یب دیدگی وی مشخص شود. کاپیتان تیم فوتبال اوساسونا از ناحیه پای 

راست دچار آسیب دیدگی شده است 

تیتر اخبار
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ایستادگی دیوان عدالت 
در پرونده عالءالدین

موس��ی قربانی مع��اون دیوان عدال��ت اداری گف��ت: در پرونده 
عالء الدین دیوان ایس��تاد ت��ا دو طبقه متخلف را تخریب کنیم. به 
گزارش مهر، موس��ی قربانی در جلس��ه ویژه مبارزه با زمین خواری 
در دادستانی کل کش��ور گفت: وقتی مقام معظم رهبری مصداقی 
از زمین خواری صحبت می کند یعنی باید مس��ئوالن سرشان را به 
دیوار بزنند. در پرونده عالء الدین دیوان ایستاد تا دو طبقه متخلف 
را تخریب کنیم اما در پرونده های تغییر کاربری واقعا چرا مسئوالن 
جهاد کشاورزی ش��کایت نمی کنند. 2۰ هزار پرونده در کمیسیون 
ماده ۱۰۰ ش��هرداری ها داریم و این یعنی اینکه قانون اجرا نش��ده 
است. باید دستگاه های متخلف شناسایی و تنبیه شوند چون زمین 
را نمی شود یک س��اعته تصرف کرد و قطعا از چشم مسئوالن دور 

نیست. تا امروز هم چند شهردار متخلف شناسایی شده اند. 

حجت االسالم  والمسلمین حاتمی معاون اوقافی، 
حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه 
گفت: بسیاری از پرونده های مربوط به زمین خواری 
به نوعی به صاحبان قدرت وصل اس��ت. حاتمی در 
کارگروه ش��ورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی 
و منابع طبیعی که در دادس��تانی کل کشور برگزار 
شد، گفت: یکی از مالکیت های بزرگ در کشور بعد 
از انفال، اوقاف اس��ت. در همین بحث ش��اندیز که 
اخیرا مطرح ش��ده یکی از پالک های ثبتی آنجا با 

پالک وقفی تداخل دارد. 
از س��ال 9۰ تاکنون س��ه س��فر به این منطقه 
داشته ایم و وقتی پالک را بررسی کردیم، دیدیم 
منابع طبیعی مجوز داده اس��ت. متاسفانه برخی 

کس��انی که مجوز بهره برداری در یک منطقه ای 
را دریافت می کنند بر مالک حاکم می ش��وند. از 
این دست موارد در وزارت صنعت و معدن بسیار 
اس��ت به نوع��ی که امتی��از را ب��رای بهره برداری 
به ف��ردی می دهند و این امتی��از موجب کاهش 
امتیازات مالک می ش��ود. حاتمی گفت: در همین 
اطراف تهران مواردی داش��ته ایم ک��ه بهره بردار 
حت��ی به م��ا اج��ازه ورود برای نقش��ه برداری را 
نداده اس��ت. بس��یاری از این پرونده ه��ا به نوعی 
ب��ه صاحبان ق��درت وصل هس��تند. همان مقدار 
که به موضوع مبارزه با مفاس��د اقتصادی اهمیت 
داده می ش��ود، به مبارزه با زمین خواری نیز باید 

اهمیت داده شود. 

جنتی: امیدواریم هیچ 
رسانه ای سال 94 توقیف نشود

معاون اوقافی سازمان اوقاف: 
برخی پرونده های زمین خواری به صاحبان قدرت وصل است
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تبلیغات وایبری
آیا می دانس��تید ارسال پیام های تبلیغاتی وایبری 
برتری های فراوانی نسبت به ارسال اس ام اس دارد؟ 

این برتری ها عبارتند از:
1- کاربران بدون شک آنها را میخوانند

2- ارسال پیامک ارزان تر بدون محدودیت کاراکتر 
3- می توان لینک س��ایت ی��ا صفحات اینترنتی را 

در آن قرار داد
4- امکان ارسال تصویر در آن وجود دارد

5- ارسال هدفمند به کاربران یک شهر خاص
6- تمامی پیام ها به دست مخاطبان ارسال شده و 

به دست آنها می رسد.
ن��رم افزار تبلیغات وایبری یک نرم افزار تحت وب 
اس��ت که به صورت پنل وایبر ارائه می ش��ود. بدیهی 
اس��ت ارس��ال های تحت وب پنل ب��دون بالکی با 
س��رعت باال انجام می ش��ود، اما بابت ه��ر پیام باید 
ب��ا تعرفه جدول پنل را ش��ارژ کنید. اما در نس��خه 
تحت ویندوز نرم افزار تبلیغ��ات وایبری می توانید با 
کامپیوتر خود روزانه بین 8 الی 10 هزار پیام رایگان 

ارسال کنید. 
لذا توجه داش��ته باش��ید که با توجه به نیاز خود 
درصورت نیاز به ارس��ال رایگان نسخه تحت ویندوز 
و درصورت نیاز به ارس��ال بدون دردسر نسخه تحت 
وب را انتخ��اب کنید. تبلیغات وایبری تنهای تنها به 

همین دو شیوه انجام می شود.

چرا تبلیغات ما تبلیغات نیست؟ 
صنعت تبلیغات کش��ور با وجود رش��د روزافزون 
دچ��ار آس��یب های فراوان��ی اس��ت ک��ه حرک��ت 
را کن��د می کن��د؛  ای��ن صنع��ت  ب��ه جل��وی  رو 
آس��یب هایی که ش��ناخت دقیق و البته پذیرش آن 
 می توان��د به بهبود اوضاع این کس��ب و کار پرس��ود 

کمک کند. 
در ادام��ه ب��ه برخ��ی از مهم تری��ن دالی��ل عدم 
 دسترسی بخش تبلیغات به جایگاه اصلی خود اشاره 

می کنیم: 
 - باز ش��دن پای دالالن به این ح��وزه و فعالیت 
گس��ترده آن��ان از مرحله اخذ س��فارش تا تولید آن 
ه��م به دلیل گ��ردش ب��االی پولی ک��ه در صنعت 
تبلیغ��ات اتف��اق می افتد. ای��ن یک��ی از مهم ترین 
 دالیل عقب رانده ش��دن حرفه ای ه��ا در این حوزه 

وسیع است.
- شرکت های متقاضی و کارفرمایان عموما هزینه 
پخش و رس��انه را به راحتی پرداخت ولی جهت ارائه 
ایده های نو و ارزش��مند چانه زنی و درنهایت در این 

بخش تخفیف های عمده ای را طلب می کنند
- حضور افراد غیر متخصص و صرفا س��رمایه داران 
کالن در عرص��ه تبلیغات و زیرمجموعه قرار گرفتن 

متولیان اصلی و صاحبان دانش تبلیغات 
- تغییر مش��اور و مجری به صورت مکرر توس��ط 
صاحبان آگهی موجب تغییر در زیرس��اخت ها شده 
و در این میان اصل مهم هویت برند و ثبات رویه در 

آگهی ها به فراموشی سپرده می شود
- بعض��ا ارائ��ه پیش��نهاد انجام و س��اخت رایگان 
در تولی��د و طراح��ی آگه��ی در ازای دریافت آن از 
کارفرما، موجب افت کیفی ش��دید در تهیه و تولید 

برنامه های تبلیغاتی می شود
- واگذار کردن تهیه تیزر به یک شرکت و تبلیغات 
محیطی و... به شرکت های دیگر، عدم یکپارچگی و 
تاثیر موثر پیام رسانی را نزد مخاطب به دنبال دارد 

- عدم اثبات مطالب اغراق آمیز ذکر شده در انواع 
تبلیغات ازجمله قیم��ت، کیفیت، ضمانت و... عالوه 
بر ش��رکت صاحب آگهی، شرکت مشاور یا مجری را 

نیز بعضا دچار مشکل می کند

- ع��دم هماهنگی و تطابق بودجه اختصاص یافته 
شرکت ها جهت تهیه و پخش آگهی و تبلیغات بدون 

هماهنگی با مجری تبلیغات.
- عدم ارزیابی و سنجش مستمر در رابطه با میزان 

اثربخشی تبلیغات ارائه شده در میان مخاطبان 
- روی آوردن بعض��ی از س��ازمان ها به تاس��یس 
آژان��س تبلیغاتی درون س��ازمانی و کاهش ش��دید 

سفارش به بازار کار
- تداخ��ل صنوف دیگر مانند صنف کپی و اوزالید 
در امر تبلیغات و عدم پیگیری آن از طریق قانونی 

- عدم انس��جام تیم��ی آژانس ه��ای تبلیغاتی در 
برنامه های راهبردی بلندمدت و کوتاه مدت 

- آژانس های تبلیغاتی در فرآیند تولید تنها به فکر 
پر کردن ظرفیت های خالی رسانه های خود هستند 

تا به فکر فرآیند علمی و اصولی در کلیت آن
- بی توجه��ی در ابعاد روان��ی و اجتماعی تبلیغ و 
اغراق در تاثیر بصری آن، به آفت های رایج در عرصه 

تبلیغات تبدیل شده است
- ع��دم توج��ه واقعی ب��ه اهمیت روان شناس��ی 

تبلیغات از سوی صاحبان آژانس های تبلیغاتی 
- زی��ر پا گذاش��تن الگوهای مص��رف در تبلیغات 

خوراکی های مغایر با سالمتی 
- تولی��د آگهی ه��ای م��الل آور، خس��ته کننده و 
تکراری و توجه به رش��د کمی به جای رشد و توسعه 

کیفی ساخت 
- اه��داف نامعل��وم کمپین ه��ای تبلیغات��ی برای 

تبلیغات خالقسفارش دهندگان و کارفرمایان.

آگهی:خودرو آئودی-شعار: اجازه ندهید که هر دستی ماشین شما را تعمیر کند. 

کافه تبلیغات
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ایستگاه تبلیغات

در دنیای پرش��تاب امروز گاهی طی کردن درس��ت یک 
مس��یر، خیلی مهم تر از نتیجه آن اس��ت زیرا اگر نتیجه را 
غایت نهایی حرکت فرض کنیم و برای دس��تیابی به آن از 
هر مسیر و ابزاری استفاده کنیم، درنهایت پی خواهیم برد 
ک��ه هیچ گاه نتایج خوب از راه های بد به دس��ت نمی آیند. 
این حکایت تلخ تبلیغات کش��ورمان اس��ت و با مروری بر 
فعالیت یک ساله در این بخش از جمله تبلیغات محیطی، 
طراحی پوس��تر، تیزرهای تلویزیونی و... مالحظه می کنیم 
نتیج��ه ای که حی��رت انگیز و بدیع باش��د از دل آن بیرون 
نیامده است مگر در موارد معدودی از پیام های تولید شده. 
ب��ا توجه به ش��رایط خ��اص در دنیای ام��روز که گویی 
جهان در حال انتقال بزرگ در همه زمینه هاس��ت، عنصر 
تبلیغ��ات به یک��ی از پرکاربردتری��ن ارکان اصلی و ابزارها 
در حوزه ه��ای تجاری، اقتصادی، فرهنگ��ی، اجتماعی و... 
تبدیل ش��ده اس��ت و با اس��تفاده بهینه، علمی و بومی از 
آن در فرهنگ های مختلف می توان نس��بت به آگاه کردن، 
ترغی��ب کردن و متقاعد ک��ردن مخاطبان گام های بزرگی 
برداش��ت. اما دس��تیابی به این اهداف، نیازمند ش��ناخت 
علمی و به کارگیری اصول تبلیغات با همراهی کمپین های 
حرف��ه ای اس��ت. ح��ال ای��ن تبلیغ��ات می توان��د از نوع 
موسسه ای، پیش��تازانه، معرفی محصول، رقابتی، مستقیم 
یا غیرمس��تقیم، یادآوری کننده، مش��ارکتی و... باش��د که 
در نهایت با انتخاب موثرترین رس��انه قادر خواهیم بود به 

بهترین وجه به انتقال پیام بپردازیم. 
اکنون با نگاه اجمالی و بررس��ی مسائل و مشکالت یک 
سال گذشته در حوزه تبلیغات گویا به نظر می آید تبلیغات 
ما کمتر به اهمیت این مهارت های کلیدی پی برده اس��ت 
و اگ��ر در این میان نتوانیم به دانش تبلیغات علمی جهان 
مجه��ز ش��ویم، در رقابت ه��ای بین الملل��ی کاری از پیش 
نخواهیم برد. لذا در شرایط حساس کنونی، کاری مهم تر از 
تجهیز شدن به دانش تبلیغات جدید برابرمان نیست، زیرا 
نداشتن دیدگاه علمی به تبلیغات از دیدگاه مدیران صنایع 
و س��ازمان ها و همین ط��ور مدیران آژانس ه��ای تبلیغاتی 
تاکن��ون در س��طح ملی و جهانی لطم��ات جبران ناپذیری 
را ب��ه کش��ور وارد آورده اس��ت. همان آفتی که هر س��اله 
امیدوار می ش��ویم سال بعد دس��ت از سر مجموعه فعاالن 
تبلیغاتی م��ان ب��ردارد و چه آرزوی عب��ث و بیهوده ای و با 
ادامه این روند، گام های معلق س��ال های گذش��ته را تکرار 
می کنیم و باز فراموش��مان می شود که در هزاره سوم این 
»تجربه مش��تری و حفظ منافع« اوس��ت که تعیین کننده 
خوب و بد اس��ت و می تواند م��ا را از دیگر رقبا متمایزمان 
کند و همواره معروفی��ت در کنار مقبولیت می تواند خالق 
برندها ش��ود و نه صرفا به دس��ت آوردن س��ود های آنی و 

زودگذر.

 بیاییم صادقانه از خود بپرس��یم ک��دام یک از تبلیغات 
محیط��ی، چاپی، تلویزیونی و... را که امس��ال ارائه داده ایم 
به گون��ه ای ب��ود که توانس��ت ب��ه ملکه ذهن مش��تری و 

مخاطبمان تبدیل شود. 
اگر امکان اس��تفاده رنگ را از ما بگیرند، تنها با استفاده 
از طرح های س��یاه و سفید تا چه حد قادر خواهیم بود یک 

طرح معنادار و پرمحتوا بسازیم؟ 

زیبا، اما بی محتوا
با بررسی عمده کارها به خوبی درمی یابیم که آژانس های 
پرطمطراق تبلیغاتی هنوز از داشتن کارگردان های هنری، 
مدیران خالق، نویس��نده، گرافیس��ت و ط��راح حرفه ای و 
واحد تحقیقات بازار به صورت علمی محروم و تهی هستند. 
کارهای ارائه ش��ده زیبا و قشنگ اند ولی بدون محتوا و به 
روایتی قش��نگ بی ربط! گویا تبلیغات ما هم به قسمتی از 
فرهنگ جامعه درهم برهم کوچه و بازار مبدل شده است. 
تاکتیک ه��ا و تکنیک ه��ای به کار رفته عموم��ا تکراری، 
با چش��م و هم چش��می و دور از آینده نگ��ری و بدون در 
نظر گرفتن اهداف بلند مدت طراحی ش��ده اند؛ سناریوهای 
ضعی��ف داس��تان گونه و ازهم گسس��ته میان اس��تراتژی، 

تاکتیک های  و  تکنی��ک 
تبلیغات��ی و ب��ه عبارتی 
یک ن��وع خ��أ کامل در 
بروز خالقی��ت و نوآوری 
توام با فراموشی مسلم در 
از علم  اس��تفاده منطقی 
بلند م��دت روابط عمومی 
در تبلیغ��ات و تنها اکتفا 
کردن ب��ه تبلیغات صرف 
برای رس��یدن به اهداف 

کوتاه مدت. 
نب��ود عنصر مهم تحلی��ل محتوا و آسیب شناس��ی پس 
از اج��را و اتم��ام کمپین ه��ا و در نهای��ت ارزیابی و اصالح 
و تدوی��ن برنامه های کامل و جامع تر تا رس��یدن به نقطه 
آرمان��ی از پیش تعیین ش��ده و افت��ادن در یک دور باطل 
همیش��گی. خامی و ناپختگی در ش��ناخت و ارائه تبلیغات 
موثر در مرحله معرفی، رش��د و بلوغ برند در کارهای ارائه 
شده به خوبی مشهود است لذا به عقیده بنده اگر بخواهیم 
مش��کالت عدیده تبلیغات امروز کشورمان را بررسی کنیم 
نمی ش��ود آنها را تنها با اعداد کم��ی و تیتروار عنوان کرد 
بلکه علت العلل این مش��کالت عمده را باید در شش سطح 
مدیریتی، ذهنی و فکری، اجتماعی، اقتصادی، آکادمیک و 

تداخل صنفی جست وجو کنیم. 
 به عن��وان نمون��ه در ح��وزه تبلیغ��ات محیط��ی عمده 
شرکت هایی که در س��ال 94 بیشترین سفارش را داده اند 

عبارتند از: 
* شرکت های خودروسازی

* بانک ها و موسسات مالی
* صنایع غذایی

* انواع شرکت های تولید کننده تلفن همراه و اپراتورهای 
مربوط به آن

* لوازم خانگی
* مواد بهداشتی و شوینده ها

* تبلیغات مربوط به مناسبت ها، روزها و اعیاد خاص
در این میان، جا دارد از پروژه های معدودی که در سال 
گذش��ته س��عی کرده بودند با رعایت اص��ول علمی وخلق 
آثار بدیع و نوآور در جهت رش��د و توسعه و فرهنگ سازی 
عمومی و رشد سواد بصری عموم گام های موثری بردارند، 
قدردان��ی به عم��ل آورده و ب��رای ای��ن عزی��زان تکامل و 

پیشرفت روز افزون در سال جدید آرزو کنیم از جمله: 
-تبلیغات محیطی سبک مینی مال بانک ملت

-تبلیغات محیطی با نام »تمام عیار« شرکت ال جی
-تبلیغات محیطی دی جی کاال در اس��تفاده خالقانه از 

تصاویر ارائه شده 
-تبلیغات محیطی ش��رکت کاله مرب��وط به پنیر لبنه و 

استفاده از شعار بومی و مناسب
-تبلیغات محیطی بانک گردش��گری ب��ه نام »آغاز یک 
ارائه تصویری  میزبانی« و 

بدیع
تبلیغ�����ات محیط��ی 

شرکت کار و اندیشه.
محیطی  تبلیغات  سایر 
گوی��ا تنها با هدف زیبایی 
ارائه ش��ده بودن��د و نه با 
اهداف تاثیرگذار در ذهن 
مصرف کنن��ده. ح��ال چه 
غیرآگاهانه،  ی��ا  آگاهان��ه 
لذا در دنیای پوش��یده از 
تبلیغات فراوان کنونی، به خوبی اثبات ش��ده که زیبایی ها 

لزوما نمی توانند تاثیرگذارتر باشند. 

مواردی که موجب کاهش کیفیت آگهی ها در عرصه 
تبلیغات می شود

- عدم توانایی در ساخت پیام های غیرمستقیم که مستلزم 
داش��تن ه��وش و خالقیت تک ت��ک اعض��ای کمپین های 
تبلیغاتی اس��ت، در مقابل ارائه پیام های مستقیم بدون در 

نظر گرفتن سطح سواد و میزان هوش جامعه.
- عدم برقراری ارتباط طرح ها با مخاطبان در کوتاه ترین 
زمان ممکن )در بیلبوردها چیزی در حدود هش��ت تا 10 

ثانیه زمان الزم است(.
- ع��دم اس��تفاده بج��ا و اصول��ی از رن��گ، کادربندی، 
کمپوزیسیون، پرسپکتیو، اندازه و نوع فونت ها در طرح ها.

- نب��ود ش��عارهای تبلیغاتی خالقانه، قاب��ل فهم، زیبا و 
عامه پسند با درک عمومی جامعه

- نبود تگ الین یا اس��لوگان در معرفی برند و محصوالت 
ارائه شده

- استفاده از افعال تفضیلی، عالی و برتر به صورت مکرر در 
اکثر تبلیغات محیطی به گون��ه ای که تکرار آن موجب عدم 
اعتماد در مصرف کنندگان شده و در نهایت مخاطبان ازخود 
می پرسند »معیار واقعی سنجش محصول ارائه شده با سایر 

محصوالت مشابه در چیست؟«
- اس��تفاده مکرر از مدل، تیپ، فرم و شخصیت های صرفا 
آراس��ته به عنوان کودک، پیرزن، پیرمرد، جوان، خانم  و آقا 
که گویا هیچ ش��باهتی به م��ردم معمولی و متعارف جامعه 
ما ندارن��د آن ه��م در محیط ها و لوکیش��ن های مصنوعی، 
غیر واقع��ی و گرافیکی و در بعضی موارد وام گرفته ش��ده از 
لوکیشن های سایر کشورها و عدم ارتباط این پیام ها با عموم 

مردم 
- بزرگنمایی و غلو بیش از حد محصوالت در تصویر های 

ارائه شده 
- ترویج پیام های مش��ابه و تکراری در م��ورد ارائه جوایز 
متعدد و ارزنده در س��طح وس��یع در پیام های تبلیغاتی که 

خود موجب دلزدگی مخاطبان شده است.
- گرای��ش ش��دید طرح ها و برندها ب��ه مدگرایی و تقلید 
کورکوران��ه غیر حرفه ای وکپی از طراحی ه��ای یکدیگر که 

نمونه آنها در سطح شهر به خوبی مشهود است.
- تمرک��ز بیش از حد روی قابلیت های اجرایی و تکنیکال 
در میان کمپین های تبلیغاتی، امکان اس��تفاده از ایده های 

خالقانه را در آگهی ها به شدت کاهش داده است. 
در این میان همواره شرکت های تبلیغاتی اعالم می کنند 
که درصدد خلق پیام های بدیع و خالق هستند و از دیدگاه 
آنه��ا، عدم تغییر و نوگرایی به معنای مردن تعبیر می ش��ود 
ولی به یقین در درون خود نگرانند که ممکن است مخاطبان 
به ایده های بدیع شان واکنش مثبت نشان ندهند، درحالی که 
تجربه اثبات کرده این طور نیست، نوگرایی موجب تمایز آنها 
نسبت به سایرین خواهد ش��د. یادمان باشد برای مخاطب، 
خالقیت از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و مانند تزئینات 
روی کیک تولد و عروس��ی نیست بلکه خالقیت خود کیک 

است.
 در پایان بای��د اذعان کرد که ادامه این راه و عدم رعایت 
آش��کار استانداردهای موجود باعث س��رخوردگی، تغییر در 
تفکر و فرهنگ عامیانه مردم نس��بت به صداقت و راس��تی 
آژانس های تبلیغاتی ش��ده و مهم ترین اصل فراموش ش��ده 
در عرص��ه تبلیغاتی کش��ور »عدم توج��ه و تاکید بر منافع 
مصرف کننده« بوده و در مراحل بعدی باید به افزایش فروش 

و سود توجه کرد. 
ب��ه قول »جی آبراهام« همواره در تبلیغات به یاد داش��ته 
باش��یم که س��فارش دهندگان به بزرگی ما اهمیت چندانی 
نمی دهن��د و تنها م��وردی که برای آنه��ا از اهمیت خاصی 
برخوردار است، میزان سود، مزیت، خدمت و بهبود منافعی 

است که به دست می آورند.  

حسین بهبودی 
کارشناس ارشد علوم ارتباطات و تبلیغات

آژانس های پرطمطراق تبلیغاتی هنوز از داشتن 
کارگردان های هنری، مدیران خالق، نویسنده، 

گرافیست و طراح حرفه ای و واحد تحقیقات بازار 
به صورت علمی محروم و تهی هستند. کارهای 
ارائه شده زیبا و قشنگ اند ولی بدون محتوا و به 

روایتی قشنگ بی ربط

 وقتی دست انداز خیابانآیا می دانستید
توده سرطانی را یادآوری می کند

هی��چ وقت قدرت م��ردم را در نادی��ده گرفتن وقایع 
پیش روی خود دست کم نگیرید. این اتفاق در آگهی اخیر 
آژانس تبلیغاتی AMV BBDO لندن رخ داد. در قالب 
یک ن��وع آگاهی درباره خدمات عموم��ی )PSA( برای 
موسس��ه تحقیقات سرطان انگلستان، این سازمان قصد 
برقراری ارتباط با آن دس��ته از مردم انگلستان را داشت 
که نخستین نشانه های سرطان را نادیده می گیرند. البته 
جای تعجب نیست که آنها با توجه به عبور از کنار توده 
عظیم و عجیب و غریب در حال رش��د در دنیای واقعی، 
ب��ه توده های کوچک در بدن خ��ود نیز توجه نکنند.  به 
گزارش  ام بی ای نیوز، به گفته این شرکت، این توده باید از 
جنس سنگفرش خیابان ساخته می شد تا با ناهموار شدن 
خیابان چنین به نظر برس��د که انگار یک تومور در حال 
بزرگ ش��دن است. باید برای حمل و نقل آسان، به اندازه 
کافی س��بک و در عین حال بادوام برای عبور یک ون از 
رویش می بود. یکی از توده ها طوری با پشم شیشه محکم 
شده بود تا بتواند امکان عبور یک ماشین مخصوص حمل 

زباله را از روی خود به وجود آورد. 

مروری بر عملکرد یک ساله حوزه تبلیغات محیطی، تلویزیونی و پوستر 

 وقتی ایده ای نیست 
انتظار پدیده ای هم نیست



موجودی زنده به نام لوگو

هر چی��زی که در جه��ان وجود دارد، یک نش��انه 
اس��ت. ه��ر روی��داد، حادث��ه، گرافی��ک، تصوی��ر و 
عکس، گردهمایی نش��انه هایی معن��ادار دارند که به 
دانس��ته های پیش��ین ما بازمی گردن��د؛ وگرنه هیچ 
معنایی از آنها اس��تنباط نمی ش��ود. م��ا در زندگی 
روزم��ره ب��ا نش��انه های متفاوتی س��ر و کار داریم و 
یکی از پیچیده ترین مباحث در بحث نش��انه ها، زبان 
اس��ت. یک نش��انه زمانی می تواند کارکرد نش��انه را 
داش��ته باش��د که مردم یک جامعه دارای دانش کم 
و بیش مش��ترکی از آن نشانه داشته باشند. نشانه ها 
در زمان ه��ا و مکان های مختل��ف معناهای متفاوتی 
می دهند. ممکن اس��ت یک نشانه فرهنگی در ایران 
دارای معنای��ی متفاوت با فرهنگ های دیگر باش��د. 
نه تنها درباره مس��ائل فرهنگی، بلکه درباره رنگ ها و 

شکل های گرافیکی هم این اتفاق می افتد. 
آنچه خواندید، بخشی از سخنان تورج صابری وند 
در کارگاه »موج��ودی زنده ب��ه نام لوگو« در نهمین 

کنفرانس بین المللی برند است. 

