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صادرات گاز به اروپا؛ واقعیت یا رویا؟

گام های اولیه شفاف سازی قیمت 
محصوالت کشاورزی برداشته شد

افزایش ارزش معامالت
امید به صعود بازار

در نامه ای به آملی الریجانی مطرح شد

با گذشت 10 سال از حضور در بورس کاال

دولت یازدهم مصر است صادرات گاز به اروپا را عملیاتی کند

موافقان و مخالفان سیاست های مالیاتی مسکن در سال 94 

حمایت حقوقی ها از گروه بانک

تشکر سهامداران بانک ها 
از قوه قضاییه

مالیات خانه های خالی
مسکن را گران می کند؟
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پس از اعتراض س��هامداران به 
اساس��نامه نمونه بان��ک مرکزی، 
دی��وان عدال��ت اداری ب��ا صدور 
رأیی اع��ام کرد که اج��رای این 
طرح برای بررس��ی بیش��تر باید 

متوقف ش��ود. اساس��نامه نمونه 
بانک ه��ا ک��ه در یک س��ال اخیر 
با چال��ش س��هامداران بانک ها با 
بانک مرکزی هم��راه بوده، تحت 
فشارهای بانک مرکزی در مجامع 

بانک ها به تصویب رس��یده است 
اما س��هامداران بانک ها به دلیل 
نارضایتی از تصویب این اساسنامه 
که حقوق آنها در آن نادیده گرفته 
شده  به شکایت اقدام کردند که...

موانع ورود به 
بازار های جهانی در 
شرایط پس از تحریم
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تصحیح و پوزش
در گزارش دیروز روزنامه »فرصت امروز« که با عنوان »هفت برابر ظرفیت سد کرخه آب از طریق هندوانه صادر 
می شود« منتشر شد، حجم آب مورد نیاز برای تولید هر کیلوگرم هندوانه بر اساس میانگین جهانی 300 لیتر است 
که در ایران این رقم به 500 لیتر به ازای هر کیلو می رسد. بنابراین با توجه به صادرات ساالنه 100 هزار تن هندوانه 
از کشور، هر سال 50 میلیون متر مکعب آب از ایران صادر می شود که به اشتباه در محاسبات رضا راعی عزآبادی 
حجم آب مورد استفاده برای هندوانه صادراتی 50 میلیارد مترمکعب و معادل هفت برابر آب سد کرخه با ظرفیت 

هفت میلیارد متر مکعب اعام شده است. تیتر مطلب نیز بر اساس این اشتباه محاسباتی است که نادرست است.

در حالی که به نظر می رس��ید نرخ سود بانکی مورد 
بررسی و بازنگری قرار گیرد، بانک ها پیش دستی کرده 
و در مورد نرخ س��ود بانکی با یکدیگ��ر توافق کردند. 
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران و رییس 
شورای هماهنگی بانک ها، به نیابت از بانک های دولتی 
و خصوصی اعام کرد: مدیران عامل بانک های دولتی 
و خصوصی برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند. 
وی گف��ت: با توج��ه به کاهش نرخ ت��ورم و تاکیدات 
مقام ریاس��ت جمهوری و دیدگاه ها و نظرات وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، مدیران 
بانک ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب 
س��پرده های یک  س��اله را به 20 درصد کاهش داده و 

سود تسهیات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع 
فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. بنابر گزارش روابط 
عمومی بانک ملی، وی ادامه داد: در این جلس��ه مقرر 
ش��د در صورت تایید بانک مرکزی و ش��ورای پول و 
اعتبار این پیش��نهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری 
عملیاتی شود. همتی ابراز امیدواری کرد تا پیشنهادات 
بانک ه��ا در م��ورد الزامات تثبیت و عملیاتی ش��دن 
نرخ ه��ای جدید که طی نامه ای به بانک مرکزی اعام 
خواهد شد مورد توجه مسئوالن بانک مرکزی و شورای 
پ��ول و اعتبار قرار گرفت��ه و در جهت تعادل عرضه و 
تقاضای پول در بازار لحاظ شده تا زمینه کاهش مرحله 

بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان 
مدیریت با بیان اینکه نیروهای شرکتی دستگاه های 
اجرای��ی تعدیل نمی ش��وند، در عین حال از احتمال 

تعدیل برخی کارمندان ناکارآمد خبر داد.
علی صف��دری در گفت وگو با فارس، با اش��اره به 
مصوبه ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی 
که اسفندماه گذشته به تصویب رسیده است، اظهار 
داش��ت: بر اساس این مصوبه دس��تگاه های مختلف 
باید برنام��ه ای برای تعادل بخش��ی و عرضه نیروی 
انس��انی در دس��تگاه داش��ته باش��ند و از نظر کمی 
و کیف��ی، م��دارک تحصیلی و تخص��ص در جایگاه 
مناس��ب خود قرار گیرند.سرپرست نوسازی معاونت 
سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
گف��ت این مصوبه یک برنامه بلند مدت س��ه س��اله 
اس��ت تا دس��تگاه ها بتوانند موارد گفته شده در آن 
را اجرای��ی کنند و با اس��تخدام های جدید و ترکیب 
نیروی انس��انی در قالب این مصوبه ساماندهی شود، 
زیرا به طور طبیعی نیروی دستگاه ها تعدیل و برخی 
نیز خارج می ش��وند. وی با تاکید ب��ر اینکه تاکنون 
س��اماندهی دس��تگاه های اجرایی نظام من��د نبوده 
اس��ت، گفت: در گذشته براس��اس برآوردهای اولیه 
کار انجام می شده، اما اکنون براساس شرایط علمی 
و نگاه بلند مدت متناس��ب ب��ا نیروهایی که خارج 
می شوند یا ورودی های جدید تعادل ایجاد می شود.

به گفته صفدری، در طول برنامه پنجم ساماندهی 
نیروی انس��انی دس��تگاه ها وجود داش��ته است، اما 

اکنون به صورت نظام هدفمند انجام خواهد شد.
سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به این سوال 

ک��ه در یکی از بندهای این مصوبه عنوان ش��ده که 
کارمندان قراردادی باید ساماندهی شوند و احتمال 
تعدی��ل آنها نیز وج��ود دارد تاکید کرد: اگر نیرویی 
نامناس��ب بود یا مدرک تحصیلی آن نیاز نبود باید 
آن را جابه ج��ا کرد یا آموزش داد و در صورتی که به 
کار نیای��د می توان طبق قانون قرارداد آنها را تمدید 
نک��رد؛ البته بحث تعدیل نیروی انس��انی نیس��ت و 

هدف ساماندهی نیروی انسانی است.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که اگر حض��ور این 
کارمندان ضرورت نداش��ته باش��د، تعدیل می شوند، 
یادآور ش��د: اکنون بحث تعدیل مطرح نیست، بیشتر 
مربوط به داشتن طرح و برنامه از سوی دستگاه هاست 
و باید برای نیروی انس��انی خود براساس این موضوع 
عمل کنند که پرداخت اعتبار و بودجه استخدام های 

جدید و خروج نیرو از طریق آن خواهد بود.
صفدری در پاس��خ به این س��وال که آی��ا نیروهای 
ش��رکتی موج��ود در ادارات نیز تعدیل خواهند ش��د 
ی��ا اینک��ه دولت به صورت مس��تقیم با آنه��ا قرارداد 
خواهد بس��ت اظهار داشت: این نیروها به شرکت  های 
پیمانکاری واگذار نخواهند شد و مستقیم با دستگاه ها 
ق��رارداد می بندد؛ در ش��رایط جدید و ب��رای کارهای 
خدمات��ی و ق��رارداد کار معین نی��روی جدید اضافه 
نخواهیم کرد و به طور طبیعی برخی افراد بازنشسته 
ش��ده و از سیستم خارج می ش��وند و در صورت نیاز، 
گرفتن نیروی جدید در قالب شرکت های پیمانکاری 
خواهد بود. وی تاکید ک��رد: نیروهایی که در دولت 
قبل به طور مس��تقیم با دستگاه ها قرارداد کار معین 
منعقد کردند، اکنون نیز در صورت نیاز قراردادشان 

تمدید می شود و مشکلی ندارند.

کان  ش��اخص های  آم��اری  مقایس��ه 
اقتص��ادی ای��ران با 2۴ کش��ور همس��ایه 
برای تحقق اهداف س��ند چش��م انداز نشان 
می دهد فاصله زیادی تا رس��یدن به جایگاه 
اول در منطقه وجود دارد و باید اس��تراتژی 

اقتصادی کشور تغییر کند.
نشریه برنامه وابسته به سازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی کش��ور تحلیل��ی از عملکرد 
در  ای��ران  اقتص��ادی  ش��اخص های کان 
مقایس��ه با کش��ورهای دیگر حوزه س��ند 
چشم انداز 20 ساله کشور ارائه کرده است.

در این گزارش آمده است:
معموال ب��رای ان��دازه اقتص��اد، از تولید 
ناخال��ص داخلی بر حس��ب براب��ری قدرت 
خری��د)ppp(  و تولی��د ناخالص داخلی به 
دالر )قیمت ثابت( اس��تفاده می شود. تولید 
ناخال��ص داخلی برحس��ب براب��ری قدرت 
خری��د)PPP( ب��ه قیمت ثاب��ت 2011 به 
عن��وان یکی از ش��اخص های مه��م، برای 
ان��دازه اقتصاد، نش��ان می دهد که ایران در 
سال 2013 در مکان سوم قرار گرفته است.

باال بودن رش��د اقتصادی باعث می ش��ود 
تا کشورها سریع تر مسیر توسعه را پیموده 
و ش��کاف تولید با کش��ورهایی که مس��یر 
توس��عه را پیموده اند، کمتر شود. باال بودن 
رشد اقتصادی ترکیه و عربستان طی دوره 
2013�2005 باعث ش��د تا ش��کاف تولید 
ایران نس��بت به کش��ورهای رقیب یادشده 

بیشتر شود.
محاس��به ش��کاف تولید ناخالص داخلی 
برحس��ب برابری قدرت خرید )PPP(  به 
قیم��ت ثابت 2011 نش��ان می دهد تفاوت 
تولی��د ایران ب��ا ترکی��ه در س��ال 2005 
میادی )138۴ شمسی( رقم 108 میلیارد 
دالر بوده که ش��کاف مذکور تشدید شده و 
به میزان 228 میلیارد دالر در سال 2013 

)1391 شمسی( رسیده است.
براس��اس این ش��اخص نیز تداوم شرایط 
فعلی اقتصادی در س��ال های آینده، کشور 
ما را در رس��یدن به هدف رتبه اول منطقه 
به لحاظ حجم تولید، مشکل تر خواهد کرد.

نرخ بیکاری
با توجه به جوان بودن س��اختار جمعیتی 
کشور، ایجاد شغل یکی از چالش های جدی 
پیش روی مسئوالن کشور در دو دهه اخیر 
بوده است. این مهم در سند چشم انداز نیز 
مورد توجه بوده به نحوی که ایجاد اش��تغال 
کام��ل در اقتصاد یک��ی از محورهای مهم 

مورد توجه سند چشم انداز بوده است.
در س��ال 2012 ایران ب��ا دارا بودن نرخ 
بی��کاری 12.1 درصد، در میان 2۴ کش��ور 

منطقه در رده ششم قرار دارد.
شاخص های بهره وری

در سال 138۴ )2005(، هر شاغل ایرانی 
15893 دالر ب��ه قیمت ه��ای ثابت 1990 
تولید کرده که این شاخص به رشد متوسط 
ساالنه 2.1 درصد در سال به 1882 دالر به 
ازای هر ش��اغل در 1391 )2012( افزایش 
یافته است. به طور کلی بهره وری نیروی کار 
ایران از کشورهای رقیب ترکیه و عربستان 
پایین ت��ر بوده اس��ت. ایران ب��ه لحاظ این 
ش��اخص بهره وری انرژی جایگاه خوبی در 
میان کشورهای منطقه ندارد و از رتبه 15 
در س��ال 2005 )138۴ شمس��ی( به رتبه 
16 در سال 2011 )از 22 کشور دارای آمار 

و اطاعات( تنزل یافته است.
شاخص رقابت پذیری

شاخص رقابت پذیری جهانی برای اقتصاد 
ایران از س��ال 2010 توسط مجمع جهانی 
اقتص��اد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن و کشاورزی ایران محاسبه و منتشر 
ش��ده است. بنابراین از س��ال 2010 ایران 
در رتبه بندی این مجمع قرار گرفته اس��ت. 
در س��ال 2013 کشورهای قطر، عربستان، 
ام��ارات، عم��ان، بحری��ن، اردن، ترکی��ه و 
جمه��وری آذربایج��ان در رده های باالتر از 

ایران قرار دارند.
بودجه دولت

در سال 2013، ایران با داشتن سهم 9.8 
درصد در میان 21 کش��ور منطقه در رتبه 
18 قرار دارد. ش��اخص دیگ��ر معرف اندازه 
دولت، س��هم مجموع هزینه های مصرفی و 
سرمایه گذاری دولتی از کل تولید ناخالص 
داخلی اس��ت ک��ه آمار و اطاع��ات آن در 
مجموع��ه آماری صن��دوق بین المللی پول 
وجود دارد. در س��ال 2013 ایران با داشتن 
س��هم 15.3 درصد در میان 23 کشور )که 
آمار آنها وجود دارد( در رتبه 21 قرار دارد.

ات��کای بودج��ه دولت ها ب��ه درآمدهای 
باثبات ازجمله مالی��ات همواره از آرزوهای 

سیاس��تگذاران اقتصادی بوده است. بر این 
اس��اس، نس��بت درآمد مالیاتی ب��ه تولید 
ناخال��ص داخل��ی در مت��ون اقتص��ادی به 
عن��وان یکی از ش��اخص های مهم توس��عه 

قلمداد می شود.
در مجموع نسبت مالیات به تولید ناخالص 
داخلی ایران در دوره 2012�2005 به طور 

متوسط 6.2 درصد بوده است.
این نس��بت در س��ال 2005 حدود 5.5 
درصد ب��ود. این ش��اخص با نوس��ان هایی 
ب��ه ح��دود 5.9 درصد در س��ال 2010 و 
6.2 درصد در س��ال 2012 رس��یده است. 
ب��ه لحاظ این ش��اخص کش��ورهای رقیب 
اقتصاد ایران شامل ترکیه، پاکستان و مصر 

وضعیت بهتری نسبت به ایران داشته اند.
تورم

روند نرخ تورم در میان کشورهای منطقه 
برای دوره 2005 تا 2013 نش��ان می دهد 
ک��ه ای��ران از نظر ت��ورم در منطقه جایگاه 
خوبی نداش��ته و هم��واره مواج��ه با تورم 

دو رقمی بوده است.
تجارت خارجی

رتب��ه ایران ب��ا توجه ب��ه آم��ار موجود 
برای کش��ورهای منطق��ه در مکان نوزدهم 
دلی��ل  ب��ه   2012 س��ال  در  دارد.  ق��رار 
محدودیت ه��ای ب��ه وج��ود آم��ده ب��رای 
درآمدهای نفتی کش��ور نسبت واردات کاال 
و خدمات به تولید ناخالص داخلی نس��بت 
به سال 2005 کاهش یافته و باعث شده تا 
از نظ��ر رتبه نیز به رده های پایین تر منتقل 
شود. متوسط سهم سرمایه گذاری مستقیم 
خارج��ی FDI در تولی��د ناخالص داخلی 
ای��ران  در   2005�2012 دوره  در   GDP
0.9 درصد بوده و در بین کش��ورهای مورد 
بررسی، ایران در رتبه های پایین قرار دارد.

تولید سرانه
مطابق آمارهای بان��ک جهانی، ایران در 
س��ال 2005 از لحاظ تولید سرانه با میزان 
13188 دالر ب��ر حس��ب ش��اخص برابری 

قدرت خرید )PPP( و قیمت ثابت 2011 
رتبه نهم این منطق��ه را به خود اختصاص 
داده بود. با وجود افزایش شاخص یاد شده 
ب��ه 15۴61 دالر به ازای هر نفر در س��ال 
2013، رتبه کشور ایران در میان 2۴ کشور 
منطق��ه، یک رتبه تنزل یافت��ه و در جایگاه 

دهم قرار گرفته است.
تحلیلی از عملکرد اقتصاد نسبت به 

اهداف سند چشم انداز
پیش بین��ی رش��د اقتص��ادی الزم برای 
دس��تیابی ب��ه جای��گاه اول در گزینه های 
مختل��ف نش��ان داد ک��ه متوس��ط تولید 
ناخال��ص داخل��ی کش��ور ترکیه در س��ال 
2025 حدود 1100 میلی��ارد دالر خواهد 
بود. در این صورت در افق چشم انداز فاصله 
اقتص��اد ایران با ترکیه به رقم 700 میلیارد 

دالر افزایش خواهد یافت.
بدی��ن ترتیب اگر قرار باش��د ای��ران در 
موقعیت برتر در منطقه جنوب غرب آس��یا 
نس��بت به سایر کش��ورها حتی ترکیه قرار 
گیرد، الزم اس��ت تولید ناخالص داخلی به 
دالر و قیمت های ثابت 2005، در سال های 
چش��م انداز  س��ند  اج��رای  از  باقیمان��ده 
)1۴0۴�1392(، حداقل با متوس��ط ساالنه 
12 درصد رشد کند. برای دستیابی به رشد 

اقتصادی 12 درصد نیاز است.
ب��ه لحاظ منابع رش��د اقتصادی، س��هم 
بهره وری کل عوامل تولید در تامین رش��د 
اقتصادی 35 درصد در افق سند چشم انداز 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بدین ترتیب، 
از رش��د اقتصادی 12 درص��د، ۴.2 درصد 
مربوط به رشد بهره وری کل عوامل از رشد 
)رش��د کیفی تولید( و بقیه مربوط به رشد 

نهاده های نیروی کار و سرمایه است.
بدین ترتی��ب عملکرد اقتص��اد ایران به 
وضوح نشان می دهد که ادامه روند گذشته 
در افق ه��ای میان مدت و بلندمدت، اقتصاد 
ایران را ب��ا چالش ها و آس��یب پذیری های 
اقتص��ادی و اجتماع��ی و ع��دم توازن های 
س��خت و شکننده ای روبه رو خواهد ساخت 
و ب��رای مواجه��ه و مقابله ب��ا آن و تحقق 
هدف سند چش��م انداز مبنی بر دست یافتن 
به جای��گاه اول منطقه، ناگزیر باید ترکیب، 
دینامیسم و استراتژی رشد اقتصادی ایران 
تغییر کند تا آهنگ رش��د به طور مس��تمر 
تس��ریع یابد، چرا ک��ه این مس��ئله نه تنها 
ناش��ی از عدم برنامه ریزی مناس��ب داخلی 
یا پایبن��دی به اج��رای برنامه های مصوب 
بوده بلکه تا حدی ناش��ی از بهبود وضعیت 
اقتص��ادی کش��ورهای موردنظر در س��ند 

چشم انداز بوده است.

توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد

سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت:

نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی تعدیل نمی شوند

جایگاه ایران در سند چشم انداز کجاست؟

مقایسه آماری شاخص های کالن اقتصادی ایران با 24 کشور همسایه



دول��ت یازدهم مصر اس��ت 
روی��ای ص��ادرات گاز به اروپا 
ای��ن در  را عملیات��ی کن��د، 
حالی اس��ت که ب��رای افزایش 
ظرفیت باال تا سال 96 و برای 
انتق��ال گاز از طریق خط لوله 
ب��ه اروپ��ا حداقل تا س��ال 98 
بای��د منتظر ماند. صادرات گاز 
به اروپا همواره یکی از رویاهای 
دیرینه برای ایران بوده اس��ت؛ 
موضوعی که در صورت تحقق 
آن از نظ��ر سیاس��ی می تواند 
جای��گاه دیپلماس��ی وی��ژه ای 
ب��رای ای��ران ایجاد کن��د، اما 
از دی��د کارشناس��ان به دلیل 
اهمی��ت ب��االی نفت خ��ام و 
بی اهمیت ش��مردن برداش��ت 
س��وی  از  میادی��ن  از  گاز 
مس��ئوالن وقت عقب ماندگی 
جبران ناپذی��ری در این حوزه 
ایجاد ش��ده اس��ت. بااین حال 
دول��ت یازدهم درصدد تحقق 
ای��ن رویا اس��ت و ب��ا جدی تر 
ش��دن لغو تحریم ها، صادرات 
گاز ب��ه اروپ��ا از س��وی س��ایر 
مس��ئوالن نی��ز به عنوان امری 

شدنی مطرح می شود. 
محمدج��واد ظری��ف، وزیر 
ام��ور خارج��ه ایران در جریان 
س��فر به قزاقستان، اعالم کرده 
اس��ت که »ای��ران می تواند در 
زمینه تامی��ن نیازهای گازی، 
به عن��وان ی��ک ش��ریک قابل 
اعتم��اد و ثاب��ت ب��رای جامعه 
اروپایی ایفای نقش کند. ایران 
یک شریک گازی قابل اعتماد 
برای اقتصادهای آسیایی بوده 
است و غربی ها نیز ممکن است 
ب��ه زودی از آنها پیروی کنند. 
ای��ران مانند روس��یه، از تمام 
مناب��ع برای تامی��ن گاز اروپا 

برخوردار است.«
در تحلی��ل پای��گاه خب��ری 
یوپ��ی ای نی��ز آم��ده اس��ت، 
ای��ران انتظ��ار دارد در صورت 
دس��تیابی ب��ه توافقی نهایی با 
گ��روه 1+5، تحریم ها علیه این 
کشور برداشته شود. تحریم ها 
صادرات انرژی ایران را محدود 
ک��رده و لغ��و آنه��ا می تواند به 
تهران کمک کند تا گاز خود را 
به بازارهای اروپایی صادر کند. 
اما س��وال اینجاس��ت که در 
صورت لغو تحریم ها برنامه های 
شرکت ملی گاز برای صادرات 
بازاره��ای اروپ��ا خواهد بود و 
ای��ران با وجود ظرفیت موجود 

توان تولید باال دارد؟ 

دستیابی به پیک تولید گاز 
در سال 95

علیرضا کامل��ی، مدیرعامل 
شرکت ملی صادرات گاز ایران 
در این باره به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »از س��ال گذش��ته 
روزانه 100میلیون مترمکعب 
به ظرفیت تولید اضافه ش��د و 
با تالش بسیار موفق شدیم در 
پایان س��ال ب��ه 120 میلیون 
مترمکعب در روز دست  یابیم. 
برنامه ریزی به گونه ای است که 
تا سال 95 به پیک تولید دست 
خواهی��م یاف��ت و می توانی��م 
تامین کنن��ده گاز م��ورد نی��از 
کشورهای همسایه و بازارهای 

دور ازجمله اروپا باشیم.«
وی با اشاره به اینک اولویت 
برای ما کش��ورهای همس��ایه 
است، می افزاید: »صادرات گاز 
ب��ه اروپا از دو مس��یر از پیش 
تعیین ش��ده قابل اجراست اما 
انتق��ال آن از طری��ق خط لوله 
مق��رون به صرفه نیس��ت و م��ا 

می توانیم از طریق صادرات گاز 
بازارهای  ال ان ج��ی  به صورت 
دور ازجمل��ه اروپ��ا را داش��ته 
باشیم و لغو تحریم ها می تواند 
م��ا را ب��ه اهداف م��ان نزدیک 
کن��د البته تحقق صادرات گاز 
ب��ه اروپا حداقل در پنج س��ال 