تاثیر رنگ ها و اشکال هندسی در زندگی انسان
ب��ه گفته صابری وند، نش��انه ها وقت��ی در کنار هم 
قرار می گیرند، معناهای متفاوتی را می س��ازند. هیچ 
نشانه ای به تنهایی یک معنا ندارد. صدها سال پیش 
در یکی از روستاهای اسکاتلند برخی دامداران برای 
نش��انه گذاری گاوهای خود عالئمی را روی بدن آنها 
ح��ک می کردند که لوگوهای امروزی از آن نش��أت 
گرفته اند. صابری وند با اشاره به تغییر معنایی رنگ ها 
در زمان ه��ای گوناگون به نقش آنها در فرهنگ های 
مختل��ف اش��اره کرد و یادآور ش��د: به هی��چ عنوان 
نمی ت��وان گف��ت رنگ ه��ا در زمان ه��ا و مکان های 
مختلف دارای یک معنا هستند. در بسیاری از متون 
روان شناس��ی، رنگ آب��ی را به عن��وان رنگ آرامش 
تعری��ف کرده اند اما مگر فقط ی��ک رنگ آبی وجود 
دارد. با چهار رنگ اصلی آبی و زرد و قرمز و مش��کی 
می توان 16 میلیون رن��گ به وجود آورد. فرهنگ ها 
در حال تغییر هس��تند و رنگ ها و نشانه ها نیز تغییر 
می کنند. برخی اندیش��مندان با تحقیقات گس��ترده 
خود ثابت کردند زمانی که آدم ها در فضای قرمزرنگ 
قرار می گیرند، تپش  قلب آنها بیش��تر می شود اما به 
نظر نمی رس��د که اگر رنگ لوگو قرمز باشد انسان ها 
به آن واکنش احساسی نشان دهند. اگر می خواهیم 
هویت بصری برای خود تعریف کنیم، باید بدانیم که 

رنگ ها هیچ معنای ذاتی در خود ندارند. 

طراحی لوگوی اپل

در م��ورد طراحی لوگوی اپل داس��تان های زیادی 
نقل ش��ده اس��ت اما نمی ت��وان به دق��ت گفت که 
چه ان��دازه به واقعی��ت نزدیک هس��تند. مهم ترین 
داستان هایی که مردم به آنها اشاره می کنند به شرح 

زیر است: 

داستان اول، آلن تورینگ 
آل��ن تورنیگ، به عنوان پدر علم محاس��به  نوین و 
علم کامپیوتر ش��ناخته شده است و مهم ترین جایزه  
علم��ی کامپیوتر ب��ه افتخار وی جای��زه تورینگ نام 
گرفته  اس��ت. به دلیل مشکالتی که با نظام سیاسی 
آن دوران پیدا کرد در اثر س��م سیانید جان سپرده 
بود یعنی به ظاهر به خاطر سیب نیم خورده سیانیدی 
که در کنار تخت او قرار گرفته بود. بس��یاری بر این 

باورند که مرگ او عمدی بوده است. 
عده زیادی اعتقاد دارند که ش��رکت اپل به رس��م 
یادب��ود این دانش��مند ب��زرگ که جامعه بش��ری را 
متحول کرده، لوگوی سیب گاز زده را انتخاب کرده 

است. 

داستان دوم، داستان آدم و حوا
داس��تان آدم و ح��وا را ه��م که م��ادر و پدر همه 
انس��ان های کره زمی��ن می دانند اما داس��تان آدم و 
حوا و میوه ممنوعه هم هیچ ربطی به ش��کل گرفتن 
لوگوی ش��رکت اپ��ل به صورت یک س��یب گاز زده 
ن��دارد. راب جنف طراح لوگوی اپل، دلیل دیگری را 
در وب سایت رس��می خود ذکر کرده است که کامال 

منطقی است.
 او می گوید که دلیل گاز زده بودن س��یب شرکت 
اپل این اس��ت که اگر به طرح کلی س��یب در قالب 
ابستراکت دقت کنید خواهید دید که ممکن است با 
میوه های دیگر خصوصا گیالس اش��تباه گرفته شود! 
بنابرای��ن اگه س��یب رو گاز زده ترس��یم کنیم دیگر 
کامال مش��خص می ش��ود که این یک سیب است نه 
گیالس! مس��ئله مهم دیگر این است که با دیدن یه 
سیب آبدار و قرمز نخستین چیزی که در ذهن شما 
می آید چیس��ت؟ اینکه ی��ک گاز محکم از این میوه 

خوشمزه بزنید.
 نکته بس��یار جالب اینجاس��ت که برخالف تصور 
بس��یاری از افراد، خلق لوگوی اپل از نخستین روز تا 
روز رونمایی از نس��خه نهایی این لوگو فقط دو هفته 

طول کشید.
 البت��ه لوگ��وی اپل ب��رای مردم معان��ی مختلفی 
دارد، زی��را هم��ه س��یب را دی��ده و خورده ان��د و 
خیلی ه��ا هم این میوه را دوس��ت دارند. به هر حال 
حقیق��ت گاز زده ب��ودن س��یب لوگوی اپ��ل کامال 
ی��ک منط��ق گرافیک��ی اس��ت. مهم تری��ن کارکرد 
 اصلی لوگو این اس��ت که در ذه��ن مردم ماندگاری 

داشته باشد. 

یکی از شبکه های اجتماعی را در 
شرکت خود استخدام کنید! 

شبکه های اجتماعی بدون توجه به اندازه شرکت ها، 
می توانند ارزش هر ش��رکتی را تنها با باال بردن تعداد 
بازدیدکنن��دگان و الی��ک ک��ردن مطلب ما توس��ط 
مخاطبان ب��اال ببرند. برای هر کس��ب و کاری معموال 
چند ماه طول می کشد تا به نتایج اولیه مطلوب دست 
یاب��د، میزان بازدید از وب س��ایت آن ش��رکت افزوده 
ش��ود و تعدادی از بازدیدکنندگان وب س��ایت تبدیل 
به مشتریان آن  ش��وند. اما در عصر حاضر راهکارهای 
سریع تر برای دستیابی به اهداف بلند مدت وجود دارد؛ 
یک��ی از این راه ها اس��تفاده از تکنیک ه��ای بازاریابی 

شبکه های اجتماعی است. 
ش��بکه های اجتماعی امکاناتی را فراهم می کنند تا 
محص��ول یا خدمت خود را به صورت جامع و کامل به 
افراد بس��یار زیادی معرفی کرده و در مورد کسب و کار 
خ��ود مطالبی را به وج��ود آورده و در نهایت به نتایج 
س��ریع تری در برنامه بازاریابی خود دس��ت یابیم. افراد 
زی��ادی در ش��بکه های اجتماع��ی تب��ادل اطالعات 
می کنن��د، فعالیت های اجتماعی دارند و ش��بکه های 
خود را به صورت آنالین افزایش می دهند. ش��بکه های 
اجتماعی ترافیک بی نهای��ت باالیی ایجاد می کنند. با 
بهره گیری از ش��بکه های اجتماعی بازاریابی کرده و از 
مزای��ای آن بهره برداری کنید. ق��رار دادن محصول در 
مقابل دیدگان میلیون ها نفر کاربر فعال در شبکه های 
اجتماعی، استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
است. به عالوه، راهکار استفاده از شبکه های اجتماعی 
بر کیفیت لینک های ورودی وب س��ایت هر ش��رکت 
می افزاید، می��زان بازدید و ترافیک وب س��ایت را باال 
می برد و به صاحبان کس��ب و کار امکان کنترل بیشتر 
بر فرآیند و ایجاد تصویری کامل از محصول یا خدمت 

را می دهد. 
از آنجایی که هزاران وب س��ایت از نوع ش��بکه های 
اجتماعی به صورت آنالین موجود اس��ت، این شبکه ها 
مخاط��ب مورد عالقه خود را مورد هدف قرار داده و به 
ش��ناخت خصوصیات آنها با بهره گیری از سایت هایی 
مانن��د یوتی��وب، فیس ب��وک و توییت��ر می پردازند. 
ارزش افزایی و اعتمادس��ازی ب��رای مخاطبان راهکار 
کلیدی برای استفاده از این شبکه ها در جهت بازاریابی 
کم هزینه است. می توان از طریق سایت ها و شبکه های 
اجتماع��ی طرفدارانی فع��ال پیدا کرد ک��ه نه تنها از 
دوستداران محصول ما هستند بلکه با گسترش دادن 
محصول ما حکم یک مبل��غ و بازاریاب را نیز برای ما 
دارن��د. بنابراین این راهکار ی��ک روش جذب بازاریاب 

به صورت کامال رایگان برای محصول ماست. 

ش��بکه های اجتماع��ی، یک��ی از بهتری��ن راه های 
آگاهی سازی جمعیت انبوه است. بنابراین با ثبت حرفه 
یا برند خود این فرصت را به مشتریان خود می دهیم که 
برای ما نه فقط به عنوان یک طرفدار بلکه به عنوان یک 
بازاریاب تبلیغ کنند. دریکی از تازه ترین نظرخواهی ها 
از صاحبان مش��اغل مش��خص شده اس��ت که بیشتر 
افراد به این موضوع که ش��بکه های اجتماعی استفاده 
بازاریابی دارند و فرصت های غیر منتظره ای را در اختیار 
افراد می گذارند اذعان دارند و البته از نظرات مشتریان 
خود هم مطلع می ش��وند. روش های آماری از س��ن و 
س��ال هواداران محصول ما در شبکه های اجتماعی یا 
جنس��یت اکثریت آنها حقایق جالبی را برای مدیران 
و صاحبان کس��ب و کار نمایان می کند. حتی ابزارهای 
نرم افزاری در دست هستند که به ما امکان طبقه بندی 
موضوعی نظ��رات را می دهند. بنابرای��ن می توانیم با 
استفاده از شبکه های اجتماعی پرمخاطب، طرفداران 
فوق الع��اده ای برای کس��ب و کار خود ایج��اد کنیم اما 
مس��ائلی وجود دارد که هنگام استفاده از این شبکه ها 
برای بازاریابی اینترنتی در کس��ب و کار خود باید انجام 
دهیم یا برعکس باید از انجام دادن آنها اجتناب کنیم 
تا در این مس��یر موفق بوده و به صورت شگفت انگیزی 

در زمانی کوتاه به اهداف بلندمدت خود دست یابیم. 

اگر ش��ما هم به عن��وان مدیر 
ی��ک کس��ب و کار مش��غول به 
فعالیت هستید، احتماال در این 
روزه��ای پایانی س��ال، دغدغه 
همگام ماندن ب��ا روند تغییرات 
بازاریابی در سال پیش رو و حفظ 
مزیت رقابت��ی در ب��ازار، ذهن 
ش��ما را به خود مش��غول کرده 
اس��ت . کس��ب و کارها، هر ساله 
با س��یل عظیم��ی از گرایش ها 
و نوآوری های جدی��د در حوزه 
بازاریاب��ی ب��ه چالش کش��یده 
می ش��وند . در چنین ش��رایطی 
ش��ما چگونه کس��ب و کارتان را 
ب��رای انطب��اق ب��ا فعالیت های 
بازاریابی خود با تغییرات س��ال 
94 آم��اده می کنی��د؟ در ادامه 
برخی از پیش بینی های سال 94 
در ح��وزه بازاریابی، ش��رح داده 

شده است.

افزایش اهمیت بازاریابی 
فردی 

کلی��ه  از  اصل��ی  ه��دف 
آن  بازاریاب��ی  فعالیت ه��ای 
اس��ت که بت��وان مش��تریان را 
درگیر و ب��ا آنها تعام��ل برقرار 
ک��رد؛ پس چه چی��زی بهتر از 
آنک��ه ای��ن تعامل را براس��اس 
ویژگی ه��ای ف��ردی مخاطبان 
انج��ام داد . در بازاریاب��ی نفر به 
نفر، کمپانی ها با ش��عار »رفتار 
مختلف با مش��تریان مختلف« 
فعالیت ه��ای بازاریاب��ی خود را 
پیگیری می کنند . فردی س��ازی 
محت��وای فعالیت های بازاریابی، 
ب��ه کمپانی ها کم��ک می کند 
ت��ا با برق��راری روابط بلندمدت 
با مش��تریان و به تبع آن جلب 
رضای��ت آنه��ا، فروش خ��ود را 
باالتر ببرند . برای ایجاد کمپین 
بازاریابی فرد به فرد، الزم اس��ت 
ش��رکت ها وب سایت های ش��ان 
را ب��ه نحوی طراح��ی کنند که 

امکان پیش بینی سالیق کاربران 
از طریق آنها امکان پذیر باش��د . 
دس��تیابی به این هدف نیازمند 
و  برنامه نویس��ی  مهارت ه��ای 
بهره گیری از تکنیک داده کاوی 
اس��ت . پی��ش بینی می ش���ود 
ب��ا پیش����رفت روزاف�����زون 
تکنولوژی های مربوطه، استفاده 
از تکنی��ک بازاریابی فرد به فرد 
در س��ال 94، ب��ه اصلی حیاتی 
در ش��رکت ها برای حفظ مزیت 
رقابتی و برق��راری ارتباط موثر 
ب��ا مخاطب��ان تبدیل ش��ده و 
شاهد به کارگیری گسترده آن 
توس��ط اغلب ش��رکت ها، حتی 

شرکت های کوچک باشیم.

استفاده از چهره های 
شناخته شده در تبلیغات

چهره ه��ای  از  اس��تفاده 
شناخته شده از قبیل بازیگران 
و فوتبالیس��ت ها در تبلیغات، از 
چندی پیش شدت گرفته است . 
ش��عار تبلیغاتی »نوی��ن چرم، 
انتخاب بهرام رادان« و استفاده 
از چهره جواد نکونام در تبلیغات 
روغن موتور کاسپین، نمونه هایی 
از این دست هستند . پیش بینی 
می شود در نتیجه لغو ممنوعیت 
اس��تفاده از چهره های شناخته 
ش��ده در تبلیغات، این روند در 
س��ال 94 ش��دت یابد و شاهد 
از  ش��کل گیری تعداد بیشتری 
کمپین ه��ای تبلیغاتی با حضور 
چهره های شناخته شده باشیم . 

افزایش روند استفاده از 
داستان گویی 

فعالیت ه��ای  افزای��ش  ب��ا 
بازاریابی و آگاهی ش��رکت ها از 
اهمیت پرداختن به فعالیت های 
بازاریاب��ی، بازاریاب��ان به دنبال 
راهی برای رس��اندن پیام خود 
به مخاطب��ان بین حجم عظیم 
تبلیغات موجود هس��تند . یکی 
از تکنیک های��ی ک��ه اس��تفاده 

از آن منج��ر ب��ه ایج��اد تمایز 
می ش��ود، تکنیک داستان گویی 
بصری است . استفاده از تکنیک 
داستان گویی به ویژه در تبلیغات 
تلویزیون��ی، ب��ه منظ��ور ایجاد 
درگی��ری احساس��ی مخاطبان 
بازاریاب��ان قرار  مورد اس��تفاده 
تکنی��ک،  ای��ن  در  می گی��رد . 
تمرکز اصلی بر داس��تان اصلی 
نقل ش��ده در تبلیغ قرار گرفته 
و در کنار آن محصول ش��رکت 
نیز معرفی می ش��ود . اس��تفاده 
از روند داس��تانی در تبلیغات و 
کمپین ه��ای بازاریاب��ی، مفهوم 
جدیدی نیس��ت اما در شرایط 
امروزی بازار که در آن مشتریان 
با بمباران��ی از تبلیغات مجازی 
و حقیق��ی روب��ه رو می ش��وند، 
اس��تفاده از تکنیک های��ی ک��ه 
به ص��ورت  محص��ول  آن  در 
غیرمستقیم به مخاطبان معرفی 
شود، اهمیت بیشتری می یابد و 
بر این اساس پیش بینی می شود 
این روند در سال 94 شدت یابد 
و شاهد تبلیغات بیشتری با روند 

داستانی باشیم . 

  تخصیص بودجه بیشتر به 
تبلیغات آنالین

از  اس��تفاده  افزای��ش  ب��ا 
گوش��ی های تلفن هوش��مند و 
دسترس��ی گسترده به اینترنت، 
از  عم��ده ای  بخ��ش  م��ردم 
وقت ش��ان را  به جست وجو در 
وب س��ایت ها می گذرانن��د . این 
مس��ئله، فرصت قابل توجهی را 
در اختیار بازاریابان قرار می دهد 
تا از این طری��ق به بخش هایی 
از بازار دسترس��ی پیدا کنند که 
پوشش دادن آنها در شیوه های 
س��نتی بازاریاب��ی به س��ادگی 
ام�کان پذی��ر نب��ود  .پیش بینی 
شده است نرخ جهانی تبلیغات 
آنالین در س��ال آتی، 10 درصد 
افزایش پیدا کند . بنابراین انتظار 
م��ی رود با آگاهی ش��رکت ها از 

روند رو به رشد تبلیغات آنالین 
در سال 94، بودجه بیشتری به 
این بخش اختصاص داده شود . 

افزایش اهمیت نقش 
تحلیل بازار

تحلیلی،  ابزارهای  از  بسیاری 
به منظ��ور درک نح��وه ارتباط 
مش��تریان با محصول یا خدمت 
ارائه ش��ده توس��ط ش��رکت ها، 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد . 
رون��د  می ش��ود  پیش بین��ی 
ابزاره��ا، در  ای��ن  از  اس��تفاده 
س��ال 94 نیز همچنان افزایش 
یافته و در آین��ده ای نه چندان 
جم��ع آوری  داده ه��ای  دور، 
شده توسط مش��تریان به یکی 
حیات��ی  مایل اس��تون های  از 
و  ش��ده  تبدی��ل  بازاریاب��ی 
دسترس��ی و تحلیل آنها بسیار 

ساده تر و سریع تر انجام گیرد.

افزایش روند استفاده از 
تبلیغات سریالی

تکنی��ک تبلیغات س��ریالی، 
پرکاربرد  تکنیک ه��ای  از  یکی 
بازاریاب��ی و تبلیغات اس��ت که 
مخاط��ب در فواص��ل زمانی از 
پیش تعیین ش��ده، در معرض 
مجموع��ه ای از تبلیغات مرتبط 
و بیان کننده یک داستان واحد، 
ق��رار گرفته و ذهن او بیش��تر 
درگی��ر می ش��ود .  پیش بین��ی 
می ش��ود در س��ال 94، رون��د 
اس��تفاده از این تکنیک افزایش 
یافته و تحت تاثیر قرار دادن ذهن 
مخاطب، نیازمن��د صرف تالش 
و ن��وآوری بیش��تر و برنامه ریزی 
طوالنی مدت از طریق مجموعه ای 
 از تبلیغ��ات مرتب��ط و هدفمند

 باشد.
افزایش استفاده از 

استراتژی های بازاریابی 
محتوایی

پیش بینی می ش��ود در سال 
از  اس��تفاده  می��زان  نی��ز   94

بازاریاب���ی  اس�����تراتژی های 
محتوایی، همچنان افزایش یابد . 
این به آن معناست که بازاریابان 
بازاریابی  س��نتی  تکنیک ه��ای 
دیجیتال��ی را رها و از روش های 
نوین��ی اس��تفاده می کنن��د که 
منجر به خلق محتوای مرتبط و 
تاثیرگذار می شود تا شرکت ها از 
این طریق بتوانند هم مشتریان 
قبل��ی را حفظ کنن��د و هم به 
دنب��ال جذب مش��تریان جدید 

باشند . 

افزایش اهمیت موبایل 
اهمی��ت اس��تفاده از تلف��ن 
همراه در بسیاری از جنبه های 
کس��ب و کار از جمل��ه بازاریابی 
آنالین، افزایش می یابد . استفاده 
م��ردم از تلفن هم��راه در تمام 
شبانه روز، فرصتی را در اختیار 
بازاریابان قرار می دهد تا بتوانند 
در فواصل زمان��ی و مکان های 
مخاطبان ش��ان  ب��ه  مختل��ف 
دسترس��ی داشته باشند . برخی 
از کارشناسان معتقدند استفاده 
از تبلیغ��ات موبایل��ی از مابقی 
ابزاره��ای تبلیغ��ات آنالین نیز 
مش��خص  اما  بگی��رد  پیش��ی 
اس��ت که با پیشرفت تلفن های 
هوش��مند و تبلت ه��ا و نق��ش 
تاثیرگذار آنها در زندگی مردم، 
استفاده از تبلیغات موبایلی در 
س��ال آتی روند رو به رشدی از 

خود نشان خواهد داد . 

تمرکز بیشتر بر ارتباطات 
داخلی

پیش بینی می ش��ود در سال 
آت��ی، ش��رکت ها ب��ر ارتباطات 
از  یک��ی  به عن��وان  داخل��ی 
دارایی ه��ای بازاریاب��ی تمرک��ز 
کنند تا به این وسیله اطمینان 
یابن��د درک درس��تی از برن��د، 
چش��م انداز و ماموریت سازمان 
بین کارمندان و کلیه ذی نفعان، 

شکل گرفته است . 

سهشنبه
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مسلم نوري

تجزیه  نرم افزاری  یک شرکت 
و تحلیل رسانه های اجتماعی به 
ن��ام »Infegy « واقع در آمریکا 
اخیرا گزارش ساالنه خود موسوم 
به »50 برن��د محبوب جهان در 
س��ال 2014« را منتش��ر کرده 
اس��ت. برای انج��ام ای��ن کار با 
 Infegy « کمک پلتفرم تحلیلی
Atlas « به طور خودکار نظرات 
جم��ع آوری  مصرف کنن��دگان 

شدند. 
گزارش فوق ش��امل تجزیه و 
تحلیل 800 برند مذکور در انواع 
مکالمات از مثبت گرفته تا منفی 
می شود. هر یک از آنها با توجه به 
چهار معیار مختلف مورد تجزیه 
و تحلیل ق��رار گرفتن��د. تعداد 
کل اش��اره ها، لحن گفت وگو ها، 
جنسیت کاربران و همچنین نرخ 
درصد »قصد خرید« در مکالمات 

مختلف نام برده شدند. 
ب��رای دومی��ن س��ال متوالی 
گوگل با باال ترین تعداد اش��اره ها 

)بیش از 718. 5 میلیون پست(، 
69درصد احساس��ات مثبت )با 
وجود فقط 26درصد احساسات 
منفی( و یک نرخ قصد خرید باال 
)22درصد( در صدر این فهرست 

قرار گرفت. 
توییتر، فیس��بوک، Apple و 
Tumblr با پس��ت های مثبت 
بیش��تر به اس��تثنای مورد آخر، 

رتبه ه��ای بع��دی را ب��ه خ��ود 
اختص��اص می دهن��د؛ پلتف��رم 
وب��الگ نویس��ی Tumblr در 
حالی تقریبا به تعداد مساوی نظر 
مثبت و منفی افراد را به س��وی 
خود جلب ک��رده )47درصد در 
مقابل 46درص��د( که نرخ قصد 

خرید فقط 4درصد است. 
مطلوب تری��ن برند در س��ال 

Fibit« 2014« ب��ود ک��ه یک 
نوع ابزار مدرن پوشیدنی را برای 
طرفداران تناس��ب ان��دام تولید 
کرد. 36درصد از همه اش��اره ها 
در اینترن��ت ب��ا قصد مش��تری 
ب��رای خرید آن در ارتباط بودند. 
بیشترین رش��د در رتبه برند ها 
به رستوران فست فود زنجیره ای 
تعلق   »Chipotle« مکزیک��ی 

داش��ت که جای��گاه آن از رتبه 
چهلم به رتبه سی ام ارتقا یافت. 
رتبه بندی  بازن��ده  بزرگ تری��ن 
امسال، شورلت، افت 13 پله ای و 
رسیدن به جایگاه چهل و ششم 

را تجربه کرد. 
یکی از پنج تازه وارد فهرست 
50 برند محبوب جهان در سال 
Flappy Bird«،2014«  یک 
 بازی آنالین اس��ت ک��ه جایگاه 

سی و نهم را کسب کرد. 
ب��ه گفت��ه جاس��تین گریوز، 
 ،»Infegy«مدیرعامل و موسس
ب��ا توجه ب��ه روند رو به رش��د 
محبوبی��ت برند ه��ای آنالین و 
اجتماع��ی، این گزارش ش��یوه 
تغییر جهان و تعامل نسل جدید 
را در مسیر پاسخ به برند ها نشان 

می دهد. 
بازاریاب��ان در آینده به اصالح 
اقدام��ات مبتکرانه  کمپین ها و 
خ��ود در راس��تای دسترس��ی 
استراتژیک به مصرف کنندگان 
به روش��ی مثبت و ج��ذاب نیاز 

خواهند داشت. 

گوگل، توییتر و فیسبوك، محبوب ترین برندها در رسانه های اجتماعی
ایستگاه  بازاریابی

بازاریابی محتوایی
آیا می دانس��تید هدف در بازاریابی محتوا جذب 
مش��تریان و مص��رف کننده ها با تولید و س��اخت 
محت��وای مفید و کارب��ردی برای ایج��اد تعامل 
و بح��ث و تبادل نظر و همچنی��ن ایجاد تغییر و 
بهبود رفتار مصرف کننده است؟ بازاریابی محتوا 
ام��روز به یک فرآیند جدای��ی ناپذیر در بازاریابی 

تبدیل شده است. 
در اص��ل، بازاریابی محتوا یک هنر در ارتباط با 
مشتریان است بدون چش��م انداز فروش! به جای 
ف��روش محص��والت و خدمات ش��ما ای��ن بار از 
مش��تری خود یک مشتری هوش��مند می سازید. 
چگونه ؟ با ارائه اطالع��ات مفید تخصصی. نتیجه 
ای��ن اس��تراتژی در بازاریاب��ی به دس��ت آوردن 
مش��تریان متعه��د و پایدار اس��ت ک��ه در ازای 
اطالعات مفیدی که از ش��ما دریافت می کنند به 

شما وفادار خواهند بود. 
در حال حاضر بس��یاری از ش��رکت های بزرگ 
دنی��ا از روش بازاریابی محتوا اس��تفاده می کنند 
مانن��د مایکروس��افت، سیس��کو و ... همین ط��ور 
بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک و هر کسی 

که محصول یا خدماتی برای فروش دارد.

مهسا عربی
 کارشناس ارشد مدیریت صنایع

مرضیه فروتنآیا می دانستید

پیش بینی تغییرات حوزه بازاریابی در سال 94

بازار بازاریابی داغ است



چن��د روز بیش��تر ب��ه آغ��از 
س��ال جدید باقی نمانده اس��ت 
و کم کم ب��ه تعطیالت س��ال نو 
نزدیک می ش��ویم. کسب و کارها 
و مش��اغل بس��یاری در این ایام 
همچنان س��رکار خود هس��تند 
و بعض��ی صاحبان مش��اغل نیز 
چن��د روزی کس��ب و کار خود را 
تعطی��ل می کنند ت��ا فرصتی به 
کارمندان ش��ان دهن��د تا ضمن 
تجدید قوای ذهنی و جسمی آنها 
و گذراندن ایامی در کنار خانواده، 
به برنامه های سال آینده نیز فکر 
کرده و انرژی الزم را برای ش��روع 
کارش��ان در س��ال جدید داشته 
باش��ند. اما نگاه مدیران موفق به 
تعطی��الت به عن��وان فرصتی در 
جهت بهره وری بیش��تر تیم شان 
چگونه اس��ت؟ در ای��ن گزارش 
نظرات چند مدیر موفق را در این 

باره می خوانیم. 