آینده شدنی است.«
وی در م��ورد گفته های وزیر 
ام��ور خارج��ه نی��ز می افزاید: 
»مذاک��رات ایران با عمان برای 
صادرات گاز در اولویت ماست 
بااین حال ظرفیت باال در تولید 
می توان��د م��ا را به بازار اروپا از 
طری��ق خط لول��ه و ال ان جی 

نزدیک کند.«

صادرات گاز به اروپا 
ادعاست

حس��ن  ارتب��اط  ای��ن  در 
خس��روجردی، یک��ی از فعاالن 
ریی��س  و  بخش خصوص��ی 
نفت،  اتحادیه صادرکنن��دگان 
گاز و پتروشیمی نظری متفاوت 
دارد. وی ب��ا بی��ان اینکه مطرح 
ک��ردن این مس��ئله ک��ه ایران 
می توان��د گاز م��ورد نیاز اروپا را 
تامی��ن کند در ش��رایط کنونی 
بهره برداری سیاس��ی اس��ت و 
امکان پذیر نیس��ت، به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: »اروپا برای 
تامی��ن نیازه��ای گازی تنها به 
یک کشور وابسته نمی شود و از 
آنجا که ایران به لحاظ سیاسی 
با غرب همسو نیست و گاز اروپا 
از طریق روسیه و منابع نزدیک 
تامین می شود از این رو نمی توان 
به این موضوع امید داش��ت که 
ای��ران تامین کنن��ده گاز اروپ��ا 

باشد.«
وی با اشاره به اینکه ترکیه 
عالقه بیش��تری برای دریافت 

گاز از ای��ران دارد و حت��ی به 
دنب��ال تبدی��ل گاز ای��ران به 
ال ان ج��ی برای ص��ادرات به 
»اگر  اروپاس��ت، می افزای��د: 
ای��ران با ترکیه ب��رای انتقال 
بیش��تر گاز ب��ه توافق برس��د 
بدون شک این طرح در چهار 
س��ال آینده عملیاتی خواهد 
ش��د اما در حال حاضر ایران 
ت��وان صادرات گاز به اروپا را 

ندارد.«
در س��ال گذش��ته تولید گاز 
75 میلی��ون مترمکعب در روز 
افزای��ش یاف��ت و این موضوع 
موجب ش��د تا زمس��تان سال 
گذش��ته در تامی��ن نیازه��ای 
نیروگاه ه��ا  و  صنای��ع  گازی 
مشکالت کمتری وجود داشته 
باشد با این حال هنوز در تامین 
نیازه��ای گازی نیروگاه ه��ا و 
صنای��ع راه درازی در پی��ش رو 
داریم. خسروجردی با اشاره به 
این ش��رایط در کشور، معتقد 
اس��ت: امیدواری��م نگرانی ه��ا 
ب��رای تامی��ن گاز م��ورد نیاز 
داخل��ی امس��ال از بین برود و 
تا مازوت کمتری سوخته شود 
زیرا مقرون به صرفه تر اس��ت اما 
با تمام خوش بینی نمی توان به 
صادرات گاز به اروپا امیدوار بود. 
در حاضر ایران برای صادرات 
گاز ب��ه عم��ان در حال مذاکره 
اس��ت و تامی��ن گاز برای این 
کشور در صورت توافق نیازمند 
تولید بیش��تر است و با میزان 
تولی��د کنونی نمی توان به بازار 
جدیدی فکر کرد. بدون ش��ک 
برداش��ت از میادین مش��ترک 
گازی بای��د توس��عه یابد. این 
فع��ال بخش خصوصی در این 
خص��وص می گوی��د: »ای��ران 
ق��ادر نیس��ت به می��زان قطر 

گازی  مش��ترک  می��دان  از 
پارس جنوب��ی برداش��ت کند، 
چطور می توان به تولید بیشتر 
امیدوار ش��د. ایران تنها زمانی 
گاز  تامین کنن��ده  می توان��د 
بخش��ی از اروپا ش��ود که خود 
اروپایی ه��ا با س��رمایه گذاری 
کالن برداش��ت مورد نیاز خود 
را داش��ته باش��ند اما ازآنجا که 
ایران از نظر سیاس��ی مستقل 
اس��ت نمی توان به این مسئله 

نیز زیاد امید داشت.«
خس��روجردی  گفت��ه  ب��ه 
در  کنون��ی  تولی��د  می��زان 
حدی نیس��ت که ب��ا در نظر 
گرفت��ن آینده پنج س��اله این 
ادع��ا را عملیات��ی کن��د زیرا 
خ��ط لول��ه ای ب��رای انتقال 
گاز ب��ه اروپ��ا ن��دارد، اگرچه 
از نظ��ر ظرفیت گاز این گفته 
ش��دنی است و با برنامه ریزی 
برای اس��تفاده از ظرفیت های 
موجود دور از انتظار نیس��ت. 
در همین ارتباط علی شمس 
اردکان��ی، رییس کمیس��یون 
ان��رژی اتاق درباره این موضوع 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« اع��الم 
ک��رده ب��ود: »دول��ت کنونی 
س��رمایه کافی ن��دارد. فرصت 
از دس��ت رفته است. در بخش 
بین الملل��ی و صادرات گاز فعال 
توفی��ق نخواهیم داش��ت، مگر 
اینک��ه ای��ران از موقعیت خود 
در میان 16 کش��ور همس��ایه 
برای ایجاد ش��بکه گاز استفاده 
کند، موفقیت در این بخش در 
صورتی محقق خواهد ش��د که 
دولت تنها سیاست گذاری کند 
و بخش خصوصی مجری باشد، 
اگرچ��ه مس��ئوالن دولتی این 
فرصت را برای بخش خصوصی 

فراهم نمی کنند.«

دولت یازدهم مصر است صادرات گاز به اروپا را عملیاتی کند

صادرات گاز به اروپا؛ واقعیت یا رویا؟

درحالی ک��ه ای��ران قصد دارد 
صادرات گاز خود را در سال های 
پیش رو افزایش دهد. دو مشتری 
بالق��وه گاز ای��ن کش��ور در مورد 
خری��د گاز با تهران اختالف نظر 
داش��ته و ص��ادرات گاز ای��ران به 
عراق و پاکستان نیز همچنان در 

هاله ای از ابهام قرار دارد. 
در همی��ن رابط��ه بیژن زنگنه، 
وزی��ر نف��ت ای��ران در 14 آوریل 
س��ال جاری می��الدی اعالم کرد 
ته��ران حاض��ر اس��ت در صورت 
دوبراب��ر ش��دن واردات نفت خام 
ای��ران از س��وی ترکیه ب��ه آنکارا 
تخفی��ف موردنظرش را ارائه کند 
ک��ه این پیش��نهاد م��ورد قبول 
ترک ها واقع نش��د. گفتنی است 
ک��ه در همان روز محمد الرومی، 
وزی��ر نفت و گاز عمان اعالم کرد 
ک��ه ای��ران و عمان هنوز بر س��ر 
انتقال گاز ایران از طریق احداث 
خ��ط لوله به طول 260 کیلومتر 
از زیر آب های خلیج فارس به این 

کشور به توافق نرسیده اند. 
وزیر نفت و گاز عمان در همین 
زمینه اعالم کرد: مرحله نخس��ت 
توافق بر س��ر مس��یر احداث این 
خط لوله اس��ت و پ��س از توافق 
بر س��ر این موضوع به س��راغ فاز 
دوم ک��ه تواف��ق در مورد طراحی 
خ��ط لول��ه اس��ت خواهیم رفت. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه ایران و 
عم��ان براس��اس موافقت نامه ای 
که در س��ال 2013 میالدی امضا 
کردند، متعهد شده اند تا ملزومات 
اح��داث خط لوله ای جهت انتقال 

گاز ایران به عمان را فراهم آورند. 
در رابط��ه ب��ا ص��ادرات گاز به 
ترکی��ه ش��رکت مل��ی گاز ایران 
اع��الم ک��رد که حج��م صادرات 
گاز ای��ن کش��ور ب��ه ترکی��ه ب��ا 
ی��ک میلیاردمترمکع��ب افزایش 
ب��ه 9میلی��ارد و 690 میلی��ون 
مترمکعب در س��ال مالی گذشته 
رس��یده است. براس��اس گزارش 
منتش��ر ش��ده توس��ط ش��رکت 
مل��ی گاز ای��ران باید 10 میلیارد 
مترمکع��ب از گاز ای��ران را وارد 
می کرده اس��ت که در واکنش به 
این موضوع شرکت دولتی بوتاش 
ترکیه اعالم کرد که این ش��رکت 
ظرفی��ت کاف��ی جه��ت واردات 
ای��ن حج��م گاز از ایران را ندارد. 
استانیس��الو پریچی��ن، محق��ق 
مرک��ز مطالع��ات آس��یای مرکز، 
قفق��از، ولگا و اورال در موسس��ه 
مطالعات شرقی در مسکو در این 

رابط��ه به مجله گازی اروپا گفت: 
در حال حاضر نه ترکیه و نه ایران 
از زیرس��اخت های الزم و ضروری 
جه��ت انتقال حجم وس��یعی از 
گاز طبیعی برخوردار نیس��تند. از 
سوی دیگر مرکز گازی موجود در 
ش��هر ارزروم در ش��رق آناتولی از 
ظرفیت الزم جهت واردات ساالنه 
20 میلیارد مترمکعب گاز از ایران 

برخوردار نیست. 
نهمین خط لوله داخلی انتقال 
گاز دنیا در ایران قرار است تا 100 
میلیارد مترمکعب گاز را به شمال 
غربی کشور در مرز ترکیه انتقال 
ده��د. ای��ن خط لوله که طول آن 
به 1863 کیلومتر می رسد دارای 
17 ایس��تگاه افزایش فشار بوده و 
هزینه مورد نیاز جهت بهره برداری 
از آن به 6 میلیارد دالر می رسد. 
پریچین اضافه کرد: س��هم ایران 
از واردات گاز ترکی��ه 20 درص��د 

تخمی��ن زده ش��ده و ب��ه نظ��ر 
نمی رسد امکان ارائه تخفیف برای 
رقاب��ت با قیمت گاز آذربایجان و 
روس��یه برای ایران وجود داشته 
باش��د. ای��ن در حالی اس��ت که 
آذربایجان براساس توافق صورت 
گرفته میان این کش��ور و ترکیه 
از س��ال 2018 و از طری��ق خط 
لوله TANAP  به میزان ساالنه 
بی��ش از 6میلیارد مترمکعب گاز 
به ترکیه صادر خواهد کرد. رقابت 
ب��رای ص��ادرات گاز ب��ه ترکیه و 
کس��ب سهم بیش��تر از بازار این 
کشور در حالی اتفاق می افتد که 
مص��رف گاز طبیعی این کش��ور 
در س��ال گذش��ته میالدی عدد 
49 میلی��ارد مترمکعب را نش��ان 
می ده��د که طبق پیش بینی های 
ص��ورت گرفته انتظار می رود این 
می��زان به 50 میلیارد مترمکعب 
در س��ال 2015 میالدی برس��د. 

این در حالی اس��ت که براس��اس 
محاس��بات صورت گرفته توسط 
آژان��س بین المللی انرژی، حجم 
گاز مصرف��ی ترکی��ه در س��ال 
2018 ب��ه 59 میلیارد مترمکعب 
و در س��ال 2030 می��الدی ب��ه 
70میلی��ارد مترمکع��ب خواهد 
رس��ید بنابرای��ن ام��کان دو برابر 
ش��دن حجم واردات گاز ایران از 

سوی ترکیه وجود ندارد. 
گفتن��ی اس��ت 48 درص��د از 
گاز مصرف��ی در ترکی��ه توس��ط 
نیروگاه ه��ای تولی��د برق مصرف 
می ش��وند ک��ه آن��کارا در نظ��ر 
دارد ب��رای افزای��ش تولید برق از 
دیگ��ر هیدروکربن ها و همچنین 
بهره مند  هس��ته ای  نیروگاه های 

شود. 
طب��ق  و  راس��تا  همی��ن  در 
برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفته 
ترکیه قصد دارد تا با اس��تفاده از 
انرژی هس��ته ای موجبات کاهش 
وابس��تگی به سوخت های فسیلی 
وارد ش��ده توس��ط این کش��ور را 
فراهم آورد. الزم به ذکر است که 
آن��کارا قصد دارد تا س��ال 2030 
می��الدی ظرفیت های الزم جهت 
تولی��د 10 هزار م��گاوات برق از 
طری��ق نیروگاه ه��ای هس��ته ای 
را ایج��اد کن��د. همچنین ترکیه 
در ح��ال حاضر ب��ا واردات 2500 
میلی��ون کیل��ووات ب��رق از ایران 
دومی��ن وارد کننده بزرگ برق این 

کشور به شمار می رود. 
ترجمه: معراج آگاهی

www.naturalgaseurope.com 
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با تزریق آب و پیگرانی؛ 
 تست نهایی خط لوله برای آغاز 

صادرات گاز به عراق

ب��ا انج��ام تس��ت نهایی، خط لوله ص��ادرات گاز به 
عراق برای آغاز صادرات از اواخر اردیبهشت ماه آماده 

می شود.
ب��ه گزارش ایرنا، تس��ت 50 کیلومت��ر از خط لوله 
صادرات گاز به عراق آغاز شده و در مرحله بعد، تست 

47 کیلومتر باقیمانده این خط نیز انجام می شود.
ص��ادرات گاز ب��ه بغداد از اواخر اردیبهش��ت ماه با 
حج��م روزان��ه 4 میلیون مترمکعب آغاز می ش��ود و 

تا 35میلیون مترمکعب در روز قابل افزایش است.
ص��ادرات گاز ای��ران به بغداد ق��رار بود که از اواخر 
س��ال 1393 آغاز ش��ود، اما به دلیل ناامنی داعش و 
گسترش درگیری ها به مناطق شرقی عراق، صادرات 

گاز ایران به این کشور به سال 1394 موکول شد.
مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و توس��عه گاز ایران 
درخص��وص آخری��ن وضعیت آماده س��ازی خط لوله 
صادرات گاز به عراق می گوید: برای تس��ت خط لوله 
صادرات گاز به عراق، عملیات »پیگرانی تمیزکننده« 
و »پی��گ اندازه گی��ر« انج��ام ش��ده و در پایان نیز با 

استفاده از آب، این خط لوله تست می شود.
علیرضا غریبی افزود: به دلیل شرایط منطقه، برای 
تس��ت این خط لوله با کمبود آب مواجه بودیم و در 
ایام نوروز توانستیم مقدار محدودی آب تامین و تست 

50 کیلومتر از خط لوله را آغاز کنیم.
وی ی��ادآور ش��د: در ادام��ه، تس��ت 47 کیلومت��ر 
باقیمان��ده ای��ن خط لول��ه نیز انجام و صادرات گاز به 

عراق آغاز می شود.

 قرارداد احداث خط لوله گاز 
ایران-پاکستان هفته جاری امضا می شود

وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان اعالم کرد که 
 قرارداد رس��می احداث بخش اصلی خط لوله گاز
ای��ران - پاکس��تان )بخش مربوط به پاکس��تان( 
هفت��ه ج��اری در جری��ان س��فر رییس جمهوری 
چین به اس��الم آباد، با یک ش��رکت بزرگ چینی 

امضا می ش��ود.
 Shahid Khaqan Abbasi شاهد خاقان عباسی
روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، ضمن اعالم این خبر گفت: 
همزمان با س��فر ش��ی جینپینگ به اسالم آباد در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه هفته جاری، قراردادی به ارزش حدود 
 3 میلیارد دالر با ش��رکت بزرگ چینی س��ی.پی.پی.بی

)ChinaPetroleum Pipeline Bureau(  که 
یکی از ش��رکت های زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت 
چین محسوب می شود، برای احداث خط لوله گاز از 

بندر گوادر تا منطقه نوابشاه امضا خواهد شد.
شاهد خاقان عباسی با بیان اینکه اجرای این طرح، 
مدت کوتاهی بعد از امضای قرارداد آغاز خواهد شد، 
گفت: این ش��رکت چینی خط لوله ای به طول بیش 
از 700 کیلومت��ر از بن��در گ��وادر )واقع در حدود 70 
کیلومتری مرز ایران( تا منطقه نوابشاه در ایالت سند 
)مقصد نهایی گاز طبیعی که قرار اس��ت در آینده از 
ایران به پاکس��تان صادر ش��ود( احداث خواهد کرد 
و مدت زم��ان اج��رای این طرح نی��ز حداکثر 30 ماه 

خواهد بود.
این مقام عالی دولت پاکس��تان گفت که این خط 
لوله بعد از فراهم ش��دن زمینه صادرات گاز طبیعی 
ایران به پاکستان، برای انتقال این گاز مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
وزیر نفت پاکس��تان همچنین اظهار داش��ت: خط 
لول��ه حدفاص��ل بندر گوادر تا مرز ایران نیز از س��وی 
دو ش��رکت پاکس��تانی ب��ه نام ه��ای اس.ان.جی.پی.

 Sui Northern Gas( اس.اس.جی.س��ی  و  ال 
 Sui Southern Gas و  Pipelines Limited

Compay( احداث خواهد شد.

 تشکیل کارگروه ویژه ارزیابی 
کیفیت بنزین

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کارگروه 
مشترکی میان سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت 
ب��رای تعیی��ن ارزیابی کیفی��ت بنزین و تمام مقررات 
مرتبط با آن تش��کیل ش��ده که نتایج و تصمیم گیری 

این کارگروه در اوایل اردیبهشت ماه اعالم می شود.
به گزارش ایرنا، نیره پیروزبخت اظهار داشت: شورای 
عالی اس��تاندارد اس��فندماه سال گذشته پس از 9 سال 
تشکیل جلسه داد و موضوع های مهمی ازجمله مرجع 
نهایی ارزیابی کیفیت بنزین داخلی نیز بررس��ی ش��د. 
وی با بیان اینکه در این جلسه، سرانجام قرار شد یک 
کارگروه مشترک میان سازمان ملی استاندارد و وزارت 
نفت تشکیل و این موضوع بررسی شود، افزود: در اوایل 
اردیبهش��ت ماه این کارگروه تش��کیل جلسه می دهد و 
تصمیم نهایی را درباره مرجع اصلی ارزیابی کیفیت بنزین 

و کلیه مقررات مرتبط با آن تعیین می کند.

بررسی فروش مستقیم برق 
نیروگاه ها به مشترکان 

 مدیرکل نظارت بر خدمات مشترکان توانیر از رشد 
یک میلیون و 400 هزار مشترک در سال گذشته خبر 
داد و گفت: طرح های تامین برق موقت ساختمان های 
بدون مجوز و از سوی دیگر فروش مستقیم برق نیروگاه ها 
به مش��ترکان از طریق بورس در دس��ت بررس��ی است 
و هنوز نهایی نش��ده اس��ت. محمدجواد ش��ریفی، در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد 
مشترکان به حدود 31 میلیون و 600 هزار مشترک در 
کشور رسیده است، در مورد توسعه خدمات مشترکان 
گفت: همچنان تالش می شود که سیستم های خدمات 
غیرحضوری توسعه پیدا کند و از سویی دیگر خدمات 

از طریق دفاتر پیشخوان صورت گیرد. 
مدیرکل نظارت بر خدمات مشترکان توانیر با اشاره 
به اینکه ورود مشترکان به بورس و انرژی یک روش از 
روش های فروش برق است، گفت: این کار هنوز نهایی 
نشده بنابراین مقرراتی در این زمینه وضع نشده است. 
وی در مورد برق دار کردن موقت س��اختمان هایی 
که در حاش��یه ش��هرها بدون مجوز ساخته شده اند با 
توجه به استفاده غیرمجاز از برق نیز گفت: این طرح 
همچنان در حال پیگیری اس��ت. هنوز نتوانستیم در 
مجلس اجازه تامین برق این ساختمان ها را بگیریم. 

رایزنی ایران و هند برای تسویه 
بدهی نفتی 5 میلیارد دالری

هفته جاری قرار است یک هیات هندی به منظور 
مذاک��ره ب��ا مقامات نفتی ایران به تهران س��فر کنند 
که انتظار می رود در این دیدار مش��کل بدهی نفتی 

5 میلیارد دالری این کشور به ایران برطرف شود.
به گزارش فارس، براساس اعالم منابع خبری قرار است 
ی��ک هی��ات هندی در هفته جاری به منظور مذاکره با 
مسئوالن ارشد وزارت نفت به ایران سفر کنند. به گفته 
رس��انه های خارجی، مقاماتی از وزارتخانه های دارایی و 
نفت هند به همراه مدیران شرکت »ویدش« که بازوی 
سرمایه گذاری خارجی شرکت نفت و گاز طبیعی هند 
اس��ت و ش��رکت پاالیش و پتروشیمی مانگلور، با سفر 
ب��ه ایران ب��ا همتایان ایرانی خود دی��دار خواهند کرد. 
ای��ن گزارش حاکی اس��ت هند در کن��ار چین، ترکیه، 
کره جنوبی و ژاپن مش��تریان س��نتی نف��ت خام ایران 
هستند، به طوری که این کشور بزرگ ترین خریدار نفت 
ایران پس از چین است، هرچند وارداتش از ایران به علت 

فشار تحریم های غرب کاهش یافته است.
 یکی از مشکالتی که اخیرا بین ایران و هند ایجاد شده 
مباحث مربوط به تسویه بدهی این کشور بابت خرید نفت 
از ایران است به طوری که این کشور آسیایی در طول چند 
سال گذشته تاکنون به دالیل مختلف تحریم، چالش ها 
و مشکالت متعددی را برای تسویه پول های نفتی ایران 
به وجود آورده و در نهایت دو کش��ور در طول دو س��ال 
گذشته یک فرمول ارزی برای تسویه مبادالت نفتی بین 
تهران و دهلی تعریف و اجرایی کرده اند.  از سوی دیگر 
در طول دو سال گذشته سطح تحریم های نفتی ایران 
اگر کاهش نیافته باشد، افزایش هم پیدا نکرده که حجم 
بدهی های نفتی هند به ایران در طول چند ماه گذشته 

تاکنون به صورت غیر طبیعی در حال افزایش است.