در خوشی کارمندان 
سهیم باشید

جین جوآن، یکی از ش��رکای 
ش��رکت روت��زل: »داش��تن یک 
فرهن��گ خوش بینان��ه و موفق 
برای هدای��ت تیم، ب��ه عملکرد 
بهتر س��ازمان کم��ک می کند. 
رهبران باید از تعطیالت استقبال 
کنند و کارکنان شان را به تفریح 
در این ایام تش��ویق کنند. حتی 
می توانند با آنه��ا در این لحظات 
شریک باش��ند مثال آنها را به یک 
ناهار دع��وت کنن��د و روز قبل از 
سال نو در تماس��ی سال جدید را 
به آنها تبریک بگویند. خودشان 
را ج��زوی از کارمندان دانس��ته 
تعطیالت  ش��ان  خوش��ی  در  و 
س��هیم باش��ند. کارمندان��ی که 
حس کنند ب��ه آنه��ا ارزش داده 

می شود، با شوق بیشتری پس از 
تعطیالت س��رکار بازمی گردند و 
تعهد بیشتری دارند و این خود به 
نوآوری بهتر و رضایت بیشتر آنها 

منجر می شود. 

ایده های خود را دسته بندی 
کنید

مایکل لوین، مشاور محصول: 
»م��ن از زم��ان تعطی��الت برای 
دس��ته بندی  و  س��ازماندهی 
ایده ه��ای جدی��د ب��رای س��ال 
پیش رو اس��تفاده می کن��م. این 
زم��ان، فرص��ت مناس��بی برای 
شماس��ت که بتوانید برنامه های 

تیم تان را برای س��ال جدید 
سازماندهی کنید.«

پشتیبان کارمندان 
باشید

جاستین چایز، موسس و 
رییس شرکت S4S: »قطعا 
تعطیالت ب��رای تی��م من 
فرصت خوبی جهت انعکاس 
نکات مه��م کاری و تنظیم 
اهداف آینده اس��ت. اما اگر 
نظر ش��خصی خودم مالک 

ب��ود دوس��ت داش��تم به صورت 
ش��خصی به هم��ه کارمندانم از 
نظر احساس��ی بپردازم تا به آنها 
نش��ان دهم ک��ه ما همیش��ه در 
کنار شما و پشتیبان شما هستیم 
و بی شک ایام تعطیل یکی از این 

زمان هاست. 

فرصتی برای تجدید قوا
بنیان گ��ذار  مالهوت��را،  آراد 
 اس��تودیوی ب����ازی  س����ازی 
Skyless: »انته����ای س����ال 
بازه ای اس��ت ک��ه هر ف��ردی در 
جس��ت وجوی آن ب��رای تجدید 
قواس��ت. بای��د مدت��ی ب��ه تیم 
کارمن��دان فرصت داد ت��ا انرژی 

از دس��ت رفته ش��ان را ب��از پس 
گیرند. شرکت ما که یک شرکت 
بازی س��ازی رایانه ای است، قبل 
از تعطیالت ایام پ��رکاری را برای 
س��اخت تیزره��ای ویدئوی��ی و 
کارهای مشارکتی و خالقانه برای 
بازی ها پشت س��ر می گذارد، به 
همین خاطر به ای��ام تعطیل که 
می رسیم تیم نیاز به استراحت و 
گذراندن س��اعاتی غیر  از ساعات 
کار تکراری دارد. باید این فرصت 
را ب��ه آنه��ا داد چرا ک��ه موجب 
بهره وری شده و بعد از تعطیالت، 
کارشان را مشتاق تر آغاز خواهند 

کرد.«

تمرکز بر فرهنگ سازمانی
کریس گوالک��س، بنیان گذار 
گ��روه  تحقیق��ات  مدی��ر   و 
»پای��ان   :Square Mile
س��ال زمانی اس��ت که یک فرد 
کاره��ای  و  سختکوش��ی  ب��ه 
مفیدی که در طول س��ال کرده 
اس��ت فکر می کند، م��واردی از 
قبیل: رش��د ش��خصی، خانواده، 
اجتماع گس��ترده تر  دوس��تان، 
و تم��ام م��واردی ک��ه همه مان 
درزندگ��ی درگیرش هس��تیم. 
داش��تن کارمن��دان مناس��ب و 
فرهن��گ مناس��ب در س��ازمان 
چیزهایی هس��تند که همیش��ه 
باید روی ش��ان تمرک��ز کنیم تا 

بتوانی��م کارهای مان را درس��ت 
انج��ام دهیم. اگر کارمن��دان کار 
صحیح را انجام دهند، می توانند 
به راحتی از ب��ازه تعطیالت لذت 
ب��رده و س��اعات فرح بخش��ی را 
خارج از سازمان داش��ته باشند، 
بدون این تفک��ر که نگ��ران کم 
توجه��ی به اه��داف س��ازمانی و 
مسئولیت ش��ان باش��ند. انرژی 
صرف ش��ده در محل کار باید به 
نیرویی تبدیل شود که جنبه های 
مختلف زندگی مان )مانند زندگی 
ش��خصی و خانوادگی، دوستان، 
اجتماع( را به جلو رانده و خودش 
انگیزه ای برای افزایش بهره وری 
در کار ش��ود، بنابراین باید 
می��ان زندگی حرف��ه ای و 
ش��خصی مان تعادل برقرار 

کنیم. 

برنامه ریزی را جدی 
بگیرید

استوارت فورتیر، بنیان گذار 
 و مدیر تکنولوژی ش��رکت

Massroots:»تعطیالت 
فرصت��ی ب��رای مش��اهده 
عمل��ی قانون پارکینس��ون 
است که بیان می کند مدت زمان 
انجام یک کار، به اندازه زمانی که 
برای آن کار تخصیص داده ش��ود 
افزای��ش می یابد و گاه��ی اوقات 
کار آنقدر گس��ترش می یابد که 
زمان ه��ای خالی موج��ود برای 

تکمیل آن را پر می کند. 
تیم م��ا یک برنام��ه تعطیالت 
مش��ابه را برای همه به اش��تراک 
می گذارد و برای هر فرد مشخص 
می شود که قبل از تعطیالت کدام 
کارها باید انجام گی��رد، بنابراین 
باید محدودی��ت زمانی و وظایف 
قبل از تعطیالت مشخص شود تا 
کاری روی زمین نماند و وظایف 
به صورت موثرت��ری انجام گیرد و 

کارکنان بتوانند با طیب خاطر به 
تعطیالت بروند. 

فرصتی برای عمق بخشی 
به روابط

عباس جس��ا، مدیر ونت��وود و 
مش��اور مالیات��ی: »برنامه ریزی 
کافی و ش��رح مش��خص وظایف 
برای ایام تعطیالت می تواند نقص 
بالقوه در بهره وری را کاهش دهد. 
بازه تعطیالت فرصت مهمی برای 
تمرکز بر ایجاد روابط عمیق تر و با 
مفهوم تر با همکاران و مش��تریان 

است«. 

امور خیریه را فراموش 
نکنید

و  ش��ریک  آنس��لی،  ت��ارا 
ش��رکت  در  ریی��س   مع��اون 
Storyboard VC: »روزهای 
زم��ان  ن��و،  س��ال  تعطی��الت 
ش��گفت انگیزی ب��رای تش��ویق 
کارهای بشردوس��تانه، خیریه و 
پروژه ه��ای اجتماعی اس��ت. در 
کنار این کارهای نیک چه خوب 
اس��ت زمان��ی را هم ب��ه گردهم 
برگ��زاری  و  کارمن��دان  آوردن 
جش��ن پای��ان س��ال و پ��اداش 
دادن به آنها اختص��اص داد. باید 
به کارمندان ت��ان حس��ی را القا 
کنید که فکر کنن��د اعضای یک 
زحمات ش��ان  از  و  خانواده ان��د 
در انتهای س��ال تقدیر کنید. به 
آنها بگویید که موفقیت ش��ما در 
به دست آوردن مسائل مالی نبوده، 
بلکه پایداری تیمی، رعایت اصول 
اخالقی و مس��ئولیت اجتماعی 
و اثرگذاری ه��ای اجتماعی بوده 
اس��ت. این واژه ها اعتم��اد میان 
رواب��ط ش��ما و کارمندان ت��ان را 
بیشتر کرده و آنها بیشتر در جهت 
بهره وری و اهداف س��ازمانی شما   

می کوشند.«

 آمازون
 برند بی رقیب در تجارت الکترونیک

در سال ۱۹۹۴ جف بزوس موفق به تاسیس یک شرکت 
تجارت الکترونیک آمریکایی  به نام آمازون در شهر سیاتل 
ایالت واش��نگتن ش��د. زمانی که جف وارد دانش��گاه شد 
تحصیالت خود را که در حوزه فیزیک بود ناتمام گذاشت و 
به رشته مورد عالقه خود، یعنی علوم کامپیوتر و مهندسی 

برق و سرانجام در این رشته فارغ التحصیل شد. 
جف پس از اتمام تحصیالت خود در چندین ش��رکت 
شروع به کار کرد، شرکت فیتل یکی از این شرکت ها بود 
که روی پیاده سازی شبکه ها فعالیت می کرد و بعد از آن 
وارد شرکت کامپیوتری شیو ش��د. در این دوران بود که 
ایده ای در ذهن وی ش��کل گرفت و همزمان با آن توجه 
او به رشد بی نظیر ش��بکه جهانی وب معطوف شد. او در 
کمال تعجب دید که رش��د اس��تفاده از اینترنت در سال 
۱۹۹۴ نسبت به سال قبل ۲۳ برابر شده است. از همین جا 
بود که جف ایده خود، یعنی ایجاد یک فروشگاه از راه دور 
را رسمی کرده و شروع به تحقیق در زمینه شرکت هایی 
کرد که کاالهای خود را از طریق پست و از راه دور ارسال 

می کردند. 
جف فهرستی از ۲۰ شرکت برتر در این زمینه تهیه کرد. 
تقریبا تمام کاالهای مدنظر جف از طریق این ش��رکت ها 
فروخته می ش��د، اما وی متوجه ش��د که هیچ یک از این 
ش��رکت ها اقدام به فروش کتاب نمی کنند. این مس��ئله 
تنها یک دلیل داشت و آن عدم امکان تهیه یک کاتالوگ 
کامل از عناوین کتاب ها بود، زیرا عناوین کتاب ها بس��یار 
متنوع و تهیه یک کاتالوگ کامل از آنها نیازمند یک هزینه 
سنگین و تهیه یک کاتالوگ چند هزار صفحه ای بود. روال 
کار این ش��رکت ها در آن دوران به این گونه بود که اقدام 
به تهیه یک کاتالوگ از محصوالت خ��ود می کردند و آن 
را برای مشتری می فرستادند، مشتری نیز بعد از دریافت 

کاتالوگ و انتخاب کاال، آن را سفارش می داد. 
این وبگاه که سال ۱۹۹۵ با عنوان فروشگاه برخط کتاب 
کار خود را آغاز کرده، محصوالت نو یا دست دوم را از طریق 
اینترنت عرضه می کن��د به گونه ای که هم اکنون کاالهای 
مختلفی از جمله کتاب، س��ی دی، دی وی دی، بسته های 
نرم افزاری و حتی کفش هم عرضه می کند. این ش��رکت 
فعالیت جدی خود را در س��ال ۱۹۹۵ با عنوان فروشگاه 
آنالین کتاب آغاز کرد. سپس اقدام به فروش محصوالت 

نو یا دست دوم از طریق اینترنت کرد. 
ش��رکت آمازون هم اکنون کتاب، سی دی، دی وی دی، 
بس��ته های نرم افزاری و حتی کفش و لب��اس نیز عرضه 
می کند و امروزه بیش��ترین درصد فروش را در بین سایر 
فروش��گاه های اینترنتی دارد. یکی از دالیل موفقیت این 
شرکت، استفاده از سیاست همکاری در فروش بوده است 
که باعث ش��ده تع��داد فراوانی کار به صورت مس��تقیم و 

غیرمستقیم ایجاد شود. 
نحوه شکل گیری آمازون به این شکل بود که جف ایده 
خود را با ش��بکه جهانی وب توام ساخته و به ساخت یک 
وب س��ایت برای معرفی عناوین کتاب ه��ا فکر کرد. جف 
بزوس برای آغاز رویای خود به همراه نامزدش به سایتل 
نقل مکان کردند و پس از تاسیس شرکت آمازون بالفاصله 
یک برنامه نویس حرفه ای به نام کافان را تشویق کردند تا 
در شرکت اس��تخدام شود. یک س��ال بعد یعنی در سال 
۱۹۹۵ نخستین نسخه از وب س��ایت آمازون روی شبکه 
اینترنت ق��رار گرفت و از تاریخ ۱۶ ژوئی��ه ۱۹۹۵ آمازون 

رسما کار خود را آغاز کرد. 
طولی نکش��ید که توجه اکثر رسانه ها به سایت آمازون 
و ایده آنها که در آن سال ها عجیب به نظر می رسید جلب 
ش��د و همین امر تا حدود زیادی باعث استقبال مردم از 
آمازون ش��د. جف می گوید: از همان ابتدای کار مشخص 
بود که رشد خواهیم کرد. در سال ۲۰۰۰ شرکت آمازون 
مانند بس��یاری از ش��رکت های دیگر امتحان س��ختی را 
پ��س داد. امتحان��ی که در آن بس��یاری از ش��رکت های 
اینترنتی ورشکس��ت ش��ده یا ب��ا ش��رکت های بزرگ تر 
ادغام ش��دند. بحران معروف حباب اینترنتی که براساس 
آن ش��رکت های کوچک اینترنتی ک��ه در زمان کوتاهی 
به غول های اینترنتی بدل ش��ده بودن��د مثل یک حباب 
ترکیدند. آمازون به مرز ورشکس��تگی نزدیک ش��ده بود 
اما جف که حاضر نبود از رویای کودکی خود دست بکشد 
بیکار ننشس��ت. او ۱۳۰۰ نفر از کارمندان ش��رکت را کم 
کرد و کاالهایی که فروش کمی داش��تند و س��ودآور هم 
نبودند را حذف کرده و شروع به بستن قراردادهایی برای 
خدمات بهتر به مشتریان و تسهیل حمل کاال کرد. در پی 
این اقدامات نه تنها آمازون و جف شکست نخوردند، بلکه 
در س��ال ۲۰۰۳ درآمد خالص آمازون ب��ه ۷۳/۲ میلیون 

دالر رسید. 
جف بزوس به رویای خود رس��یده ب��ود. مجله فوربس 
اعالم کرد در سال ۲۰۰۸ درآمد جف به ۸/۷ میلیارد دالر 
رس��یده و او در مکان س��ی و پنجم مردان ثروتمند جهان 
ایستاده بود. کودک یتیمی که به رویای آمازون دست پیدا 
کرد در س��ال ۲۰۱۰ نیز به ثروتی بیش از ۱۲/۳ میلیارد 

دالر رسیده  است. 
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پاسخ کارشناس: مش��تری به عنوان سفارش دهنده کاال 
حق دارد س��واالت زیادی را از فروشنده بپرس��د و فروشنده 
نیز باید کامل تری��ن و دقیق ترین پاس��خ ها را در این رابطه به 
مش��تری بدهد. در این رابطه کس��ب وکارها باید یک لیست 
از س��واالت تکراری را که از جانب مشتریان پرسیده می شود 
تهیه کنند. این کار به فروش��نده کمک خواهد کرد که کمتر 
در شرایط غیرمنتظره قرار بگیرد و سریع تر به مشتری پاسخ 
دهد. عالوه بر این مورد، نکته ه��ای دیگری نیز وجود دارد که 

می تواند به کسب وکارها در این زمینه کمک کند. نکته هایی 
مانند: یک- اگر مش��تری با بخش فروش کس��ب وکار تماس 
می گیرد باید در سومین زنگ پاسخ مناس��ب به او داده شود. 
دو- فروش��نده باید آگاهی کامل از محص��ول و خدمتی که 
ارائه می کند داشته باشد. س��ه- زمانی که مشتری سوالی را 
مطرح می کند، باید فروش��نده منتظر توضیحات حاشیه ای 
مشتری  باشد. چهار- در هنگامی که مشتری سوال می پرسد، 
فروش��نده باید نکات کلیدی آن را یادداشت برداری کند، این 
شیوه باعث خواهد شد که فروشنده بدون ایجاد وقفه اطالعات 
الزم را از مش��تری دریافت کند. پنج- فروش��نده باید سوال 

مش��تری را مجددا تکرار کند تا او مطمئن شود که فروشنده 
درخواس��ت را درست متوجه ش��ده  است. ش��ش- هیچ گاه 
فروشنده نباید در پاسخ مش��تری بگویید، که برآورده کردن 
خواسته اش غیرممکن است. هفت- اگر فروشنده تردیدی در 
پاسخ دادن به مشتری دارد، بهتر اس��ت با همکار باتجربه ای 
مش��ورت کند. هش��ت- فروش��نده فقط در مورد چیزی که 
توانایی ارائه  آن را دارد باید به مش��تری قول بدهد، در غیر این 
صورت باعث نارضایتی او خواهد شد. کسب وکارها اگر چنین 
نکاتی را رعایت کنند، بهتر می توانند س��واالت مش��تریان را 

مدیریت کنند. 

مدیریت پرسش های مشتریان

پرسش: دارای کس�ب وکاری هس�تم که با توجه به زمینه کاریم با مشتریان زیادی س�روکار دارم، بر این اس�اس روزانه با سواالت 
زیادی از طرف مشتریان روبه رو هستم، راهنمایی کنید چگونه سواالت مشتریان را مدیریت کنم؟  کلینیککسبوکار

خطراتی که مدیران را تهدید می کند

به دلیل منابع محدود، مدیریت بی تجربه و نبود ثبات 
مالی، کس��ب و کارهای کوچک از ضریب شکست نسبتا 
باالتری در مقایسه با کس��ب و کارهای بزرگ تر برخوردار 
هستند . بررس��ی دالیل مربوط به شکست کسب و کارها 
می تواند به ش��ما کمک کند تا از انجام دادن اش��تباهات 

خطرناک اجتناب کنید.
در بسیاری از کسب و کارهای کوچک، مدیریت ضعیف 
علت اولیه شکست موسسه بازرگانی به حساب می آید . در 
بعضی مواقع، مدیر کس��ب و کار از ظرفیت الزم برای اداره 
موفقیت آمیز آن برخوردار نیس��ت و مالک، فاقد توانایی 
رهبری، قضاوت صحیح و دانش الزم ب��رای راه اندازی آن 

نوع کسب و کار است.
بس��یاری از مدیران فاقد قابلیت های الزم ب��رای اداره 
یک موسسه کوچک هس��تند . یکی از محققان بازرگانی 
می گوید: »آن چیزی که شرکت ها را نابود می کند معموال 
به نبود پول کافی، استعداد یا اطالعات مربوط نمی شود، 
بلکه عمدتا به دلیل فق��دان قض��اوت و درک صحیح در 
مدیریت ش��رکت اس��ت.« مدیران موسس��ات بازرگانی 
کوچک، نیازمند داش��تن تجربه در حوزه هایی هس��تند 
که جهت ورود به آن تمایل دارن��د . به عنوان مثال یکی از 
کارآفرینان پرانگیزه ای که به دنبال راه اندازی رس��توران 
بود، پس از فارغ التحصیلی از دانش��گاه، ش��روع به کار در 
یک رس��توران زنجیره ای کرد که به واس��طه برنامه های 
آموزش مدیریتی باکیفیت، مشهور بود . پس از اتمام این 
برنامه آموزشی، او مش��غول انجام وظایف گوناگونی شد 
ک��ه از غذاپختن تا مدیریت را ش��امل می ش��د . او از همه 
فرصت های آموزش��ی بعدی که ش��رکت موصوف ارائه 
می کرد استفاده کرده و س��واالت زیادی را در این زمینه 
پرس��ید . این فرد ش��روع به تهیه یک طرح کس��ب و کار 
براساس ایده خود برای رستوران کرد و پس از حدود پنج 
سال، کار خود را رها کرد تا رستوران خود را افتتاح کند . او 
از دانش و تجربه کسب ش��ده در طول این زمان به عنوان 
یکی از منابع اصلی موفقیت در کسب و کار خود نام می برد . 
یک کارآفرین بالقوه باید از توانایی فنی، قدرت تجسم، 
هماهنگی و ادغام عملیات گوناگون کس��ب و کار در یک 
مجموعه کلی برخوردار باش��د؛ به گونه ای ک��ه بتواند اثر 
هم افزایی را ایجاد کرده و دارای مهارت الزم برای مدیریت 
انس��ان ها در س��ازمان و برانگیختن آنها برای رسیدن به 
سطح باالتری از عملکرد باش��د . مدیریت منطقی، کلید 
موفقیت یک شرکت کوچک به حساب می آید و مدیران 
موثر این موضوع را درک کرده اند که س��رمایه گذاری در 
موسس��ات بازرگانی نیازمند کنترل مالی صحیح است . 
موفقیت موسسه بازرگانی نیازمند داشتن سرمایه کافی 
در همان بدو امر است . کمبود س��رمایه یکی از علل رایج 
شکست کس��ب و کارها به حس��اب می آید . قبل از اینکه 
ش��رکت ها بتوانند جریان نقدینگی مثبتی ایجاد کنند، 
با کمبود س��رمایه مواجه می ش��وند . بس��یاری از مالکان 
کسب و کار های کوچک این اش��تباه را مرتکب می شوند 
که فعالیت های بازرگانی خود را براس��اس یک تار مو بنا 
می کنند که می تواند یک اشتباه مهلک باشد . کارآفرینان 
انسان هایی با درجه مثبت نگری بس��یار باال بوده و غالبا 
درباره الزامات و نیازمندی های مالی برای اداره کسب و کار 
قضاوت نادرس��تی دارن��د . در نتیجه، آغ��از فعالیت آنها با 
کمبود سرمایه مواجه شده و همان گونه که شرکت مبالغ 
بیش��تری از پول نقد را برای افزایش رش��د خود می بلعد، 
هیچ گاه قادر به پیش بینی و تزریق س��رمایه کافی در این 
زمینه نیس��تند .  جنبه دیگری از کنترل مال��ی کافی، در 
اجرای تکنیک های مناسب مدیریت نقدینگی نهفته است . 
بس��یاری از کارآفرینان اعتقاد دارند که س��ود، آن چیزی 
است که در یک کسب و کار جدید دارای بیشترین اهمیت 
اس��ت ولی باید توجه داش��ت پول نق��د مهم ترین منبع 
مالی است که یک ش��رکت در اختیار دارد . حفظ جریان 
نقدینگی کافی برای پرداخت به موقع صورتحساب ها، یکی 
از چالش های مستمر کارآفرینان به حساب می آید . بررسی 
ضعیف اعتب��ارات، مدیریت بی برنامه وص��ول مطالبات و 
بی انضباط��ی کارآفرین��ان در خرج پ��ول از جمله عوامل 
رایجی است که در بسیاری از ورشکستگی های بازرگانی 
به چش��م می خورد . بس��یاری از مدیران کسب و کارهای 
کوچک از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک غفلت می کنند 
چرا که تص��ور می کنند این چیزی اس��ت ک��ه تنها برای 
ش��رکت های بزرگ مفید اس��ت . آنها این گونه استدالل 
می کنند، »من زم��ان کافی ندارم« یا »م��ا آنقدر کوچک 
هس��تیم که نمی توانی��م یک ط��رح اس��تراتژیک برای 
کس��ب و کار خود تهیه کنیم.« با این وجود، شکس��ت در 
تهیه این ط��رح معموال منجر به ناتوان��ی در حفظ و بقای 
سازمان خواهد ش��د . بدون یک استراتژی شفاف و تعریف 
ش��ده، یک موسس��ه بازرگانی پایه محکمی برای ایجاد و 
حفظ یک مزیت رقابتی در بازار نخواهد داشت . تهیه یک 
طرح اس��تراتژیک، کارآفرین را متوجه ارزیابی واقع بینانه 

پتانسیل های شرکت بازرگانی خود می کند.

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  .

داشتن یک فرهنگ خوش بینانه و 
موفق برای هدایت تیم، به عملکرد 

بهتر سازمان کمک می کند. 
رهبران باید از تعطیالت استقبال 
کنند و کارکنان شان را به تفریح 
در این ایام تشویق کنند. حتی 
می توانند با آنها در این لحظات 

شریک باشند

هدی رضایی 

مسلم نوری

مدیریت امروز حکایت برندها

پیشنهادهای مدیران موفق برای بهره وری بیشتر در ایام تعطیالت 

کسب و کار تعطیلی ندارد! 