 صعود 9.6 درصدی قیمت هفتگی 
نفت برنت

قیم��ت هفتگ��ی نفت برنت دریای ش��مال این هفته 
9.6 درصد صعود کرد، نفت برنت در بیش از پنج سال 
گذش��ته، هیچ گاه ش��اهد چنین افزایش قیمتی نبوده 
است. به گزارش ایرنا از رویترز، آشوب ها در خاورمیانه 
و نش��انه های کاهش تولید نفت در آمریکا، علل اصلی 
این افزایش قیمت بود. قیمت هفتگی نفت خام آمریکا 
دیروز در پایان روزهای کاری هفته جاری میالدی، برای 
پنجمی��ن هفت��ه متوالی افزایش پیدا کرد و صعود 7. 9 
درصدی آن در هفته جاری میالدی از تاریخ 25 فوریه 
2011 تاکنون بی س��ابقه بوده اس��ت. قیمت نفت خام 
آمریکا در تاریخ یاد شده 13.5 درصد افزایش یافته بود. 
قیم��ت نف��ت برنت در پای��ان جمعه در بازار لندن، 
53 س��نت کاه��ش یاف��ت و ب��ه 63.45 دالر در ه��ر 
بش��که رسید. قیمت نفت برنت که پنجشنبه گذشته 
با رسیدن به سطح 64.95 دالر در هر بشکه، باالترین 
رکورد خود را در س��ال 2015 ثبت کرده بود، دیروز 
بین 63.45 و 64.50 دالر در هر بشکه در نوسان بود. 
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مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان تهران می گوید 
که برای انتقال صنایع مستقر 
ک��رج  ج��اده مخص��وص  در 
به ش��هرک  صنعتی ش��هریار 
خودروس��ازان  با  رایزنی هایی 
ح��ال  در  قطعه س��ازان  و 
صنایع  انتق��ال  اس��ت.  انجام 
و  نظیر خودروس��ازی  بزرگی 
قطعه س��ازی به ش��هرک های 
مط��رح  حال��ی  در  صنعت��ی 
اول  ن��گاه  در  ک��ه  می ش��ود 
هزینه باالی ای��ن اقدام جای 
 هرگون��ه چانه زن��ی را از بین 

می برد.
انتقال واحدهای  طرح ویژه 
کرج  مخصوص  جاده  صنعتی 
صنعت��ی،  ش��هرک های  ب��ه 
طرحی است که علی سلیمانی، 
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان ته��ران از آن 
س��خن می گوی��د. در ح��ال 
حاض��ر ه��زار واح��د تولیدی 
و صنعت��ی ب��زرگ در ج��اده 
مخصوص کرج مستقر هستند 
که بخش عم��ده ای از آنها را 
ش��رکت های خودروس��ازی و 
قطعه سازی تشکیل می دهند. 
حاال گفته می شود که طرحی 
تش��ویقی و بدون اجبار برای 
انتقال این واحدها به شهرک 
صنعتی شهریار در نظر گرفته 
شده است. نخستین پرسشی 
که با توج��ه به هزینه بر بودن 
این اقدام مطرح می ش��ود این 
اس��ت که ب��ا چه اس��تداللی 
چنین طرح��ی در نظر گرفته 

شده است؟ 
سلیمانی در پاس��خ به این 
پرس��ش به »فرص��ت امروز« 
انتقال به  می گوی��د: »بح��ث 
صورت اجبار نیست. استدالل 
ما این اس��ت که شهرک های 

صنعت��ی که در ته��ران ایجاد 
می ش��وند ب��رای س��اماندهی 
صنایع داخل ش��عاع اس��تان 
تهران هستند، به گونه ای که 
ای��ن صنایع فضای مناس��بی 
باشند  داش��ته  توس��عه  برای 
و مزاح��م ترافی��ک و زندگی 
ش��هری نش��وند. در همی��ن 
ارتب��اط یکی از ش��هرک های 
صنعتی  ش��هرک  م��ا،  بزرگ 
شهریار است که هدف گذاری 
ش��ده تا صنای��ع منطقه غرب 
ته��ران ب��ه حض��ور در ای��ن 

شهرک تشویق شوند.«
از  »یک��ی  می افزای��د:  او 
مناطق عمده جاده مخصوص 
خودروسازان  که  اس��ت  کرج 
و قطعه س��ازان در آن حضور 

دارند.«
اجبار  از  گرچ��ه صحبت��ی 
ب��ه  ام��ا  نیس��ت  می��ان  در 
گفت��ه س��لیمانی رایزنی ها به 
ب��رای حضور  صورت ج��دی 
خودروسازان و قطعه سازان در 

شهرک صنعتی شهریار مطرح 
اس��ت. اما پرس��ش اینجاست 
که ب��ا توجه ب��ه عظیم بودن 
واحده��ای خودروس��ازی، آیا 
چنین اقدامی منطقی به نظر 

می رسد؟ 
سلیمانی در پاس��خ به این 
پرس��ش بیان می کند: »خود 
را  منافع ش��ان  ش��رکت ها 
س��نجش می کنن��د و در این 
ارتب��اط تصمی��م می گیرن��د. 
اگر منفعت ش��رکت ها در این 
جابه جای��ی نب��ود، هیچ کس 
مزاح��م تولیدش��ان نخواه��د 

شد.«
دبیر  نعمت بخ��ش،  احم��د 
در  نیز  خودروس��ازان  انجمن 
امروز«  با »فرص��ت  گفت و گو 
جابه جای��ی،  ای��ن  درب��اره 
بتوان  »شاید  می کند:  تصریح 
را  قطعه س��ازی  واحده��ای 
انتقال داد ام��ا موضوع انتقال 
به  خودروسازی  ش��رکت های 
ش��هرک های صنعتی بس��یار 

هزینه ب��ر ب��وده و امکان پذیر 
نیس��ت. ضم��ن اینک��ه ای��ن 
صنای��ع آالین��ده نیس��تند و 
را  بخش ه��ای آالینده خ��ود 
کرده ان��د.  خ��ارج  ته��ران  از 
همچنین نیروهای کارشناسی 
صنایع خودروسازی عمدتا در 
تهران و کرج هستند، اگر قرار 
باش��د که ای��ن انتقال صورت 
بگیرد برای ش��رکت ها هزینه 

بسیار زیادی دارد.«
هیات  عضو  قربانی،  ساسان 
مدیره انجمن قطعه سازان هم 
در گفت و گو  با »فرصت امروز« 
در پاسخ به این پرسش اظهار 
ش��رکت های  »قطعا  می کند: 
نمی توانن��د  خودروس��ازی 
صنایع موجود خود را منتقل 
کنن��د، زیرا اقتصادی نیس��ت 
اما ام��کان انتق��ال طرح های 
توس��عه ای نظی��ر تحقی��ق و 
ش��هرک ها  این  ب��ه  توس��عه 
قابل بررس��ی اس��ت. اگر این 
پیش��نهاد ب��ه دلیل ش��رایط 

ش��ده،  داده  زیس��ت محیطی 
من اطالع دقی��ق دارم که دو 
ش��رکت خودروس��ازی بزرگ 
ما توج��ه الزم را به این نکات 
را  دپارتمان های��ی  و  داش��ته 
برای کنترل آالیندگی دارند.«

او درباره انتقال ش��رکت های 
می دهد:  توضیح  قطعه س��ازی 
»درباره شرکت های قطعه سازی 
ش��اید بتوان به ای��ن موضوع 
واحده��ای  ک��ه  پرداخ��ت 
تولیدی آنها به بیرون شهرها 
منتقل شود. البته این موضوع 
ه��م نی��از ب��ه بررس��ی دارد. 
ش��رکت هایی که استانداردها 
را رعای��ت می کنن��د دلیل��ی 
وج��ود  انتقال ش��ان  ب��رای 
ن��دارد. مث��ال در کش��ورهای 
صنعتی بزرگ��ی نظیر آلمان، 
واحده��ای صنعتی بس��یار به 
اما  نزدیک هس��تند  ش��هرها 
رعای��ت  اس��تانداردها  هم��ه 
می ش��ود و این کارخانه ها نه 
آلودگی ب��رای محیط دارند و 
نه مش��کالت ترافیک��ی ایجاد 

می کنند.«
پیش��نهاد مط��رح ش��ده با 
توجه به آنچه گفته ش��د، دور 
از دسترس و غیراقتصادی به 
نظر می رسد اما در هرصورت 
نمی توان ب��ا یک حکم قطعی 
درب��اره همه بخش ه��ای این 
ط��رح س��خن گف��ت، ضمن 
اینکه شهرک صنعتی شهریار 
به گفته سلیمانی با مساحتی 
3 هزار هکتار زیرس��اخت های 
الزم را برای ج��ا دادن صنایع 
دارد ام��ا ای��ن ط��رح ب��رای 
اجرایی ش��دن حداقل به سه 
سال زمان نیاز دارد. حاال باید 
منتظر ماند و دی��د رایزنی ها 
و  خودروس��ازان  می توان��د 
قطعه س��ازان را راضی کند که 
به چنین تح��ول پر هزینه ای 

تن دهند؟ 

رایزنی با خودروسازان و قطعه سازان برای رفتن به شهرک صنعتی

پیش بینی کوچی پرهزینه برای صنایع خودروسازی
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ماموریت سه گانه الریجانی به 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

 ی��ک عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی از ماموریتی که به زودی توس��ط 
رییس مجلس ش��ورای اس��المی به این کمیسیون 
برای بررس��ی وضعی��ت صنایع کوچک و متوس��ط، 
مش��کالت صنعت خودروس��ازی و بررسی وضعیت 
معادن ف��والد، مس و آلومینیوم ابالغ خواهد ش��د، 

خبر داد. 
محمد س��لیمانی به ایسنا گفت: در دیدار نوروزی 
کمیس��یون صنایع و معادن با رییس مجلس شورای 
اس��المی مباحث مختلف��ی درخصوص مش��کالت 
مرب��وط به حوزه تولید و صنعت کش��ور مطرح و در 
همان جلسه قرار شد چند کار اساسی در سال جاری 

انجام دهیم. 
نماینده م��ردم تهران در مجلس آسیب شناس��ی 
صنای��ع کوچک و متوس��ط را نخس��تین ماموریت 
الریجان��ی ب��ه کمیس��یون متبوعش عن��وان کرد و 
افزود: قرار ش��د کمیسیون صنایع و معادن با کمک 
صنعتگران کش��ور بر مش��کالت صنای��ع کوچک و 
بزرگ متمرکز ش��ود و گ��زارش جامع��ی را تقدیم 
مجلس شورای اس��المی کند تا تصمیم  مناسبی در 

مجلس اتخاذ شود. 
س��لیمانی اف��زود: ریی��س مجل��س در ماموریت 
دیگری کمیسیون را مسئول بررسی وضعیت معادن 
ف��والد، مس، آلومینیوم و آهن کرد تا پس از ارزیابی 
از مش��کالت موجود بتوان به راه حل های جامعی در 

قالب قانون گذاری رسید. 
بررس��ی صنعت خودروس��ازی از حی��ث کیفیت 
تولی��د، قیمت، خدمات پ��س از فروش و واردات نیز 
یکی دیگر از ماموریت هایی اس��ت که رییس مجلس 

به این گروه از نمایندگان داده است. 
رییس مجلس تاکید داش��ت: صنعت خودروسازی 
کشور از حیث کیفیت تولیدات، قیمت، خدمات پس 
از فروش و واردات به صورت ویژه مورد بررس��ی قرار 
گیرد تا بتوانیم در س��ال جاری به راه حل هایی برای 
خروج از بن بست ها و مشکالت صنایع خودروسازی 

برسیم.  
 ق��رار ش��د الریجانی م��وارد مذک��ور را در قالب 
ماموریت سه گانه به کمیسیون صنایع و معادن ابالغ 

کند که این کار به زودی انجام خواهد شد. 

 سوءاستفاده از انحصار 
قراردادهای خودروسازی

ی��ک عضو کمیس��یون صنایع مجلس گف��ت: وجود 
انحصار در قرارداد با ش��رکت های خودروسازی خارجی 
باعث ش��ده پژو فرانس��ه نهایت سوءاس��تفاده را از این 
وضعیت داش��ته باش��د، ای��ن در حالی اس��ت که طبق 
مستندات، ش��رکت های زیادی حاضر به سرمایه گذاری 
در ایران بودند. علی علیلو در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به قراردادهای شرکت های خودروسازی کشورمان با پژو 
فرانسه گفت: شواهد و قرائن بیانگر این موضوع است که 
افرادی س��عی دارند تا این انحصار در قرارداد با ش��رکت 
پژو انجام ش��ود و این در حالی است که طبق مستندات 
موجود شرکت های خودروسازی زیادی آمادگی خود را 
برای همکاری در بحث تکنولوژی خودرو و همکاری در 
این بخش با ایران اعالم کرده اند. عضو کمیسیون صنایع 
و مع��ادن مجل��س همچنین اظهار داش��ت: وضعیت 
فعلی صنعت خودروس��ازی کشور ما را به این واقعیت 
می رساند تا زمانی که صنعت به صورت دولتی مدیریت 
شود، وجود رانت در آن امری طبیعی و عادی است. 

ضرورت اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده تنها در مرحله مصرف 

س��هیال جل��ودارزاده، مش��اور وزیر صنع��ت، معدن 
وتجارت گفت: انواع مالیات ها، قاچاق و عوارض گمرکی 
باعث شکست کاالی تولید داخل، پایین آمدن اشتغال 
و در آخر کاهش درآمد ناخالص ملی می شود. او با اشاره 
به مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این مالیات حساب 
شده نیس��ت و نیازمند اصالح اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: اینک��ه از تمام��ی مراحل تولید مالی��ات گرفته 
می شود اشتباه است و تنها باید در مرحله مصرف این 
مالیات اخذ شود. جلودار زاده تاکید کرد: واردات کاالیی 
همیشه یا به صورت قانونی و از مبادی رسمی و از طریق 
گمرکات و مرز ها ب��وده یا به صورت غیر قانونی و بدون 
مجوز انجام گرفته است. البته در مورد کاالهایی به ویژه 
خودروه��ای لوکس نمی توان گف��ت این کاال از طریق 
مبادی غیر قانونی وارد کشور شده زیرا خودرو با مجوز 
و تعرفه های مش��خص و قوانین خاص خود و اغلب از 

طریق مناطق آزاد وارد کشور می شود. 

خودرو

مالیات

صنعت

عسل داداشلو



پس از اعتراض سهامداران به 
اساس��نامه نمونه بانک مرکزی، 
دی��وان عدال��ت اداری با صدور 
رأی اع��ام کرد که اجرای این 
طرح برای بررس��ی بیش��تر آن 
باید متوقف ش��ود. اساس��نامه 
نمونه بانک ها که در یک س��ال 
اخی��ر ب��ا چالش س��هامداران 
بانک ه��ا با بانک مرکزی همراه 
ب��وده، تح��ت فش��ارهای بانک 
مرک��زی در مجام��ع بانک ه��ا 
ب��ه تصویب رس��یده اس��ت اما 
س��هامداران بانک ه��ا به دلیل 
ای��ن  تصوی��ب  از  نارضایت��ی 
اساس��نامه که حق��وق آنها در 
آن نادیده گرفته ش��ده اس��ت، 
اق��دام ب��ه ش��کایت کردند که 
در نهای��ت دیوان عدالت اداری 
ب��ه نفع س��هامداران رأی صادر 
ک��رد. بان��ک مرکزی جمهوری 
اس��امی ای��ران با اس��تناد به 
اختی��ارات قانون��ی منبع��ث از 
تصمیمات شورای پول و اعتبار 
»اساس��نامه نمون��ه بانک های 
تج��اری غیردولت��ی« را در 18 
م��رداد 92 تصویب و اباغ کرد 
ک��ه پس از یک بار تمدید زمان 
آن، مقرر شد بانک های مشمول 
حداکث��ر تا تاری��خ 31 تیر 93 
اقدام��ات الزم را ب��رای تطبیق 
اساس��نامه خود با اساس��نامه 
نمون��ه اباغی انجام دهند و آن 

را برای تصویب نهایی به شورای 
پول و اعتبار ارائه کنند. 

براس��اس این گ��زارش، بانک 
مرک��زی ه��دف از اب��اغ ای��ن 
انتظام بخش��ی،  را  اساس��نامه 
سامان دادن و  ضابطه مند ساختن 
اساسنامه بانک های غیردولتی و 
ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان 

و استاندارد اعام کرده است. 
در ای��ن می��ان رأی دی��وان 
عدالت اداری در مورد اساسنامه 
نمونه بانک مرکزی با اس��تقبال 
سهامداران بانک های خصوصی 
روبه رو ش��د. روز گذشته جمعی 
از سهامداران بانک های خصوصی 
کشور در نامه ای به آیت اهلل آملی 
الریجانی با استناد به قرار دیوان 
عدال��ت اداری، خواس��تار صدور 
دس��تور توق��ف اج��رای مصوبه 
شورای پول و اعتبار درخصوص 
تغییرات اساسنامه بانک ها شدند. 

نامه سهامداران
 به رییس قوه قضاییه

مت��ن این نامه به ش��رح زیر 
است: 

حض��رت  مب��ارک  محض��ر 
آیت اهلل آملی الریجانی

ریاس��ت محترم قوه قضاییه 
جمهوری اسامی ایران

با اهدای سام و تحیات
با احترام بدین وسیله مراتب 
تش��کر و قدردان��ی اینجانب��ان 

)س��هامداران خ��رد بانک ها( از 
اقدام��ات قانون��ی و ش��جاعانه 
دیوان عدالت اداری، به خصوص 
حجت االسام منتظری، ریاست 
مع��زز و قض��ات ش��ریف آن که 
تح��ت مدیری��ت ح��ق طلبانه 
آن جناب، برای صدور دس��تور 
توقف اجرای اساسنامه تحمیلی 
بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ای��ران ب��ه بانک ها ک��ه به گواه 
حقوق دان��ان مس��تقل و خبره 
ب��ا  متع��ددی  مغایرت ه��ای 
احکام باالدس��تی کشور )قانون 
اساس��ی و قانون تجارت و...( و 
با اهداف تحقق رش��د مس��تمر 
و پر ش��تاب اقتصادی کش��ور و 
گس��ترش عدال��ت اجتماعی و 
توانمندس��ازی م��ردم در برابر 
فقر و بیکاری داش��ته، خدمت 
حضرتعال��ی و تمام��ی قض��ات 
تقدی��م  قانونمن��د  و  ش��ریف 

می شود. 
برخ��ی از م��وارد مطروح��ه 
جه��ت مزید اس��تحضار ایفاد 

می شود: 
1- بان��ک مرک��زی برخاف 
اهداف کان برنامه توسعه پنجم 
در بهب��ود فض��ای کس��ب و کار 
و ب��رای تحمی��ل اساس��نامه 
غیرقانون��ی موردنظر خود ارائه 
برخی خدم��ات عمومی بانکی 
و همچنی��ن صدور مجوزهایی 
که در راس��تای ایفای خدمات 

عمومی و مسئولیت بانک ها در 
قبال جامعه است متوقف کرده 
بود که جای پیگرد قانونی دارد. 
2- توس��عه اختیارات خاف 
قانون برای بانک مرکزی و ایجاد 
محدودیت ه��ای غیرقانون��ی در 
م��ورد نحوه اداره بانک ها، به ویژه 

نقض قانون تجارت.
اساس��نامه  مغای��رت   -3
پیش��نهادی بان��ک مرک��زی با 
سیاس��ت های کل��ی اصل 44 
قانون اساسی مبنی بر تاسیس 
بنگاه ه��ای خصوص��ی و ح��ق 

مالکانه آن.
در خاتمه تقاضای رسیدگی و 

دقت بر پرونده را داریم.«

 دفاع از حق مالکیت
قربان��ی،  فرش��اد  دکت��ر 
کارش��ناس اقتصادی در مورد 
تبعات رأی دیوان عدالت اداری 
به »فرص��ت امروز« گفت: این 
مرک��زی  بان��ک  ب��رای  رأی 
الزام آور اس��ت و به اس��تناد آن 
دس��تورالعمل سابق این بانک، 
کان ل��م یک��ن تلقی می ش��ود. 
بنابراین بانک ها باید براس��اس 
اساس��نامه پیش��ین به فعالیت 
خود ادامه دهند. اما نکته مهم 
این اس��ت که در بررسی نهایی 
بای��د دی��د رأی دی��وان عدالت 
اداری دراین باره چه خواهد بود. 
وی افزود: رأی دیوان عدالت 

اداری را از جهاتی مهم ارزیابی 
می کنم. این رأی نشان داد که 
دیدگاهی که قوه قضاییه نسبت 
به اقتصاد دارد دیدگاهی مبتنی 
ب��ر واقعیات اقتصادی اس��ت و 
ورودی ک��ه این قوه در موضوع 
ک��رد، ورود موفق��ی ب��ود ک��ه 
باعث دلگرمی س��رمایه گذاران 

بخش خصوصی شده است. 
این کارشناس اقتصادی تاکید 
کرد: اگر ما خواستار آن هستیم 
که بخش خصوصی در عرصه های 
مختل��ف به می��دان بیاید، باید 
امنی��ت س��رمایه گذاری آنها را 
تامین کنیم درحالی که براساس 
یک��ی از بندهای این اساس��نامه 
س��هامداران حقیقی نمی توانند 
ازی��ک مق��دار معینی بیش��تر 
سهام داشته باشند و کسانی که 
میزان بیش��تری سهام دارند باید 
سهم ش��ان در بازار عرضه شود تا 
به حد نصاب برسد. این به معنای 
واقعی کلمه سلب حق مالکیت از 
افراد است که با قانون اساسی ما 

هم در تضاد است. 
اق��دام  داد:  ادام��ه  وی 
قوه قضایی��ه در تامی��ن امنیت 
بخش خصوصی  سرمایه گذاری 
و حمای��ت از حق مالکیت آنها 
درخور تقدیر است و امیدواریم 
بان��ک مرک��زی در این ب��اره به 
قان��ون تمکین کن��د و تحمیل 
اساسنامه نمونه را متوقف کند. 

در نامه ای به آملی الریجانی مطرح شد 

تشکر سهامداران بانک ها از قوه قضاییه

طراحی سیاست های جدید مقاوم سازی اقتصاد

برنامه جدی ساماندهی نرخ سود بانکی

مرک��زی  بان��ک  کل  ریی��س 
ک��ردن  ارزیاب��ی  مثب��ت  ب��ا 
بان��ک  دو  تاس��یس  برنام��ه 
گف��ت:  بین الملل��ی  جدی��د 
بای��د سیاس��ت هایی ب��ه منظور 
مقاوم س��ازی اقتص��اد در براب��ر 
شوک های خارجی تدوین شود. 

ول��ی اهلل س��یف که ب��ا هیات 
همراه جهت ش��رکت در اجاس 
به��اره صن��دوق بین المللی پول 
و بانک جهانی در س��ال 2۰1۵ 
در واشنگتن به س��ر می برد، در 
بانک های  رؤس��ای کل  جلس��ه 

مرکزی گروه 24 شرکت کرد. 
ریی��س کل بان��ک مرکزی در 
این جلس��ه ک��ه تاکی��د زیادی 

ب��ر تامین مالی با هدف توس��عه 
داش��ت، نقطه نظرات خود را در 

قالب دو نکته بیان کرد. 
س��یف ضم��ن اع��ام اهمیت 
موضوع توسعه در سال های آتی 
و با تاکید بر مشکات موجود در 
جامع��ه بین الملل اظهارداش��ت: 
سیاست ها باید در جهت کاهش 
مقاوم س��ازی  و  آس��یب پذیری 
اقتص��اد در مقاب��ل ش��وک های 

خارجی تعیین شوند. 
وی ادامه داد: این امر مس��تلزم 
تجدی��د مناب��ع بودج��ه ای مورد 
اس��تفاده در زمان بحران، تقویت 
چارچ��وب نه��ادی و همچنی��ن 
اصاحات س��اختاری است که از 

بهبود محیط کس��ب و کار  طریق 
موجب افزایش رشد و اشتغال شده 
و به سرمایه گذاری بخش خصوصی 

و توسعه منتهی شود. 
س��یف، اهمیت سرمایه گذاری 
در آموزش و بهداش��ت و تاش 
ب��رای بهب��ود سیس��تم تامی��ن 
اجتماع��ی را م��ورد تاکی��د قرار 
داد. در ای��ن راس��تا، هم��کاری 
و  کش��ورهای گ��روه خاورمیانه 
آفریقای ش��مالی )MENA( و 
س��ایر گروه های منطقه ای را که 
دارای منابع مالی کافی هستند، 

مکمل این امر توصیف کرد. 
ریی��س کل بان��ک مرک��زی، 
توس��عه منابع انسانی و افزایش 

تامی��ن مناب��ع مال��ی ترجیحی 
ح��ال  در  کش��ورهای  ب��رای 
توس��عه را اولوی��ت دوم جوامع 
به  دس��تیابی  جهت  بین المللی 
اهداف توس��عه با ثبات تا سال 
ت��داوم  و  ک��رد  اع��ام   2۰3۰
ارتقای سیس��تم  برای  تاش ها 
همکاری های  بهب��ود  تج��اری، 
اصاح  و  بین الملل��ی  مالیات��ی 
از  را  س��اختار بدهی دولت ه��ا 

الزامات این امر برش��مرد. 
وی کش��ورهای توس��عه یافته 
را موظ��ف ب��ه ارائ��ه تعه��دات 
همکاری های  درخص��وص  خود 
توسعه ای دانست و اظهارداشت: 
چارچ��وب کنونی تامی��ن مالی، 

منابع موردنیاز را تامین نمی کند. 
ب��ه گزارش اقتص��اد آناین به 
نقل از مهر، س��یف با اش��اره به 
آثار مثبت سرمایه گذاری مکفی 
دولت ه��ا بر رش��د کوتاه مدت و 
تولی��د بالق��وه، س��رمایه گذاری 
انج��ام ش��ده در زیرس��اخت ها 
را ناکاف��ی دانس��ته و ب��ا توجه 
ب��ه تاخیر در اج��رای اصاحات 
الزم در س��اختار فعل��ی حاک��م 
بر موسس��ات مال��ی بین المللی 
و آث��ار منفی این امر، تاس��یس 
بان��ک توس��عه جدی��د بریکس 
توس��عه  بان��ک  و   )BRICS(
زیرساخت آس��یا )AIIB( را در 

این رابطه مثبت ارزیابی کرد. 