BRAND



 65,122,80شاخص کل
142,18میزان تغییر
B 2,912,306,492ارزش بازار

B 5,150,145ارزش معامالت
B 2,176حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
1,80165,99ملی صنایع مس

)38,24(2,753نفت و گاز پارسیان
82636,19بانک صادرات
89523,5بانک تجارت

1,71419,72بانک پاسارگاد

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1,30819,271بانک سینا

B 1,50010,271سرمایه گذاری شاهد
B 2,4705,339بانک انصار
B 2,0702,843گروه بهمن

B 1,5002,582س. صنایع سیمان

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 4,94029,565حفاري شمال

B 25,80028,555پتروشیمی فناوران
B 13,2296,642سیمان دورود
B 3,3362,548معدنی صبانور
B 35,5292,491سیمان قائن

درصد قیمتنام کامل شرکت
1,86786,7بانک خاورمیانه

3,1984نوسازی و ساختمان
6,5613,99بین المللی پارس

2,9773,98فنرسازی خاور
1,8013,92ملی صنایع مس

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3,99(3,371ماشین سازی اراک

)3,91(2,263ریخته گری تراکتورسازی
)3,85(3,224پارس سرام

)3,82(1,661تکنوتار
)3,82(2,191تولید محور خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M277,719 B 336,134بانک صادرات
M51,704 B 57,743بانک تجارت
M45,991 B 41,804سایپا دیزل 
M85,411 B 34,606بانک انصار

M36,074 B 25,376سایپا

ارزشحجمنام کامل شرکت
M277,719 B 336,134بانک صادرات
M85,411 B 34,606بانک انصار
M51,990 B 24,421بانک ملت

M51,704 B 57,743بانک تجارت
M45,991 B 41,804سایپا دیزل 

تعدادقیمتنام کامل شرکت
82613203بانک صادرات
11003136سایپا دیزل

8952897بانک تجارت
10221878کمباین سازی

21291839بانک ملت

 720,50شاخص کل
)0,40(میزان تغییر

B 4,548,977ارزش معامالت
M 604,892حجم معامالت

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین تعداد

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

ایجاد جو خوش بینی نسبت 
ب��ه انج��ام توافق هس��ته ای، 
بورس  در  امیدبخش��ی  روزنه 
ته��ران پدی��د آورده و زمینه 
رش��د ش��اخص های بورس را 
فراهم کرده است. سهامداران 
توافق  انج��ام  ب��ا  امیدوارن��د 
هس��ته ای، یک��ی از مهم ترین 
ح��ل  س��هام  ب��ازار  چال��ش 
ش��ود. مهم تری��ن چالش های 
کنونی بازار س��هام بازگشایی 
نم��اد پاالیش��گاه ها، مذاکرات 
هسته ای و کاهش قیمت نفت 
اس��ت. از س��ویی، جو مثبت 
حاکم بر مذاکرات هس��ته ای، 
شوک صعودی مثبتی به بازار 
س��هام وارد کرده که از یکسو 
باعث کاه��ش قیمت انواع ارز 
و از س��وی دیگر باعث رش��د 
بازار بورس شده است. به باور 
کارشناس��ان بورس��ی کاهش 
ارزش دالر، رون��د مثبت و رو 
به جلوی مذاکرات هس��ته ای 
و نیز رشد سنتی معامالت در 
روزهای پایانی س��ال با اتکا بر 
حقیقی ها  خریدوفروش ه��ای 
مهم تری��ن عوام��ل رونق بازار 
س��هام در این روزهاس��ت. از 
سوی دیگر، برخی کارشناسان 
معتقدند افزایش نرخ دالر در 
یک ب��ازه زمان��ی می تواند به 
افزایش درآمدهای ش��رکت ها 
و به تبع آن رشد سهام برخی 
ش��رکت ها منجر شود. اگرچه 
روز گذش��ته ش��اخص کل با 
رشد 142 واحدی مواجه شد 
ام��ا اخباری ک��ه از مذاکرات 
هس��ته ای منتش��ر می ش��ود، 
مسیر دو روز پایانی معامالت 
بازار سهام را مشخص خواهد 
کرد. ترس و اس��ترس ناش��ی 
از تغیی��ر روند قیمت س��هام 
ش��رکت ها پ��س از یک��ی دو 
روز صعود مقطعی در سنوات 
گذشته، روز گذشته نیز باعث 

شد که اهالی تاالر کمی دست 
به عصاتر دست به خرید سهام 

بزنند. 

با گروه های بازار سهام
در گ��روه خودرو و س��اخت 
قطع��ات معام��الت در دقایق 
آغازی��ن مثبت انجام ش��د اما 
در ادام��ه ب��ا رون��دی نزول��ی 
همراه ش��د و رون��د مثبت دو 
روز قبل ادامه نیافت، به طوری 
که بیش��تر نماد های گروه در 
پایان معام��الت در بازه منفی 
معامله ش��دند. با معامله 41,8 
میلیون سهم نماد سایپا دیزل 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 
ب��ود. نماده��ای گروه  گ��روه 
بانک و موسس��ات اعتباری در 
صورت برداشته شدن تحریم ها 
را  قیمت��ی  بیش��ترین رش��د 
و معامالت  خواهن��د داش��ت 
پرحجم��ی در ای��ن گروه طی 
روزهای اخی��ر انجام می گیرد. 
با وجود افت نس��بی در اواسط 
بازار همچن��ان اکثر نماد های 

گروه در ب��ازه مثبت معامالت 
روز را ب��ه پای��ان رس��اندند و 
بانک  ایرانی��ان،  بانک حکمت 
گردشگری و پست بانک ایران 
تنها نماده��ای منفی گروه در 
پای��ان معامالت بودن��د. بانک 
انصار ب��ا معامله 34,6 میلیون 
س��هم رکورد حجم معامالتی 
جدید طی ماه های اخیر را برای 
خود به ثبت رس��اند. با معامله 
336,134 میلیون سهم بانک 
ص��ادرات ای��ران پرحجم ترین 
بود.  نم��اد معامالت��ی گ��روه 
معامالت��ی  نم��اد  همچنی��ن 
ش��رکت بانک خاورمیانه برای 
نخس��تین بار پس از پذیرش 
و درج نام ش��رکت در فهرست 
ش��رکت های پذیرفته شده در 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران، 
بازگش��ایی و معامله ش��د. در 
گروه س��رمایه گذاری معامالت 
نماده��ا اکثرا در ب��ازه مثبت 
آغاز شد اما ش��اهد حاکمیت 
روندی نزولی بر نمادهای گروه 
بودی��م و در پای��ان معامالت 

اکثر نمادها قرمز  پوش ش��دند. 
ب��ا معامله 18 میلیون س��هم 
نماد س��رمایه گذاری خوارزمی 
گروه  معام��الت  پرحجم ترین 
را داش��ت. در گروه س��یمان، 
معام��الت متعادلی را ش��اهد 
بودیم. س��رمایه گذاری توسعه 
صنایع س��یمان نمادی اس��ت 
که ب��ه هیچ ی��ک از خبرهای 
خوب یا منف��ی عکس العملی 
نش��ان نمی دهد و برای بیست 
معامالت��ی  روز  وچهارمی��ن 
متوالی، در قیمت 1500 ریال 
معامله ش��د. جالب این که این 
نماد همچنان با حمایت افراد 
حقوق��ی و خرید های هر روزه 
حقوقی ه��ا هم��راه اس��ت. در 
گروه فلزات اساس��ی معامالت 
نس��بتا متعادل��ی انجام ش��د. 
نم��اد ذوب آهن اصفه��ان نیز 
که دو روز گذش��ته بازگشایی 
شد، معامالت را در بازه منفی 
آغاز و با ص��ف خرید به اتمام 
رس��اند. نمادهای گ��روه بیمه 
به نظ��ر می رس��د در ص��ورت 

خبره��ای مثب��ت از مذاکرات 
پتانسیل رشد را داشته باشند. 
در این گروه گزارش های مالی 
ش��رکت ها خوب بوده و بیمه 
آسیا هم پیش بینی سود سال 
مال��ی 94 را 126 ری��ال اعالم 
س��ال  برای  درحالی که  کرده، 
مالی 93 مبلغ 84 ریال س��ود 

اعالم کرده بود. 

وضعیت نامشخص 
پاالیشگاهی ها

بح��ث  دیگ��ر،  س��وی  از 
بازگش��ایی نماد ش��رکت های 
پاالیش��گاهی به عنوان چالش 
جدید س��ازمان بورس مطرح 
در  ب��ورس  س��ازمان  اس��ت. 
حالی ط��ی آخری��ن روزهای 
س��ال 93 عزم خ��ود را برای 
ب��ه  پاالیش��گاه ها  بازگش��ت 
تابل��وی معامالت ج��زم کرده 
ک��ه طب��ق نامه ارس��الی این 
نهاد به شش شرکت پاالیشی، 
مقرر اس��ت ای��ن مجموعه ها 
تا پایان روز دوش��نبه نس��بت 
ب��ه ارس��ال اطالع��ات کامل 
از پیش بین��ی بودج��ه س��ال 
93 و 94 ب��ه هم��راه گزارش 
عملک��رد میان دوره ای س��ال 
مال��ی جاری خود اقدام کنند. 
در همین راس��تا رییس اداره 
فرابورسی  ناش��ران  بر  نظارت 
س��ازمان بورس اظهار داشت: 
اطالع��ات  لحظ��ه  ای��ن  ت��ا 
پاالیش��گاهی  ش��رکت های 
مطابق با اطالعات درخواستی 
در نامه ارسالی سازمان بورس 
اس��ت.  نش��ده  دریافت  هنوز 
عل��ی بی��گ زاده اف��زود: ارائه 
این اطالع��ات طبق آیین نامه 
مدی��ران  اطالع��ات  افش��ای 
و  ب��وده  ناش��ر  ش��رکت های 
باید  تکلیفی است که ناشران 
در راس��تای انتش��ار اطالعات 
گزارش  و  بودج��ه  پیش بینی 

عملکرد خود رعایت کنند.

روزهای خوش بازار سهام در اسفندماه

سالبد،بهدر

حسن قالیباف اصل، مدیرعامل 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
در آخری��ن نشس��ت خبری در 
س��ال 1393 خ��ود به تش��ریح 
عملک��رد بورس در س��ال جاری 
برنامه ه��ای س��ال  و  پرداخ��ت 
آین��ده را اع��الم ک��رد. وی در 
این نشس��ت ب��ه آم��ار عملکرد 
بورس تهران اشاره کرد و گفت:  
ارزش بازار سرمایه از 386 هزار 
میلی��ارد تومان در ابتدای س��ال 
به 290 ه��زار میلیارد تومان در 
 اس��فند ماه رس��یده و با کاهش 
25 درصدی مواجه ش��ده است. 
وی ب��ا بیان اینکه خوش��بختانه 
در روزهای اخیر شاخص قیمت 
و ش��اخص های ه��م وزن به بازار 
معرفی شده اس��ت، عنوان کرد:  
ش��اخص قیمت در ح��ال حاضر 
28 ه��زار و 223 واح��د اس��ت 
که این ش��اخص در ابتدای سال 
39 ه��زار و 94 واح��د ب��ود که 
28 درص��د کاهش یافته اس��ت. 
این درحالی اس��ت ک��ه تفاوت 
ش��اخص قیمت با ش��اخص کل 
ب��ورس 10 درص��د اس��ت ک��ه 
بازده  این می��زان نش��ان دهنده 
نقدی اس��ت. مدیرعامل شرکت 
معامالت  ب��ه  همچنین  ب��ورس 
آنالی��ن اش��اره ک��رد و اف��زود:   
ارزش معامالت آنالین در س��ال 
گذش��ته 30 هزار میلیارد تومان 
بود که در س��ال جاری با کاهش 
33 درص��دی مواجه ش��ده و به 
20 هزار میلیارد تومان رس��یده 
است. عالوه بر این نسبت قیمت 
ب��ه درآمد ب��ازار 2 واحد کاهش 
یافت��ه و از 7,1 مرتبه در ابتدای 
سال به پنج مرتبه در اسفند ماه 
رسیده اس��ت که این کاهش به 
دلیل اف��ت قیمت ه��ا و افزایش 
س��ودآوری ش��رکت ها نسبت به 

سال گذشته بوده است. قالیباف 
اصل عنوان کرد:  نس��بت ارزش 
ب��ازار به ارزش دفت��ری که یکی 
از پتانس��یل های رشد بازار است 
از پنج مرتبه در ابتدای س��ال به 

3,1 مرتبه رسیده است. 

ورود 150 هزار 
سرمایه گذار جدید

وی در ادام��ه این نشس��ت به 
تع��داد کدهای معامالتی اش��اره 
ک��رد و گفت:  در س��ال 1393، 
150 هزار ک��د معامالتی جدید 
در ب��ورس ص��ادر ش��دند که به 
معنی ورود س��رمایه گذار جدید 
اس��ت. ای��ن درحالی اس��ت که 
سال گذشته که سال رونق بازار 
سرمایه بود 230 هزار کد جدید 
صادر ش��د. مدیرعامل ش��رکت 
ب��ورس عن��وان ک��رد:  در حال 
حاض��ر 7 میلی��ون و 600 هزار 
ک��د معامالتی در ب��ورس وجود 
دارد که براس��اس آمار ش��رکت 
این  از  مرک��زی  س��پرده گذاری 
تعداد ی��ک میلیون و 300 هزار 
کد فعال در ب��ورس وجود دارد. 
قالیباف اص��ل تصری��ح کرد:  این 
س��ال جاری  که  اس��ت  درحالی 
تعداد 100 نفر از سرمایه گذاران 
اق��دام ب��ه دریافت کد  خارجی 
معامالت��ی کردن��د و در ح��ال 
حاضر 350 ک��د معامالتی برای 
سرمایه گذاران خارجی در کشور 
صادر ش��ده اس��ت اما ب��ه دلیل 
محدودیت های��ی ک��ه در نقل و 
انتقال پول وجود دارد بس��یاری 
از کده��ای ص��ادر ش��ده فعال 

نشده اند. 

حذف حجم مبنا و تغییر 
دامنه نوسان

ب��ورس  ش��رکت  مدیرعام��ل 

اوراق بهادار درخصوص اقدامات 
زیرس��اختی گف��ت:  تغیی��رات 
از جمل��ه  امس��ال  زیرس��اختی 
برنامه های شرکت بورس بود که 
درخصوص تغییر دامنه نوسان از 
4 درصد به 5 درصد بررسی های 
الزم ص��ورت گرفت و در س��ال 
درخصوص  می شود.  ابالغ  آینده 
کاهش حجم مبنا نیز تصمیمات 
الزم ص��ورت گرف��ت و با فرمول 
جدید، س��هام شرکت های بزرگ 
چابک تر و روان تر شد اما گرایش 
ش��رکت ح��ذف تدریجی حجم 

مبناست. 

برنامه های بورس برای 
سال 94

ب��ورس  ش��رکت  مدیرعام��ل 
اوراق به��ادار با اع��الم جزییات 
برنامه ه��ای بورس در س��ال 94 
گفت:  10 درصد ارزش مستقیم 
ب��ورس اوراق به��ادار متعلق به 
سه پاالیش��گاه نماد بسته است 
که امید می رود با گش��ایش های 
فضای سیاس��ی و خروج از رکود 
و بازگش��ت پاالیشی ها به چرخه 
بازار س��ال پررونقی را در س��ال 
94 نس��بت به س��ال 93 داشته 
باشیم. قالیباف اصل تصریح کرد:  
در حوزه پذیرش در س��ال آینده 
هش��ت ش��رکت جدی��د را وارد 
ک��رد، همچنین  بورس خواهیم 
چه��ار ش��رکت از فراب��ورس به 
بورس منتقل می شوند، پذیرش 
ش��ش صن��دوق قاب��ل معامله و 
پنج اوراق بدهی در بازار سرمایه 
و برگ��زاری دو می��ز صنع��ت از 
برنامه های بورس خواهد بود. وی 
با اشاره به وضعیت امسال بورس 
اوراق بهادار گفت:  بازار امس��ال 
از یکسری ابهامات رنج می برد از 
جمله بحث مذاکرات، ابهاماتی را 

ایجاد کرده بود. در سال گذشته 
ب��ازار نس��بت ب��ه ح��ل و فصل 
مذاک��رات امی��دوار ب��ود بر این 
اساس قیمت س��هم ها به یکباره 
افزای��ش یاف��ت. وی ادام��ه داد: 
یکس��ری تصمیمات هم مربوط 
به بودجه و ابهامات مرتبط با آن 
بود. بحث سیاست های انقباضی، 
نرخ س��ود بانک��ی و... از عواملی 
بود ک��ه در بازار س��رمایه تاثیر 

گذاشت. 
اینکه  ب��ا ذک��ر  قالیباف اص��ل 
ب��ازار س��رمایه دوران رک��ود را 
طی می کن��د و ای��ن مختص به 
ب��ازار س��رمایه نبوده و در س��ایر 
بازارها شدیدتر بوده است، گفت:  
امسال س��ال س��ختی برای بازار 
س��رمایه بود. بازار س��رمایه جای 
تصمیم��ات ش��فاف اس��ت و اگر 
ایجاد  س��رمایه گذار  ب��رای  ابهام 
شود س��ردرگمی ایجاد می کند و 
نمی تواند منجر به سرمایه گذاری 
ش��ود. مدیرعامل ش��رکت بورس 
اوراق بهادار در مورد بازگش��ایی 
نماد پاالیشگاه ها در بازار سرمایه 
گفت:  مش��کل به ص��ورت کامل 
حل نش��ده تا اث��ر آن را در بازار 
ببینیم. س��ه شرکت پاالیشگاهی 
نمادش��ان در بورس بسته است، 
در م��ورد آنه��ا نمی ش��ود راحت 
تصمی��م گرفت عالوه بر آن س��ه 
پاالیشگاه هم در فرابورس با نماد 
بس��ته قرار دارند. وی با اشاره به 
برگزاری جلس��ه بورس با وزارت 
نفت و ش��رکت پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی گف��ت:  آنها 
فرآورده های  قیم��ت  بخش��نامه 
نفت��ی را قب��ول ندارن��د و عنوان 
می کنند ک��ه قیمت ها در برخی 
م��وارد باالس��ت. در این جلس��ه 
به ما ش��فاف مط��رح کردند که 
م��ا این بخش��نامه را نمی پذیریم 

ام��ا  بازمی گردانی��م.  را  آن  و 
طبق دس��تورالعمل افش��ای این 
ش��رکت ها باید اطالعاتشان را به 
بازار سرمایه ارائه کنند و این جزو 

مسئولیت های قانونی آنهاست. 
 ای��ن مق��ام مس��ئول در بازار 
س��رمایه کش��ور با تاکید بر این 
نکته که الزم اس��ت این ش��ش 
پاالیش��گاه اطالعات خ��ود را تا 
پای��ان وقت دوش��نبه ب��ه بازار 
س��رمایه ارائه کنن��د، گفت:  اگر 
آنه��ا اطالع��ات ندهن��د تخلف 
اس��ت و باید به کمیته تخلفات 
ب��ازار س��رمایه پاس��خ دهند در 
عین ح��ال در مورد بازگش��ایی 
نماد پاالیشگاه ها بحث و بررسی 
امیدواریم  و  می گی��رد  ص��ورت 
با رفع ابهامات آنها س��ال آینده 
سال خوبی برای بازار سرمایه در 
جهت بازگشایی نماد پاالیشگاه ها 
باشد. مش��کل پاالیشگاه ها فقط 
قیم��ت نفت نیس��ت و آنها روی 
فرآورده های نفتی اش��کاالتی را 

مطرح می کنند. 
م��ورد  در  اص��ل  قالیب��اف 
مخالفت وزارت نفت با واگذاری 
گف��ت:   نفت��ی  ش��رکت های 
پنج  به  کیفی سازی  خوشبختانه 
س��ال آینده موکول شد. وزارت 
اقتصاد مس��ئولیت واگذاری ها را 
برعهده دارد و چنین برداش��تی 
در م��ورد واگذاری ش��رکت های 
نفت��ی وج��ود ن��دارد. نباید در 
بازار این ش��بهه ایجاد ش��ود که 
وزارتخان��ه ای مخال��ف واگذاری 
اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که 
سهام شرکت های نفتی به عموم 
م��ردم واگذار ش��ده و متعلق به 
مردم است. حتی صندوق ها هم 
که سهام این شرکت ها از طریق 
آنها واگذار شده برای مردم است 

و متعلق به دولت نیست. 

اولویت های شرکت بورس در سال آینده
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گزارش 2

خبر

صندوق صبا وارد 
بازار سرمایه می شود

سعید شیرزادی، معاون صندوق بازنشستگی کشور 
اظهار داش��ت:  با توجه به تجربه ای که صندوق توسعه 
ب��ازار درخصوص ایجاد صندوق س��پاس داش��ت و در 
راستای حمایت از س��هامداران خرد و کمک به ایجاد 
نقدشوندگی در بازار سرمایه، صندوق بازنشستگی کشور 
در نظر دارد صندوقی را با ماهیت ETF با سرمایه اولیه 
50 میلیارد تومان تاسیس کند تا در قالب این صندوق، 
س��هام مجموعه شرکت های صندوق بازنشستگی قرار 
گیرد. وی درخصوص صندوق صبا ابراز داشت:  با توجه 
به روند دو سه روز اخیر بازار سرمایه و چشم انداز مثبتی 
که برای س��ال های آتی و 94 از بازار سرمایه  داریم به 
نظر می رس��د این صندوق ها نه تنها به بازدهی مناسب 
خواهند رسید بلکه تعداد آنها نیز افزایش یافته و شاهد 

خلق ابزارهای جدید خواهیم بود. 

تغییر ساعات معامالتی بورس کاال 
در ایام نوروز

بنا بر اطالعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه، زمان و 
مدت هر یک از مراحل جلسه معامالتی قراردادهای 
آتی س��که طال و زیره سبز طی روزهای معامالتی 5 
تا 11 فروردین ماه سال 94 با تغییراتی مواجه شد. 
دوره پیش گش��ایش قراردادهای آتی سکه طال طی 
روزهای ش��نبه تا پنجشنبه، از ساعت 11 تا 11,30 
قب��ل از ظهر خواهد بود. حراج تک قیمتی نیز رأس 
س��اعت 11,30 و حراج پیوس��ته از ساعت 11,30 
تا 14,55 تعیین ش��ده اس��ت. دوره پایانی معامالت 
نیز در بازه زمانی س��اعت 14,55 ت��ا 15 بعدازظهر 
اعالم ش��ده است. دوره پیش گش��ایش قراردادهای 
آتی زیره س��بز نیز در ایام نوروز طی روزهای ش��نبه 
تا چهارشنبه، از س��اعت 12 تا 12,30 ظهر خواهد 
ب��ود. حراج تک قیمت��ی نیز راس س��اعت 12,30 و 
حراج پیوسته از ساعت 12,30 تا 14,55 اعالم شده 
است. دوره پایانی معامالت نیز در بازه زمانی ساعت 
14,55 تا 15 بعدازظهر تعیین شده است. همچنین 
دوره پیش گشایش قراردادهای آتی زیره سبز در روز 
پنجش��نبه، از 12 تا 12,30 ظهر خواهد بود. حراج 
تک قیمتی نیز راس ساعت 12,30 و حراج پیوسته 
از س��اعت 12,30 تا 13,55 خواهد بود. دوره پایانی 
معام��الت نی��ز در بازه زمانی س��اعت 13,55 تا 14 

بعدازظهر تعیین شده است. 

روند نزولی بازارهای عربی
در هفته ای که گذش��ت بازاره��ای عربی اغلب با 
رون��د نزولی ش��اخص ها معامالت خ��ود را به پایان 
بردند. ش��اخص بورس عربس��تان 1,8 درصد رش��د 
داش��ت و بازدهی خود را در س��ال جاری میالدی به 
15 درصد رساند. در این بین، شاخص بورس بحرین 
ی��ک درصد و دو بورس مصر و لبن��ان کمتر از یک 
درصد مثبت ش��دند. در ادامه، بازده س��االنه بورس 
ابوظبی با س��قوط 2,3 درصدی ای��ن هفته، مواجه 
ش��د. درحالی که ش��اخص ب��ورس عمان با س��قوط 
1,9 درصدی و ش��اخص اصلی ب��ورس دوبی با افت 
1,1 درصدی همراه ش��د درحالی که دو بورس قطر 
و کوی��ت کمت��ر از یک درصد روند نزول��ی را از آن 

خود کردند. 

کسب 4373 میلیون ریالی سود 
واگذاری های »وبانک«

مل��ی   توس��عه  گ��روه  س��رمایه گذاری  ش��رکت 
)س��رمایه گذاری بانک ملی ایران( در دور یک ماهه 
منتهی به 30 بهمن ماه سال جاری از بابت واگذاری 
تع��دادی از س��هام چن��د ش��رکت بورس��ی معادل 
س��ه میلیارد و 437 میلیون ریال س��ود کسب کرد. 
این ش��رکت طی همین دوره نیز موفق شد تعدادی 
از س��هام چند شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده 

103 میلیارد و 395 میلیون ریال خریداری کند. 

تحقق 67 درصدی پیش بینی های 
تجارت الکترونیک پارسیان

 ش��رکت تج��ارت الکترونی��ک پارس��یان در دوره 
9 ماهه با اختصاص 341 ریال سود به ازای هر سهم 
معادل 67 درصد از پیش بینی هایش را پوش��ش داد. 
مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5 آذر 
م��اه 93 و مصوبه هیات مدیره مورخ 20 آذر ماه 93 
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 910 میلیارد و 852 
میلی��ون ری��ال به مبلغ یک ه��زار و 821 میلیارد و 
704 میلیون ریال  )از محل مطالبات و آورده نقدی 

به میزان 100 درصد( تصویب شد. 

نگاهی به عملکرد 6 ماهه »قپیرا«
ش��رکت فرآورده ه��ای غذای��ی و قند پیرانش��هر در 
دوره 6ماه��ه نخس��ت س��ال مال��ی 94 ب��ا اختصاص 
245 ریال س��ود به ازای هر س��هم مع��ادل 35 درصد 
از پیش بینی های��ش را محق��ق ک��رد. هیات مدیره این 
 ش��رکت تصمی��م دارد ب��رای س��ال مال��ی 94 معادل 
60 درصد از سود خالص را جهت تقسیم بین سهامداران 

به مجمع عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

شاخص بورس به کانال
65 هزار واحدی صعود کرد

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامالت 
 روز دوش��نبه بازار س��هام با 142 واحد رشد در ارتفاع 
65 هزار و 122 واحدی ایستاد. شاخص کل )هم وزن( 
23 واح��د و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( 21 واحد افت 
داش��تند، ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( با 61 واحد 
رش��د مواجه شد. همچنین ش��اخص 30 شرکت بزرگ 
13 واحد، آزاد ش��ناور 269 واحد، بازار اول 133 واحد، 

بازار دوم 93 واحد و صنعت 38 واحد رشد کرد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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درحالی ک�ه چند م�اه از آغاز س�ال 
جدید میالدی گذش�ته اس�ت نش�ریه 
و  وضعی�ت  بررس�ی  ب�ه   allianzgi
چش�م انداز این بازارها در س�ال 2015 

پرداخته است.
در مطلب�ی ک�ه پیش روی ش�ما قرار 
دارد ب�ا دیدگاه ه�ای آن�درس اوترمن، 
مدیر بخش س�رمایه گذاری های جهانی 
موسسه مالی آلیانز در مورد چشم انداز 
بازاره�ای مال�ی جهان در س�ال 2015 

میالدی آشنا خواهیم شد : 
1- ایاالت متحده پیش��تاز رشد متوسط 
اقتص��اد جهان��ی: اقتصاد آمری��کا همچنان 
قدرتمند تری��ن موت��ور محرک رش��د 3/7 
درص��دی اقتص��اد جهان��ی در پیش بین��ی 
وضعیت اقتصاد دنیا در س��ال 2015 است. 
الزم به یادآوری اس��ت که نرخ رشد اقتصاد 
در س��ال 2014 می��ادی 3/4 درصد بود. 
با وجود اینکه ضریب ریسک رکود اقتصادی 
در منطق��ه یورو افزایش یافته اس��ت، اروپا 
باید همچنان به برنامه های شکننده بازیابی 
اقتص��ادی خود وفادار مان��ده و از وقوع یک 

رکود اقتصادی دیگر اجتناب کند. 
طری��ق  از  گس��ترده  حمایت ه��ای   -2
اتخاذ سیاس��ت های حمایتی توس��ط بانک 
مرکزی: سیاس��ت های اتخاذ ش��ده توسط 
بانک مرکزی همچنان از نقش بس��یار مهم 
و کلیدی در س��ال 2015 برخوردار خواهد 
بود که مشخصه این امر سیاست های پولی 
گس��ترده در آینده پیش رو است که این در 
برابر ی��ک پس زمینه از واگرایی عمیق تر در 
سیاست ها میان سیاست های مالی انقباضی 
در آمری��کا و انگلس��تان در مقابل رکود در 

منطقه یورو و ژاپن قرار دارد. 
3- تمرکز روی ضریب ریسکی که هم زمان، 
با افزایش نوسانات، دارایی ها را تحت تاثیر قرار 
می دهد. س��خت گیری های مداوم مالی بدان 
معنا است که ضریب ریسک سرمایه بهترین 
فرص��ت ایجاد ت��ورم را برای س��رمایه گذاران 
فراهم می کند که این موضوع بازگش��ت سود 
سرمایه گذاری را در طوالنی مدت دچار اخال 
خواه��د کرد. با این وج��ود، در مقابل فرضیه 
افزایش نوس��ان و ضریب ریسک در بازارهای 
مال��ی جهان، حفظ تمرکز و اتخاذ تصمیمات 
صحیح توسط سرمایه گذاران جهت استفاده و 
بهره برداری از فرصت های بکر مالی در س��ال 
2015 میادی از اهمی��ت فراوانی برخوردار 

است. 
منطقه ی�ورو: با وج��ود پیش بینی یک 
وضعی��ت اقتص��ادی ضعی��ف در نیمه دوم 
س��ال 2014 می��ادی برای منطق��ه یورو  
م��ا معتقدیم ک��ه منطقه ی��ورو از ورود به 
وضعیت رک��ود اقتصادی و کاهش قیمت ها 
اجتن��اب خواهد کرد. کاهش محس��وس و 
قابل مشاهده در رشد سرمایه انباشته شده، 
بهبود ان��دک وضعیت بازاره��ای اعتباری، 
تثبیت ب��ازار کار و مص��رف خصوصی ُمهر 
تاییدی اس��ت ب��ر صحت این س��ناریو. در 
همی��ن حین ضریب خط��ر در منطقه یورو 

بیش از سایر بازارها خودنمایی می کند. 
ای�االت متح�ده آمریکا: پ��س از یک 
ش��روع ضعی��ف در س��ال 2014 می��ادی 
رش��د اقتصادی آمریکا مج��ددا روند رو به 
رش��د خود را بازیافته و ای��ن اقتصاد آمریکا 
را به مهم ترین موتور محرک رش��د اقتصاد 
جهانی بدل کرده اس��ت. انتظار می رود که 
خزانه داری آمریکا نرخ بهره را از میانه سال 
2015 ب��ه بعد افزایش دهد. البته به عقیده 
ما وزارت خزان��ه داری آمریکا تاش خواهد 
کرد تا نرخ بهره را در طوالنی مدت زیر خط 

بی طرفی حفظ کند. 
ژاپن: پس از یک دوره وضعیت انقباضی 
مال��ی در به��ار و تابس��تان س��ال 2014 
سرمایه گذاران می توانند انتظار از سرگیری 
رشد اقتصادی این کش��ور را داشته باشند. 
پس از افزایش مالی��ات بر ارزش افزوده در 
می��ان مدت، چش��م انداز وضعیت اقتصادی 
ژاپن در خوشبینانه ترین حالت یک وضعیت 
دره��م ریخته را ب��رای اقتصاد این کش��ور 
نش��ان می ده��د. اگرچ��ه به دلی��ل کاهش 
ارزش ین میزان صادرات ژاپن افزایش یافته 

ام��ا تقاضا در بازاره��ای داخلی ژاپن در پی 
کاهش س��طح درآمد در این کش��ور و افت 
حج��م س��رمایه گذاری دچار نزول ش��ده و 
اقتصاد این کش��ور شرق آسیا را تحت تاثیر 
خود قرار داده اس��ت. با توجه به تعهد بانک 
مرک��زی ژاپن ب��ه کاهش نرخ به��ره میزان 
ارزش دارایی ها در کوتاه مدت دچار افزایش 

خواهد شد. 
بازارهای نوظهور: اطاعات منتش��ر شده 
در م��ورد وضعی��ت اقتصادی و رش��د آن در 
چین، چش��م انداز ضعیف تر شدن اقتصاد این 
کش��ور و س��ایر بازارهای نوظهور را می دهد. 
درحالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 
اقتصاد های نوظهور بس��یار سریع تر از اقتصاد 
کشورهای توس��عه یافته است اما رشد پویای 
اقتص��ادی در بازارهای اقتصادی کش��ورهای 
توسعه یافته از وضعیت مطلوب تری برخوردار 
است. با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین 
و همچنین کاهش قیمت انرژی در بازارهای 
جهانی، وزیدن باد مخالف برای قاره آس��یا و 
صادر کنندگان انرژی به وضوح ش��دت گرفته 

است. 
نکات مهم و کلیدی سرمایه گذاری

سیاس��ت های انقباضی و س��رکوب مالی 
ادام��ه خواهد یاف��ت، انتظار زی��ادی برای 
کاهش نرخ واقعی و بازدهی در طوالنی مدت 
نداش��ته باش��ید، ع��دم وجود ی��ک راه حل 
جایگزین برای ضریب ریس��ک دارایی های 

سرمایه گذاران. 
با وجود واگرایی در مسیر سیاست های پولی 
انتظار می رود که شرایط کلی پولی و مالی در 

جهان وضعیت مناسبی داشته باشد. 
 سیاست های بانک های مرکزی همچنان 
به عنوان مهم ترین بازیگر بازارهای س��رمایه 
در سال 2015 میادی باقی خواهند ماند. 
ب��ا وجود افزایش ابتدایی نرخ بهره توس��ط 
خزانه داری آمریکا و بانک مرکزی انگلس��تان، 
انتظ��ار می رود که اتخاذ سیاس��ت های مالی 
پُر هزینه در آمریکا ب��رای آینده نزدیک باقی 
بماند.  انتظار می رود که سیاس��ت های پولی 
و مالی آمریکا / انگلس��تان با منطقه یورو / 
ژاپن در سال 2015 دچار انشعاب و فاصله 

شوند. 
انتظار می رود که در سال 2015 براساس 
وزن تجاری ارزش دالر آمریکا افزایش یابد. 
اقتص��اد آمریکا همچنان ب��ا وجود موانع 
بسیار همچنان موتور محرک اقتصاد جهانی 

باقی خواهد ماند. 
بازیابی رش��د اقتصادی آمریکا در س��ال 
2015 نیز ادامه خواهد یافت و این موضوع 
اقتص��اد ایاالت متحده را به مهم ترین موتور 
محرک رش��د اقتصاد جهانی ب��دل خواهد 
کرد. رشد اقتصادی کمتر از انتظار در ژاپن، 
منطق��ه ی��ورو و بازارهای مال��ی نوظهور به 

وضعیت پر نوسان خود ادامه خواهند داد. 
جن��گ داخلی و ناآرامی های سیاس��ی در 
اوکرای��ن به عن��وان عمده تری��ن عامل موثر 
روی اطاع��ات مربوط ب��ه وضعیت ضعیف 
اقتص��ادی اروپ��ا اثرگ��ذار بوده و ب��ر میزان 
تمایل به تجارت با روس��یه در س��ال 2014 
میادی تاثیر گذاش��ته است. ریسک بروز و 
ظهور مجدد رکود اقتصادی افزایش یافته اما 
احتماالت همچنان ادامه گسترش رشد البته 

کمتر از روند سابق را پیش بینی می کنند. 
سیاست گذاران همچنان مشغول 

نبرد با کاهش تورم
کاهش قیم��ت انرژی در بازارهای جهانی 
موجب��ات کاه��ش ت��ورم در کوتاه مدت را 

فرآهم آورده است. 
کاهش ش��دید نرخ بهره در ژاپن تاکنون 
نتوانس��ته تورم مورد انتظ��ار را در بازارهای 
داخلی این کش��ور ایجاد کند. در مقابل این 
کاهش شدید نرخ بهره سبب شده تا ارزش 
یِن ش��دیدا کاهش یابد ک��ه این موضوع به 
کاهش جهان��ی تورم کمک ش��ایانی کرده 

است. 
سیاست گذاران در منطقه یورو در واکنش 
ب��ه تثبیت کاه��ش نرخ تورم م��ورد انتظار 
در نظ��ر دارند تا نرخ به��ره را بیش از پیش 

کاهش دهند. 
نوسان

براس��اس محاس��بات ص��ورت گرفته در 
انجمن تنظیم ب��ازار در ش��یکاگو به عنوان 
شاخص اندازه گیری نوسانات بورس، انتظار 
می رود شاخص نوس��ان برای مدت طوالنی 
در نتیج��ه ادام��ه کاهش کمی در س��طح 
پایین��ی باقی بماند. اما اعتقاد ما این اس��ت 
که ش��ما می توانید انتظار مشاهده نوسانات 
بس��یار شدید بازارهای مالی در سال 2015 

میادی باشید. 
افزایش تنش های سیاس��ی و ژئوپولتیکی 
در اوکرای��ن و خاورمیانه می توانند از جمله 
عوام��ل مه��م تاثیرگذار بر می��زان و حجم 
نوس��ان در بازارهای مالی باشند. نگرانی از 
فروپاش��ی منطقه یورو در پ��ی بحران های 
مال��ی و نگران��ی از کاهش می��زان تورم از 
جمله دیگر نگرانی های موجود برای فعاالن 

بازارهای مالی است. 
عدم وجود نقدینگی در بازار

ب��ه اعتقاد ما عدم وجود نقدینگی در بازار 
از جمله ریس��ک هایی اس��ت که دست کم 

گرفته شده و به آن توجهی نمی شود. 
در  ک��ه  ناگهان��ی  و  س��ریع  اصاح��ات 
پاییز س��ال 2014 میادی اتف��اق افتاد به 
س��رمایه گذاران نشان می دهد که می توانند 
انتظار وقوع اتفاق مشابهی را در سال 2015 

نیز داشته باشند. 
2015: پیامد های سرمایه گذاری

نکت��ه: پیامده��ای س��رمایه گذاری برای 
س��رمایه گذاران: چنانچ��ه آرام��ش خود را 
هنگام نوس��ان یا سقوط بازارها حفظ کنید، 

موفقیت به سراغ تان خواهد آمد. 
ضریب ریسک مانعی جدی در جهت 

بازگشت سرمایه
در جه��ان ام��روز که وضعی��ت اقتصادی 
و مالی به ش��دت تحت کنت��رل و محافظت 
ق��رار داش��ته و بازگش��ت واقعی س��رمایه 
بس��یار کم اتف��اق می افتد، ضریب ریس��ک 
دارایی ها موجب ایج��اد ظرفیت برای تورم 
در کوتاه مدت می شود که این موضوع روی 
نتایج مال��ی در طوالنی مدت اثرگذار بوده و 
آن را مقه��ور خود خواهد کرد. البته توصیه 
ما این اس��ت که از احتمال وقوع نوسان در 

بازار غافل نباشید. 
گزینشی عمل کردن

ب��ا توج��ه به س��خت ش��دن بازگش��ت 
بازده س��رمایه، س��رمایه گذاران در انتخاب 
س��هام موردنظرش��ان باید گزینشی تر عمل 
کنن��د. در عمل ای��ن به معنای آن اس��ت 
که روی ش��رکت هایی تمرک��ز کنید که در 

طوالنی مدت رش��د و بازده بیشتری داشته 
باش��ند. نوس��انات احتمالی در بازار ارز نیز 
فرصت های��ی را برای س��رمایه گذاری ایجاد 

خواهد کرد. 
افزایش اهمیت سود سهام

س��رمایه گذاران ب��ازار س��هام بای��د با در 
نظ��ر گرفتن اهمیت س��ود س��هام به عنوان 
اصلی ترین و مهم ترین عامل تاثیرگذار بازده 
س��رمایه در طوالنی مدت، ش��رکتی را برای 
س��رمایه گذاری انتخ��اب کنند ک��ه توانایی 
حفظ و رش��د ارزش س��هام خود را داشته 

باشد. 
فاصله گرفتن از بدهی های دولتی

به نظر می رس��د دوران س��ودآوری بازار 
اوراق قرض��ه که توس��ط دولت ها منتش��ر 
می شود، پایان یافته اس��ت. سرمایه گذاران 
باید از سرمایه گذاری در بازار بدهی دولت ها 
فاصل��ه گرفته و س��عی کنن��د در بازارهای 

نوظهور حضور پیدا کنند. 
توجه داشتن به احتمال افزایش 

نوسان در بازار
طوالنی م��دت  چش��م انداز  درحالی ک��ه 
اقتص��اد مثبت اس��ت س��رمایه گذاران باید 
مراقب نوسانات احتمالی بازار در کوتاه مدت 
باش��ند. خصوصا زمانی که میزان نوسان به 
دلیل بروز و ظهور اتفاقات پیش بینی نشده 
و غیر منتظره افزایش می یابد. در نظر داشته 
باش��ید که از اصاحات ب��ازار بهره کافی را 
ب��رده و از موقعیت های��ی ک��ه در پرتو این 
اصاحات ایجاد می ش��ود به بهترین ش��کل 

ممکن بهره الزم را ببرید. 
چشم انداز بازارهای مالی در سال 2015 
بازگشت بازده س��رمایه از بازارهای مالی 

در حال کاهش است. 
دلی��ل عمده و اولیه ای��ن موضوع کاهش 
بس��یار ش��دید کم��ی از س��وی س��ازمان 
همکاری های اقتصادی و توس��عه بانک های 
مرک��زی در پی بحران ب��زرگ اقتصادی در 
س��ال های 2007 و 2008 میادی و تاثیر 
ای��ن بحران بر ب��ازده س��رمایه در بازارهای 
مالی به ش��کل قابل پیش بینی کاهش یافته 
اس��ت. به عقیده ما این ش��رایط دس��ت کم 
برای مدتی باقی خواهد ماند. بازده اس��می 
کم از سهام، اوراق قرضه و درآمد های ثابت 
در ش��رایطی که همچنان کنترل و نظارت 
مالی در آن وجود دارد از جمله نش��انه های 
باقی ماندن وضعیت فعلی به شمار می روند. 
رشد تولید ناخالص داخلی در جهان 

و آرام بودن وضعیت نرخ تورم 
با توج��ه ب��ه افزایش می��زان بدهی های 
بخش خصوصی ب��ه باالترین میزان خود در 
جهان، نرخ رش��د اقتصادی یک بار دیگر در 
ش��رایط ناامید کننده ای قرار گرفته اس��ت. 
میزان رش��د اقتصادی بع��د از بحران بزرگ 
اقتص��ادی در جه��ان در وضعی��ت مطلوبی 
به س��ر نمی ب��رد و تنها اندکی ب��ا وضعیت 
بحران��ی مواج��ه اس��ت، این در ش��رایطی 
اس��ت که منطقه یورو به س��ختی در حال 
تاش جه��ت اجتن��اب از ورود دوب��اره به 
وضعیت رک��ود اقتصادی اس��ت، در همین 
حین چی��ن در حال ورود به ی��ک دوره از 
تغیی��رات گس��ترده به س��ر می ب��رد و این 
درحال��ی اتفاق می افتد ک��ه ابهامات زیادی 
در زمینه مس��یر رش��د جدید این کش��ور 
وجود دارد. پکن در ح��ال فاصله گرفتن از 

ی��ک اقتصاد مبتنی بر صادرات و حرکت به 
س��وی یک اقتصاد مبتنی بر مصرف داخلی 
اس��ت. بازارهای نوظهور جهانی تحت تاثیر 
جریان های خروج سرمایه قرار گرفته اند که 
سیاس��ت های انقباضی خزان��ه داری آمریکا 
از جمل��ه عمده تری��ن دالیل آن برش��مرده 
می ش��ود. در این شرایط تنها ایاالت متحده 
و انگلس��تان هس��تند که به نظر می رسد به 
س��وی رش��د اقتصادی حرکت می کنند که 
این رش��د نیز در صورت تحقق در ش��رایط 
فعلی یک رشد عادی و نه فوق العاده برآورد 

می شود. 
در نتیج��ه نرخ ت��ورم همچن��ان در یک 
ش��رایط آرام به سر برده و به نظر نمی رسد 
انتظار برخی کشورها و اقتصادها از افزایش 
نرخ ت��ورم محقق ش��ود. کاه��ش ارزش و 
اس��تهاک ش��دید ین ژاپن و عدم افزایش 
نرخ تورم در این کشور از جمله دالیل عدم 
تحقق احتمالی افزایش نرخ تورم در جهان 

به شمار می رود. 
آیا قیمت نفت به نجات اقتصاد 

جهانی خواهد آمد؟ 
کاه��ش بس��یار س��ریع قیم��ت نفت در 
بازارهای جهانی و س��قوط ش��اخص نفتی 
برن��ت دریای ش��مال به کمت��ر از 60 دالر 
در هر بش��که در زمان ن��گارش این مطلب 
تاثیر قابل توجهی در عدم افزایش نرخ تورم 
داش��ته اس��ت که این موضوع ممکن است 
موجب��ات ناکامی بانک ه��ای مرکزی عضو 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شود. به 
عاوه چنانچه قیمت نفت کاهش شدیدتری 
را ب��ه دلیل تولید نفت ش��یل یا جایگزینی 
نفت با س��ایر منابع ان��رژی تجربه کند، این 
موضوع می تواند تاثی��رات مثبتی را با خود 
به دنبال داشته باشد: مصرف کنندگان بویژه 
در آمری��کا ب��ه خرید انرژی اق��دام خواهند 
کرد، هزینه های ش��رکت های بزرگ کاهش 
خواه��د یاف��ت و اقتصاد ه��ای نوظه��وری 
که وابس��تگی زیادی به بازار ان��رژی دارند 
می توانند از کاهش ش��دید قیمت نفت خام 

در بازار بهره مند شوند. 
ژئوپولتیک

وضعی��ت ژئوپولتیک��ی جه��ان در س��ال 
2015 وضعیت بس��یار پیچیده و دش��واری 
را برای ما ترس��یم می کن��د. جنگ داخلی 
در اوکراین، بحران ایجاد ش��ده توسط گروه 
تروریس��تی داعش، ناآرامی های موجود در 
خاورمیانه و بحران اقتصادی منطقه یورو از 
جمله مهم تری��ن بحران های ژئوپولتیکی در 
جهان به ش��مار می روند. در میان مشکات 
مذکور سیاس��ت های اتخاذ شده در منطقه 
ی��ورو خطرناک ت��ر از س��ایر م��وارد به نظر 
می رس��د چرا که عقب گرد ه��ای اقتصادی 
این منطقه هنوز در قیمت ها بازتاب نداشته 
است. هس��ته و همچنین گسترش محیطی 
وضعیت خطرناک اقتصادی در منطقه یورو 
به استثنای یونان در وضعیتی بسیار نزدیک 
ب��ه بحران مالی به س��ر می برند. با روی کار 
آمدن احزاب مخالف سیاس��ت های ریاضتی 
در یونان و احتمال پیروزی احزاب ایتالیایی 
با سیاست های مشابه ضد ریاضتی در ایتالیا 
و همچنین اس��پانیا و همچنی��ن انتخابات 
آین��ده در بریتانی��ا که حزب پی��روز در آن 
احتماال ناچار به برگزاری رفراندوم در مورد 
عضویت این کش��ور در اتحادیه اروپا خواهد 
بود. همه این مباحث نشان دهنده آن است 
ک��ه ظرفیت بروز اتفاقات ناخوش��ایند برای 
منطق��ه ی��ورو و اتحادیه اروپا بس��یار زیاد 
اس��ت. به این مس��ائل احتمال کاهش نرخ 
بهره از س��وی بانک مرک��زی اتحادیه اروپا 
را نی��ز بای��د اضافه ک��رد که ای��ن موضوع 
تاثی��ر بس��یار زی��ادی در تغیی��ر دی��دگاه 
 م��ردم اروپا به این اتحادیه و سیاس��ت های 

آن دارد. 
تکرار دستاوردهای سال قبل

با در نظر گرفتن مباحث مطروحه در باال 
بهترین چشم اندازی که برای بازارهای مالی 
در سال 2015 میادی می توان متصور بود 
تکرار دس��تاوردهای س��ال 2014 است. به 
اس��تثنای بازده درآمده��ای ثابت که طبق 
پیش بین��ی ما در بهترین ش��رایط می تواند 

مشابه سال گذشته باشد. 
 allianzgi.com :منبع
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امروز سبدهایتان را سبک کنید

کنترل ب��ازار در اختی��ار حقوقی ها ق��رار گرفت، 
هیج��ان خرید از بین رفت، عرضه ها افزایش یافت و 
مسیر صعودی شاخص کل قطع شد. در روز گذشته 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران، با گش��ایش 
ب��ازار در مس��یر صعودی خود ق��رار گرفته و در 15 
دقیق��ه نخس��ت بازار بی��ش از 150 واحد رش��د را 
متحمل ش��د. در یک ساعت نخس��ت، نرخ تقاضا بر 
عرض��ه از 3.2 به 1.2 کاهش یافته و همین مس��ئله 
پتانس��یل کافی را برای نوس��ان ش��اخص در ادامه 
جلسه معاماتی فراهم آورد. در روز گذشته شاخص 
کل توانس��ت تا رقم 65157.9 واحد پیش��روی کند 
و ای��ن اتفاق در حدود س��اعت 11:25 رخ داد. پس 
از آن عرضه ها رفته رفته اضافه ش��ده و نرخ تقاضا بر 
عرضه به یک رس��یده و شاخص کل نیز در مسیری 
نزول��ی قرارگرف��ت تا رقم پایانی ش��اخص برای روز 
میان��ی هفته پایان��ی س��ال جاری، 65122.8 واحد 
باش��د. ورود ش��اخص کل به کان��ال 65 هزار واحد 
اعجاب انگیز به نظر می رس��ید. در جلس��ه معاماتی 
گذش��ته، ارزش معامات بازار ب��ورس اوراق بهادار 
تهران از 500 میلیارد تومان نیز فراتر رفته و رکورد 
515 میلیارد تومان را به ثبت رسانید. این رقم یکی 
از پرمعامله ترین روزهای سالی که گذشت محسوب 
می ش��ود و ای��ن ارزش معامات در س��ال 93 نادر 

محسوب می شود. 
یکی از مس��ائل حائز اهمیت ب��رای تصمیم گیری 
ب��رای معام��ات روز ج��اری، ارزش معام��ات روز 
گذش��ته اس��ت. همان گونه که پیش تر توضیح داده 
ش��د، ارزش معامات روز گذش��ته بسیار زیاده بوده 
و این مسئله این شک را به وجود می آورد که حجم 
باالی معامات به دلیل پای��ان یافتن روند صعودی 
چند روز اخیر بازار باشد. از طرفی دیگر، همان گونه 
که قابل پیش بینی بود، ش��یوع رن��گ قرمز در بازار 
از سرعت بیش��تری برخوردار بود و در پایان جلسه 
معاماتی گذش��ته، بیش از 60درصد نمادهای فعال 
در ب��ازار به این رنگ درآمدند. در جلس��ه معاماتی 
روز گذش��ته بیش از 80درصد خریده��ا و فروش ها 
توسط کدهای حقوقی انجام شد و این مهم نشان از 
ق��درت زیاد حقوقی ها در تعیین آینده نزدیک و دور 
بازار دارد. گروه »بانک ها و موسس��ات اعتباری« در 
روز گذش��ته نیز از پرطرفدار ترین گروه ها بودند، اما 
می ت��وان حقوقی ها را فروش��ندگان اصلی این گروه 

دانست. 
ب��رای جلس��ه معامات��ی پی��ش رو، منطقی ترین 
س��ناریو رشد شاخص در نیم س��اعت نخست بازار و 
قرار گرفتن آن در مس��یر نزولی در ادامه بازار است. 
به بیان ساده تر انتظار می رود در دقایق نخست پس 
از گش��ایش ب��ازار، تب خرید بار دیگ��ر در بازار گل 
کند، اما این تب تند به سرعت فروکش خواهد کرد 
و تنها س��رخی آن بر گونه بازار باق��ی خواهد ماند. 
انتظ��ار می رود نرخ تقاضا بر عرضه در پایان جلس��ه 
معاماتی امروز در منطقه کمتر از یک قرار داش��ته 
باشد و شاخص کل دست کم نیمی از مسیر ابتدایی 
خود در ابتدای ب��ازار را بازگردد. منطقی ترین عمل 
برای روز جاری، سبک کردن سهام موجود در سبد 

و خودداری از خرید است. 

شایعات و شنیده های بازار

- ش��نیده ها حکایت از بازگشایی نماد خپارس در 
دو روز آینده دارد.

- ش��نیده ها حکایت از اعام س��ود نزدیک 170 
ریالی بانک صادرات برای سال 93 دارد.

- ش��نیده می ش��ود در پ��ی فضای خوش��بینانه 
توافق هس��ته ای بنادر آماده ارائه خدمات به خطوط 
کشتیرانی خارجی هس��تند. این می تواند سود آوری 

شرکت های کشتیرانی را به مراتب افزایش دهد.
- از نم��اد تکمبا خبرهای خ��وب زیادی به گوش 
می رس��د. از جمله این ش��نیده ها افزایش دو برابری 
تولید کمباین در س��ال 94 و در این راستا احتمال 
اعام س��ود 90 ریالی هر سهم در سال94 و افزایش 

سودآوری باال در چهار سال آتی است.
- از نماد وبملت همچنان شایعات مبتنی بر اعام 

سود 540 ریالی برای سال 94 به گوش می رسد.
-- از نماد وتوس خبرهایی حاکی از حل شدن مشکل 
پروژه زکریا به گوش می رس��د. پروژه زکریای این شرکت 
که به دلیل تغییر کاربری دارای مشکل بود گفته می شود 
با جابه جایی زمین ها در قالب ورزش و اداری مشکل حل 

شده و مجوز تجاری را اخذ کرده است.
- از نماد فاس��مین شنیده می شود که این شرکت 
به دلیل ثبات نرخ روی در بازارهای جهانی و افزایش 

دالر احتماال تعدیل مثبت داشته باشد.
-- از نماد ثتران ش��نیده می ش��ود که این نماد مجوز 
تغیی��ر کاربری حدود ی��ک میلیون مترمرب��ع زمین در 
شهریار از کشاورزی به مسکونی و تجاری را از فرمانداری 
و ش��هرداری دریافت کرده اس��ت، همچنین این شرکت 
ب��ه زودی افزایش س��رمایه خواهد داش��ت ک��ه از محل 
مطالبات، آورده نقدی و س��ود انباشته خواهد بود و برای 

تامین مالی پروژه های اراج و حقانی استفاده خواهد شد.
- ش��نیده می ش��ود که در نماد تکن��ار خبرهایی 
مبن��ی بر افزایش س��رمایه 1500 درصد و انتقال به 

بازار عادی فرابورس وجود دارد.
-بازار همچنان چش��م انتظار گش��وده شدن نماد 
پاالیش��ی ها اس��ت. خبرهای به گوش رسیده حاکی 
از ع��دم ارائه صورت های مالی به دلی��ل ایراداتی در 
نرخ های ارس��الی از س��وی پاالیشگاه هاست. در این 
بین شایعاتی از رفع تحریم از سوئیفت و پتروشیمی 
کش��ور به گوش می رس��د. همچنان گفته می ش��ود 
ه��دف از عرض��ه صن��دوق س��پاس برنام��ه تامین 
نقدینگ��ی برای حمایت از س��هام پاالیش��ی در روز 

بازگشایی است.