 وزیر اموراقتص��ادی و دارایی 
با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ 
تورم و سود سپرده ها و تسهیات 
بانکی، از برنامه جدی ساماندهی 
نرخ سود بانک ها خبرداد و گفت: 
نرخ باالی سود بانکی برای بازار 

سرمایه مشکل ساز شد. 
به گ��زارش مهر، علی طیب نیا 
با بی��ان اینکه با توجه به کاهش 
محس��وس نرخ تورم در دو سال 
اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود 
س��پرده و تسهیات بانک ها زیاد 
شده است، گفت: ساماندهی نرخ 

سود بانک ها جدی است. 

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با 
اشاره به برخی مشکات ناشی از 
باال بودن نرخ سود بانک ها به ویژه 
ب��رای فع��االن اقتص��ادی گفت: 
فعاالن اقتصادی حاضر نیس��تند 
نرخ سودی را که حداقل 12درصد 
بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت 
کنند. وی خاطرنش��ان کرد: نرخ 
باالی سود بانکی برای بازار سرمایه 
نیز مشکل ساز شده است زیرا اگر 
مردم بتوانند نرخ سودهای بیست 
و چن��د درصدی از نظ��ام بانکی 
بگیرند، انگیزه ب��رای ورود منابع 
مالی به بازار سرمایه و تامین مالی 

فعالیت های اقتصادی در این بازار 
با مش��کل مواجه می ش��ود.  وزیر 
اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض 
س��وء نرخ س��ود باالی بانکی آن 
است که در سبد دارایی های نظام 
بانکی کشور س��رمایه گذاری های 
ریس��ک آور و پرریس��ک افزایش 
می یابد، زیرا تنه��ا فعالیت های با 
ریسک باال، نرخ سود باال را تامین 

و پرداخت می کند. 
طیب نیا با بیان اینکه به صورت 
ج��دی تصمیم داریم نرخ س��ود 
بانکی را ساماندهی کنیم، گفت: 
البته براس��اس  منطق اقتصادی، 

بانکداری  قواعد ش��رعی و نظام 
اس��امی نمی توانیم کاهش نرخ 
سود بانکی را به صورت دستوری 
و از طریق بخشنامه انجام دهیم. 
وزیر اقتصاد با ذکر این مطلب 
که نرخ س��ود بانکی باال به دلیل 
وجود اضافه تقاضا در بازار پولی 
کش��ور اس��ت که برخی عوامل 
س��بب این افزایش ش��ده است، 
افزود: همزمان عواملی نیز باعث 
شده اس��ت منابع قابل وام دهی 
نظام بانکی کش��ور کاهش یابد و 
اگر قرار است نرخ سود به صورت 
منطق��ی کاه��ش یاب��د، قاعدتا 

باید سیاس��ت ها را متوجه علت 
اصل��ی و کمبود منابع را در بازار 
مالی برطرف کنی��م. وی افزود: 
برنامه ه��ای مفصلی ب��رای حل 
این مش��کل داریم که بخشی از 
آن در اح��کام قان��ون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر پیش بینی شده 
بانک ها،  افزایش س��رمایه  است. 
افزایش پرداخت بدهی دولت به 
بانک ها، وصول معوقات و فروش 
اموال و دارایی ه��ای مازاد نظام 
بانکی کش��ور از این برنامه است 
که می تواند مشکل کمبود منابع 

نظام بانکی را کاهش دهد. 
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خبرنــامه

رشد اقتصادی آسیا در سال های 
آینده کاهش می  یابد

وزیر دارایی س��ابق آمریکا طی سخنانی در نشست 
صن��دوق بین الملل��ی پول و بان��ک جهانی اعام کرد 
که طی س��ال های آینده رش��د اقتصادی آسیا کاهش 

خواهد یافت. 
به گزارش فارس به نقل از پایگاه رسمی اطاع رسانی 
صندوق بین المللی پول، الورنس سامرز، وزیر دارایی 
س��ابق آمری��کا ط��ی س��خنانی در نشس��ت صندوق 
بین الملل��ی پ��ول و بان��ک جهانی اع��ام کرد: پس از 
یک دوره رشد اقتصادی باال در آسیا، کشورهای این 
منطقه طی س��ال های آینده کاهش رشد اقتصادی و 
رسیدن آن به سطح متوسط را تجربه خواهند کرد. 
وی در این سخنان به نتایج تحقیق خود به همراه 
لنت پریچت اش��اره کرد که نتایج آن نش��ان می دهد 
رش��د باالی اقتصادی چین طی س��ال های گذش��ته، 
نش��انه رش��د اقتصادی باالی این کشور در سال های 
آین��ده نخواه��د بود. وی اعام کرد: این فرضیه وجود 
دارد که نه تنها چین بلکه به طورکلی در آس��یا رش��د 

اقتصادی غیر عادی باالی فعلی ادامه پیدا کند. 
اما این دو کارش��ناس اقتصادی در تحقیق خود 
احتم��ال ای��ن رویداد را رد ک��رده و اعام کرده اند 
کش��ورهای با رش��د اقتص��ادی ب��االی غیر طبیعی 
طوالنی مدت، پس از مدتی تغییر کرده و به رش��د 
اقتص��ادی ح��دود 2 درصد معادل متوس��ط رش��د 
اقتص��ادی جهان��ی در بلند مدت خواهند رس��ید یا 
به متوس��ط آن میل خواهند کرد. این س��خنان در 
بح��ث این کارش��ناس اقتص��ادی با راگورام راجان، 
ریی��س بان��ک مرکزی هند درب��اره آینده اقتصادی 

آسیا بیان شد. 
راج��ان با اش��اره ب��ه کاهش رش��د اقتصادی در 
برخی اقتصادهای نوظهور آس��یا اعام کرد آسیا به 
س��متی پیش می رود که وابس��تگی آن به تقاضای 
اقتصاده��ای پیش��رفته کاه��ش یابد. وی با اش��اره 
به کاهش رش��د اقتصادی در کش��ورهای صنعتی، 
اع��ام ک��رد که رویکرد درونی و منطقه ای به تقاضا 
می توان��د جایگزین مناس��بی برای تقاضا از س��وی 

اقتصادهای توسعه یافته باشد. 
س��امرز اف��زود: دوران رش��د اقتص��ادی مبتنی بر 
صادرات تقریبا به پایان رسیده است و توسعه فناوری و 
همگرایی بیشتر می تواند به رشدی بی سابقه مبتنی بر 

تقاضای بومی منجر شود. 

قیمت جهانی طال کاهش یافت
قیمت جهانی طا در معامات هفته گذشته چهار 
دالر کاه��ش یاف��ت و در پای��ان روز جمعه به 12۰4 

دالر در هر اونس رسید. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، طا روز جمعه پس 
از انتشار آماری در مورد افزایش قیمت های مصرف کننده 
در آمریکا در ماه مارس که نگرانی ها در مورد به تعویق 
افتادن افزایش نرخ بهره را کاهش داد، بخش��ی از رش��د 
قیمت خود را از دست داد و در مسیر ثبت دومین هفته 
متوال��ی کاهش��ی قرار گرف��ت.  اما قیمت طا در باالی 
12۰۰ دالر که اوایل این هفته و پس از انتشار آمارهای 
ضعی��ف اقتص��اد آمریکا از آن عبور کرده بود باقی ماند. 
پس از انتش��ار آمارهای مربوط به نرخ تورم در آمریکا 

ارزش دالر نیز افزایش یافت. 
براساس این گزارش، قیمت هر اونس طا روز جمعه 
ب��ا ۰.6 درص��د افزای��ش به 12۰4 دالر و 1۰ س��نت 
رس��ید، درحالی که در اوایل جلس��ه روز جمعه قیمت 
طا 12۰7  دالر و 6۰ س��نت بود. قیمت طا در این 

هفته ۰.3 درصد برابر با چهار دالر کاهش داشت. 
اس��تیو اسکوکالوس��ی، تحلیلگر ب��ازار نفت گفت:  
»اکنون بخش��ی از توجهات معطوف پایان ماه آوریل 
اس��ت که قرار اس��ت نشس��ت بعدی کمیته بازار آزاد 
فدرال رزرو برگزار شود.« طا به سیاست پولی آمریکا 
حس��اس اس��ت، به نحوی که با افزایش نرخ بهره دالر 
تقوی��ت می ش��ود و چون طا ب��ه دالر ارزش گذاری 
می ش��ود، این مس��ئله فلز زرد را برای دارندگان سایر 
ارزها گران تر می سازد. جولیوس بائر، تحلیلگر موسسه 
وارن کریزیگ گفت:  »حتی اگر افزایش نرخ بهره به 
تاخیر بیفتد، مردم همچنان می دانند که این افزایش 
اتف��اق خواه��د افتاد و م��ا معتقدیم که این همچنان 
عاملی منفی برای طا محس��وب می ش��ود. تاخیر در 
افزای��ش ن��رخ بهره ممکن اس��ت ی��ک فضای تنفس 
ب��رای ط��ا ایجاد کند، اما در درازمدت فکر می کنیم 
قیمت طا همچنان کاهشی خواهد بود. اظهارات روز 
پنجشنبه مقامات فدرال رزرو که نشان می داد مقامات 
بر سر زمان افزایش نرخ بهره با یکدیگر اختاف نظر 

دارند، بر ابهام موجود در بازار افزوده است. 

یک کارشناس بانکی:
اصالح قانون عملیات بانکی

 یک اولویت است
یک کارش��ناس حوزه بانکی می گوید: قانون عملیات 
بانکی کشور سابقه ای 31 ساله دارد و از آنجا که سیستم 
بانکی یکی از مهم ترین بخش های اساسی اقتصاد است، 
نیاز به اصاح دارد. غامرضا مصطفی پور در گفت وگو با 
ایرنا، اظهار داشت: اصاح سیستم بانکی به معنی اصاح 
قانون عملیات بانکی است که با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور نیاز است زودتر این کار انجام شود. وی ادامه داد: 
اگرچه در س��اختار قانون عملیات بانکی تغییرات اندکی 
مانند تغییر برخی بانک های دولتی به خصوصی و ایجاد 
بانک های غیردولتی انجام شده اما براساس این قانون تغییر 
و تحول خاصی صورت نگرفت بنابراین اصاح این قانون 
یک اولویت است. مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر 
ایران افزود: تغییر در سبک مدیریت بانک ها، سبک قدرت 
مالی بانک ها، بنگاهداری بانک ها، سرمایه گذاری بانک ها 
در بازاره��ای دیگ��ر، حضور در بازار س��رمایه و روش های 
تامین مالی بنگاه های اقتصادی موجود ازجمله زمینه هایی 
هستند که نیاز به اصاح و تغییر دارند. وی افزود: به دلیل 
اینکه این بخش، بخش مهمی در اقتصاد به شمار می رود، 
امیدواری��م اقدام��ات دول��ت یازدهم در اصاح این بخش 

به زودی اجرایی شده و موثر باشد. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر3,340 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.34۰تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 964.۵۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.628 تومان و ه��ر پوند نیز 
4.988توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
۵1۰.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه 28۰.۰۰۰ تومان فروخته 
ش��د. هر سکه یک گرمی 188.۵۰۰ تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طای 18 عیار 98.711تومان قیمت خورد.  

هر اونس طا در بازارهای جهانی 12.۰43 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.34۰   دالر آمریکا

3.628یورو اروپا

4.988پوند انگلیس

91۵درهم امارات

1.277لیر ترکیه

۵6۰یوان چین

28ین ژاپن

2.771دالر کانادا

3.۵2۰فرانک سوییس

11.۰۰۰دینار کویت

891ریال عربستان

2.۰۰۰دینار عراق

۵6روپیه هند

947رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

964.۰۰۰سکه  بهار آزادی

964.۵۰۰  سکه طرح جدید

۵1۰.۰۰۰  سکه نیم  بهار آزادی

28۰.۰۰۰سکه ربع بهار آزادی

188.۵۰۰سکه گرمی

12.۰43 اونس طا

428.۰۰۰مثقال طا

98.711هر گرم طای 18 عیار

ساختار و چینش نیروها در بانک 
توسعه صادرات باید بازنگری شود

 مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات ایران اعام کرد: 
درص��ورت لغ��و تحری��م، باید س��اختار، چینش نیرو و 

فرآیندها مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر یابد. 
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر 
عل��ی صال��ح آبادی در دیدار ب��ا همکاران مدیریت امور 
بین الملل این بانک با اعام این مطلب افزود: تش��کیل 
کمیت��ه آمادگ��ی اقدامات پس از تحری��م در بانک امر 
مهمی اس��ت که کارشناس��ان بخش های مختلف باید 
در آن حضور یافته و به بررس��ی فرآیندها و س��اختار 
بانک بپردازند. وی با اش��اره به لزوم نوآوری در عرصه 
مدیری��ت بین الملل بر حفظ چارچوب فعالیت بانک در 
زمان تحریم تاکید کرد و گفت: گرچه عزم جدی برای 
حل مسئله وجود دارد اما باید برای تمامی وضعیت های 
پیش رو مانند تداوم تحریم یا رفع کامل آن برنامه خاص 

داشته باشیم. 

تالش بانک کشاورزی
برای جلوگیری از ضرر مشتریان

 بانک کش��اورزی تاش دارد با احیا و رونق یک نوع 
سپرده خود، از زیان مشتریان جلوگیری کند. البته این 
س��پرده در س��ایر بانک ها راه اندازی شده و اکنون بانک 
کش��اورزی برای عقب نماندن از رقابت؛ س��ایر بانک ها، 

این سپرده را رونمایی کرده است. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک کش��اورزی، به 
تازگ��ی در برخی ش��عب خود، تبلیغ��ات افتتاح یک 
نوع س��پرده بلندمدت با عنوان س��پرده قابل تقس��یم 
را ب��رای مش��تریان آغاز ک��رده که دارای مزیت برای 

مشتری است. 

ایجاد افتتاح حساب
 در وب سایت بانک سامان

بانک س��امان با هدف گس��ترش خدمات بانکداری 
الکترونیک و س��رعت بخش��یدن به ارائه خدمات در 
ش��عب، امکان افتتاح حس��اب از طریق وب س��ایت را 

فراهم کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک س��امان، دکتر رضا 
آقابابایی معاون بانکی با اعام این خبر گفت: این خدمت 
جدید، برای کاهش نیاز مشتریان به مراجعه به شعب، 
کاهش زمان انتظار مش��تریان و تس��هیل در استفاده از 

خدمات بانکی ایجاد شده است. 
آقابابایی گفت: این خدمت، نخستین مرحله شناسایی 
و تعریف مشتری در بانک است و تمام اشخاص حقیقی 
که تاکنون در بانک س��امان به عنوان مش��تری تعریف 

 نشده اند می توانند از آن بهره مند شوند. 
مع��اون بانک��ی بان��ک س��امان درب��اره چگونگی 
بهره من��دی مش��تریان از این خدم��ت تصریح کرد: 
ب��رای افتت��اح حس��اب، متقاضی��ان می توانند فرم 
الکترونیک��ی مش��تریان حقیق��ی را از وب س��ایت 
بان��ک س��امان، بخش دس��تیار بانک��ی تکمیل و کد 

رهگیری دریافت کنند. 

گروه بانک
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گردشگری در باغ بقا و فنا

 »آخرین روز سرنوشت فرا خواهد رسید، ولی بگذارید 
با وضعی آش��کار نزدیک ش��ود. نگذارید که هرج ومرج، 
تبدیل ه��ا و ترکیب ه��ای کاذب، جل��وی فناپذی��ری و 
م��رگ اجب��اری بناهای تاریخی و قدیم��ی را بگیرند.« 
ای��ن جمله ها را جان راس��کین، دس��ت کم 9دهه پیش 
از آن گفت��ه اس��ت ک��ه در تقوی��م جهان��ی روزی به نام 
»روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی« وجود داشته 
باش��د. 82 س��ال پس از راسکین، یعنی در سال 1982، 
شورای بین المللی بناها و محوطه ها، معروف به ایکوموس 
به یونس��کو پیش��نهاد داد که یک روز به نام روزجهانی 
بناه��ا و محوطه های تاریخی اعالم ش��ود. یونس��کو نیز 
ب��ا تعیی��ن 18 آوری��ل - 29فروردی��ن- ب��رای این روز 
جهانی موافقت کرد. ایکوموس، خود در سال 1965 در 
 ورش��و تاس��یس شد و اکنون در 18 آوریل 2015 - 29 
فروردین 94 - 50 سالگی خود را جشن می گیرد. این 
ش��ورا به عنوان یک تش��کل غیردولتی در سطح گسترده 
تعریف ش��ده و مهم ترین مرجع بین المللی اس��ت که در 
زمینه حفاظت از بناها و محوطه های تاریخی به صورت 

تخصصی فعالیت می کند. 
راسکین اما فیلسوف هنر و معماری بود که نظریات او 
در زمین��ه هن��ر و همچنین در معماری رد پررنگی بر این 
حوزه ها در قرن بیس��تم و بیس��ت ویکم بر جای گذاشت و 
بذر مکاتب هنری دهه های بعد از خود را در عمق ناپیدایی 
از زمین کاشت. نظریات راسکین امروز نه تنها پس از یک 
قرن و چند دهه در حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی 
مورد توجه قرار گرفته است، بلکه اکنون زمان آن فرارسیده 
تا بدون تعصب در تایید یا رد نظریات این فیلس��وف قرن 
18 هنر و معماری، گردشگری نیز به عنوان آخرین حلقه 
از زنجیره تولید تا فنای میراث تاریخی، ارث خود را از این 
منظر بی نظیر بر تاریخ هنر و معماری برگیرد. راس��کین 
که در برابر مرمت کاران عصر خود ایس��تاده بود، می گوید: 
»مرم��ت ب��ه معنای تخریب تم��ام عیار یک بنای تاریخی 
است، تخریبی که با توصیف دروغین اثر نابودشده همراه 
است... ممکن است شبیه یک بنا را مانند شبیهی از یک 
جنازه بسازید و شاید شبیه ساخته شما دیوارهایی قدیمی 
را هم در پش��ت پوس��ته مرمتی داش��ته باشد، اما سود این 
کار چیست؟ با ساخت چنین شبیهی عمال بنای قدیمی 
را نابود کرده اید، حتی بی رحمانه تر از آنکه، آن را با خاک 
یکسان کرده باشید. حتی می خواهم بگویم نینوای با خاک 
یکسان شده به مراتب بیش از میالن بازسازی شده هویت 
دارد.«ای��ن فیلس��وف هنر و معم��اری در جمله اخیر خود 
رازی را برمال می کند که افش��ای آن راهی نو را پیش پای 
گردشگری به عنوان یک پدیده متاخرتر می گشاید: »نینوای 
با خاک یکسان شده به مراتب بیش از میالن بازسازی شده 
هویت دارد«. اما آیا گردشگری به عنوان یک پدیده »مدرن« 
با این رویکرد حفاظت هویت محور میراث تاریخی سازگار 
است؟ آیا حفاظت هویت محور »مدرن« نیست؟ اساسا چه 

چیزی مدرن است؟ 
چنینو چنینی، نقاش فلورانسی در اثری با عنوان کتاب 
هنر که در 1437 میالدی - 816 خورشیدی- تالیف کرده 
است توضیح می دهد که استادش جوتو بوندونه  - تقریبا 
هم عصر با حافظ ش��یرازی- چگونه نقاش��ی را »مدرن« 
ساخته است. جورجو وازاری نقاش، معمار و تاریخ نگار هنر 
هم در سال 1550 میالدی - 929 خورشیدی- کتابی را 
با عنوان زندگی هنرمندان تالیف کرد و در این کتاب هنر 
عص��ر خ��ود را هنر »م��درن« خواند. وازاری در این کتاب 
که منبع و سرمشق بسیاری از مورخان هنر در دوره های 
بعد قرار گرفت اما حرف هایی از جنس راسکین قرن 18 
می زن��د. او ب��ر این اندیش��ه تکیه می کن��د که هنر دارای 
ماهیت تکامل یابنده است و هنرمندان نسل های متوالی از 
دستاوردهای پیشینیان خود بهره می گیرند و سیر تکاملی 
هنر را دنبال می کنند. در نگاه وازاری، معیار هنر راستین، 
تقلید خالصانه از طبیعت و تبدیل آن به ایده آلی ذهنی 
اس��ت. گویی راس��کین و وازاری از دل تاریخ دس��ت ما را 
گرفته اند و به جای تماشای خانه ای پر از گل های مصنوعی 
همیشه بهار، ما را چنان در پیشگاه میراث تاریخی حاضر 
می کنند که گویی به باغی برده اند تا همه چیز را از تولد 
یک غنچه تا ش��کوفایی تماش��ایی آن و س��پس مرگ و 
فروریختن یک یک گلبرگ های آن تماش��ا کنیم، درس��ت 
همان طور که در حقیقت اس��ت. این منظر، انس��ان را به 
تماشای فنایی تدریجی فرامی خواند. از این منظر، تماشای 
»جا«هایی که هنوز لو نرفته اند و بلیت فروشی ندارند، مانند 
قلعه فرتوت بلقیس در حوالی اسفراین یا محوطه ایوان کرخه 
در شمال خوزستان که از دیوارهای ساسانی تا سنگرهای 
رزمندگان دفاع مقدس را در دل خود دارد و بسیار از این 
دس��ت، همان قدر به حقیقت نزدیک تر اس��ت که تماشای 
باغ گل در مقایسه با گلستان مصنوعی و انسانی سالخورده 

اما »جان«دار با کالبدی بی »جان«. 

نایب رییس اتاق ایران:
 ستاد سرمایه گذاری استان های 

کشور فعال شود

نای��ب رییس ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی ایران، فعال شدن س��تاد سرمایه گذاری 
در اس��تان های کشور را خواستار ش��د و گفت: این 
ستاد در ارتباط نزدیک با اتاق های بازرگانی، شرایط 
حض��ور س��رمایه گذاران ایرانیان خارج از کش��ور را 

فراهم کنند.
محسن جالل پور در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه 
ب��ا برآوردهای اولیه میزان س��رمایه ایرانیان خارج از 
کش��ور حدود 600 میلیارد دالر است، اظهار داشت: 
توقع از دولت یازدهم این است که با اتخاذ تمهیدات 
الزم از سوی دست اندرکاران حداقل تا پایان فعالیت 
دولت یازدهم 20 درصد از این سرمایه ها معادل 120 
میلیارد دالر جذب کشور شود. وی تصریح کرد: باید 
شرایطی فراهم شود تا سرمایه گذاری توسط ایرانیان 
مقی��م خ��ارج در بخش های مختلف کش��ور صورت 
پذیرد که پیش نیاز این کار این است که بهبود فضای 
کس��ب و کار و امنیت قضایی ب��رای مالکیت این افراد 

بیش از گذشته مستحکم شود.