عمق بازار

ترجمه: معراج آگاهی

35سال تقابل یورو و دالر آمریکا

از زمان ش��کل گیری ارز »یورو« کمتر از 15 س��ال می گذرد اما این واحد پولی معتبر 
برای سال های قبل از شکل گیری براساس وزن پولی کشورهای تشکیل دهنده حوزه یورو 
شبیه س��ازی شده است. نمودار زیر که 35 س��ال نوسان یورو به دالر آمریکا است همواره 
فراز و فرود داش��ته اس��ت. این فراز و فرودها هر بار با یک عامل محرک بس��یار پر قدرت 
همراه بوده اس��ت. کل ساختار حرکتی نوس��انی این نمودار در قالب یک ساختار کانالیزه 
افزایشی است. محدوده قیمتی حدود یک واحد برای نوسانات یورو به دالر سطح کلیدی 
حمایتی محسوب می شود. انتظار می رود وقتی هر یورو معادل یک دالر شد، سطح تقاضا 
برای یورو افزایش یابد. اما نکته با اهمیت تر اینکه زمان مناس��ب برای خرید یورو در برابر 
دالر س��ال 2016 اس��ت. انتظار داریم هم براساس یک رفتار س��یکلی و هم بر پایه رفتار 

تناوبی یک کف زمانی قوی برای یورو در سال 2016 داشته باشیم. 
بنابراین در یک س��ال آتی یورو در برابر دالر باید مرحله ریکاوری و کف س��ازی را انجام 
دهد. هر چه قیمت بیشتر به زیر یک واحد سقوط کند، حباب منفی آن بیشتر می شود. 

نیما آزادی
تحلیلگر بازار سرمایه

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

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

دنیای مجازی



اما بخش کش��اورزی یک��ی از بازارهای منفی تلقی 
می شود، چرا که کشاورزان غالبا در سالی که گذشت 
متضرر ش��دند و جملگ��ی معتقد بودند ب��ا وضعیت 
آبی و ش��رایط آب و هوایی کش��ور به عالوه مشکالت 
تامی��ن نهاده ه��ا و ملزوم��ات این حوزه با مش��کالت 
بس��یاری روبه رو ش��ده اند و نتیجه کار فعال در بخش 
کاش��ت، پیش��نهاد به نکاشت اس��ت. البته در بحث 

کش��ت گلخان��ه ای با توجه ب��ه تاکی��د و تالش های 
وزارت جهاد کش��اورزی برای سوق دادن تولید برخی 
محصوالت کش��اورزی به سمت گلخانه ای شدن، بازار 
تولی��دات گلخانه های رو به پیش��رفت و ثبات خوبی 
اس��ت. از طرفی در حوزه تولیدات پرورش��ی وضعیت 
بهتری وج��ود دارد، گ��روه س��رمایه گذاری »فرصت 
ام��روز« هم گزارش های مفصل��ی درخصوص پرورش 
کروکودیل، زالو، میگو، کفش دوزک، شترمرغ، گوساله، 
بز، قورباغه گوش��تی و بلدرچین و جلبک دریایی ارائه 
کرد. با توجه به بررس��ی ها تقریب��ا در همه حوزه های 
پرورش��ی و گلخانه ای، پتانس��یل های مناس��بی برای 
کار وجود دارد که در س��ال گذش��ته س��رمایه گذاری 
خوبی در ای��ن بخش صورت نگرفت��ه و همچنان جا 
برای سرمایه گذاری های مطمئن با سود معقول وجود 
دارد. این حوزه ها به دلیل حمایت های دولتی به عالوه 
نیازهای کشور می تواند جزو سرمایه گذاری های مثبت 

تلقی شود. 
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فرهنگ و هنر
 یکی از بزرگ ترین ش��اخه های سرمایه گذاری در 
جهان امروز، توجه به حوزه فرهنگ و هنر است، ما هم 
گزارش های ویژه ای درخصوص انواع صنایع دستی، 
فیلمسازی، شاخه های موسیقی، مطبوعات و حتی 
تولیدات هنری مانند نقاشی، تذهیب و دکوراسیون 
را به تفصیل ارائه کردیم اما متاسفانه نمای کلی این 
بازارها چندان مثبت نمی نماید و سرمایه گذاران این 
حوزه از نبود زیرساخت ها گله مندند. این حوزه فعال 
جزو بازارها با نتیجه منفی بررسی می شود تا با کمک 
دولت و فرهنگ س��ازی های الزم بتوان از آن کسب 

درآمد کرد. 

سرنخ

نقص های بازار سپهساالر

کالف اول
مشاغل براساس نیاز 
انسان شکل می گیرند 
و ب��ر همی��ن اس��اس 
مختل��ف  ش��غل های 
توس��عه می یابن��د اما 
برخ��ی  درخص��وص 
ش��غل ها با بررسی و مش��اهده متوجه می شویم که 
به درس��تی و در جای مناس��ب خود قرار نگرفته اند 
مثال با گش��تی در بازار کیف و کفش تهران به خوبی 
متوجه کمبود چن��د کارگاه تعمیرات کیف و کفش 
می ش��وید. در واقع عموما در راسته ای که متعلق به 
یک جور کاالست باید جوانب و ملزومات دیگر آن را 
نیز در نظر گرفت و برای نیاز مش��تری پاسخگو بود، 
کسی که چند صد تومان هزینه برای یک کیف چرم 
پرداخت می کند به راحتی آن را به دس��ت هر کفاش 
یا تعمیرکار بین راهی نمی س��پرد و در مجموع این 

کاالها نیاز به تعمیر تخصصی دارند. 
مثال ش��ما وقت��ی وارد بازار موبایل می ش��وید در 
آنجا تمام قطعات موبایل، تعمیرات آن و حتی لوازم 
جانبی را هم می بینید و این یعنی مش��تری می داند 
که با بروز مش��کلی خاص درخصوص گوشی موبایل 
بای��د به کج��ا مراجعه کند که هم مطمئن باش��د و 

هم پاسخگو. 
ام��ا درخصوص ب��ازار کیف و کفش ته��ران که از 
خیابان فردوسی به سمت بازارچه سپهساالر سرازیر 
می شوید به وضوح کمبود تعمیرکاران کیف و کفش 
احساس می ش��ود، اگرچه غالبا مغازه های برند چرم، 
خودشان کاالی خود را تعمیر می کنند اما اغلب هم 
از نظر زمانی برای تحویل به مش��تری طول می کشد 
و هم از نظر هزینه ای، هزینه باالیی را برای مشتری 

می تراشند. 
از ای��ن رو ما به صاحبان کس��ب وکارهای کیف و 
کفش پیش��نهاد می دهیم یک مغازه بزرگ تعمیرات 
یا چند مغازه کوچک ب��رای تعمیرات کیف و کفش 
چرم به صورت تخصصی در مراکز گفته شده تدارک 
ببینن��د که هم ب��رای خود صاحب کس��ب و کاری 

مناسب شوند و هم به نیاز مشتریان پاسخ دهند. 

کالف دوم
یکی دیگر از ملزوماتی 
ک��ه در کنار بازار کفش 
باید وجود داش��ته باشد 
جوراب اس��ت. در واقع 
غالبا افرادی که کفش یا 
کتانی نو می خرند حتما 
در کن��ارش یک جفت 
جوراب نو هم خریداری می کنند اما در این بازار که 
مرکز فروش کفش به صورت تخصصی است یا حتی 
در ب��ازار کویتی ها که برای ف��روش کتانی به صورت 
جامع در ح��ال فعالیت اس��ت فروش��گاه تخصصی 
برای فروش جوراب وجود ن��دارد. البته در بازارهای 
ایران عموما فروش جوراب یک شغل دست پایین با 
سرمایه کم و نه چندان مهم تلقی می شود درحالی که 
وقتی پزشکان، پا را قلب دوم می دانند نیاز است که 
به همان میزان که به کفش توجه می شود به جوراب 
هم توجه ویژه داشت، اینکه جوراب مناسب پا باشد 
یا از جنس پالس��تیک نباشد و از الیاف ضدبو و ضد 
تعری��ق تولید ش��ود همه از نکات م��ورد توجه برای 

خریدار جوراب است. 
در ای��ن کالف ه��م ب��ه فع��االن حوزه پوش��اک 
پیش��نهاد می دهیم به فکر تاس��یس یک فروش��گاه 
بزرگ و مناس��ب برای انواع ج��وراب در همین بازار 
سپهس��االر باش��ند. در این گونه بازارهای تخصصی 
کفش، همان طور که اش��اره شد، مش��تری در کنار 
کفش به احتمال زیاد جوراب هم خریداری می کند 
که این فروش��گاه باید ان��واع جوراب های متنوع را با 
انواع قیمت ها برای همه س��لیقه ها داش��ته باشد. در 
این صورت یک فروش��گاه تخصصی جوراب می تواند 
هم پاس��خگوی نیاز خریداران باشد و هم برای خود 

یک کسب وکار مطمئن راه اندازی کند. 

خبر

»فرصت امروز« بررسی کرد

 نگاهی به بازارهای سرمایه گذاری 
در سالی که گذشت

زمینه سرمایه گذاری های بازرگانی 
و اقتصادی در قشم فراهم است

استاندار هرمزگان گفت: منطقه آزاد قشم مستعد 
س��رمایه گذاری در زمینه ه��ای بازرگانی و اقتصادی 
اس��ت و باید فعالیت های بیش��تری انجام گیرد تا از 

ظرفیت های موجود نهایت بهره برداری شود.
به گزارش تس��نیم، به نقل از روابط عمومی و امور 
بین الملل اس��تانداری هرمزگان، جاس��م جادری در 
مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد 
قش��م، اظهار داش��ت: با اهتمام خوب دولت تدبیر و 
امید در توجه به مناطق آزاد کش��ور و توان نیروهای 
جدید، می توان برای افزایش توس��عه این مناطق در 

کشور گام های اساسی برداشت.
مس��تعد  قش��م  آزاد  منطق��ه  داد:  ادام��ه  وی 
س��رمایه گذاری در زمینه ه��ای بازرگانی و اقتصادی 
اس��ت و باید فعالیت های بیش��تری انجام گیرد تا از 

ظرفیت های موجود نهایت بهره برداری شود.
اس��تاندار هرمزگان افزود: می توان با اس��تفاده از 
ظرفیت موجود و مدیریت توانمند از پتانس��یل های 
منطقه استفاده کرد تا حرکت شتابان مناطق آزاد به 

سمت توسعه یافتگی ادامه یابد.
جادری خاطرنشان کرد: وجود هیات مدیره خوب، 
ائمه جمعه متحد و مردمی صبور، همراه و عالقه مند 
موجب شده همه زیرس��اخت ها برای توسعه هر چه 

بیشتر منطقه آزاد قشم فراهم شود.
در ای��ن مراس��م حمیدرض��ا مومن��ی به عن��وان 
مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم معرفی و 
از زحمات علی اکبر شعبانی فر، مدیرعامل سابق این 

سازمان تقدیر شد.

شکوفه میرزایی

سرمایه های آموختنی

باس�ابقه  س�رمایه گذاران  و  کارآفرین�ان  تجربه ه�ای 
و موف�ق همیش�ه می توان�د چراغ روش�نی برای ش�روع 
از  رو  ای�ن  از  باش�د،  س�رمایه گذاری  پرتالط�م  راه 
 کارآفرین�ان موف�ق دنیا این س�وال مهم پرس�یده ش�ده 
»آرزو می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی 

کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاس�خ یکی از این کارآفرینان را 

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

  من آرزو می کردم قدر وقتی را که باید پای »تولید« 
می گذاش�تم ت�ا پول کس�ب می ک�ردم می دانس�تم. 
مطمئن  باش�ید وقت و انرژیی ک�ه می گذارید برایتان 
پولساز باش�د. برای کمک خواستن پول خرج کنید،  
الزم است تا در وقت و انرژی تان صرفه جویی کنید. 

فرانکویس گیلبرت
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نماینده مردم بجن��ورد در مجلس گفت: معدن نفت 
و گاز در شهرس��تان راز و ج��رگالن همچن��ان خ��اک 
می خورد. موس��ی الرض��ا ثروتی در گفت وگو با ایس��نا 
افزود: راز و جرگالن یکی از شهرستان های مرزی است 
که این معدن در آن محل شناسایی شده اما در مرحله 
استخراج قرار نگرفته است. وی ادامه داد: در سال های 
گذش��ته یک شرکت اتریشی آماده س��رمایه گذاری در 

این معدن شد اما به دلیل آنکه آن شرکت 30درصد از 
دولت سهم می خواست و دولت نیز با اعطای 20درصد 
س��هم موافق بود، به سرانجام نرسید. ثروتی گفت: بعد 
از آن نی��ز به مش��کل تحریم ها برخ��ورد کردیم و امر 
س��رمایه گذاری خارجی در این معدن با مشکل مواجه 

شد. 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور ترکمنستان 

از این معدن عملیات استخراج را انجام می دهد، اظهار 
کرد: این درحالی اس��ت که هنوز برای این معدن اعالم 
س��رمایه گذاری نکرده اس��ت و م��ا نمی توانی��م از آن 

برداشت کنیم. 
نماین��ده م��ردم بجنورد، مان��ه و س��ملقان، گرمه و 
جاجرم و راز و جرگالن بیان کرد: میزان سرمایه گذاری 

الزم برای این معدن 100میلیون دالر است. 

معدن نفت و گاز »راز و جرگالن« همچنان خاک می خورد

70 میلیارد تومان در طرح 
گردشگری سرمایه گذاری می شود

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی،  صنایع دستی 
و گردش��گری استان اردبیل گفت:  طرح گردشگری 
با حجم سرمایه گذاری بیش از 70 میلیارد تومان در 

اردبیل اجرایی و عملیاتی می شود. 
ب��ه گزارش ف��ارس،  اکب��ر فرهیخته در جلس��ه 
ستاد س��رمایه گذاری گردش��گری در اردبیل اظهار 
کرد:  با توجه به اولویت مس��ئوالن استانی در جذب 
س��رمایه گذاران و حمایت از آنها تالش و جدیت بر 
این اس��ت تا در این راس��تا در حوزه گردش��گری و 
رون��ق این صنعت گام های عملی و جدی برداش��ته 

شود. 
وی از تایید و تصویب ش��ش طرح گردش��گری با 
حجم س��رمایه گذاری ح��دود 700 میلیارد ریال در 

این استان خبر داد. 
معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی،  صنایع دستی 
و گردشگری استان این شش طرح بزرگ گردشگری 
را ش��امل ایجاد مجتمع گردشگری در منطقه نمونه 
گردش��گری قینرجه شهرس��تان نیر توسط شرکت 
تعاونی مروارید آزادی و هتل پنج ستاره و تله کابین 
در منطقه نمونه گردش��گری بیله درق،  س��اخت دو 
هتل آپارتمان در شهرس��تان س��رعین و روس��تای 
بیله درق،  کمپ گردش��گری در روس��تای آراللوی 
بزرگ و احداث هتل س��ه س��تاره در منطقه نمونه 

گردشگری شورابیل عنوان کرد. 
فرهیخته با اش��اره به حجم سرمایه گذاری حدود 
700 میلیارد ریال این طرح های بزرگ گردش��گری 
تصری��ح کرد:  اجرای طرح های یاد ش��ده در حدود 
190 نف��ر به ط��ور مس��تقیم و 250 نف��ر به ط��ور 

غیرمستقیم اشتغال زایی دارد. 
وی گف��ت:  پنج طرح بزرگ گردش��گری با حجم 
س��رمایه گذاری س��ه هزار و 863 میلی��ارد ریال در 
کمیته فنی س��رمایه گذاری اس��تان اردبیل تایید و 

تصویب شد. 
فرهیخته در بخش دیگری از س��خنان خود افزود:  
این پنج طرح گردشگری مصوب در شهرستان های 
اردبیل،  مشگین شهر ، ازنا و خلخال اجرا می شوند. 
وی از تصوی��ب طرح آب درمان��ی اقامتی پذیرایی 
مویی��ل مشگین ش��هر ب��ا حج��م س��رمایه گذاری 
35 میلیارد ریالی و ط��رح مجموعه اقامتی پذیرایی 
آقب��الغ مشگین ش��هر ب��ا حج��م س��رمایه گذاری 
48 میلی��ارد ری��ال در کمیته فنی س��رمایه گذاری 

استان خبر داد. 

سرمایه گذاری چینی ها در سدهای 
بیستون و آزادی کرمانشاه

کرمانش��اه  اس��تان  منطق��ه ای  آب  مدیرعام��ل 
از حض��ور ی��ک ش��رکت چین��ی در کرمانش��اه، به 
منظورسرمایه گذاری در دو سد بیستون و آزادی خبر 
داد. کیاست امیریان در گفت وگو با ایرنا درخصوص 
شرکت س��رمایه گذار چینی و سرمایه گذاری آنها در 
بخش آب کرمانش��اه اظهار کرد: در جلس��ه ای که با 
حضور اس��تاندار و نمایندگان شرکت ژانگ فو چین 
برگزار شد، ویژگی های دو طرح سد بیستون و خط 
انتقال آب از سد آزادی به اسالم آباد غرب برای آنان 

تشریح شد که مورد موافقت قرار گرفت. 
وی افزود: س��د بیس��تون که در ناحی��ه پل چهر 
شهرستان هرس��ین قرار دارد، آب مورد نیاز صنایع 
اس��تان را به میزان 40 میلیون مترمکعب در س��ال 

تامین خواهد کرد. 
امیری��ان ادامه داد: همچنین ط��رح انتقال آب از 
سد آزادی به اسالم آبادغرب برای تامین آب شرب و 
صنعت این شهرستان نیز برای سرمایه گذاری مورد 

موافقت نمایندگان شرکت چینی قرار گرفت. 
وی یادآور ش��د: س��رمایه گذاری م��ورد نیاز برای 
اج��رای ای��ن دو پ��روژه عظی��م آب��ی در مجم��وع 
5 هزار میلی��ارد ریال اعتبار اس��ت ک��ه نمایندگان 
ش��رکت ژانگ فو عنوان کردند این شرکت در زمینه 
س��رمایه گذاری ب��ا هی��چ گونه محدودیت��ی روبه رو 
نیس��ت و اگر طرح��ی از توجیه مناس��ب برخوردار 
باشد مشکلی در زمینه سرمایه گذاری وجود ندارد. 

مدیرعامل آب منطقه ای کرمانش��اه خاطرنش��ان 
کرد: شرکت ژانگ فو یکی از بزرگ ترین شرکت های 
س��رمایه گذار در بخش آب اس��ت و به دلیل دولتی 
بودن از پشتیبانی دولت چین نیز برخوردار است.  

وی گفت: همچنین قرار شد طرح تصفیه خانه های 
فاضالب کل اس��تان پ��س از برآورده��ای الزم، به 
س��رمایه گذار چین��ی پیش��نهاد ش��ود، ای��ن طرح 
خوشبختانه مصوبه شورای اقتصاد را نیز دارد و روند 
واگذاری آن راحت تر اس��ت.  وی گفت: در مجموع 
عملیات اجرایی 9 سد در استان کرمانشاه آغاز شده 
که شش س��د از این تعداد با ظرفیت 480 میلیون 

لیتر از پیشرفت مناسبی برخوردار است. 
امیریان با اش��اره به اینکه س��دهای استان امکان 
ذخیره 735 میلی��ون مترمکعب آب را دارند، گفت: 
ذخیره آب موجود پشت سدهای استان هم اکنون به 

385 میلیون مترمکعب می رسد. 

اخبار

س�الی که گذش�ت بازارهای ایران 
بی�ش از پیش در فراز و نش�یب بود، 
برخ�ی کس�ب و کارها رون�ق گرفت 

و برخ�ی دیگر پایان تلخ�ی را برای 
صاحبان�ش رق�م زد. ف�ارغ از هم�ه 
خوبی ها و بدی ها، ضعف ها و قوت ها ما 
در صفحه فرصت های سرمایه گذاری 
بسیاری از فرصت ها و پتانسیل های 

بازاره�ای مختل�ف س�رمایه گذاری 
را معرف�ی کردی�م، از طرفی خطرها 
برخ�ی  ب�ه  ورود  ریس�ک های  و 
س�رمایه گذاری ها را ه�م ب�ه تصویر 
کش�یدیم و امروز بعد از ارائه تقریبا 

190گزارش تحلیلی و معرفی بازارهای 
مختلف، ت�الش می کنیم ت�ا گذری 
مختصر به وضعیت سرمایه گذاری در 
بازارها و کسب و کارهای مختلف ایران 

در سالی که گذشت داشته باشیم. 

گردشگری 
گردش��گری و توجه ویژه به جاذبه های کش��ور 
یک��ی از موضوعات��ی بود ک��ه »فرص��ت امروز« 
به ص��ورت جامعی به آن پرداخت، در س��الی که 
گذش��ت س��رمایه هایی زیادی در ای��ن حوزه به 
کار گرفته ش��د و ما هم گزارش هایی درخصوص 
فرصت ه��ای ب��ه کارگرفت��ه نش��ده درخصوص 
پارات��ور، مجتمع ه��ای روس��تایی، اکوتوریس��م 
و حت��ی گردش��گری دری��ا ارائه کردی��م. درآمد 
ساالنه گردش��گری ایران حدود یک میلیارد دالر 
برآورد می ش��ود که در افق 1404 باید به درآمد 
20 میلیارد دالری در صنعت گردشگری برسیم. 
این یعنی از حوزه گردش��گری بهره کافی گرفته 
نش��ده و هنوز ه��م پذیرای س��رمایه گذاری های 

کالن است. 

تولید انرژی 
در ای��ن حوزه هم با توجه ب��ه تمایل دولت به واگذاری 
تولی��دات ان��رژی ب��ه بخش خصوص��ی، بازارهای دس��ت 
نخ��ورده و بک��ری وج��ود دارد ک��ه می ت��وان روی آنها 
سرمایه گذاری های موفق و مثبت کرد. »فرصت امروز« در 
این حوزه گزارش هایی درخصوص تولید برق از زباله، برق 
بادی، اینوالکس و بازیافت ارائه کرده اس��ت که می توان با 
بررسی و تحلیل آنها به خوبی متوجه پتانسیل های بالقوه 

این حوزه برای سرمایه گذاری شد. 

صنایع پوشاک
در بحث پوش��اک، ما بازارهایی مانن��د تولیدی لباس، 
کاپشن، جوراب، پوس��ت و چرم و در مجموع نساجی را 
بررسی کرده ایم. فعاالن این حوزه معتقدند قیمت باالی 
تمام ش��ده این ب��ازار، به عالوه تع��دد فعالیت ها موجب 
ش��ده فعال ورود به این حوزه پیشنهاد نشود. به نظر عدم 
حمایت های دولتی به عالوه افزایش قیمت مواد اولیه در 
کنار مش��کالتی که در بخش تولید پوشاک در کشور به 
وجود آمده حتی موجب تعطیلی بس��یاری از تولیدی ها 
شده است و فعال ورود به این حوزه پیشنهاد نمی شود. 

استخراج و معدن
درخص��وص ای��ن بخ��ش گزارش های��ی درخصوص 
س��نگ آهن و اس��تخراج ص��دف معدنی ارائه ش��د که 
بررس��ی های گروه سرمایه گذاری »فرصت امروز« نشان 
می دهد در بس��یاری از استان های کش��ور درخصوص 
معادن پتانسیل های فراوانی وجود دارد که البته همچنان 
مغفول مانده و منتظر سرمایه گذاری ها بخش خصوصی 
هس��تند. به ع��الوه قابل توجه اس��ت که ای��ن گروه از 

سرمایه گذاری ها آینده ای مثبت را متصور می کنند. 

صنعت ساختمان
 شاید راکدترین بازار سالی که گذشت را بتوان بازار 
مصالح و ساختمان معرفی کرد به گونه ای که تاثیرات 
بازار مسکن، حتی بسیاری از تولید کننده های بزرگ 
مصالح را به انحطاط کشید و سال بدی را برایشان 
رقم زد. ما ه��م گزارش هایی درخصوص بازار آهن، 
لوله و اتصاالت، کاشی و سرامیک، کارخانه سیمان، 
تیرچه ساختمان و حتی ساخت سوله، انبار و هتل 
ارائ��ه کردیم اما اتفاق نظر فعاالن این بازارها بر منع 
ورود سرمایه گذاران جدید به این حوزه بوده است، 
تنها در برخی حوزه ها که قابلیت صادرات محصول 
خود را دارند می توان با افزایش توان رقابتی و کیفیت 

محصول به صادرات رو آورد. 

 بخت امس��ال بیش از همه ب��ا صنایع غذایی و البته 
بیش��تر از آن با صنایع تبدیلی یار بود، »فرصت امروز« 
درخص��وص بازار غ��ذا، گزارش های مفصل��ی در حوزه 
مجموعه صنایع غذایی و حتی در سطوح کوچک تر مانند 
تولید رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی داشته که نتیجه 
بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاری در صنایع غذایی 
و بیشتر در بخش صادرات آن مثبت بوده و میانگین سود 
معقولی را به صاحبان س��رمایه داده اس��ت اما در حوزه 
صنای��ع تکمیلی مانند تولید پودر ماه��ی، فرآورده های 
زیت��ون، قه��وه و ان��واع بس��ته بندی مواد غذای��ی هم 
گزارش هایی ارائه ش��ده که نشان می دهد در این زمینه 

پتانس��یل های بالقوه بسیاری وجود داشته که همچنان 
توانایی سرمایه گذاری های کالن را در خود دارد. 