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران اعالم کرد
پرداخت 906 میلیارد ریال غرامت 

آتش سوزی در سال 93 

 مدیر بیمه های آتش س��وزی بیمه ایران گفت: از 
ابتدای س��ال گذش��ته تا پایان بهمن م��اه 13 هزار 
پرونده آتش س��وزی در این مدیریت تشکیل شد که 
در مجم��وع بابت این پرونده ه��ا 906 میلیارد ریال 

غرامت پرداخت کردیم. 
به گ��زارش ایس��نا، محم��د رضای��ی درخصوص 
پرداخ��ت تازه تری��ن خس��ارت آتش س��وزی بیمه 
ایران به می��زان 66 میلیارد و 500 میلیون ریال به 
بیمه گذار بخش خصوصی تصری��ح کرد: این غرامت 
مربوط به وقوع حادثه آتش سوزی در یک انبارلوازم 
یدکی خودروهای س��نگین است که اواخر نیمه دوم 

سال 1393 به وقوع پیوست. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه توصیه ای 
ب��ه تج��ار و بیمه گ��ذاران خصوصی ب��رای دریافت 
مناس��ب تر خدمات بیمه ای از ش��رکت های بیمه ای 
دارد، عنوان کرد:  به طور حتم بیمه گذارانی که دفاتر 
حسابرس��ی قانونی داش��ته و از اصول حس��ابداری 
صنعتی در کسب وکار خود استفاده می کنند هنگام 
بروز خس��ارت با مشکل کمتری مواجه می شوند. در 
همین راستا از آنان می خواهیم برای کسب و تجارت 

خود دفاتر قانونی حسابداری تهیه کنند. 
مدیربیمه ه��ای آتش س��وزی بیمه ای��ران گفت: 
 همچنی��ن ضریب ایمنی محل کار خ��ود را افزایش 
دهند و اموال خود را نیزبه قیمت واقعی بیمه کنند. 

 ارتق��ای تجارت تا حد زیادی 
بس��تگی ب��ه عملک��رد رایزنان 
بازرگان��ی دارد، مس��ئله ای که 
مع��اون ام��ور بازاریابی و تنظیم 
روابط س��ازمان توس��عه تجارت 
اخی��را آن را در می��ان خبر دور 
جدی��د اعزام رایزن��ان بازرگانی 
اظه��ار ک��رده اس��ت. ب��ه گفته 
میرابوطال��ب ب��دری، این کار از 
محوره��ای اساس��ی برنامه های 
س��ازمان توسعه و تجارت است. 
رفع مش��کالت تجار و بازرگانان، 
ارتب��اط با مقام��ات تصمیم گیر 
کش��ورهای ه��دف، شناس��ایی 
پروژه ه��ای فن��ی � مهندس��ی، 
اطالع رسانی به تجار و بازرگانان 
ایران��ی از اخبارها و رویدادهای 
مه��م کش��ور مح��ل ماموریت، 
ارتباط با س��فارتخانه ها، دعوت 
از اتاق ه��ای بازرگان��ی، تج��ار 
و بازرگان��ان ب��رای حض��ور در 
و  همایش ه��ا  و  نمایش��گاه ها 
تش��کیل مذاک��رات رو در رو از 
جمل��ه وظای��ف رایزنان اس��ت 
و ب��ه گفت��ه وی با حساس��یت 
و آموزش های��ی ک��ه اخیرا این 
س��ازمان در برنامه اعزام رایزنان 
قرار داده است، انتظار بیشتری از 
این سفیران بازرگانی می رود اما 
عملکرد آنها تاکنون چگونه بوده 
و چقدر توانسته اند به هدف شان 
نزدیک ش��وند، سوالی که برخی 
از فع��االن بخش خصوصی به آن 

پاسخ دادند. 
یک عضو اتاق بازرگانی تهران 
با اش��اره به اینکه اعزام رایزنان 
بازرگان��ی در هم��ه دنی��ا رایج 
اس��ت و ب��ا بیان اینک��ه رایزنان 
می توانند ارتباطات س��ودمندی 
در حوزه تجارت میان کش��ورها 
ایج��اد کنند به »فرصت امروز« 
می گوید: ای��ن افراد عموما باید 
متخصص و کارآمد باش��ند و به 
فعاالن بخش خصوصی در حوزه 
تجارت خارجی مشاوره حرفه ای 
دهند. مه��دی  پورقاضی معتقد 
اس��ت ش��یوه انتخاب و فعالیت 
رایزنان باید اصالح شود و تغییر 
کن��د و وزارت صنع��ت، معدن، 
تجارت و وزارت امور خارجه باید 
در این زمینه بیشتر کار کنند. 

بخش خصوصی و تجربه 
اتاق های مشترک

پورقاضی به یکی از تجربیاتش 

اش��اره می کند و ادامه می دهد: 
من در س��فر به یکی از کشورها 
برای استفاده و دریافت اطالعات 
تج��اری ب��ه یک��ی از رایزن ه��ا 
مراجع��ه ک��ردم که متاس��فانه 
اطالعات��ش بس��یار قدیم��ی و 
ناکارآمد ب��ود. وی می افزاید: ما 
بارها خواسته ایم که این رایزن ها 
با اتاق در تماس و ارتباط بوده و از 
تجربه های اعضای اتاق و فعاالن 
بخش خصوصی ک��ه با این نهاد 
در تماس هستند کمک بگیرند. 
ب��ه گفت��ه وی، اتاق بازرگانی  به 
لحاظ ارتباطات با اتاق های دیگر 
کش��ورها و مراودات و نشست با 
تج��ار دیگر کش��ورها اطالعات 
حرف��ه ای و تخصص��ی مبتن��ی 
ب��ر واقعیت ه��ای روز دارد ک��ه 
می تواند رایزنان را همراهی کند. 
وی می گوی��د: ات��اق بازرگانی 
خواس��تار این است که دولت در 
انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی 
کارآمد از این نهاد که برآمده از 
بخش خصوصی اس��ت، مشورت 

بخواهد. 
عض��و هیات مدی��ره اتحادیه 

پوس��ت،  ص�ادرک�ن�ن��دگان 
بی��ان  ب��ا  و چ��رم  س��االمبور 
اینک��ه قاعدتا ای��ن رایزن ها باید 
کمک کنن��ده و هدایتگر تجار در 
بازارهای هدف باشند به »فرصت 
ام��روز« می گوید: به نظر من در 
ای��ن مورد تا ب��ه حال تخصصی 
و حرف��ه ای کاری انجام نش��ده 
اس��ت و اگ��ر کاری ه��م انجام 
شده بسیار محدود است. سعید 
شادکام بررسی بازارهای هدف، 
شناس��ایی  واردات،  ص��ادرات، 
تج��ارت  مه��م  مولفه ه��ای 
بین المللی و شناخت ظرفیت ها 
از  را  داخل��ی  اس��تعدادهای  و 
مهم ترین وظای��ف این رایزن ها 
عن��وان می کند و ادامه می دهد: 
راهنم��ای  واق��ع  رایزن ه��ا در 
بخش خصوصی هس��تند و غالبا 
بای��د اطالعات حرفه ای و واقعی 
داشته باشند تا بتوانند در اختیار 
بخش خصوص��ی ق��رار دهن��د. 
ب��ه گفت��ه وی، در ح��ال حاضر 
فع��االن بخش خصوصی به دلیل 
نب��ود این اطالعات تخصصی در 
دولت ناچارند خودشان برای این 

کارها وقت و هزینه بگذارند. 
می ده��د:  ادام��ه  ش��ادکام 
اتاق های  بخش خصوصی تجربه 
مش��ترک در کشورهای مختلف 
را دارد و ب��ه اعتق��اد من یکی از 
ظرفیت های��ی اس��ت که دولت 
ب��رای موفقی��ت هر چه بیش��تر 
و س��ریع تر رایزنان بازرگانی اش 
پیش��نهاد می شود از آنها کمک 

بگیرد. 

تجار با سابقه ایرانی 
مشاوران دولت 

فع��ال اقتص��ادی دیگری که 
بی��ش از دو ده��ه در تج��ارت 
خارج��ی فعالی��ت می کند نیز 
معتقد اس��ت رایزنان بازرگانی 
بای��د تخصصی تر عم��ل کنند. 
س��یروس کیان��ی که ب��ه گفته 
خ��ودش در مواجه��ه ب��ا موانع 
تجاری از رایزن بازرگانی و دیگر 
بخش های مرتبط دولتی در این 
حوزه کمک روش��ن و کارآمدی 
دریافت نکرده است به »فرصت 
ام��روز« می گوید: من اطالعات 
واقع��ی و دقیق را اغلب از تجار 

و بازرگانانی کس��ب می کنم که 
در ای��ن حوزه تجربه و س��ابقه 
 دارن��د و فکر می کنم دولت هم 
باید برای تربیت و به روز کردن 
رایزنانش از این فعاالن با سابقه 

مشورت بگیرد. 
ای��ن بازرگان ک��ه در چندین 
همای��ش تج��اری نیز ش��رکت 
ک��رده، معتق��د اس��ت در ای��ن 
همایش ه��ا که عموما س��ازمان 
توس��عه تج��ارت برگزار کنن��ده 
آن اس��ت اطالع��ات حرفه ای و 
تخصصی کمتر ارائه می ش��ود و 
با تجربه حضور دربازارهای هدف 

مطابقت ندارد. 
کیان��ی معتق��د اس��ت اگ��ر 
دول��ت از تجار با س��ابقه اش در 
دیگر کش��ورها مشورت و کمک 
نگیرد، پس از برداشتن تحریم ها 
نمی تواند مسیر موفقی در حوزه 
تج��ارت خارجی ط��ی کند و از 
فض��ای بین المللی بس��یار عقب 

خواهد ماند. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« 
و براس��اس اطالعات ارائه ش��ده 
از س��وی معاونت امور بازاریابی 
و تنظیم روابط س��ازمان توسعه 
تجارت، تاکنون افرادی به عنوان 
رای��زن در کش��ورهای ع��راق، 
لبنان، چین، آذربایجان، ونزوئال، 
ارمنستان، قزاقستان و پاکستان 
مس��تقر ش��ده اند و ب��ا توجه به 
هدف گذاری های انجام ش��ده در 
این زمینه و مصوبه دولت، تعداد 
رایزنان به 30 نفر افزایش خواهد 
یافت. وی تاکید کرده اس��ت که 
رویک��رد کیف��ی در انتخ��اب و 
اع��زام رایزنان اتخاذ ش��ده و در 
ای��ن زمینه آزمون ها و س��واالت 
متنوعی طراحی ش��ده و رایزنان 
طبق نتای��ج این آزمون ها مورد 

محک قرار می گیرند.
کس��انی  منتخ��ب  رایزن��ان 
هس��تند ک��ه به صورت نس��بی 
ازپ��س آزمون ه��ای مختلف از 
اقتصادی،  تحلیل ه��ای  قبی��ل 
س��واالت  بح��ران،  مدیری��ت 
اقتص��ادی و تس��لط ب��ه زب��ان 

انگلیسی بر آمده اند. 
براساس همین گزارش تونس، 
اندونزی، ویتنام، ایتالیا، روسیه، 
ترکمنستان، ازبکستان، اسپانیا، 
عم��ان، ع��راق، ک��ره جنوب��ی، 
ش��انگهای چین، نیجریه، کنیا و 
افغانس��تان کشورهای بعدی در 

برنامه پیش بینی شده اند. 

چند فعال بخش خصوصی از دولت خواستار شدند 

رایزنان بازرگانی حرفه ای 
و متخصص می خواهیم

بازرگانییادداشت

بیمه

کارب��ران نرم افزار ارتباطی وایبر 
ط��ی روزهای گذش��ته با کاهش 
ش��دید س��رعت این نرم اف��زار و 
اختالالت متعدد آن مواجه شدند.

به گزارش ایسنا، طی روزهای 
پایان��ی هفت��ه گذش��ته کاربران 
برخی شبکه های اجتماعی موبایل 
با کندی  نسبی مواجه شدند، اما 
این اختالالت در نرم افزاری مانند 
وایبر به نقطه اوج خود رس��یده و 

در نهایت شرایط به گونه ای پیش 
رفت که بس��یاری از کاربران این 
شبکه نه تنها در ارسال فایل های 
تصویری خود ناکام ماندند، بلکه 
برای انتش��ار متن ه��ای خود نیز 
ب��ه س��ختی افت��اده و در موارد 
متع��دد پ��س از تالش های چند 
باره و با س��اعت ها وقفه موفق به 
انجام این کار شدند.البته کندی 
و اخت��الل ش��بکه های ارتباطی 

موبایل موضوع جدیدی نیست و 
از زمان آغاز به کار این ش��بکه ها 
و گس��ترش آنها در میان کاربران 
ایرانی، چندین بار این اختالالت 
مش��اهده و رس��انه ای شده است 
ام��ا می ت��وان گفت حج��م این 
اختالالت و دای��ره فراگیری آنها 
به ش��دت تعطیالت هفته گذشته 
نبوده است. پیش از این از سوی 
مسئوالن وزارت ارتباطات معموال 

این گون��ه اعالم می ش��د که این 
کندی ه��ا برعهده خود ش��رکت 
ارائه کننده خدمات است و دولت 
در این موضوع نقش��ی نداش��ته 
اس��ت اما بررسی س��ایت رسمی 
وایبر نش��ان داد که طی روزهای 
اختاللی  نرم اف��زار  این  گذش��ته 
نداش��ته اس��ت. تاکنون شرکت 
کش��ور  زیرس��اخت  ارتباط��ات 
متول��ی دولتی بخش  به عن��وان 

زیرساخت توضیحی در این زمینه 
ارائه نکرده اس��ت، اما در پیگیری 
بیش��تر ای��ن موض��وع از وزارت 
محمدرضا فرنقی زاد ،   ارتباط��ات، 
مدی��رکل رواب��ط عموم��ی این 
وزارتخان��ه،  گف��ت: در ارتباط با 
دسترسی مشترکان به شبکه های 
اجتماعی موبایل، وزارت ارتباطات 
هیچ گون��ه تغیی��ر و محدودیتی 

اعمال نکرده است.

کندی و اختالل جدی در وایبر 

معاون رگوالتوری درباره گالیه اپراتورهای 
موبایل از کاهش درآمد اینترنت در پی کاهش 
تعرف��ه مص��رف آزاد اینترنت هم��راه، گفت: 
تعرف��ه مص��رف آزاد اینترنت تغییر نمی کند. 
پیش بین��ی این اس��ت که درآم��د دیتا ابتدا 

کاهش و سپس افزایش می یابد.
صادق عباسی شاهکوه در گفت وگو با فارس، 

در پاس��خ به این س��وال که اپراتورهای تلفن 
هم��راه از کاه��ش هزینه مصرف آزاد اینترنت 
رضای��ت ندارند، آیا درخواس��تی برای افزایش 
دوباره این تعرفه دریافت شده و احتمال تغییر 
ای��ن تعرف��ه وجود دارد، اظهار داش��ت: تعرفه 
مص��رف آزاد اینترنت هم��راه تغییر نمی کند، 

زیرا معتقدیم که این تعرفه عادالنه است.

 تعرفه مصرف آزاد اینترنت همراه افزایش نمی یابد

فضای مجازی

محمدعلی بدری
کارشناس ارشد حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی

مینوگله
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مس��کن  مالیات��ی  لوای��ح 
تاکن��ون ب��ا چندی��ن عنوان 
از جمل��ه مالیات ب��ر عایدی 
مس��کن و مالیات بر خانه های 
خالی به مجل��س رفت اما هر 
بار ب��ا رأی »نه« مواجه ش��د 
و به تصوی��ب و اعمال و اجرا 
نرس��ید اما این بار وزارت راه 
و شهرس��ازی س��ه تصمی��م 
را در درس��تور کار  مالیات��ی 
قرار  بهارستان نشین ها  و  خود 
داده است که البته موافقان و 
مخالفانی دارد. وضع مالیات بر 
اجاره بها از واحدهای مسکونی 
بیشتر از ۷۵ مترمربع، افزایش 
ن��رخ مالی��ات خریدوف��روش 
از  مالی��ات  اخ��ذ  و  مس��کن 
بس��از بفروش ها از تصمیمات 
مسکنی مس��ئوالن وزارت راه 
و شهرسازی اس��ت که راهی 
مجل��س ش��ده و منتظر اخذ 
نماین��دگان  از  نهای��ی  رأی 
اس��ت. ح��ال اینکه ع��ده ای 
معتقدند وض��ع مالیات باعث 
افزایش قیمت خانه می شود و 
مالیات  برخی ها هم مدعی اند 
نرخ را در بازار پایین می آورد. 
در این می��ان موضوعی که 
م��ورد توج��ه ق��رار می گیرد 
ح��ذف یک��ی از قدیمی ترین 
مطالب��ات دول��ت در ح��وزه 
مالی��ات یعن��ی اخ��ذ مالیات 
اس��ت.  خال��ی  خانه ه��ای  از 
سال هاس��ت ک��ه بح��ث اخذ 
مالی��ات ب��ر خانه ه��ای خالی 
در مجلس مورد بررس��ی قرار 
می گیرد اما با وجود خالهای 
جمل��ه  از  ف��راوان  مالیات��ی 
نامه های صوری  اج��اره  تهیه 
یا پرک��ردن خانه ه��ای خالی 
خود با اس��تفاده از اس��باب و 
احتمال  وس��ایل بالاس��تفاده 
فرار مالیاتی بسیار زیاد است. 
از س��ویی دیگر آمار ش��فافی 
از تع��داد خانه ه��ای خالی در 
کش��ور وجود ندارد و راه های 
شناس��ایی آن بعض��ا ناممکن 
و  راه  وزارت  ح��ال  اس��ت. 
شهرسازی با صرف نظر کردن 
از ورود به بح��ث اخذ مالیات 
از خانه ه��ای خالی، این س��ه 
سیاس��ت جدید را به مجلس 

پیشنهاد کرده است. 

 هرگونه مالیات باعث 
افزایش قیمت می شود 

ب��ه گفته غالمرضا س��المی 
مشاور وزیر راه وشهرسازی، در 
قانون جدید مالیات بر اجاره بها 
از واحدهای مس��کونی بیشتر 

از ۷۵ مترمرب��ع مالیات گرفته 
می شود که نرخ مالیات درآمد 
حاصل از اجاره بها مش��ابه نرخ 
مالیات بر درآمدهای معمول و 
کسب و کارهای متعارف است 
و نرخ بس��یار پایینی محسوب 
ارزش  باید  می شود. همچنین 
معام��الت مس��کن ب��ه رق��م  
»ارزش واقعی« نزدیک شود تا 
نرخ مالیات حاصل از معامالت 
مس��کن به عدد اثرگذاری در 
درآمدهای دولت تبدیل شود. 
در قانون جدید مالیاتی، بس��از 
بفروشی یک شغل محسوب و 
از فعاالن این حرفه مالیات اخذ 
می شود که سبب شناسنامه دار 
در  و  بس��از بفروش ها  ش��دن 
نتیجه هدفمند ش��دن فعالیت 

آنهاست. 
ای��ن  معتقدن��د  ع��ده ای 
و  راه  وزارت  اقدام��ات 
افزای��ش  باع��ث  شهرس��ازی 
قیم��ت خان��ه می ش��ود، این 
در حالی اس��ت که مهم ترین 
دستاورد وزیر راه و شهرسازی 
ثب��ات  مدیریت��ش  دوره  در 
قیمت در ب��ازار اس��ت. ایرج 
کانون سراسری  رییس  رهبر، 

با  در گفت وگ��و  انبوه س��ازان 
»فرصت ام��روز« در این باره 
با تاکید بر اینکه مالیات باعث 
افزای��ش نرخ نهایی مس��کن 
می ش��ود، گف��ت: در نهای��ت 
مصرف کننده نهایی که همان 
مشتری و متقاضی خرید خانه 
اس��ت، مالیات را می پردازد نه 

فروشنده و سازنده. 
وی ادامه داد: در ش��رایطی 
ک��ه دولت س��عی دارد، بدون 
افزایش قیم��ت و در نهایت با 
کمتری��ن افزایش ن��رخ، دوره 
رکود مس��کن را پش��ت س��ر 
بگ��ذارد با ای��ن تصمیم باعث 

افزایش قیمت ها می شود. 
رهب��ر با بیان اینکه در حال 
حاضر س��ازندگان ب��ا کمبود 
مواجه  تولید  ب��رای  نقدینگی 
هس��تند، گف��ت: افزایش نرخ 
وض��ع  و  معام��الت  مالی��ات 
مالی��ات برای س��ازندگان هر 
ک��دام به ط��ور جداگانه باعث 
افزای��ش نرخ نهایی مس��کن 
می ش��ود و دقیق��ا ب��ه همان 
نرخ  افزایش  درص��د  ان��دازه، 
مالیات، نرخ مس��کن در بازار 

افزایش می یابد. 

وی همچنی��ن در رابط��ه با 
وضع مالیات بر اجاره بها گفت: 
معتقدم درحالی که بیش��ترین 
تقاض��ا برای خانه ه��ای متراژ 
۷0 ت��ا 100 متر اس��ت وضع 
ای��ن خانه ها  ب��رای  مالی��ات 
سیاس��ت غلطی است و باعث 
می شود اقشار متوسط جامعه 
اجاره بهای بیشتری بپردازند. 

همچنین مه��رداد الهوتی، 
عضو کمیس��یون عم��ران در 
گفت وگو با »فرصت امروز« در 
این باره گفت: در این باره باید 
بررس��ی های دقیق تری انجام 
ش��ود و معتقدم سیاست های 
مالیاتی موضوع بس��یار مهمی 
است و در این مورد مستقیما 
اقتص��اد خان��وار را هدف قرار 

می دهد. 
براینک��ه  تاکی��د  ب��ا  وی 
از  مالی��ات  اخ��ذ  سیاس��ت 
خانه های خالی سیاست غلط 
و اشتباهی اس��ت، ادامه داد: 
در کش��ورمان تعریف درستی 
از خانه ه��ای خالی از س��کنه 
وج��ود ن��دارد و قرار نیس��ت 
تمام قوانین��ی که در خارج از 
کشور اعمال می شود و جواب 

می دهد در ایران هم با شرایط 
اجتماعی  و  اقتص��ادی  خاص 
جواب دهد. الهوتی افزود: در 
حال حاضر خانه سهم زیادی 
در سبد خانوار دارد و معتقدم 
در  باید  دولتی  سیاس��ت های 
جهتی باش��د که این سهم را 

کاهش دهد. 

مالیات دالل را حذف 
می کند 

درحال��ی  ع��ده ای که اغلب 
آنها از فعاالن حوزه ساختمان 
بازار مس��کن هستند وضع  و 
مالیات یا افزایش درصد آن را 
عامل گرانی در بازار می دانند، 
با اخذ  عده ای دیگر مدعی اند 
مالی��ات س��از و کار نظ��ارت 
ش��فاف تر  ب��ازار  و  جدی ت��ر 
می ش��ود و عوام��ل بازدارنده 
دولت��ی وارد ب��ازار می ش��وند 
و مالی��ات را ف��رد مس��ئول، 
فروشنده یا سازنده می پردازد 

و نه خریدار. 
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
قان��ون  بررس��ی های  هن��وز 
مالیات های مس��تقیم و الیحه 
نظام مالیاتی به پایان نرسیده 
اس��ت، گفت: احتمال تصویب 
مالیات های مس��کنی در سال 

94 بسیار زیاد است. 
وی در پاس��خ به این سوال 
که وض��ع مالی��ات و افزایش 
درصد چ��ه تأثی��ری در بازار 
می گ��ذارد، گف��ت: اوالً اگ��ر 
مالیاتی وضع ش��ود درصد آن 
آنقدری نیس��ت که معامالت 
و ن��رخ نهایی را تح��ت تأثیر 
بگ��ذارد و ثانیاً وض��ع مالیات 
تنه��ا برای اخذ وجه از فعاالن 
بازار نیست و می تواند نظارت 
دولت در بازار را افزایش دهد. 
وی ادام��ه داد: درصد هایی 
ک��ه در الیح��ه آم��ده اس��ت 
ض��رری را به ط��رف عرضه و 
تقاض��ا وارد نمی کند که بازار 
را تحت الش��عاع قرار دهد اما 
وضوع قوانی��ن مالیاتی و طی 
ای��ن مراحل قانونی، نظارت را 
افزایش می دهد که با افزایش 
شناسایی  واسطه گران  نظارت 
و از این طریق دس��ت دالالن 

از این بازار کوتاه می شود. 
نکو افزود: در این ش��رایط 
به ط��ور  عرض��ه  و  خری��د 
مس��تقیم انج��ام می ش��ود و 
اصطالحا دس��ت در این بازار 
بنابراین حذف  کم می ش��ود 
واس��طه ب��ه معن��ای کاهش 

قیمت است. 

موافقان و مخالفان سیاست های مالیاتی مسکن در سال 94 

مالیات خانه های خالی، مسکن را گران می کند؟ 
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حمل و نقلیادداشت

جابه جایی یک سوم بودجه توسط 
شهردار، چرا و چگونه؟

اصالحی��ه  فوریت��ی  دو  الیح��ه  »ب«  بن��د  در 
بودج��ه ش��هرداری ب��ه اس��تناد ب��ه مصوبه ش��ماره 
ش��ورای   1393/4/18 م��ورخ   160/1909/10003
ش��هر تهران، برای تس��ویه دیون اش��خاص حقیقی و 
حقوقی شامل تعهدات نقدی و غیرنقدی سنوات قبل 
پیمانکاران، تملک امالک تصرفی و آرای صادره محاکم 
قضایی تا س��قف مبلغ 2هزار و ۵00 میلیارد تومان از 
محل کاهش اعتبارات مازاد سایر ردیف های بودجه 93 

تامین اعتبار کند.
اش��کال این بند اینجاست که مصوبه ای که به آن 
اشاره شده است، صرفا برای سنوات قبل پیمانکاران 
ب��وده که به تایید اداره کل حسابرس��ی ش��هرداری 
تهران نیز رس��یده باش��د و ش��هرداری موظف بوده 
اس��ت که هر س��ه ماه یک بار گزارش عملکرد را به 
شورا ارسال کند که در طول سال 93 هیچ گزارشی 

از این بابت به شورا ارسال نشده است.
اما در بند »الف« عالوه بر س��نوات قبل پیمانکاران، 
تمل��ک امالک تصرفی و آرای محاکم قضایی نیز قیده 
ش��ده اس��ت، درحالی که در مصوبه ای که به آن اشاره 
شد، چنین مواردی وجود ندارد. اشکال دیگر این است 
که این مصوبه در تاریخ 1393/4/29 توسط فرمانداری 
م��ورد اعتراض قرار می گیرد و ش��ورا باید طبق قانون 
در مدت 10 روز به آن پاس��خ م��ی داد، یعنی حداکثر 
تا 1393/۵/21 باید پاس��خ ش��ورا به فرمانداری ارسال 
می شد که این اقدام در موعد مقرر صورت نگرفت. در 
مورد بند »ج« نیز اش��اره شده است در راستای اجرای 
تبصره پنجم بودجه س��ال 93 س��ازمان و شرکت های 
وابس��ته به شهرداری تهران و به منظور تامین کسری 
اعتب��ارات ردیف ه��ای بودج��ه مص��وب و م��ورد نیاز 
واحده��ای اجرایی از محل جابه جای��ی اعتبارات مازاد 
سایر ردیف های بودجه مصوب 93 تا سقف مبلغ 9هزار 

میلیارد تومان به شرح ذیل اقدام کند.
و در ش��رح ذیل این بن��د نیز 1۵ مورد ردیف های 
مختلف ذکر ش��ده اس��ت. درحالی ک��ه در تبصره ۵ 
مصوبه بودجه س��ال 93 صرفا س��ه مورد از این 1۵ 
موردی که در ذیل این بند ذکر ش��ده اس��ت، وجود 
دارد و 12 م��ورد آن خ��الف مندرج��ات تبصره ۵ 

بودجه سال 93 است، این نیز یک انحراف است.
اما اش��کال دیگری که می توان به بندهای »ب« و 
»ج« وارد کرد، این اس��ت که دقیقا مشخص نیست 
میزان منابع از کدام ردیف ها کسر و به کدام ردیف ها 
اضافه می ش��ود. البته ناگفته نماند در انتهای س��ال 
92 نیز از ردیف های متعلق به متروی تهران برخالف 
سیاس��ت های کالن و تاکید ش��ورای ش��هر تهران 
کاس��ته ش��د. اعتقاد ش��ورا تزریق منابع مترو است 
و در ای��ن راس��تا نیز مصوبه ای در ش��ورا به تصویب 
رس��ید که براس��اس آن حدود 400 میلیارد تومان 
ب��ه بودجه مترو تزریق ش��ود اما به اس��تناد یکی از 
مصوبات که مصوبه کلی بود دقیقا مشخص نبود که 
این بودجه از کجا کس��ر و به کجا اضافه خواهد شد 
اما در نهایت شهرداری تقریبا 400 میلیارد تومان از 
منابع تخصیص یافته مترو را صرف پیاده روس��ازی و 
س��ایر موارد کرد. در این دو بند نیز مشخص نیست 
این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد.

اشکال اصلی بودجه کجاست؟
اش��کال دیگر این اس��ت که با این دو فوریت عمال به 
ش��هرداری اجازه داده می ش��ود که ح��دود 30 درصد از 
بودجه سال 93 را جابه جا کند. معموال در اصالحیه بودجه 
انحراف��ات جزئی وجود دارد که بر اس��اس این انحرافات 
جزئی، مج��وز جابه جایی در بودجه صادر می ش��ود. در 
حقیقت اگر اصالحیه بودجه حدود 3 و حداکثر ۵ درصد 
از کل بودجه را شامل شود، مسیر منطقی و قابل قبولی را 
حوزه اجرایی طی کرده است، اما می بینیم که از مجموع 
1۵ هزار میلیارد تومانی بودجه س��ال 1393 شهرداری 
تهران، بر اس��اس یکی از بندهای مصوب بودجه، هزار و 
۵00 میلیارد تومان اجازه جابه جایی به شهردار داده شده و 
بر اساس بند »ب« این ماده واحده، 2 هزار و ۵00 میلیارد 
تومان و بر اس��اس بند »ج« این م��اده واحده نیز 9 هزار 
میلیارد تومان جابه جا شده است. بر این اساس در مجموع 
حدود ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب س��ال 93 
شهرداری تهران، قابلیت جابه جایی پیدا می کند؛ یعنی 

یک سوم بودجه قابلیت جابه جایی توسط شهردار را دارد.
چنین بودجه ریزی و نحوه عملکرد در بودجه غیر قابل 
پذیرش و از استانداردها خارج است، مگر اینکه در یک 
جمع بندی بتوانیم اش��اره کنیم در زمانی که بودجه با 
صدها ساعت کار کارشناسی به تصویب رسیده است، 
آقایان کتاب بودجه را در کشوی میز خود قرار داده اند 
و در عرص��ه عملیات هر آنچه را که مایل بودند، انجام 
داده اند و در نهایت در انتهای س��ال خروجی عملکرد 
خ��ود را از نظر ریالی ب��ا بودجه مصوب تطبیق کردند 
و می��زان انحرافات عملکرد خ��ود را از بودجه مصوب 
احصا و مش��خص کرده ان��د و آن را در قالب اصالحیه 
بودجه به صحن شورا ارسال کرده اند که این نحوه اجرا 
و عملیات در اصل توهین به ش��ورا و شعور نمایندگان 
عضو شورا و نیروی کارشناسی است که صدها ساعت 
وقت کارشناس��ی برای تدوین بودجه صرف کرده اند و 

این عملکرد شایسته نیست و غیر قابل قبول است.
اما نکته دیگر این است که تاریخ ارسال اصالحیه 20 
اس��فندماه است. وقتی اصالحیه در روزهای پایانی سال 
ارس��ال می شود عالوه بر اینکه شورا در وضعیت بحرانی 
قرار می گیرد، فرصت رسیدگی کارشناسی الیحه از شورا 
نیز گرفته می ش��ود، از س��ویی به دلی��ل آغاز تعطیالت 
نوروزی، زمان قانونی کمیته انطباق مصوبات ش��ورا در 
فرمانداری نیز قابل اس��تفاده نخواهد بود زیرا با ورود به 
تعطیالت این زمان از بین می رود و این کمیته نمی تواند 
بررسی های خود را در موعد قانونی به واسطه تعطیالت 
رسمی ارس��ال کند و این عمال سوءاستفاده از خألهای 
قانونی موجود تلقی می شود. در مجموع به نظر می رسد، 
رویه ای که شهردار تهران با حمایت های غیرقانونی رییس 
شورا در اجرای این تخلفات پیش گرفته است، پسندیده 
ش��ورا و نمایندگان شهر تهران نیست و امیدواریم روزی 

برسد که با تغییرات الزم شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.
منبع: سامانه خبری شورای اسالمی شهر تهران

کمبود نیروی انسانی دلیل کندی 
تردد کامیون ها در مرز بازرگان 

دبیر کل ش��ورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه 
گف��ت: ترکیه قرارداد مرز ب��ازرگان با ایران را نقض 
نکرده و مش��کالت پیش آمده در روزهای اخیر برای 
عبور و مرور کامیون ه��ای ایرانی و ترکیه در مرز به 

دلیل کمبود نیرو برای پلمب باک ماشین هاست. 
به گزارش ایسنا، سید جالل ابراهیمی درباره آخرین 
وضعیت مرز بازرگان و مشکالتی که مجددا برای عبور 
کامیون ه��ای ایرانی در مرز ب��ازرگان در روزهای اخیر 
پیش آمده اس��ت، اظهار ک��رد: یک مقام مطلع مرزی 
به من اطالع داده که از مرز بازرگان تا دانالو تریلرهای 
ایرانی ب��رای ورود به ترکیه ح��دود 2۵ کیلومترصف 
کشیده اند.  از طرف دیگر، کامیون های ترک هم برای 

ورود به ایران صف سه - چهار کیلومتری دارند. 
وی افزود: مس��ئوالن گمرگ اع��الم می کنند که 
روزانه 400 تریلر را از مرز رد می کنیم ولی مقامات 
در ام��ور حمل نقل و گمرکات ک��ه در محل حاضر 
هستند می گویند »اگر روزی 400 ماشین در اینجا 
ت��ردد کند دیگرصف��ی وجود نخواهد داش��ت و در 

نتیجه کم کاری نخواهیم داشت.«
دبیر کل ش��ورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه 
ادام��ه داد: هر کامی��ون برای ورود ب��ه مرزهای دو 
کش��ور باید باک آن پلمب شود که این اقدام حدود 
20 تا 30دقیقه زمان می برد.  در نتیجه هر س��اعت 
20 کامی��ون امکان عبور دارند و بقیه ماش��ین ها در 
ص��ف می مانند. ابراهیمی در پاس��خ ب��ه اینکه برای 
مش��کل پیش آمده چه راه حلی وجود دارد؟  گفت: 
یک��ی از ضرورت ها افزایش تعداد افرادی اس��ت که 
کار پلم��ب کامیون ها را انجام می دهند، چون با یک 
نفر ک��ه کار پلمب را انجام می ده��د، در این زمینه 
سامانی نخواهیم داشت و ضرورت دارد گمرک تعداد 
ای��ن افراد را زیاد کند و این کاری که صورت گرفته 
بهانه ای در اختیار ترک ها قرار می دهد تا مسیرشان 

را عوض کنند و از طریق گرجستان اقدام کنند. 
وی تاکی��د ک��رد: طبق اعالم دوط��رف اگر روزانه 
400کامی��ون وارد و 400 کامی��ون خ��ارج ش��ود، 
ماشینی در صف نمی ماند اما در حال حاضر از سوی 

هر دو طرف کم کاری وجود دارد. 
رییس ش��ورای بازرگانی ایران و ترکیه درباره اینکه 
آی��ا ترکیه قرارداد ب��ا ایران را در خص��وص رفت و آمد 
کامیون ه��ا در مرز بازرگان نقض کرده اس��ت یا خیر؟  
اظهار کرد: ترکیه قراردادی را که زمستان سال گذشته 
برای تس��هیل رفت وآمد کامیون ها با ایران بسته بود 
نقض نکرده، بلکه به دلیل پلمب باک  کامیون ها ورود 
به مرزها زمان برشده است،  چون طبق موافقت نامه ما 
پذیرفتیم که باید کامیون ها پلمب شوند؛  بنابراین باید 

پرسنل بیشتری برای این کار اضافه شود. 

»هما« تجدیدساختار 
و سپس واگذار می شود

مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی  
)هم��ا( از اصالح اساس��نامه این ش��رکت خبر داد و 
گفت: با توجه به فعالیت بیش از پنج دهه هواپیمایی 
هما در عرصه بین المللی، مقرر شد ساختار شرکت با 
توجه به زیرساخت قدیمی بازسازی و بعد از نوسازی 
و تجهی��ز ناوگان، ش��رایط برای واگذاری براس��اس 

الزامات مصوبه هیأت وزیران فراهم شود. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
فرهاد پرورش درباره آخرین وضعیت تدوین »الیحه 
دولتی ماندن ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی  
)هما(« گفت: با پیش��نهاد وزارت راه و شهرس��ازی 
مصوبه ای در آخرین جلس��ه هیات وزیران در س��ال 
گذش��ته و در 28 اس��فند 93 در م��ورد ش��رکت 
هواپیمایی هما به تصویب رسید.  در این مصوبه قید 
شده شرکت هما به دلیل بازسازی ساختاری فعال از 
لیس��ت واگذاری ها خارج شود.  براساس این مصوبه 
ع��الوه بر اینکه اساس��نامه ش��رکت هواپیمایی هما 
باید اصالح ش��ود، ش��خصیت حقوقی شرکت نیز به 
س��هامی عام تبدیل شود.  همچنین موسسه صندوق 
بازنشس��تگی کارکنان این شرکت که هزینه زیادی 
برای هواپیمایی هما در بر دارد س��اماندهی و تعیین 
تکلیف می شود و در نهایت بعد از سوددهی و فراهم 
ش��دن ش��رایط واگذاری، در جهت خصوصی سازی 
شرکت اقدام می ش��ود.  بنابراین شرکت هواپیمابی 
جمهوری اس��المی با ش��رایط مصوب��ه جدید هیات 
وزیران همچنان مش��مول اصل 44 قانون اساس��ی 
اس��ت. وی اف��زود: در همین رابط��ه الیحه ای تهیه 
ش��ده که پس از طی مراحل در دولت، برای تصویب 
به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه می شود. مدیرعامل 
ش��رکت هواپیمای��ی جمه��وری اس��المی از اصالح 
اساس��نامه ش��رکت هما خبر داد و گفت: البته این 
اساس��نامه هنوز به ثبت نرس��یده زیرا اساسنامه آن 
در گذشته توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رسیده و طبق نظر مسئوالن ذی ربط، ثبت اساسنامه 
نیازمند نظر مجلس اس��ت.  البت��ه فرآیند واگذاری 
هما یک بار از طرف س��ازمان خصوصی س��ازی انجام 
ش��ده اما در زمان عرضه به دلیل مش��کالت تحریم 
و همچنی��ن مش��کالت جنبی در فراخ��وان خریدار 
نداشت. وی گفت: با نظر مثبت وزیر راه و شهرسازی 
نس��بت به ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی  
)هم��ا( ب��ه عنوان ش��رکت حامل پرچ��م جمهوری 
اس��المی، براس��اس تحلیل ها و گزارش هایی که در 
این زمینه در وزارت راه و شهرس��ازی انجام شد و با 
توجه به فعالیت بیش از پنج دهه هواپیمایی هما در 
عرصه بین المللی مقرر ش��د ساختار شرکت با توجه 
به زیرس��اخت قدیمی بازس��ازی و بعد از نوسازی و 
تجهیز ناوگان ش��رایط واگذاری به بخش خصوصی 

براساس الزامات مصوبه هیأت وزیران فراهم شود.

نازیال مهدیانی 

آخرین وضعیت پرداخت وام بافت فرسوده

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درباره آخرین وضعیت پرداخت 
وام بافت فرسوده گفت: دولت تضمین کرده که 9 درصد از میزان تسهیالت و سود 

بافت فرسوده را پرداخت کند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، محمدس��عید ایزدی با یادآوری 
س��همیه بانک های عامل در اختصاص تس��هیالت بافت فرس��وده گفت: بعد از ابالغ 
مصوبه  بانک مرکزی به منظور اختصاص تسهیالت بافت فرسوده، بانک ملت با پنج 
هزار س��همیه، بانک ملی با 1۵ هزار س��همیه، بانک رفاه با 2۵۵0 س��همیه و بانک 
تجارت هم با پنج هزار سهمیه اعالم آمادگی کردند و سال گذشته در کل 2۷ هزار 

سهمیه اعالم شد. 
وی ضمن تأکید بر اینکه تس��هیالت فوق در ش��رایطی ابالغ ش��د که بانک ها در 
روزهای پایانی س��ال هیچ تس��هیالتی پرداخت نمی کردند، ادامه داد: این سهمیه ها 
در ش��رایطی اعالم شد که ما در سال گذشته شرایط بحرانی داشتیم و زمانی ابالغ 
تسهیالت به بانک ها رفت که عمال در دو ماه آخر سال تسهیالتی پرداخت نمی کنند. 
اختالف موجود در تعریف و تفسیر این وام باعث شد بانک ها وام تسهیالت را به این 
ش��کل پرداخت کنند. ایزدی با اشاره به سهم ش��هرها از میزان پرداخت تسهیالت 
بافت فرس��وده اظهار کرد: ۵0 میلیون تومان برای کالنش��هرها و 40 میلیون تومان 
برای ش��هرهای باالی 2۵0 هزار نفر در نظر گرفته ش��د و تردید نیست فقط بحث 
میزان س��ود و بهره این وام اس��ت که در بازه دو ساله و 10 ساله به صورت مشارکت 

مدنی و فروش اقساطی پیش بینی شده است. 
به گفته مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری ایران، سود دوره دو ساله 

2۷درصد و سود دوره مشارکت 10 ساله 22 درصد در نظر گرفته شده است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: دولت تضمین کرده 9 درصد از این میزان 
تسهیالت و سود را پرداخت کند. ما تا امروز تقریبا نزدیک به 1۵ هزار از این سهمیه 
را براساس مجموعه پرونده هایی که از گذشته منتظر دریافت وام بودند امتیازبندی 

و اولویت بندی و سپس به بانک های عامل معرفی کرده ایم. 
به گفته این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی، در بانک ملت عمده درخواست ها 

ارسال شده و هم اکنون برای اعطای وام در حال بررسی است. 

تامین زمین ۲۰ هزار مسکن اجتماعی در سال 94 

معاون امور مس��کن و س��اختمان وزیر راه ب��ا بیان اینکه در س��ال اول 20 هزار 
مس��کن اجتماعی برای گروه های هدف ساخته می شود، گفت: زمین مورد نیاز این 
واحدها تامین ش��ده و واحدهای طرح مس��کن اجتماعی هم استیجاری خواهد بود 

و هم ملکی. 
به گزارش تس��نیم، حام��د مظاهریان اظهار کرد: براس��اس برنامه س��االنه 
12۵ هزار مس��کن اجتماعی و در طول 6 س��ال ۷۵0 هزار مس��کن س��اخته 

می شود. 
وی با بیان اینکه با آغاز س��اخت مس��کن اجتماعی در س��ال اول 20 هزار 
واحد به نتیجه می رس��د، تصریح کرد: س��ال بعد میزان ساخت و ساز جبران 
می ش��ود، چرا که مقدمات ش��روع س��اخت مس��کن اجتماعی  )انتخاب زمین 

و. . .( زمان بر اس��ت. 
وی با بیان اینکه حداقل 20 هزار واحد در س��ال اول به نتیجه می رسد، در پاسخ 
به این پرس��ش که زمین مس��کن اجتماعی مشخص شده است، افزود: ممکن است 
پروس��ه تامین زمین زمان بر ش��ود، اما ب��ا این حال فکر می کنم 20 هزار مس��کن 

اجتماعی ساخته خواهد شد. 
معاون امور مسکن و ساختمان یادآور شد:  بهترین گروه های هدف قابل شناسایی 
توس��ط وزارت تعاون مش��خص می ش��ود و زمین مورد نیاز برای س��اخت مس��کن 

اجتماعی نیز از سوی وزارت راه تامین خواهد شد. 
مظاهریان در پاس��خ به این پرس��ش که مسکن اجتماعی ملکی است یا اجاره ای، 
گفت: مفهوم این مس��کن ها بیش��تر اس��تیجاری اس��ت، در طرح کلی هم ش��امل 

استیجاری است هم ملکی. 
وی با بیان اینکه مسکن اجتماعی ترکیبی از واحدهای استیجاری و ملکی است، 

افزود: واحدهای 20 هزار مسکن اجتماعی نیز ترکیبی از این دو خواهد بود. 
همچنین معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی با صدور بیانیه ای 
از ش��روع به کار دبیرخانه دائمی مس��ابقات معماری و شهرسازی خبر داد و گفت: 
این مس��ابقات باعث برانگیخته ش��دن ایده های ناب شده و موجب می شود بستری 

مناسب برای خلق بهترین ها فراهم شود.

رحمت اله حافظی
عضو شورای اسالمی شهر تهران 



پیشینه حضور محصوالت کشاورزی در بورس 
کاال ب�ه یک دهه قبل و به س�ال 83 می رس�د؛ 
یعنی زمانی که محمود حجتی، وزیر وقت جهاد 
کش�اورزی بود. عرض�ه محصوالت کش�اورزی 
در ب�ورس کاال همزم�ان ب�ا فل�زات و زودتر از 
پتروش�یمی آغاز ش�د اما به دالیل نامشخصی 
هنوز گشایشی در کار آن به وجود نیامده است. 
میلی�ارددالری   30 ح�دود  مال�ی  گ�ردش 

محصوالت کشاورزی در ایران می تواند به بورس 
کاالی کش�اورزی رونق بخش�د و شفافیت های 

الزم را درتجارت این کاالها ایجاد کند. 
ش�فافیت تجارت کاالهای کش�اورزی به ویژه 
نهاده های دامی اکنون چش�م اسفندیار وزارت 
جهاد کش�اورزی اس�ت و اگ�ر ای�ن وزارتخانه 
می خواهد بر آن صحه بگذارد چاره ای ندارد جز 
اینکه محص�والت کش�اورزی را آرام آرام وارد 

بورس کاال کند. 