صنایع غذایی و صنایع تبدیلی

بخش کشاورزی
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توجهبهکسبوکار
الزمهاقتصادپویا

در حال حاضر پیش نویس برنامه شش��م توس��عه 
در حال تهیه و تدوین اس��ت و همان طور که برخی 
مس��ئوالن دولتی نیز تاکید کرده ان��د،  باید موضوع 
کس��ب وکار جایگاه ویژه ای در این برنامه توسعه ای 

داشته باشد.  
واقعیت این است که اگر می خواهیم در کشورمان 
یک اقتصاد پویا و با جهشی  رو به  جلو داشته باشیم،  
الزمه آن این اس��ت که از فضای کس��ب وکار غافل 
نش��ویم و آن را فرام��وش نکنیم.  چنانچ��ه امروزه 
خواه��ان فع��ال بودن اقتص��اد و پویای��ی واحدهای 
تولی��دی و رش��د اقتصادی هس��تیم،  بای��د ارتباط 
تنگاتنگی را بین کس��ب وکار و برنامه های اقتصادی 
کشور منظور کنیم.  به عبارت دیگر اگر می خواهیم 
در راس��تای برنامه ه��ای اقتص��ادی موفقیت ه��ای 
چش��مگیری داشته باش��یم،  این امر بدون توجه به 
کسب وکار و بدون حمایت از آن و بدون برنامه ریزی 

برای آن امکان پذیر نخواهد بود. 
در اقتصادهای برتر و موفق دنیا نیز این موضوع را 
مشاهده می کنیم که یک برنامه منسجم بین ارکان 
مختلف اقتصاد از جمله بحث کس��ب وکار و توس��عه 
وج��ود دارد و در واقع برنامه ریزی صحیح اس��ت که 
می تواند موفقیت اقتصادی دولت ها را در پی داشته 
باشد و اگر ما نیز در کشورمان به دنبال دستیابی به 
چنین موقعیتی هس��تیم باید الگوهای اجرا شده در 

این کشورها را مدنظر قرار دهیم. 
اما یکی از ضعف های موجود در کشور ما در مورد 
بهبود فضای کسب وکار،  مشخص نشدن سهم ارکان 
و بخش ه��ای مختلف در رش��د و توس��عه اقتصادی 
اس��ت.  به عبارت دیگر در کش��ور ما مشخص نشده 
که توسعه فضای کسب وکار چه بخشی از برنامه های 
اقتص��ادی را تش��کیل می ده��د و ای��ن برنامه ریزی 
می تواند چه نقش��ی در اقتصاد کش��ور داشته باشد.  
به عنوان مثال مشخص شود که هر یک از بخش های 
تعاون،  صنعت و کش��اورزی باید چه س��همی را در 
رش��د اقتصادی داشته باش��ند.  این مشخص نبودن  
س��هم ارکان و بخش های مختلف در رشد و توسعه 
اقتصادی و عدم پیگیری کافی،  باعث ش��ده که اگر 
در یک جا رش��د داش��ته باش��یم،  در جای دیگر با 

ناکامی هایی مواجه شویم.  
در گذش��ته قان��ون بهبود محیط کس��ب وکار در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب نمایندگان رسید، 
اما به نظر من برای ارتقای فضای کسب وکار نوشتن 
قانون به تنهایی کفایت نخواهد کرد و چه بس��ا اگر 
به درستی اجرا نشود،  تهیه و تصویب قانون تبعاتی 

هم داشته باشد.  
در سال های گذش��ته قوانین مختلفی در مجلس 
به تصویب رس��ید،  اما در مرحل��ه اجرا،  به بندها و 
مواد این قوانین عمل نش��دو بعضا در اجرا کمترین 
موفقیت را داشتیم و در برخی موارد حتی موفقیتی 
نیز حاصل نش��د.  اما در مورد برنامه شش��م توسعه 
دولت سعی دارد به گونه ای عمل  کند که این برنامه 
عملیاتی ش��ود و در افقی که برای آن ترسیم شده،  
خروجی مثبتی حاصل شود.  یعنی در پایان اجرای 
برنامه شش��م توسعه،  آن چیزی اتفاق بیفتد که در 
برنامه تعریف و هدفگذاری ش��ده است.  زیرا دولت 
یازدهم به دنبال این نیس��ت که بخواهد برنامه ای را 
بنویسد اما آن را عملیاتی نکند.  دولت تدبیر و امید 
برنامه های متنوعی را در برنامه ششم توسعه مدنظر 
دارد و به ویژه در مورد فضای کس��ب وکار،  به دنبال 
آن اس��ت ک��ه دغدغه های مجلس و پیش��نهادهای 
کارشناس��ان و نمایندگان مجلس را لحاظ کند.  در 
همین راس��تا مجل��س هم در حال انج��ام اقداماتی 
اس��ت که دغدغه های فضای کسب وکار را به گونه ای 
به دولت انعکاس دهد.  در این جهت نشس��ت هایی 
هم میان دولت و مجلس برگزار شده و حاکی از آن 
اس��ت که تعاملی در این راستا بین دولت و مجلس 
وج��ود دارد و از این جهت نمایندگان مجلس نگران 
آن نیس��تند که کس��ب وکار در برنامه ششم توسعه 

مغفول بماند.  
ام��ا در مورد اینک��ه دولت باید در برنامه شش��م 
توس��عه چه موضوعات��ی را در نظر بگیرد که موجب 
توس��عه کس��ب وکار ش��ود،  باید گفت در ابتدا علل 
و عواملی ک��ه برنامه پنجم را با مش��کالتی در اجرا 
مواجه کرد و کاس��تی هایی ک��ه در برنامه پنجم در 
عمل ش��اهد هستیم را بازشناسایی کند و به گونه ای 
برنامه شش��م را تنظیم کند که حتی قسمت هایی از 
برنامه پنجم که محقق نشد،  در برنامه ششم توسعه 
لحاظ ش��ود و در برنامه شش��م ه��م بخش هایی که 
در برنامه پنجم به س��رانجام نرس��یده،  به سرانجام 
برس��د.  البته باید این برنامه ریزی به گونه ای باش��د 
که با واقعیت های موجود در جامعه س��ازگار باشد و 

به صورت علمی تدوین شود.  
اگ��ر موضوعات مرب��وط به کس��ب وکار در برنامه 
شش��م توس��عه فقط برای رفع تکلیف باشد و صرف 
اینکه وظیفه ای داریم آن را در برنامه بیاوریم، کافی 
نیس��ت.  دولت باید برنامه ای بنویس��د که عملیاتی 
باشد و برای موانع احتمالی که می تواند وجود داشته 
باش��د،  اس��تراتژی تعریف کند که اگر با مشکالتی 
هم مواجه ش��د،  ب��از هم امکان اجرا وجود داش��ته 
باش��د.  به طورکلی اس��تفاده از نظرات کارشناس��ان 
حوزه های مختلف به ویژه در بخش کس��ب وکار و در 
ح��وزه صنعت می تواند دولت را یاری دهد که بتواند 
به برنامه های پیش بینی ش��ده در مورد کس��ب وکار 

دست یابد.  
بنابرای��ن در مجم��وع بای��د موارد مغف��ول مانده 
کس��ب وکار در برنامه پنجم توسعه دوباره در برنامه 
شش��م توس��عه گنجانده و اجرا شود و در عین حال 
در قانون بهبود فضای کسب وکار یک بازنگری انجام 
شود.  زیرا متاس��فانه برخی از قوانین ما فقط خاک 
می خورند و این در حالی اس��ت که مجلس و دولت 
برای آن وقت گذاش��ته اند و هزینه هایی انجام شده 

است.  

توجهبهشاخصهایکسبوکار
ضمانتنامهایبرایتوسعهبلندمدت

تاکی��د بر مفهوم توس��عه و ل��زوم توس��عه پایدار 
در دولت ه��ای مختل��ف، سال هاس��ت م��ورد توجه 
دولتم��ردان کش��ورهای مختلف قرار گرفته اس��ت  . 
از نیم��ه دوم ق��رن بیس��تم مفاهیم صل��ح، آزادی و 
توسعه به عنوان اهداف بلندمدت بسیاری از دولت ها 
تعریف شد  . »توس��عه پایدار« به عنوان بخش مهمی 
از سیاس��ت های هر دولتی که قصد دارد شکوفایی و 
ثبات اقتصادی را تجربه کند تلقی می شود  . توسعه ای 
که تمرکز خاصی روی گس��ترش توس��عه بین نسلی 
دارد و تضمین کننده رشد اقتصادی کشورها خواهد 
بود و در عین ح��ال ضامن کاهش فقر، افزایش رفاه 
و عدالت اجتماعی نیز هست  اما تحقق توسعه پایدار 
نی��از به برنامه ریزی و اج��رای دقیق دارد  . دولت های 
مختلف برای دس��تیابی به توسعه پایدار و بلند مدت 
برنامه های��ی تدوی��ن ک��رده و ب��ه اج��را می گذارند . 
کش��ورهایی ک��ه در ح��ال توس��عه یا ب��ه اصطالح 
دقیق ت��ر در مرحله گذار اقتصادی ق��رار دارند، بیش 
از س��ایر کش��ورها به برنامه های اس��تاندارد توسعه 
اقتصادی نیاز دارند  . گرچه کش��ورهای توس��عه یافته 
ه��م برای حف��ظ جایگاه خود ب��ه برنامه ریزی دقیق 
احتیاج دارند . برنامه های توس��عه ش��امل بخش های 
گس��ترده ای هستند  . از توجه به منابع و ظرفیت های 
موجود گرفته تا در نظر گرفتن راه هایی برای رش��د 
کس��ب و کار و تج��ارت . توجه به بخش کس��ب و کار 
به عنوان یک مولفه مهم در برنامه های توسعه در نظر 
گرفته می شود و اتفاقا کشورهای مختلف از توجه به 
این بخش س��ود برده اند  . نگاهی کوتاه به برنامه های 
توس��عه برخی کش��ورها و تجارب آنها نش��ان دهنده 

اهمیت این بخش است.

تونس؛آغازگرمسیریطوالنی
از ژانویه سال 2011 میالدی که دولت تونس تحت 
تاثی��ر اعتراض��ات مردمی و فش��ارهای جامعه دچار 
تحول و اصالحات س��اختاری ش��د، وضعیت توسعه 
تونس نیز به طور مس��تقیم تح��ت تاثیر قرار گرفت.

از س��ال 2012 میالدی تاکنون برنامه های توس��عه 
در تونس به س��رعت در حال اجرا هستند و بازدهی 
نس��بتا چشمگیری هم داشته اند  . اصالحات در بخش 
آموزش و کسب و کار، توجه به اشتغال زنان و توسعه 
صنعت گردش��گری و افزایش کارآفرینی از مهم ترین 
تبعات این برنامه های توس��عه بوده اند . در واقع تاکید 
بر ش��اخص کس��ب و کار و افزایش مهارت های فنی و 
دانش جوانان تونسی از طریق گسترش دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی، زمینه س��از رشد سریع تر اقتصاد 
تونس به وی��ژه در بخش تولی��د و در نتیجه افزایش 
کیفیت خدمات شد اما نوپا بودن اصالحات اقتصادی 
در تون��س باعث می ش��ود، این کش��ور را در ابتدای 
مسیر پیش��رفت ارزیابی کنیم، هرچند این پیشرفت 

می تواند استمرار داشته باشد . 

قزاقستان؛گسترشکسبوکاربینالملل
در اکتبر سال 1977 ریاست جمهوری قزاقستان، 
ش��عار »رفاه، امنیت و توس��عه اقتص��ادی برای همه 
ش��هروندان« را مطرح کرد و طرحی برای تحقق این 
ش��عار ارائه داد که قرار است تا سال 2030 ادامه دار 
باش��د  . اولویت های این طرح، ش��امل رفاه اقتصادی، 
توس��عه امنی��ت مل��ی، ثب��ات اقتص��ادی و بهب��ود 
زیرس��اخت های بهداش��ت و خدمات درمانی اس��ت. 
برای تحقق هر بخش از این ش��عار، دولت قزاقستان 
برنامه های��ی را به اجرا درآورده اس��ت برای مثال در 
بخ��ش بهداش��ت و درم��ان از س��ال 2010 تاکنون 
تغیی��رات اصالحی قابل توجه��ی در بخش کیفیت و 
گس��ترش مراکز ارائه خدمات درمانی صورت گرفته 
اس��ت   اما یکی از مهم ترین اقدامات دولت قزاقستان 
توجه به بخش تجارت و کس��ب و کار اس��ت  . اقدامات 
بین المللی قزاقس��تان برای توس��عه بخش تجارت و 
توجه به کس��ب و کارهای کوچک در چش��م اندازهای 
توسعه بلند مدت پرتعداد بوده اند  . همکاری با آژانس 
بین الملل��ی توس��عه ای��االت متحده ب��رای دریافت 
مشاوره مستقیم و توسعه کارآفرینی و سرمایه گذاری 

در بخش بین الملل از جمله همین برنامه هاست.

مالزی؛اصالحاتدربخشسرمایهگذاری
دولت مالزی در زمنیه اصالحات ساختاری و تالش 
برای توس��عه اقتصادی انعطاف زیادی دارد و همواره 
کوش��ش کرده ثبات اقتصادی خود را از دست ندهد  . 
یک��ی از آخرین برنامه های توس��عه مالزی مربوط به 
سال 2010 است  . برنامه ای با چشم انداز پنج ساله که 
تا پایان س��ال جاری به اتمام می رس��د  . از مهم ترین 
بخش ه��ای این برنامه توس��عه اصالح��ات در بخش 
کس��ب و کار و تجارت و به طور اخ��ص اصالحات در 
سرمایه گذاری است  . تا پیش از این سرمایه گذاری ها 
خصوصی و دولتی، روند مشخصی را طی نمی کردند  . 
اقتص��ادی  برنامه ه��ای  و  س��رمایه گذاری ها  گاه 
غیرمنطق��ی خصوصی، به بدنه دولت و بخش دولتی 
فشار شدیدی وارد می کرد  . اما آژانس سرمایه گذاری 
دولتی مالزی برای تش��ویق سرمایه گذاران خارجی و 
داخلی تسهیالتی در نظر گرفت که باعث شد نه تنها 
رش��د اقتص��ادی مالزی در طول برنامه توس��عه پنج 
ساله تضمین ش��ود  ، بلکه هدررفت سود اقتصادی به 

حداقل ممکن تقلیل یابد  . 

ترکیه؛توسعهدرسایهاتحادیهاروپا
اغ��راق نیس��ت اگ��ر بخ��ش مهم��ی از تحق��ق 
برنامه های توس��عه ترکیه را مرهون پیوس��تن این 
کش��ور به اتحادیه اروپا بدانیم اما از س��ال 2006 
تاکنون دولت ترکیه برنامه های توسعه بلند مدت را 
تحت اجرا قرار داده که تاکید زیادی بر کارآفرینی 
و پویای��ی اقتصادی از طریق افزای��ش تولید دارد  . 
رشد زیرس��اخت های بخش تولید به ویژه در بخش 
پوش��اک و مواد غذایی و توسعه صادرات در منطقه 
از فعالیت ه��ای تحس��ین برانگیز دول��ت ترکیه در 

سال های اخیر بوده است  . 

آزموده

ابراهیمنکو
عضوکمیسیوناقتصادیمجلس

حسین راغفر، کارش��ناس اقتصادی 
معتقد است که اگر شرایط کسب و کار 
در برنامه های توسعه ای کشور از جمله 
برنامه ششم توسعه مهیا نباشد، اصوال 
فرصت های توس��عه منتفی می شود و 
بنابراین کس��ب وکار مسئله ای علمی و 

کارکردی در اقتصاد است. 
بهنظرش�ماموضوعکس�بوکار
بایدبهچهش�کلدربرنامهششم
توس�عهگنجاندهشودتابهصورت

کاملبهاجرادرآید؟
کسب وکار یک مس��ئله حیاتی برای 
توس��عه اقتصاد کش��ور ما و هر کشور 
دیگ��ری اس��ت. اص��وال اگر ش��رایط 
کس��ب وکار مهیا نباش��د، فرصت های 
توسعه منتفی می شود. بنابراین مسئله 
فضای کس��ب وکار یک مس��ئله نظری 
صرف نیس��ت بلک��ه کام��ال مرتبط با 
مس��ائل سیاس��ی و اقتصادی اس��ت. 
در اقتص��اد ایران ه��م اهمیت موضوع 

کسب وکار کامال روشن است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در فضای 
کسب وکار کش��ورمان شرایط عادالنه ای 
ب��رای حض��ور بخش خصوص��ی وجود 
ن��دارد و بخش خصوصی از تبعیض های 
متعددی رنج می برد. به عبارت دیگر به 
دلیل حضور نهاده��ای غیراقتصادی در 
اقتصاد کشور، فضای کسب وکار به زیان 
بخش خصوصی است. طبیعتا وجود این 
نابرابری ها و امکان دسترسی این نهادها 
ب��ه اعتبارات بانک��ی و ارز و فرصت های 
س��رمایه گذاری موج��ب می ش��ود که 
موانعی ب��رای حضور بخش خصوصی در 
فضای کس��ب و کار ایجاد شود و فضا به 
زیان بخش خصوصی تغیی��ر یابد. یکی 
از این مس��ائل مالیات اس��ت که امکان 
حض��ور رقابت��ی بخش خصوص��ی را در 
فضای کس��ب و کار منتفی می کند و این 
در حالی اس��ت که عمال ب��دون حضور 
بخش خصوص��ی ام��کان رش��د فضای 
کسب و کار و اقتصاد کشور منتفی است. 
برایتحققآنچهمدنظرشماست،
دولتومجلسبایدچهشاخصهاو
معیارهاییرادرموردکسبوکاردر

برنامهششملحاظکنند؟
ش��اخص ها و معیارها بس��یار روشن 
اس��ت. ی��ک موض��وع این اس��ت که 

تمام فع��االن اقتصادی کش��ور باید از 
فرصت ه��ای براب��ر برخوردار ش��وند و 
در تامین هزینه ها نی��ز به صورت برابر 
ش��رکت کنن��د. بنابراین ای��ن موضوع 
نش��دنی است که عده ای از منافع بهره 
بگیرند اما در هزینه ها ش��رکت نکنند 
اما متاس��فانه این اتفاقی اس��ت که در 
اقتص��اد ای��ران رخ داده اس��ت. تمام 
نهادهای فعال در عرصه اقتصاد کشور 
بای��د مالیات یکس��ان بپردازن��د، تمام 
آنها در دسترس��ی ب��ه اعتبارات بانکی 
باید فرصت های برابر داش��ته باشند و 
از آنج��ا که به دلیل حض��ور نهادهای 
غیراقتص��ادی در عرص��ه اقتصاد، این 
موض��وع امکان پذیر نیس��ت، بنابراین 
باید این نهادها از عرصه اقتصاد کشور 
خ��ارج ش��ده و زمین��ه فعالی��ت را به 
بخش خصوصی دهند یا منابعی که در 
اختیار آنهاست، به دولت واگذار شود، 
در غیر این صورت امکان اصالح فضای 

کسب وکار وجود نخواهد داشت. 
دربرنامهپنجمتوسعهبهمسئله
کس�بوکارتوج�هش�دهب�وداما
بس�یاریازم�واردمرتب�طبااین
موضوعیااجرانش�دیاناقصاجرا
ش�د.آیادربرنامهشش�متوسعه
بایدمجددااینموضوعاتمغفول
ماندهگنجاندهش�ودی�ابایدبرای
بهبودفضایکسبوکارموضوعات

جدیدیموردتوجهقرارگیرد؟
البته ممکن است برخی از موضوعات 
مرتب��ط با کس��ب و کار در برنامه پنجم 
توسعه اجرا نشده باشد و از این جهت 
ای��ن موارد می تواند مج��ددا در برنامه 
ششم توسعه تکرار شود اما صرف تکرار 
آنه��ا کافی نیس��ت و بای��د زمینه های 
عملیاتی ش��دن این م��وارد هم لحاظ 
ش��ود. واقعیت این اس��ت که آنچه در 
برنامه پنجم توسعه و برنامه های پیش 
از آن در مورد کسب و کار آمده، بیشتر 
شبیه رؤیا و آرزو است تا اینکه قابلیت 
تحقق عملی داشته باشد و در بسیاری 
از موارد زمینه های عملیاتی شدن آنها 
لحاظ نش��ده و از همین رو باید امکان 
عملیاتی ش��دن موضوع��ات مربوط به 
کس��ب و کار در برنامه شش��م توس��عه 

دیده شود. 

به گفته جمشید پژویان،  کارشناس 
مسائل اقتصادی پیش از تدوین برنامه 
ششم توسعه باید یک گروه متخصص، 
قوانین و مقررات مربوط به کسب وکار 
را بازنگ��ری کنن��د و اصالحات الزم را 

انجام دهند. 
باتوجهبهاهمیتغیرقابلانکار
کس�بوکار،اینموضوعبایدچه
جایگاهیدربرنامهشش�متوسعه

داشتهباشد؟
نکت��ه مهمی که در اقتصاد کش��ور 
ما وج��ود دارد این اس��ت که گاهی 
با  اوق��ات ب��ه دلیل ع��دم آش��نایی 
مبان��ی اقتصاد،  واژه های اقتصادی را 
تعریف  تعبیر و  به صورت های مختلف 
می کنیم.  یک��ی از این واژه ها همین 
اس��ت.  درس��ت  فضای کس��ب وکار 
اس��ت که فضای کس��ب وکار بس��یار 
مه��م اس��ت و از طری��ق نهاده��ای 
جهانی محاس��باتی صورت می گیرد و 
جایگاه کش��ورها در این زمینه تعیین 
می ش��ود ول��ی نکته مهم این اس��ت 
ک��ه ما بای��د این موض��وع را ارزیابی 
کنیم که مش��کل فضای کس��ب وکار 
اس��ت؛  روش��ن  مس��ئله  چیس��ت. 
دولت کوچک تر،   هرچقدر  به طورکلی 
دخالت ه��ای دول��ت کمت��ر و بازارها 
رقابتی تر باش��د،  فضای کس��ب وکار 
بهت��ر خواهد ب��ود.  بنابراین اگر یک 
گ��روه متخصص و کارش��ناس اقدام 
ب��ه خالصه کردن قوانی��ن و مقررات 
و ح��ذف قوانین مازاد کند،  بس��یار 
مفی��د خواهد ب��ود.  تعدیل یا حذف 
ای��ن قوانین باید به گونه ای باش��د که 
تعداد امضاهایی ک��ه برای راه اندازی 
یک کسب وکار الزم است،  به حداقل 
برس��د.  ای��ن در حالی اس��ت که در 
مواردی برای ش��روع یک کسب وکار 
اصال نیازی به مجوز دولت نیس��ت و 
این موضوعات باید م��ورد توجه این 

گروه کارشناس��ی قرار بگیرد.  
بنابرای��ن بای��د ی��ک تی��م متعهد و 
متخصص بازنگ��ری کاملی را در مورد 
قوانین و مقررات حوزه کس��ب وکار از 
قانون تج��ارت گرفته تا س��ایر قوانین 
و ه��ر آنچه مرب��وط ب��ه فعالیت های 
بخش خصوص��ی اس��ت،  انج��ام دهد 

و تع��داد ای��ن قوانین و مق��ررات را به 
حداقل برساند. 

دومی��ن موض��وع ای��ن اس��ت ک��ه 
دول��ت تا آنجایی که ممکن اس��ت در 
بازارهای کس��ب وکار ایجاد رقابت کند 
و حتی المق��دور انحص��ارات موجود را 
ح��ذف کند ی��ا تحت کنت��رل و تحت 
نظارت داش��ته باش��د.  اگر این مسائل 
رعایت ش��ود،  به طور حتم رتبه فضای 
کس��ب وکار در اقتصاد ایران به سرعت 

باال خواهد رفت. 
قان�ونبهبودمحیطکس�بوکار
کهدرمجلسمصوبشد،بهتحقق
آنچهاشارهکردیدکمکمیکند؟

به نظر من این قانون نقش اساس��ی 
در بهب��ود فضای کس��ب وکار نخواهد 
داش��ت،  زیرا مشکل فضای کسب وکار 
ب��ه عملکرد دولت و برخ��ی مقررات و 
قوانین مربوط می ش��ود که باید رفع و 
رجوع شود و از همین رو باید بازنگری 
در قوانین و مقررات و دس��تورالعمل ها 
به وجود آید.  البت��ه قاعدتا اصالح این 
امور نباید در دس��ت دولت باشد،  زیرا 
دولتی ک��ه به س��مت بوروکراس��ی و 
هرچه بزرگ تر ش��دن و هرچه بیش��تر 
دخالت گ��ر ش��دن م��ی رود،  هیچ گاه 
قوانی��ن و مقررات را ح��ذف نمی کند 
تا به این وس��یله قدرت و نفوذ خود را 

کم کند. 
دربرنام�هپنج�متوس�عهه�م
پیشبینیهاییدرموردکسبوکار
شدهبودامااینمواردیااجرانشد
یابس�یارناقصاجراش�د.آیااین
مواردبایدمجددادربرنامهشش�م

توسعهگنجاندهشود؟
اعتق��اد من این اس��ت ک��ه آنچه را 
در برنام��ه پنج��م توس��عه در م��ورد 
کسب وکار عملیاتی نشد باید فراموش 
کرد.  همان طور که اش��اره کردم موارد 
مندرج در برنامه ششم توسعه در مورد 
کس��ب وکار هم زمان��ی می تواند جنبه 
اجرای��ی بگیرد که یک گروه متخصص 
مس��تقل تمام قوانین و مقررات مرتبط 
با این حوزه را بازنگری کند و ماحصل 
کار را در اختی��ار دولت قرار دهد و اگر 
احتیاج به تغییر در برخی قوانین وجود 

دارد، به مجلس ارائه شود. 

مه��دی تق��وی، کارش��ناس اقتصادی 
اعتقاد دارد که باید برای بهبود وضعیت 
کسب وکار در برنامه ششم توسعه دولت 
برنامه های��ی را تدوین کند که به موجب 
آن ب��ه تولیدکنندگانی که ب��ر اثر قانون 
یارانه ه��ا متضرر ش��ده اند،  هدفمن��دی 

کمک شود.  
تاکیدبرخیمسئوالنایناستکه
درپیشنویسبرنامهشش�متوس�عه
توجهویژهایبهموضوعکس�بوکار
شدهاست.بهنظرشمادرحالحاضر
فضایکسبوکاردرکشورمانازچه

وضعیتیبرخورداراست؟
اصال توسعه کسب وکار به این معناست 
که وقتی نرخ رش��د اقتص��ادی به میزان 
مش��خصی هدفگذاری می ش��ود، میزان 
فعالیت ه��ای اقتصادی در یک س��ال به 
همان میزان افزایش  یابد و برای هر یک 

از بخش ها تعیین می ش��ود که باید چند 
درصد از این افزایش را بر عهده داش��ته 

باشند.  
به عبارت دیگر رش��د اقتصادی کش��ور 
نش��ان دهنده فضای کس��ب وکار اس��ت.  
در واقع رشد درآمد سرانه و رشد اقتصادی 
می تواند بیانگر این موضوع باشد که بهبود 
یا پسرفت در فضای کسب وکار اتفاق افتاده 
اس��ت.  به عنوان مثال در دولت دهم رشد 
اقتص��ادی منفی بود و این موضوع نش��ان 
می دهد که در آن دوره کسب وکار وضعیت 
بدی داشت اما در دولت یازدهم با اقداماتی 
که در سیاس��ت خارجی انجام شده، رشد 
اقتصادی مثبت شده و این به معنای بهبود 

فضای کسب وکار است.  
دول�تچگونهمیتواندنرخرش�د
اقتص�ادیرامثب�تکندت�ابهاین
وس�یلهبهب�ودفض�ایکس�بوکار

همزم�انب�ااج�رایبرنامهشش�م
توسعهاتفاقبیفتد؟

یک��ی از راه ه��ای مثب��ت ش��دن نرخ 
رش��د اقتص��ادی و ب��ه تب��ع آن بهب��ود 
فضای کسب وکار این اس��ت که دولت به 
تولیدکنندگانی که بر اثر قانون هدفمندی 
یارانه ها زمین خورده اند، کمک کند تا این 
قبیل تولیدات دوباره رونق پیدا کند.  برای 
تحقق این موضوع یک راهکار این اس��ت 
ک��ه دولت بخش��ودگی مالیاتی و تخفیف 
مالیاتی برای این گ��روه از تولیدکنندگان 
قائل ش��ود ت��ا تولیدکنن��دگان زیان دیده 
بتوانند سرمایه گذاری های خود را گسترش 
دهند. یک راهکار دیگر این اس��ت که اگر 
تولید کنندگان مواد اولی��ه مورد نیاز خود 
را از خ��ارج کش��ور وارد می کنن��د، دولت 
تخفیف ه��ای ارزی را برای آن��ان در نظر 
بگیرد ت��ا به ای��ن ترتیب فع��االن عرصه 

کسب وکار به تولید بیشتر ترغیب شوند.  به 
هر ترتیب برای ارتقای فضای کسب وکار، 
دولت می تواند سیاس��ت های مختلفی را 

اجرا کند.  
اقداماتدولتیازدهمرادرمورد
بهب�ودفض�ایکس�بوکارچگون�ه

ارزیابیمیکنید؟
به طورکل��ی زمان��ی ک��ه ن��رخ رش��د 
اقتص��ادی چه در بخ��ش خدمات و چه 
در بخش تولید کاال افزایش یابد، نش��ان 
می دهد که وضعیت اقتصاد و کسب وکار 
بهتر شده اس��ت.  پس از روی کارآمدن 
دولت یازدهم گفته ش��د که نرخ رش��د 
اقتصادی یک درصد مثبت ش��ده است.  
این ب��دان معناس��ت که سیاس��ت های 
اقتصادی دول��ت روحانی به حدی خوب 
بوده که رشدهای منفی اقتصادی دولت 

نهم و دهم را مثبت کرده است.  

حسینراغفر:

کسبوکار،مسئلهحیاتیبرای
توسعهاقتصاداست

جمشیدپژویان:

قوانینمربوطبهکسبوکار
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مهدیتقوی:

دولتبهتولیدکنندگانمتضررکمککند

ترجمهوگردآوری:رویاپاکسرشت
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کسبوکارچرخهایاقتصادرامیگرداند
المیرااکرمی



کاهش سود سهام »اِنی«
رویترز،  گ��زارش  ب��ه 
ش��رکت اِنی با کاهش 
پرداخت سود سهامش 
به نخستین شرکت بزرگ نفتی تبدیل شده است که در 
پی کاهش قیمت نفت برای نجات س��رمایه های خود و 
رش��د تولید در آینده پرداخت هایش را کاهش می دهد. 
کلودی��و دس��کالزی، مدیرعامل این ش��رکت اعالم کرد 
س��ود سهام س��ال خود را در س��ال ۲۰۱۵ به ۰.۸ یورو 
برای هر س��هم کاهش خواهد داد، در حالی که در سال 
گذشته ۱.۱۲ یورو به ازای هر سهم سود پرداخت کرده 
بود. مدیرعامل ش��رکت ایتالیایی ان��ی همچنین افزود: 
سرمایه گذاری های خود را در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ 
ب��ا ۱۷ درصد کاهش به ۴۸ میلی��ارد یورو تنزل خواهد 
داد و دارایی های��ی به ارزش ۸ میلیارد یورو را به فروش 
خواهد رساند که ۷۰ درصد آنها قبل از ۲۰۱۶ به فروش 
گذاشته خواهند شد. سهام انی بیش از ۶ درصد کاهش 
داشت اما سپس قدری باال رفت و این کاهش اکنون به 
۴.۶ درصد رس��یده است. روبرتو لوتیسی، مدیر سرمایه  
این شرکت نیز گفت: همه می دانند که آنها برای تداوم 
پرداخت سود سهام هر کاری انجام خواهند داد. کاهش 
سرمایه گذاری و فشردگی فروش دارایی ها نگران کننده 

است. 

نسبت قیمت نفت و طال
ب��ه گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، 
آژان��س بین المللی انرژی اعالم کرد: 
ثب��ات در قیمت ه��ای نف��ت موقت 
است، زیرا اشباع بازار جهانی طالی 
سیاه رو به افزایش است و هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش 
در تولید نفت آمریکا دیده نمی شود. طبق گفته های این 
آژانس احتماال ظرفیت مازاد ذخیره س��ازی نفت آمریکا 
به زودی تمام خواهد ش��د که این امر فش��ار کاهش��ی 
بیش��تری را روی قیم��ت نفت به وجود م��ی آورد. این 
روند دس��ت کم تا نیمه دوم س��ال جاری میالدی زمانی 
که انتظار می رود رش��د تولید نفت آمریکا رو به کاهش 

بگذارد، ادامه خواهد یافت.
 آژانس بین المللی انرژی افزود: کاهش احتمالی تولید 
نف��ت آمریکا به هم��راه افزایش تقاض��ای جهانی باعث 
افزایش قیمت نفت و مهلتی برای تولید کنندگان اوپک 

خواهد شد.
 آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس در گزارش 
ماهان��ه خود اف��زود: در مقابل به نظر می رس��د قیمت 
نف��ت رو به ثبات اس��ت اما این تع��ادل متزلزل خواهد 
بود. انتظار می رود تولید نفت کشور های خارج از اوپک 
در ماه فوریه حدود ۲۷۰ هزار بش��که در روز نس��بت به 
ماه قب��ل افزایش یافته و با توجه ب��ه افزایش تولید در 
آمریکای ش��مالی به ۵۷ میلیون و 3۰۰ هزار بش��که در 

روز برسد. 
عرضه جهانی نفت روزانه با ۱. 3 میلیون بشکه افزایش 
نس��بت به دوره مشابه سال قبل در ماه فوریه به حدود 
9۴ میلیون بش��که در روز رس��ید که در نتیجه افزایش 
تولید روزانه ۱. ۴ میلیون بشکه ای تولید کنندگان خارج 

اوپک بود.
 ذخای��ر نفت خ��ام آمری��کا ب��ه دلیل رش��د تولید و 
کاهش توان پاالیش��گاهی به دلی��ل تعطیلی های فصلی 
و برنامه ریزی نشده و س��ود کم و افزایش ذخایر بنزین 

افزایش یافت. 

کاهش نسبی تعرفه واردات طال در هند
به گ��زارش بلومبرگ، 
دول��ت هن��د در پ��ی 
جهانی  قیمت  سقوط 
ط��ال اقدام ب��ه کاهش تعرفه واردات ط��ال کرد. طی دو 
هفته آغازین ماه مارس تعرفه واردات طال در رقم 393 
دالر در هر ۱۰ گرم تثبیت ش��د همچنین میزان تعرفه 
ب��رای واردات ه��ر کیلوگرم نقره نی��ز ۵۴9 دالر تعیین 

شده است. 
کاه��ش تعرفه واردات طال و نقره در پی تصمیم انجمن 
مرکزی مالیات اتفاق افتاد که جمعه ش��ب گذش��ته در 
یک اعالمیه رسمی ابالغ شد. طال پس از نفت بیشترین 
کاالی وارداتی به هند را تش��کیل می دهد. افزایش روند 
واردات طال منجر به کسری تراز تجاری هند شده است. 
دول��ت هند ب��رای مقابله با این موض��وع اقدام به وضع 

تعرفه باال برای واردات طال و نقره کرده است. 

ب��ا وجود اینکه دولت تدبیر و امید در نیمه تابس��تان س��ال 9۲ فعالیت خود را آغاز 
کرده اس��ت، اما بررس��ی آمارهای رس��می مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پاییز 
س��ال گذشته و مقایسه آن با گزارش��ی که این مرکز درباره پاییز امسال منتشر کرده، 
حاکی از آن اس��ت که نه تنها تغییری در نرخ بیکاری حاصل نشده بلکه ۲ دهم درصد 

هم به آن اضافه شده است.
از س��ویی، ۱۱9 هزار و ۴۶۲ نفر نیز بر تعداد جویندگان کار کش��ور اضافه ش��ده و 
بیکاری جوانان هم از ۲۴.3 درصد به ۲۵.۷ درصد افزایش یافته اس��ت.در بخش دیگر، 

بیکاری زنان از ۴۲.3 درصد پاییز 9۲ به ۴۲.۸ درصد در پاییز امسال رسید.
اش��تغال در بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به 
میزان ۶۱ هزار و ۵۲۲ نفر کاهش یافت ولی در بخش صنعت ۱۶3 هزار و ۶9۰ نفر بر 
تعداد ش��اغالن افزوده ش��د، همچنین بر تعداد شاغالن بخش خدمات کشور نیز ۴39 

هزار و 99۶ نفر افزوده شد.
ج��دا از تحلیل ها و مباحثی که از س��وی کارشناس��ان اقتصادی و ب��ازار کار درباره 
وضعیت بیکاری و اش��تغال مطرح می ش��ود، آمارهای رسمی کشور می گوید در فاصله 
پاییز 9۲ تا پاییز س��ال جاری، با وجود افزای��ش ۲ دهم درصدی نرخ بیکاری، اما ۵۴۲ 
هزار و ۱۶۴ نفر بر آمار ش��اغالن کشور افزوده شده است.دقت در آمارها نشان می دهد 
این موضوع می تواند به دلیل افزایش تعداد ورودی های بازار کار باشد به نحوی که در 
دوره مورد بررس��ی، تعداد کل جمعیت فعال کش��ور از ۲3 میلیون و ۲۶۸ هزار و ۸۰۸ 
نفر به ۲3 میلیون و 93۲ هزار و ۱۸۶ نفر رس��یده است، بنابراین تمایل افراد متقاضی 
انجام فعالیت های اقتصادی کش��ور در فاصله یک س��ال به میزان ۶۶3 هزار و 3۷۸ نفر 

بیشتر شد.

در بی�ن تلفن ه�ای هوش�مند در س�ال 2015، اپ�ل 
گران تری�ن گزینه ه�ا را پیش�نهاد می ده�د، اندروی�د 
ش�امل بیشترین و متنوع ترین مدل های موبایل در دنیا 
می ش�ود و البته ویندوز موبایل نی�ز از این قافله عقب 
نمانده اس�ت. مایکروس�افت نیز توانس�ته خ�ود را بار 
دیگر به قافله تکنولوژی برس�اند و امروزه قابلیت های 
ویندوزتلف�ن ب�ا بس�یاری از قابلیت ه�ای اندرویدی و 
آیفون ها مشابه اس�ت. پیش از آنکه مستقیما به سراغ 
انتخاب یکی از مدل های این سیستم های عامل بروید، 
بای�د انتظارات خود را مش�خص کنید؛ بای�د بدانید که 
تلفن ه�ای هوش�مند جدید صفحه ه�ای نمایش بزرگی 
دارند و اگر می خواهید تلفنی با صفحه نمایش 5 اینچی 
ی�ا بزرگ تر انتخاب کنید الزم اس�ت کیفیت تصویر آن 

حداقل 1080p باشد. 

این قسمت: عیدی! 
در س��ومین پارت از س��ه گانه قوانین نوروزی به سراغ عیدی دادن و عیدی گرفتن 
رفتیم. از قدیم می گفتند مهریه رو کی داده و کی گرفته! منتها از اونجایی که امروزه 
مهریه را همه می دهند و همه می گیرند، خودپرداز این ضرب المثل را این گونه تغییر 

داده که؛ 
»عیدی را کی داده و کی گرفته!«

ماجرای دادوس��تد عیدی نیز از مواردی اس��ت که اگر قوانینش دقیق رعایت شود، 
بسیار مفید و درآمدزاس��ت، ولی خدای نکرده اگر سهل انگاری صورت پذیرد عواقب 

جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. 
نکته مهم در تبادل عیدی

ش��ما باید لیستی مناسب از فرزندان دوستان و آش��نایان تهیه کنید و سن آنها را 
به دقت یادداشت کنید. بعد از انجام این مرحله عملیات فیلترینگ را آغاز کنید. 

فیلترینگ اول
افراد باالی ۱۵ س��ال را از لیست خود حذف کنید. دقت داشته باشید که نوجوانان 
باالی ۱۵ س��ال به شدت دوس��ت دارند که با آنها مانند افراد بزرگسال برخورد شود. 
در نتیجه عیدی ش��ما به آنها همین حس بزرگی اس��ت. به ای��ن صورت که به باقی 
فینگیلی ها عیدی تان را بدهید و وقتی به این نوجوان عزیز رس��یدید، طوری برخورد 
کنید که او دیگر بزرگ تر از این حرف هاست که عیدی بگیرد، همین موضوع از تراول 
۵۰ هزار تومانی برای او ارزشمند تر است. به این فیلترینگ برد- برد نیز می گویند. 

فیلترینگ دوم
اگ��ر فرزندی دارید و در عید دیدنی، صاحبخانه ب��ه فرزندتان عیدی نداد، به هیچ 
عنوان پوریای ولی بازی در نیاورید! ش��ما نیز عیدی ندهید. مگر چقدر درآمد دارید 

که این گونه پول های تان را حیف و میل می کنید؟ 

فیلترینگ سوم
در این مرحله با هوش��مندی تمام چند روز مانده به تعطیالت نوروز به بانک بروید 
و ۵۰ هزار تومان پول نو و تا نخورده بگیرید. س��عی کنید همه ۲ هزار تومانی باش��د. 
روی هر کدام با یک خودکار جمله ای از یکی بزرگان مانند کوروش کبیر یا حس��ین 
پناه��ی ی��ا مارک توای��ن یا امیر قلعه نویی و. . . نوش��ته و آنه��ا را به عنوان عیدی به 

فینگیلی های فامیل بدهید.
 ب��ا این حرکت ه��م هزینه های تان پایین می آید و هم اینک��ه حرکتی بدیع انجام 
داده اید. دلیلش را هم بگویید که دوس��ت ندارید این پول خرج ش��ود و عالقه مندید 
گیرنده عیدی آن را به یادگار نگه دارد. سعی کنید خاطره ای قالبی از جدتان تعریف 
کنید که به ش��ما همین عیدی را داد و تا به این س��ن ارزشمند ترین عیدی بوده که 

دریافت کرده اید. 
اگر س��ه مرحله فیلترینگی باال را رعایت کنید، سنت عیدی دادن و عیدی گرفتن 

می تواند بسیار شادی زا و نشاط آور باشد وگرنه عید را زهرمارتان می کند. 

 Cold Shoulder محققان آمریکایی نوعی لباس کالری س�وز طراحی کرده اند که می تواند روزانه 500 کالری اضافی را بس�وزاند و موجب کاهش وزن افراد ش�ود. لباس
دارای قطعات یخ در بخش شانه ها و پشت آن است و زمانی که کاربر این لباس را می پوشد، دمای پوست را کاهش می دهد و بدن را وادار می کند برای تولید گرما جهت 

حفظ دمای بدن، کالری بسوزاند. 

نش��ریه فوربس گزارشی منتشر کرده که در 
آن به معرفی نوآوران چینی در حوزه اینترنت، 
تولید هوش��مند و انرژی ه��ای جدید متمرکز 
شده  است. در زمینه ارتباطات، رسانه و فناوری، 
چین مسیر خود را طی می کند و در حوزه هایی 
مانند تولید هوشمند و انرژی های جدید پیشی 
گرفتن از آمری��کا را دنبال می کند. به گزارش 
عصر ای��ران در ادامه با برخی از نوآوران چینی 

بیشتر آشنا می شویم.
جیا یوئتینگ 

LeTV مدیر عامل
LeTV  چهارمین پلتفرم به اشتراک گذاری 
ویدئوی اینترنتی در فصل س��وم س��ال ۲۰۱۴ 
ب��ا س��هم ب��ازار 9.۴3 درصد بوده اس��ت. این 
شرکت ایجاد اکوسیس��تمی منحصر به فرد که 
محتوا، توزی��ع و کاربر نهایی را در بر می گیرد، 

هدف گذاری کرده است.
لی هجون

 رییس هیات مدیره هانرجی هلدینگ
شرکت هانرجی که در زمینه انرژی برق آبی 
فعالیت می کند بیش از شش گیگاوات ظرفیت 
تولی��د برق آبی راه اندازی ش��ده، ۱3۱ مگاوات 
نیروی بادی و مجموع ظرفیت س��ه گیگاوات 

تولید انرژی خورشیدی را در اختیار دارد.
لی جون

 مدیرعامل شیائومی
ش��یائومی ش��رکت نوپایی اس��ت که چهار 
س��ال از عمر آن می گذرد و ساختمان مرکزی 
آن در پک��ن ق��رار دارد. در این م��دت کوتاه، 
شیائومی به سومین تولیدکننده بزرگ موبایل 
هوش��مند در جهان مبدل شده و شرکت های 
اپل و سامس��ونگ و همچنی��ن رقبای داخلی 
 قدرتمن��دی همچ��ون ه��وآوی را ب��ه چالش 

کشیده است.
پنگ لی 

AliPay مدیرعامل 
علی پ��ی پلتفرم پرداخت آنالین وابس��ته به 
ش��رکت علی بابا اس��ت. پنگ لی یک��ی از ۱۸ 
بنیانگ��ذار علی باب��ا در س��پتامبر ۱999 بود. 
به واس��طه موقعی��ت برتر علی باب��ا در تجارت 
الکترونیک، علی پی به عنوان سیستم پردازش 
پرداخت آنالین پیش��رو در چین شکل گرفت. 
روزانه ۸۰ میلیون تراکنش در این بستر صورت 

می گیرد.
وانگ تائو 

)DJI( بنیانگذار دی جی آی 
شرکت دی جی آی در زمینه تولید پهپادهای 
تج��اری و تفریحی فعال اس��ت. دی جی آی از 
مجموعه ای کوچک در سال ۲۰۰۶ به شرکتی 
جهانی مبدل شده که نیروی کار آن نزدیک به 
۲ هزار و ۵۰۰ نفر است. در سال ۲۰۱3، میزان 
فروش این شرکت به ۸۰۰ میلیون یوان رسید 
که ۸۰ برابر آمار س��ه س��ال پیش از آن بود. با 
توجه به روند افزایشی محبوبیت پهپادها رشد 

فعالیت های دی جی آی نیز ادامه دارد.
وانگ جیان 

)BGI( رییس بی جی آی 
ش��رکت بی جی آی در سال ۱999 با دیدگاه 
استفاده از ژنومیک به نفع بشریت تاسیس شد 
و در حال حاضر بزرگ ترین س��ازمان ژنومیک 
جهان است. در سال ۲۰۰۷، ساختمان مرکزی 

این شرکت به شهر شنزن منتقل شد.

وانگ چوان فو 
BYD مدیرعامل بی وای دی

طی نیمه نخس��ت س��ال گذش��ته میالدی 

رش��د  ب��ی وای دی  خودروس��ازی  ش��رکت 
فوق العاده ای را به واسطه فروش خودروهایی که 
از انرژی های جدید نیرو می گیرند و به طور ویژه 
خودروهای الکتریکی ثبت کرد. این شرکت 3۷ 
درصد از بازار خودروهای انرژی جدید چین را 

به خود اختصاص داده است.
وانگ وی 

 رییس اس اف اکسپرس
ش��رکت خصوصی اس اف اکسپرس یکی از 
بزرگ ترین پیک های چین محس��وب می شود. 
در ژوییه س��ال گذش��ته افراد ش��اغل در این 
شرکت نزدیک به ۲9۰ هزار نفر بوده اند. اس اف 
اکسپرس با در اختیار داشتن ۱۲ هزار خودرو، 
۱۵ هواپیم��ا و 9 هزار و ۱۰۰ مرکز در چین و 

کشورهای دیگر به ارائه خدمات می پردازد.
ژانگ لی 

 رییس انویژن انرژی
انوی��ژن انرژی ش��رکتی پیش��رو در زمینه 
ارائ��ه فن��اوری ان��رژی هوش��مند و خدمات 
ش��امل پژوهش، فروش توربین های هوشمند 
و نرم افزار مزرعه ب��ادی و خدمات فناورانه در 
س��طح جهانی است. انویژن انرژی بزرگ ترین 
تامین کنن��ده توربین ه��ای دریای��ی در چین 

است.
ژانگ شیائوالنگ 

معاون ارشد تنسنت هلدینگز
اپلیکیشن وی چت توسط ژانگ شیائوالنگ 
معرف��ی ش��د ک��ه در س��ال ۱99۶ کالینت 
ب��ود.  را توس��عه داده  ایمی��ل فاکس می��ل 
اپلیکیشن پیام رسان محبوب وی چت با 3۸3 
میلیون کارب��ر فعال ماهانه در ماه دس��امبر 
 ۲۰۱۴ رتب��ه نخس��ت را در چی��ن ب��ه خود

 اختصاص داد.
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قوانین نوروزی3
وضعی��ت اقتصادی س��ال جدی��د را باید با 
توجه وضعیت اقتصادی س��ال جاری سنجید. 
آن چیزی که در س��ال 93 می توان به عنوان 
ش��اخص های اقتص��ادی از آن صحب��ت کرد 
توانای��ی و موفقیت دول��ت یازدهم در کنترل 
تورم و بهبود وضعیت رش��د اقتصادی کشور 
است. دولت خوشبختانه در این سال توانست 
ت��ورم را از ح��دود ۴۰ درصد ب��ه حدود ۱۶ 
درصد برساند و همچنین توانست رشد منفی 

۸/۶ درصد را نیز به مثبت ۴ درصد برس��اند. 
از کاره��ای مثبت دیگری که دولت در س��ال 
93 انجام داد می توان به بهبود بیکاری اشاره 
کرد و در نتیجه س��رمایه گذاری افزایش یافت 
و وضعیت عرضه کاالها بیشتر شده و مجموعا 
باعث بهبود وضعیت مالی اقتصاد کش��ور شد. 
درآمد ه��ای حاصل از مالیات نیز برای کاهش 
وابس��تگی به درآمدهای نفتی افزایش یافت و 
ای��ن امر موفقیت بزرگی ب��رای دولت بود. در 
واقع این شاخص ها در سال 9۴ بهبود خواهد 
یافت و طبیعتا بهبود این شاخص ها منجر به 
بهتر ش��دن وضعیت اقتصادی کش��ور خواهد 

ش��د. بیش بینی من برای س��ال 9۴ این است 
که رش��د اقتصادی ۲درص��د افزایش خواهد 
داش��ت و میزان تورم همچنان به روند نزولی 
خ��ود ادام��ه می دهد و نزدیک ب��ه ۱۰درصد 
خواهد رس��ید. همچنین در این س��ال میزان 
سرمایه گذاری و رفاه عمومی بیشتر و وضعیت 
بیکاری هم بهتر خواهد ش��د و ش��کاف های 
درآم��دی به حداق��ل خواهد رس��ید. به نظر 
می رس��د اگر موفقیت های دولت در مذاکرات 
هس��ته ای را نیز در نظر بگیریم قطعا وضعیت 
ش��اخص ها بهبود می یابد و شرایط اقتصادی 

کشور امیدوار کننده می شود. 

ادامه روند نزولی تورم در سال جدید

م��ا باید نگرش مان را نس��بت به س��رمایه گذاری تغییر دهی��م. از دهه ها قبل تا 
دوران��ی که ای��ران درآمد های نفتی اش به ص��ورت قابل مالحظ��ه ای افزایش پیدا 
ک��رد و ب��ه این نتیجه رس��ید که می تواند از ای��ن درآمد ها برای توس��عه اقتصای 
اس��تفاده کند نگرشی که وجود داش��ت این بود که ما باید این درآمد های نفتی را 
به س��رمایه گذاری تبدیل کنیم اما این س��رمایه گذاری در کارخانه ها شد و بیشتر 
به ص��ورت فیزیک��ی انجام گرفت ت��ا زیربنایی. اما س��رمایه گذاری های نرم و ایجاد 
زیرساخت ها و سرمایه گذاری در این جهت که بتوانیم یک نظام اقتصادی کارآمد، 
 نظام پولی و بانکی موثر و همچنین یک نظام تامین مالی مناس��ب داش��ته باشیم 

صورت نگرفت.
 اکنون به جایی رس��یده ایم که صنعتی ک��ه تکنولوژی را تا یک زمان محدودی 
وارد و از آن استفاده می کند، نمی تواند این تکنولوژی را خودش به صورت درون زا 
گس��ترش ده��د و از آن ب��ه نحو مطلوب اس��تفاده کند. با این ش��رایط باز مجبور 
می ش��ود تکنولوژی های��ی را که از رده خارج می ش��ود با همی��ن درآمد های نفتی 
از کش��ورهای دیگر بخرد. چرا این اتفاق می افتد؟ چون زیرس��اخت های نرم نظیر 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که باید در اقتصاد وجود داشته باشد نیست. 
لذا اگر ما بتوانیم این زیرس��اخت های نرم را با اس��تفاده از این درآمد های نفتی 

تقویت کنیم مشکل به مرور زمان رفع خواهد شد. 
م��ا حتی اگ��ر بتوانیم نظ��ام مالیاتی مان را اص��الح کنیم می توان��د به طور قابل 

مالحظه ای جایگزین درآمد های نفتی در بودجه شود. 

تقویت زیرساخت های نرم اقتصادی

منطقه آزاد

جدول امروز

نگاه آخر

خودپرداز

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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سعید هوشیار
طنزنویس

دور دنیا

علی قنبری
کارشناس اقتصادی 

معاون پژوهشی در پژوهشکده پولی و بانکی
کامران ندری 

قیمتمدل

  از ۱۴۷.۰۰۰ تا ۱.۶۲۰.۰۰۰ تومان اکسپریا Z3 کامپکت سونی

۱.۱3۰.۰۰۰ تومان نکسوس ۵ 

S۵ از ۱.۴۱۰.۰۰۰ تا ۱.۶9۰.۰۰۰ تومان گلکسی سامسونگ

از ۲.3۶۰.۰۰۰ تا 3.۲۵۰.۰۰۰ تومان آیفون ۶

G از ۶۵۰.۰۰۰ تا ۷۶۰.۰۰۰ تومان موتوروال موتو

M۸ از ۱.۵۶9.۰۰۰ تا ۲.۰۴9.۰۰۰ تومان اچ تی سی وان

G3 از ۱.3۲۰.۰۰۰ تا ۱.۷۲۵.۰۰۰ تومان ال جی

3 Note از ۱.۵۶9.۰۰۰ تا ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومانگلکسی

۴ Note از ۲.۰۶۰.۰۰۰ تا ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومانگلکسی

۲.۵۰۰.۰۰۰ توماننکسوس ۶

Plus ۶ از ۲.۶9۰.۰۰۰ تا 3.۷۵۰.۰۰۰ تومانآیفون

فهرست موبایل های برتر جهان
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