عبدالمهدی بخشنده، معاون امور برنامه ریزی 
و اقتصادی وزیر جهاد کش�اورزی هفته گذشته 
از عرض�ه 700 هزار تن ذرت و 300 هزار تن جو 
تا 10 روز آینده روی تابلوی بورس کاال خبر داد. 
به گفته وی، این نخس�تین تجربه کشاورزان و 
همچنی�ن وزارت جهاد کش�اورزی برای عرضه 
محص�ول در بورس کاالس�ت و اب�راز امیدواری 
کرد که این طرح پایلوت، به موفقیت و توس�عه 

منجر شود. 

با گذشت 10 سال از حضور در بورس کاال

گام های اولیه شفاف سازی قیمت 
محصوالت کشاورزی برداشته شد

یکشنبه
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گزارش 2 

مشکل تولیدکننده های تخم مرغ 
حل می شود

اگر به خاطر داش��ته باشید، هفته گذشته گزارشی 
مبن��ی بر »شکس��ت قیم��ت تخم م��رغ« تهیه کرده 
بودی��م ک��ه در آن از کاه��ش قیم��ت ای��ن محصول 
در مرغداری ه��ا صحب��ت کردی��م. طبق گفته فعاالن 
ب��ازار و تولیدکنن��دگان، قیمت تخم مرغ ظرف کمتر 
از 20 روز ح��دود 1100توم��ان کاهش داش��ت. این 
در حال��ی ب��ود که براس��اس اعالم مس��ئوالن وزارت 
جهادکش��اورزی، ای��ن محصول بای��د بیش از دوبرابر 
ن��رخ فعل��ی از تولیدکننده ها خریداری ش��ود، اما در 
عمل چنین اتفاقی نمی افتد و تولیدکننده ها روزهای 

سختی را سپری می کنند. 
پیش از عید نوروز قرار بوده که مبلغ 50میلیاردتومان 
به صنعت طیور اختصاص یابد که نیمی از این مقدار، 
س��هم بازار تخم مرغ بود. اما بنا به دالیلی این اتفاق 
نیفتاد و این پول در تنظیم بازار پرتقال هزینه ش��د، 
ول��ی طب��ق مصاحب��ه ای که با مدی��رکل دفتر طیور 
وزارتخان��ه داش��تیم، معلوم ش��د که مبل��غ موردنظر 
دوباره توس��ط مس��ئوالن فراهم ش��ده و قرار اس��ت 
پ��س از ط��ی مراحل اداری ب��ه تولیدکنندگان بخش 
اختصاص یابد. حال خبرگزاری نسیم، خبری در این 
زمینه منتش��ر کرده که می تواند برای تولیدکننده ها 
نوید بخش باشد. زیرا اگر روال بازار به شکلی که گفته 
شد ادامه می یافت، ممکن بود کاهش قیمت تخم مرغ 
در هفته جاری، تمام صنعت را با معضل بزرگ کمبود 

نقدینگی مواجه کند. 
بر این اساس، مدیرکل دفتر طیور وزارت کشاورزی 
گفت: شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری اتحادیه 
میهن به صورت گردشی تخم مرغ مازاد را خریداری 
و ذخیره س��ازی می کن��د تا از کاه��ش قیمت و زیان 

تولیدکنندگان جلوگیری شود. 
حبی��ب امینی با اش��اره به اینک��ه قیمت تخم مرغ 
در ماه ه��ای گرم س��ال به عل��ت کاهش تقاضا پایین 
می آی��د، افزود: براس��اس ابالغیه س��تاد تنظیم بازار 
و مصوبات جلس��ه روز پنجش��نبه ب��ا تولید کنندگان 
تخم مرغ، قرار ش��د ش��رکت پش��تیبانی امور دام با 
همکاری اتحادیه میهن به صورت گردش��ی تخم مرغ 
م��ازاد را خری��داری و ذخیره س��ازی کند تا از کاهش 
قیم��ت و زی��ان تولید کنندگان جلوگیری ش��ود. وی 
گفت: بخش��ی از تخم مرغ خریداری ش��ده به صورت 
پاستوریزه و مایع در سردخانه ها نگهداری خواهد شد. 
مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی افزود: در 
جلس��ه27 فروردین همچنین مقرر ش��د گله های پیر 
مرغ تخم گذار از چرخه تولید حذف ش��وند و ش��رکت 

پشتیبانی امور دام این مرغ ها را خریداری کند. 

عرضه 12میلیارد تومان نهاده به تولیدکنندگان
امینی گفت: حدود 12 میلیارد تومان نهاده کنجاله 
س��ویا و ذرت نیز با همکاری ش��رکت پشتیبانی امور 
دام از طریق اتحادیه میهن به ازای دریافت گوش��ت 
م��رغ گله های حذف ش��ده ب��ه تولیدکنندگان عرضه 

خواهد شد. 
وی افزود: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
س��ردخانه ویژه ای را برای نگهداری گوشت مرغ های 
تخم گذار در اختیار ش��رکت پش��تیبانی امور دام قرار 
داده است. مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: از آنجا که براس��اس دس��تور وزارت بهداش��ت 
و درم��ان، تولی��د و مصرف خمیر مرغ، ممنوع اس��ت 
بنابرای��ن گله ه��ای پی��ر مرغ تخم گذار روی دس��ت 
تولید کنن��دگان تخ��م مرغ مانده بود که وزارت جهاد 
کش��اورزی برای جلوگیری از زیان تولید کنندگان و 
آس��یب به این صنعت، طرح خرید این گله ها را آغاز 
کرد. امینی افزود: گوشت این مرغ ها زیر نظر سازمان 
دامپزشکی و وزارت بهداشت و درمان برای نخستین 
بار به صورت کنسرو در انجمن علمی تخم مرغ کشور 
تولید و عرضه خواهد شد. وی گفت: بخشی از گوشت 
گله های مرغ تخم گذار برای مصرف در اختیار صنایع 

تبدیلی و تکمیلی قرار می گیرد. 

 خطر جدی ورود دام زنده 
از مرزهای شرقی کشور

رییس س��ازمان دامپزشکی کشور گفت: ورود دام 
زنده از مرزهای شرقی خطرجدی برای کشور است. 
به گزارش ایس��نا، مهدی خلج در نشست بررسی 
مس��ائل دامپزش��کی بش��رویه اظهار کرد: شاخص 
توسعه هر کش��وری سالمت است که در دین مبین 
اس��الم نی��ز تایید ش��ده و کش��تارگاه ها در زنجیره 
س��المت جامعه بس��یار حائز اهمیت بوده و شاخص 

پیشرفت و بنگاه اقتصادی محسوب می شود. 
خلج با اشاره به اهمیت رونق کشاورزی و دامداری 
سالم بیان کرد: برای ایجاد پویایی در عرصه اقتصادی 
نیاز اس��ت در حوزه ص��ادرات غیر نفتی تالش کرد و 
برای راه یافتن تولیدات در بازارهای کشورهای دیگر 

باید شاخصه های سالمت رعایت شود. 
رییس سازمان دامپزشکی کشور بر تداوم آموزش های 
حوزه های بهداش��ت دامی تاکید کرد و گفت: یکی از 
مس��ئولیت های خطیر وزارت جهاد کشاورزی آموزش 

تولید محصوالت سالم و بهداشتی است. 
وی ورود دام زنده به کش��ور از مرزهای ش��رقی 
را ی��ک مخاطره برای کش��ور برش��مرد و گفت: با 
ورود دام زن��ده از مرزهای ش��رقی مقابله خواهیم 
کرد و تعدادی نیز که وارد می ش��وند در قرنطینه 
نگهداری خواهند شد تا از انتقال بیماری های دام 

به انس��ان جلوگیری ش��ود. 

ابالغ برنامه های سازمان غذا و دارو 
درخصوص ایمنی غذا

معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران 
گفت: در س��ال 94 س��ازمان غذا و دارو درخصوص 
ایمنی غذا برنامه هایی را به دانشگاه ابالغ کرده است 
که از جمله این برنامه ها، تشدید نظارت بر واحدهای 
لبنی، گوشتی، آبلیمو و دیگر محصوالت غذایی است 

که در دستور کار دانشگاه قرار گرفت. 
دکت��ر مه��ران والیی در گفت وگ��و با پایگاه خبری 
س��ازمان غذا و دارو با بیان اینکه ش��عار بهداش��تی 
هفته س��المت امس��ال با عنوان»ایمنی غذا از مزرعه 
ت��ا بش��قاب« نامگذاری ش��ده اس��ت، اف��زود: عرضه 
مواد غذایی به طور فزاینده ای در حال افزایش است و 
بیش از پیش سیستم های ایمنی مواد غذایی را مورد 
توجه قرار می دهد. به همین دلیل س��ازمان بهداشت 
جهانی ش��عار خود را در س��ال 2015 ایمنی غذا از 

مزرعه تا بشقاب در نظر گرفته است. 
 وی اظهارکرد: براساس آمارهای ارائه شده در سال 
حدود 2 میلیون مرگ و میر ناشی از موادغذایی ناسالم 
صورت می گیرد که عمده این مرگ و میرها در مورد 

کودکان است. 
دکت��ر والی��ی ادامه داد: تقریبا بی��ش از 200 نوع 
بیم��اری که موج��ب مرگ ومیر به وی��ژه در کودکان 
می شود، ناشی از باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها 
ی��ا مواد ش��یمیایی اس��ت ک��ه در مواد غذایی ایجاد و 
موجب بیماری ها از اس��هال تا س��رطان می شوند که 
این تهدید جدیدی برای ایمنی مواد غذایی محسوب 

می شود. 

 نیرو های نظارتی
باید به 2 برابر افزایش یابند

 مدیر کل نظارت بر فرآورد ه های غذایی، آرایش��ی 
و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر لزوم 
بهره مندی از پتانس��یل های »ش��ورای عالی سالمت 
و امنی��ت غذای��ی« در خص��وص ع��دم وجود نیروی 
متخص��ص کاف��ی در حوزه نظارت ب��ر فرآورد ه های 

غذایی سخن گفت.
دکت��ر هدای��ت حس��ینی در گفت وگ��و ب��ا پایگاه 
اطالع رس��انی غذا و دارو، از تش��کیل »ش��ورای عالی 
س��المت و امنیت غذایی« متش��کل از تمام ذی نفعان 
و دس��ت اندر کاران حوزه س��المت خبر داد و گفت: با 
راهنمایی های مجلس ش��ورای اسالمی و قوانینی که 

تصویب کردند این مسئله میسر شد.
وی ادامه داد: مقرر ش��ده فعالیت های این ش��ورا 
مبنی بر رئوسی که در برنامه توسعه چهارم و پنجم 

نیز پیش بینی شده است، انجام شود.
دکتر حس��ینی با بیان اینکه در این صورت اجماع 
قدرتمندی به نفع سالمت شکل خواهد گرفت، عنوان 
کرد: پیرو آن سیاس��ت های کامل س��المت در گستره 
وسیعی عملیاتی خواهد شد و این پتانسیل قانونی و 
بسیار خوبی است که باید حداکثر بهره را از آن برد.
 وی ب��ه ناکاف��ی بودن نی��روی متخصص و تربیت 
ش��ده در ح��وزه نظ��ارت بر مواد غذای��ی برای کنترل 
فرآورد ه ه��ای غذایی در س��طح عرضه اش��اره کرد و 
گفت: در کل ستاد سازمان غذا و دارو و معاونت های 
غذا و داروی دانشگا ه های علوم پزشکی دانشگا ه های 
سراس��ر کش��ورتعداد این نیرو ها 850 نفر اس��ت که 
برای کل کشور واقعا تعداد زیادی به حساب نمی آید 

و حداقل به دو برابر باید افزایش یابد.

اعتبارات و نیروی انسانی 
معضل بزرگ دامپزشکی

معاون سازمان دامپزشکی کشور گفت: گرچه ایران 
از نظر س��المت و بهداش��ت محصوالت غذایی با منشأ 
دامی جایگاه مناس��بی در منطق��ه دارد اما اعتبارات 
و نیروی انس��انی کم، دو مش��کل اساس��ی در زمینه  
دامپزشکی کشور است که باید برای آن فکری کرد. 
مسعود هاشم زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در حوزه س��المت نقش و جایگاه دامپزش��کی بسیار 
کلیدی است چراکه تمام مواد غذایی با منشأ دامی و 
حیوانی در حیطه  اختیارات سازمان دامپزشکی است 
و در واقع دام واسطه ای است برای تامین محصوالت 
غذایی با منش��أ حیوانی برای انس��ان ها که می تواند 

منتقل کننده سالمت یا بیماری باشد. 
وی افزود: ایران از نظر توانمندی های تش��خیصی، 
علمی و اجرایی در حوزه دامپزشکی و تامین سالمت 
محصوالت غذایی با منش��أ دامی جایگاه مناس��بی در 
سطح منطقه دارد که قابل قبول است اما باید بیشتر 
از گذشته در این زمینه تالش کنیم تا وضعیت خوبی 
در حوزه س��المت محصوالت غذایی و کش��اورزی با 

منشأ دامی شاهد باشیم. 
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور 
ادامه داد: دو مش��کل اساس��ی در حوزه دامپزش��کی، 
اعتبارات و نیروی انس��انی کم اس��ت که می تواند در 
کن��ار س��اختار اجرایی ناق��ص در این حوزه معضالت 

بزرگی برای کشور به وجود آورد. 

خبـــر

در نشس��ت های خب��ری ک��ه 
برگزار می ش��ود، مس��ئوالن امور 
دام کش��ور بر این عقیده هستند 
ک��ه متاس��فانه فرهن��گ مصرف 
م��ردم در زمینه مرغ، تا حدودی 
درس��ت نیست و اغلب مشتریان 
ب��ه دنب��ال مرغ های با وزن باالی 
2کیلوگرم هس��تند، این در حالی 
اس��ت ک��ه طبق اس��تانداردهای 
جهان��ی، وزن ای��ده آل برای مرغ، 
بی��ن 1100 تا 1300گرم متغیر 
اس��ت. بنابراین مهم اس��ت که به 
دالیل بهداش��تی، ذائقه مردم به 

س��مت مصرف مرغ هایی 
ب��ا وزن پایین ت��ر ب��رود. 
البت��ه مزی��ت دیگری که 
می توان در صورت عملی 
ش��دن این طرح برشمرد 
ص��ادرات  راه  تس��هیل 
کش��ورهای  ب��ه  م��رغ 
خارجی اس��ت، زیرا طبق 
کشورهای  اس��تانداردها، 

واردکننده، مرغ س��ایز را ترجیح 
می دهد. 

در ای��ن زمینه مدیرکل تامین 
دام و فرآوری محصوالت دامی در 

گفت وگو با تس��نیم گفت: شرکت 
پش��تیبانی امور دام در راس��تای 
وظای��ف تنظیم بازاری خود مرغ 
را براس��اس اع��الم قیمت س��تاد 
تنظی��م بازار، خری��د تضمینی و 

ذخیره سازی می کند. 
اف��زود:  س��الی  رض��ا 
براس��اس ق��راردادی که 
ب��ا کش��تارگاه ها بس��ته 
ش��ده اس��ت، در فرآیند 
ذخیره س��ازی  و  عرض��ه 
مرغ منجم��د، مرغداران 
موظ��ف به قط��ع مصرف 
روز   10 آنتی بیوتیک ه��ا 
قب��ل از عرضه به بازار هس��تند و 
ای��ن مرغ به صورت س��ایز و وزن 
حداکث��ر یک کیلو و 800 گرمی 

از مرغدار خریداری می شود. 

مدی��رکل تامین دام و فرآوری 
داد:  ادام��ه  دام��ی  محص��والت 
ش��رکت پشتیبانی امور دام برای 
تنظی��م بازار و انتقال تولید مازاد 
مرغداران در سال جاری به دنبال 
ایج��اد واح��د ص��ادرات در این 

شرکت است. 
از  یک��ی  ک��رد:  تصری��ح  وی 
برنامه های��ی که در طوالنی مدت 
توسط این شرکت دنبال می شود، 
جلوگی��ری از عرضه مرغ خارج از 
س��ایز به بازار مصرف و انتقال آن 
به بازار مصرف مرغ صنعتی است. 

پایان عصر مرغ های چاق

مولود غالمی

دریچه 

دام

بورس کاالهای کشاورزی در 
زمان وزارت پیش��ین مهندس 
حجتی در س��ال 83 گشایش 
یافت. همان زمان اعالم ش��د 
ک��ه دو محص��ول ذرت، جو و 
چن��د محص��ول دیگ��ر روی 
تابل��وی بورس عرضه خواهند 
شد اما چنین نشد. شوربختانه 
در 10 س��ال گذش��ته وزرای 
پیش��ین  کش��اورزی  جه��اد 
مانن��د حجتی، توجه و اعتقاد 
ج��دی به این موضوع نش��ان 
ندادند. شاید ورود محصوالت 
کش��اورزی به بورس کاال تنها 
براساس ابالغیه برنامه توسعه 
از س��وی دولت بوده و وزرای 
جه��اد کش��اورزی تمایلی به 

اجرای آن نداش��ته اند. 
جه��اد  وزارت  مس��ئوالن 
کش��اورزی س��ه، چهار سالی 
اس��ت که از جایگزینی قیمت 
تضمینی محصوالت کشاورزی 
به جای خرید تضمینی س��خن 
می گوین��د ام��ا در عمل چنین 
ب��رای  بودج��ه ای  و  نیس��ت 
اج��رای آن اختصاص نمی یابد. 
یکی از برنامه های ارائه شده از 
س��وی حجتی به مجلس برای 
گرفتن رأی اعتماد، ساماندهی 
بازرگانی محصوالت کشاورزی 
و عرض��ه آنه��ا در ب��ورس کاال 
بود که به فراموش��ی س��پرده 
ش��د. همچنی��ن ترفنده��ای 
قانونی مانند اختصاص نیافتن 
بودجه و غیره نیز دلیل دیگری 
ب��رای س��اماندهی محصوالت 
کشاورزی در بورس کاالست. 

سیاس��ت گذاری ها  این گونه 
ناخوش��ایندی  تجربه ه��ای  و 
که از وزارت جهاد کش��اورزی 
در دوره ه��ای پیش��ین ب��ه جا 
مان��ده، س��ابقه و تجربه خوبی 
از حضور کاالهای کش��اورزی 
در ب��ورس نش��ان نمی ده��د 
و امی��د چندان��ی ب��ه اج��رای 
آن نم��ی رود. ب��ه بیان��ی دیگر 
وزارتخان��ه خودش مانع اصلی 
اجرای آن به حس��اب می آید و 

مس��ئوالن همچنان روش های 
سنتی را که نابسامانی در بازار 
محص��والت کش��اورزی ایجاد 

می کند بیشتر می پسندند. 
ای��ن  در  اصل��ی  مش��کل 
نابس��امانی ها ش��فاف نب��ودن 
معامالت در این بخش است. در 
تجارت محصوالت کش��اورزی 
رقم های کالن جابه جا می شود 
اما این معامالت از شفافیت در 
س��طوح واسطه گری برخوردار 
نیس��ت. تعج��ب می کنیم که 
چ��را کارمندان هن��وز حقوق 
نگرفته، بای��د مالیات بپردازند 
وزارت  و  مالی��ات  اداره  ام��ا 
جهاد کش��اورزی از محصوالت 
کشاورزی مالیات نمی گیرند و 
دست روی دست گذاشته اند! 

م��ن مخال��ف واردکنندگان 
بزرگ��ی که بخش��ی از امنیت 
تامی��ن  را  کش��ور  غذای��ی 
می کنند نیس��تم اما چرا برخی 
از آنها به اس��م تولیدکننده از 
زی��ر بار مالی��ات فرار می کنند. 
اگ��ر محص��والت کش��اورزی 
در ب��ورس کاال معامله ش��وند، 
ش��فافیت به وجود خواهد آمد. 
در ای��ن صورت بانک ها هم به 
تولیدکننده و هم به واردکننده 
تسهیالت نمی دهند و بسیاری 
از مس��ائل مال��ی دول��ت نیز از 
شفافیت الزم برخوردار خواهد 

شد. 
اقتص��اد  سیس��تم  وقت��ی 
این گونه ناقص باشد واردکننده 
هم چاره ای جز عمل کردن به 
آن ن��دارد. گ��ردش اقتصادی 
م��ا نادرس��ت اس��ت و بای��د 
اص��الح ش��ود. در این گردش 
مال��ی و اقتص��ادی نادرس��ت، 
واس��طه ها ه��م ب��دون اینکه 
گردش مالی شان شفاف باشد، 
و  می برن��د  کالن  س��ودهای 
کالهب��رداران هم به معامالت 

پنهانی شان ادامه می دهند. 
بورس، محل مناس��بی برای 
معامالت شفاف و آشکار است. 
شرکت بورس کاال سال ها روی 
کش��اورزی  کاالهای  ب��ورس 
مطالع��ه ک��رده و نتای��ج را به 
وزرای جهاد کشاورزی در سه 

دولت )حجتی، اس��کندری و 
ارائ��ه  خلیلی��ان و حجت��ی( 
داده اس��ت ام��ا هی��چ یک از 
وزرا روی خوش به آن نش��ان 
ندادن��د. اینک��ه اکنون معاون 
ام��ور برنامه ریزی و اقتصادی 
وزیر جهاد کشاورزی از عرضه 
دو محصول کش��اورزی )ذرت 
و ج��و( در ب��ورس کاال خب��ر 
می ده��د، ب��ه نظر من در حد 
شعار و مصاحبه است. هر گاه 
به عمل برسد باید امیدوار بود 
وگرنه مانند 10 سال پیش باز 
هم بورس کاالی کشاورزی در 
حد حرف و شعار باقی می ماند. 
البت��ه مطالعات و تجربه در 
کش��ورهای نفتخیز نشان داده 
ک��ه هرگاه درآمده��ای نفتی 
ب��ا مش��کل مواجه ش��ود و به 
اصط��الح کفگی��ر دولت ها به 
ت��ه دی��گ بخورد، ب��ه اجرای 
مالی  توس��عه ای  برنامه ه��ای 
محدودی��ت  می آورن��د.  روی 
مال��ی عامل��ی می ش��ود برای 
نفتخی��ز  دولت ه��ای  اینک��ه 
ب��ه دنبال اج��رای برنامه های 
توس��عه ای مال��ی و اقتصادی 
بروند. فکر می کنم در کش��ور 
ما اکن��ون این وضعیت حاکم 
اس��ت ک��ه باید به ف��ال نیک 

گرفت. 
عرض��ه 700 هزار تن ذرت 
روی تابلوی بورس کاال، حجم 
قابل توجهی نیس��ت و حدود 
20 درصد از تولید ذرت کشور 
را ش��امل می شود اما ایرادی 
ن��دارد و ب��رای گام نخس��ت 
مناس��ب است و سازوکار بازار 
را ش��فاف می کند. اگر وزارت 
جه��اد کش��اورزی این کار را 
عمل��ی کند، نام نیکی از خود 
در تاریخ کش��اورزی ایران به 
ج��ا خواهد گذاش��ت. باید به 
ای��ن نکته نیز اش��اره کرد که 
هرجا منافع اقتصادی باش��د، 
دالل بازی و واس��طه گری نیز 
ش��کل می گی��رد ام��ا حج��م 
آن بس��یار کمت��ر خواهد بود. 
امیدواریم وزارت کش��اورزی 
از تجرب��ه وزارت صنع��ت در 

بورس فلزات اس��تفاده کند. 

برگ زرین عرضه محصوالت کشاورزی در بورس 

ب��ا توجه به قان��ون افزایش 
اتفاق��ات س��ال  و  به��ره وری 
گذش��ته که در خرید تضمینی 
کش��اورزی  محصوالت  برخی 
رخ داد و قیمت بازار از قیمت 
محص��والت فاصل��ه گرف��ت، 
قرار ش��د دولت در قالب ماده 
33 قان��ون افزایش بهره وری ، 
قیم��ت تضمین��ی محصوالت 
کش��اورزی را جایگزین خرید 
تضمینی کن��د. ب��ه این ترتیب 
جهان��ی  و  داخل��ی  قیم��ت 
پایین تر  کشاورزی  محصوالت 
از قیم��ت تضمین��ی که دولت 
تعیین می کند، باشد. براساس 
این قانون، هر کسی که بخواهد 
یاران��ه تولید دریافت کند، باید 
محص��والت خ��ود را در بورس 
کاال بفروش��د تا از حمایت های 
یارانه ای دولت برخوردار شود. 
ما نسبت به اجرای این قانون 
خوش��بین هستیم. از سال 89 
طب��ق قانون افزایش بهره وری 
در تولید، ق��رار بود نهاده های 
وارداتی از طریق بورس معامله 
ش��وند اما چنین نش��د. برخی 
موان��ع مانند تخصیص نیافتن 
بودجه از س��وی دولت موجب 
ش��د تا پنج س��ال تنها منتظر 

اجرای این قانون باشیم. 
خوشبختانه در ردیف بودجه 
امس��ال، مبلغی ب��رای قیمت 
تضمین��ی برخ��ی محصوالت 
کش��اورزی اختص��اص یافت و 
وزارت جه��اد کش��اورزی در 
ط��رح پایلوت قرار اس��ت ابتدا 
دو محص��ول ذرت خوزس��تان 
و جوی کرمانش��اه را در تابلوی 
ب��ورس کاال عرض��ه کن��د. اگر 
ای��ن طرح پایل��وت با موفقیت 
اجرا ش��ود از س��ال آینده سایر 
محصوالت کشاورزی که توسط 
دولت خرید تضمینی می شوند 
وارد بورس کاال خواهند شد. ما 
خوشحال هستیم که پس از پنج 
سال انتظار، سرانجام قانون اجرا 
می شود و بازرگانی محصوالت 

کشاورزی سامان می یابد. ورود 
و عرضه محصوالت کش��اورزی 
در تابل��وی ب��ورس کاال تاثی��ر 
بس��یار مثبتی بر دولت و بازار 
ای��ن محصوالت می گ��ذارد. از 
یک س��و از هزینه ه��ای دولت 
ب��رای جم��ع آوری، انبارداری، 
توزی��ع، جابه جای��ی و ف��روش 
محصوالت کش��اورزی کاسته 
می ش��ود. یعنی مصرف کننده 
نهای��ی هزینه های حمل و نقل، 
انب��ارداری و غیره را می پردازد. 
از س��وی دیگ��ر، کاالهایی که 
وارد ب��ورس می ش��وند، دارای 
اس��تانداردها و کیفی��ت الزم 
هستند. در خرید تضمینی هر 
کاالیی را که به دولت می دادند، 
بای��د خریداری می ش��د و در 
برخ��ی محص��والت گاه��ی تا 
20 درص��د ناخالص��ی وج��ود 
داشت. هزینه های جمع آوری، 
انب��ارداری و جابه جایی نیز بر 
عه��ده دول��ت ب��ود. همچنین 
گاه��ی در پرداخت ها تاخیر به 
وج��ود می آید و کش��اورزان تا 
ماه ها باید منتظر دریافت پول 

فروش محصول خود باشند. 
در ب��ورس ای��ن مش��کل هم 
پیش نمی آید و کشاورزان تا 72 
ساعت پس از فروش محصول به 
کارگ��زار، مبلغ اصلی را دریافت 
می کنن��د و مابه التف��اوت آن را 
15 روز بع��د از انج��ام معامالت 
می گیرن��د. در مجموع این طرح 
خوبی است و می توان به آن طرح 
ملی هم گفت. این طرح حاصل 
کار کارشناسی 20 کارشناس و 
35 جلس��ه سه ساعته است. در 
این طرح حتی برای کشاورزانی 
ک��ه تولی��د کمت��ری دارند نیز 
پیش بینی هایی شده است و در 
برخی محصوالت مانند دانه های 
روغنی، کش��اورز می تواند تا یک 
ت��ن محصول خ��ود را نیز روی 
تابل��وی بورس عرضه کند. البته 
در س��ایر محص��والت که تولید 
کمتر اس��ت کشاورزان از طریق 
تش��کل ها یا به صورت تجمیعی 
می توانند محصوالت ش��ان را در 

بورس به فروش برسانند. 

تاثیر مثبت بورس بر تجارت نابسامان 
محصوالت کشاورزی

بهزاد محمودی
کارشناس بورس و عضو هیات مدیره 
بورس پیشگامان بهپرور

حسن رضایی پور
مدیرعامل شرکت کارگزاری 
اقتصاد بیدار



رییس جمهور گفت: نیروهای مس��لح ایران در س��ایه 
خودب��اوری، خوداتکای��ی و نوآوری ام��روز بزرگ ترین 
نیروی مقتدر مس��لح در منطقه هس��تند اما هدف این 
نیرو صلح و امنیت اس��ت نه تجاوز و حمله به مظلومان 
و ک��ودکان. حجت االس��ام  والمس��لمین روحانی طی 
س��خنانی در مراس��م روز ارت��ش جمهوری اس��امی 
ایران، گفت: نیروهای مس��لح ما همواره در پی دفاع از 
مظلومین هس��تند. ارتش جمهوری اسامی صلح خواه 
در منطقه اس��ت. دیگران از ارتش جمهوری اس��امی 
ایران بیاموزند، دنبال فتنه نباش��ند و به کودکان و زنان 

و پیران در یمن حمله نکنند.
وی با بیان اینکه حمله به مردم مظلوم ننگ دو جهان 
را برای متجاوزان به هم��راه می آورد، گفت: چرا از این 
فرصت که نیروهای مس��لح ما ایجاد کرده اند اس��تفاده 
نمی کنند؟ کمک های مالی و نظامی به تروریست ها در 
سوریه به چه معناست؟ حمله به یمن به چه معناست؟ 
دنبال چه هدفی هس��تید؟ آیا حمل��ه به کودکان برای 
ش��ما اقتدار می آورد؟ ش��ما بذر کین��ه را در دل مردم 

منطقه نشاندید و پاسخ آن را دیر یا زود خواهید دید.
وی با بیان اینکه هدف نیروهای مسلح برقراری صلح 
و امنیت در منطقه اس��ت، گفت: ارتش اس��توار، سپاه 

پایدار و بسیج قهرمان همه در خط پیروی از فرماندهی 
معظم کل قوا هستند.

روحانی ب��ا بیان اینکه ما تابع قانون هس��تیم، اظهار 
کرد: اینکه در موضوع فناوری صلح آمیز هس��ته ای راه 
مذاکره را انتخاب کردیم خواستیم نشان دهیم که هیچ 
مش��کلی در جهان نیست که پای میز مذاکره و منطق 
حل نشود. ما به همه مقررات بین المللی برای صلح آمیز 
بودن و اعتم��اد جهانی پایبندیم اما ملت بزرگ ما اهل 
تجاوز نیس��ت و هیچ گاه تج��اوزی را نخواهد پذیرفت. 
رییس جمهور با اش��اره به نام گذاری س��ال به نام دولت 
و مل��ت، همدلی و همزبانی، گفت: نیروهای مس��لح ما 
همواره هم��گام با ملت و دولت بودند و امس��ال ظهور 
و بروز این همدلی و همزبانی بیش��تر خواهد بود. هدف 
دالوران، امیران، س��رداران نظامی و دفاعی با سرداران 
دیپلماسی ما یک چیز است و آن صلح و امنیت، اقتدار 
مشروع، دفاع از منافع ملی و کمک به مظلومان منطقه 

و جهان است.
به گزارش ایس��نا، رییس جمهور در ابتدای س��خنان 
خود، گفت:  روز ارتش جمهوری اس��امی روز پاسداری 
از امیران، پاس��داران، س��ربازان و همه نیروهای مسلح 
جمهوری اس��امی ایران و دلی��ران در نیروی زمینی، 

هوای��ی، دریایی و ق��رارگاه پدافند هوای��ی و همچنین 
روز احترام به همه ایثارگ��ران به ویژه ایثارگران ارتش 
جمه��وری اس��امی اس��ت. ای��ن روز را ب��ه همه ملت 
ای��ران، فرماندهی معظم کل قوا و خانواده های ش��هدا، 
جانبازان و ایثارگران ارتش، س��پاه، نیروهای انتظامی و 
بس��یج قهرمان تبریک و تهنی��ت عرض می کنم. ارتش 
جمهوری اس��امی ایران روزهای آغ��از پیروزی انقاب 
تا امروز در هم��ه صحنه های مهم پیوند خود را با ملت 
و فداکاری خود را در برابر ارزش های بزرگ انس��انیت، 

ایرانیت و جمهوریت به خوبی نشان داده است.
روحان��ی با بیان اینکه ارتش تنه��ا مظهر اقتدار ملی 
نیس��ت، گف��ت: ارتش مظه��ر نظم، انضب��اط، مدنیت، 
سامت اداری، سامت اقتصادی، فراجناحی و فراحزبی 
بودن، اس��امی و دینی بودن است. هر مقدار نیروهای 
مسلح از گروه و حزب فاصله بگیرند در قلب مردم بهتر 
ج��ای می گیرند و این امر اعتماد مل��ت را به نیروهای 
مسلح بیشتر و بیشتر خواهد کرد. رییس جمهور با بیان 
اینکه دکترین ما دکترین نظامی و جنگ نیست، گفت: 
دکترین ما دکترین نظامی و دفاعی اس��ت و استراتژی 
ما همواره اس��تراتژی بازدارندگی و فعال است؛ بازداری 

برای برقراری صلح و امنیت در کشور و منطقه.

جولی بیش��اپ، وزیر خارجه استرالیا برای نخستین بار 
جه��ت رایزن��ی در م��ورد پناهجویان ایرانی، گس��ترش 
مناسبات و همکاری برای مبارزه با داعش به ایران آمد. 
به گزارش س��یدنی مورنینگ هرالد، برای نخس��تین بار 
طی یک ده��ه اخیر، یک مقام بلندپایه دولت اس��ترالیا 
به ایران س��فر کرد. بر این اساس »جولی بیشاپ« وزیر 
خارجه این کش��ور اوایل بامداد ش��نبه وارد تهران شد و 

مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفت.
هدف از سفر این مقام استرالیایی به ایران که به دعوت 
»محمد جواد ظریف« همت��ای ایرانی وی انجام گرفته، 
پیگیری مس��ئله پناهجویان ایرانی و گسترش روابط دو 
جانبه عنوان شده است. بیش��اپ در این سفر همچنین 
ب��ه رایزنی با مقامات ایران در خصوص راه های همکاری 

برای مقابله با گروه تروریستی داعش 
خواهد پرداخت.

بر همین اس��اس نی��ز محمدجواد 
ظریف و جولی بیشاپ وزیران خارجه 
ای��ران و اس��ترالیا پ��س از دی��دار با 
یکدیگر در کنفرانس خبری مشترک 
به س��واالت خبرنگاران پاسخ گفتند. 
ظریف در این نشس��ت خبری گفت: 
امی��دوارم تبادل نظره��ا و همکاری ها 
در زمینه های مختلف از جمله بهبود 

وضعیت پناهجویان ایرانی در استرالیا ادامه یابد. افزایش 
تعامل دو کشور، مسئله حقوق بشر و موضوع پناهجویان 
و نیز مس��ائل منطقه از جمله مقابله با گروه تروریستی 
داعش مس��ائلی بود که در مذاکرات ام��روز مورد بحث 

قرار گرفت.
ظریف یکی از نگرانی های مش��ترک ایران و اس��ترالیا 
را موضوع سوء اس��تفاده گروه ه��ای غیرقانونی از تجارت 
انس��ان و سوء استفاده از شهروندان ایرانی برای انتقال به 
اس��ترالیا و نیز نحوه برخورد با آنها دانس��ت و افزود: در 
مذاکرات دیروز قرار شد گفت وگوهای کنسولی میان دو 
کشور ادامه یابد تا مشکات و معضاتی که در این زمینه 
وجود دارد مورد بحث و بررس��ی و حل و فصل قرار گیرد. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان با اشاره به اهمیت مقابله با 

گروه های تروریستی در منطقه به ویژه در عراق، تصریح 
کرد: ما در این خصوص نیز نگرانی های مش��ترک داریم 
و خانم بیش��اپ با توجه به حضور تعداد قابل توجهی از 
شهروندان استرالیایی و اروپایی و غربی در میان اعضای 
داع��ش این نگرانی را مطرح کردند. مبارزه با داعش باید 
توسط دولت عراق صورت گیرد و مبنا همکاری با دولت 
عراق باش��د. هر کاری که ای��ران در عراق انجام می دهد 
ب��ا هماهنگی با دولت عراق اس��ت. ما معتقد به حمایت 
بین المللی از دولت عراق هس��تیم و نباید در این رابطه 

گزینشی برخورد کنیم.
به گزارش ایرنا وزیر امور خارجه کش��ورمان در پاسخ 
ب��ه اینکه مقامات آمریکایی در روزه��ای اخیر همچنان 
ب��ر گزینه نظام��ی روی میز تاکید دارند، ب��ا بیان اینکه 
ترک عادت موجب مرض است، گفت: 
من هم��واره گفته ام که گزینه نظامی 
علیه ایران کارایی ندارد و بهتر اس��ت 
این حرف ه��ا را نزنند البت��ه معتقدم 
ای��ن گزین��ه اص��ا روی می��ز وجود 
ندارد. مذاکره بهترین راهی اس��ت که 
می ت��وان از آن به یک نتیجه مطلوب 
رس��ید و بر اساس احترام متقابل حق 
ایران در استفاده از فناوری صلح آمیز 

به رسمیت شناخته شود.

تلویزی��ون ب��ا پخش آنونس های س��ریال 
»شمعدونی« س��روش صحت، از جایگزینی 
این مجموعه با س��ریال طنز »در حاش��یه« 
خبر می دهد و با این جایگزینی، مجموعه »در 
حاشیه« مهران مدیری زودتر از موعد رسمی 
اعام شده به پایان می رسد. به گزارش ایسنا ، 
هر چند شبکه 3 تاکنون خبری رسمی مبنی 
بر پایان سریال »در حاشیه« آن هم زودتر از 
موعد مقرر اعام نکرده است اما تبلیغ سریال 
جدید »شمعدونی«، از پایان زودهنگام سریال 

مدیری خبر می دهد.
ب��ه نظر می رس��د انتقادهای پزش��کان 

و در پ��ی آنها وکا، مدی��ران تلویزیون را 
س��رانجام مجاب کرده است که نسبت به 
پایان دادن قسمت های این سریال آن هم 
زودت��ر از موعد معین تصمیم بگیرند. این 
در حال��ی اس��ت که پی��ش از آغاز پخش 
س��ریال »در حاشیه« که در بدو امر »اتاق 
عمل« نام داشت، نقطه نظرات پیشنهادی 
وزارت بهداشت و سامت، سازندگان این 
مجموع��ه را به توقف مقطعی و در پی آن 
تغییر فیلم نامه وا داشت اما تغییر فیلم نامه 
هم در نهایت راهگشا نبود تا پس از پخش 
سریال مهران مدیری، انتقادها آغاز شده و 

دامنه آن حتی به وکا کشیده شود.
اعتراض  پزشکان پس از پخش قسمت های 
ابتدای��ی، همچنی��ن ب��ا واکنش از س��وی 
سازندگان سریال »درحاش��یه« همراه بود 
که بخش های مربوط به تخلفات بیمارستانی 
برای پایان دادن به حاشیه ها از قسمت 30 
حذف می ش��ود و در فاز جدی��د نیز از این 
بخش ها خبری نیست. اما حتی این خبر هم 
در نهایت تاثی��ر چندانی بر روند اعتراض ها 
باقی نگذاش��ت. مجموعه »ش��معدونی« به 
کارگردان��ی س��روش صحت قرار اس��ت از 
شنبه - پنجم اردیبهشت ماه - پخش خود 

را به شکل هر شبی آغاز کند. این مجموعه 
داستان دو خانواده است که عطا و هوشنگ 
سرپرستی آن را برعهده دارند. عطا فرزندی 
دارد که برای او بسیار عزیز و دوست داشتنی 
اس��ت اما او کودکی کنجکاو اس��ت و بنیان 
قص��ه هم بر درگی��ری عطا ب��ا فرزند خود 
 استوار است. طبق اعام شبکه 3 مجموعه 
»در حاش��یه« قرار اس��ت فاز جدید خود 
را پس از ای��ام رمضان و با پایان مجموعه 
»ش��معدونی« آغ��از کن��د. پای��ان پخش 
 مجموع��ه طنز »در حاش��یه« پنجش��نبه 

- سوم اردیبهشت ماه - خواهد بود.

رییس جمهور افغانس��تان ف��ردا در راس یک 
هیات عالی رتبه وارد تهران می شود. سفر دو روزه 
محمد اشرف غنی در حالی صورت می گیرد که 
چند ماه گذش��ته محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کش��ورمان پیام دعوت رییس جمهوری 
اسامی ایران را در سفری که به کابل داشت به 
او اباغ کرد. در جریان این س��فر محمد محقق 
معاون دوم رییس اجرایی��ه، صاح الدین ربانی 
وزیر ام��ور خارجه، محمد حنیف اتمر مش��اور 
امنیت ملی رییس جمهور، اکلیل حکیمی وزیر 

دارایی )مالیه(، داوود ش��اه صب��ا وزیر معادن و 
پترولیم و سیدحس��ین عالمی بلخی وزیر امور 
مهاج��ران و عودت کنن��دگان و جمعی دیگر از 
مقام��ات دولتی افغانس��تان، رییس جمهور این 
کش��ور را همراهی می کنند. قرار اس��ت اشرف 
غن��ی و هیات عالی رتبه هم��راه وی در جریان 
این سفر دو روزه با مقامات عالی رتبه جمهوری 
اس��امی ایران پیرامون راه های توسعه و تقویت 
همکاری های دو جانبه و نیز تحوالت منطقه ای 
و بین المللی گفت و گو و تبادل نظر داشته باشند.

طنزسروشصحتجایگزینمیشود

پایانزودهنگام»درحاشیه«مهرانمدیری؟

محورهایاصلیگفتوگویایرانواسترالیا

رایزنیدربارهپناهجویانوداعش

رییسجمهوریافغانستانبهایرانمیآید

س��ایت یمنی »وفاق پرس« به نقل از یک مقام مسئول 
ارش��د یمنی فاش کرد که س��امانه پدافن��د هوایی صنعا 
به ویژه س��امانه موش��ک های ض��د هواپیم��ا از کار افتاده 
اس��ت. این منبع آگاه تاکید کرد »عبدربه منصور هادی« 
رییس جمهور مس��تعفی که به عربس��تان گریخته است، 
مدت ها قبل در چارچوب عملیاتی تحت عنوان بازس��ازی 
س��اختار نیروهای مسلح، موش��ک های ضد هوایی اطراف 

شهر را از کار انداخت و برخی را نیز نابود کرد. 

ای��ن منبع اف��زود: کارشناس��ان اردنی به بهان��ه اینکه 
این س��امانه خطری برای زندگی منصور هادی محس��وب 
می ش��ود در این عملیات به وی کمک کرده اند. از س��وی 
دیگر، منابع نظامی گفتند که دو موش��ک کروز آمریکایی 
جمعه ش��ب، جنوب صنعا را هدف ق��رار دادند. این منابع 
گفتن��د ک��ه یک��ی از این موش��ک ها که توس��ط یک ناو 
آمریکایی شلیک شد، به منطقه فج عطان و اردوگاه الحفا 

اصابت کرده است. 

ناوآمریکایی2موشککروزبهصنعاشلیککرد

و نظریهپ�رداز چامس�کی، ن�وام 
زبانشناسمنتقدآمریکاییمیگوید،
س�ازمانهایخب�ریمه�مآمریکابا
جدی�تآنچهرامقامهایواش�نگتن
میخواهندم�ردمدربارهامورجهانی

بدانند،طوطیوارتکرارمیکنند.
اس�کاینیوزعربیباانتشارخبری
ازکشتهشدن»عزتالدوری«معاون
وق�تص�داموریی�سکنون�یحزب
منحلهبعثدرعملیاتارتشعراقدر

منطقهحمرینخبرداد.
نیروهایعراقییکیازس�رکردگانارشدگروهتروریستیداعشرابالباس

زنانهبهدامانداختند

تیتر اخبار

رییس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور گفت: در حال 
حاضر 520 شهر پرجمعیت و 13 مرکز استان با مشکات 
ش��دید کم آبی روبه رو هستند. اسماعیل نجار در گفت وگو 
با ایس��نا اظهار کرد: مس��ئوالن محلی بای��د از روش های 
کوتاه مدت و میان مدت برای رفع مشکل کم آبی استفاده 
کنند و مطمئنا با فرهنگ س��ازی در این خصوص ش��اهد 
کاهش قابل توجه خس��ارات جانی و مالی ناشی از بایای 

طبیعی خواهیم بود. 
او با بیان اینکه یک  میلیون و 700 هزار واحد مسکونی 
مقاوم در کش��ور احداث  ش��ده اس��ت، ادامه داد: تا پایان 
امس��ال تعداد 250 هزار واحد مس��کونی دیگر در کشور 

بازسازی و بهینه سازی می شود. 

ریی��س س��ازمان مدیری��ت بحران کش��ور خواس��تار 
نظ��ارت بیش��تر ب��ر ساخت وس��ازها و فرهنگ س��ازی 
درخص��وص ایمن و مقاوم س��ازی واحدهای مس��کونی 
ش��د و گفت: منابع آبی کش��ور به نزوالت جوی وابسته 
اس��ت و به همین دلیل باید نهای��ت بهره برداری از این 
 منابع به عمل آید. 56 هزار مدرس��ه کش��ور بازسازی و 
18 هزار مدرسه نیز مقاوم سازی شده است و عزم دولت 
تدبیر و امید بر این اس��ت که کلیه بافت های فرس��وده 
ش��هرها و اماکن غیر مقاوم روس��تایی در سراسر کشور 
براس��اس اس��تانداردهای فنی و مهندس��ی مقاوم سازی 
ش��وند تا کشور در آینده ش��اهد بحرانی به نام تلفات و 

خسارت های ناشی از زمین لرزه نباشد.

520شهرپرجمعیتکشورباکمآبیروبهرویند

بان�دخالف�کارانس�ابقهدارک�هاقدام
بهس�رقتمنازلش�رقوغ�ربپایتخت
میکردن�د،درعملیاتمش�ترکپلیسو
کارآگاهانادارهپلیسآگاهیشناساییو

دستگیرشدند.
س�ازمان آرم ص�دور واح�د مدی�ر 
ترافی�کازتمدیدمهل�تتحویلمدارک
خبرنگارانبهدفاترخدماتالکترونیکتا

ماهخبرداد. ۱5اردیبهشت
سخنگویسازمانامدادونجاتجمعیت
ه�اللاحم�ر،ازانج�ام۹۱م�وردعملیات
ام�دادیدرش�بانهروزگذش�تهونج�ات

۱00هموطنازحوادثکشورخبرداد.

گزارشهاازوالیتننگرهاردرشرقافغانستانحاکیاستکهشمارتلفاتانفجار
انتحاریدرش�هرجاللآبادمرکزاینوالیتبه۳۳کش�تهوبیشاز۱00زخمی

رسیدهاست

تیتر اخبار

باستان شناس��ان ادام��ه مس��یر دی��وار ب��زرگ چین را 
در روس��تایی دورافتاده در ش��مال چین کش��ف کردند. 
باستان شناس��ان اعام کردند، باقیمانده بنایی در مرز بین 
اس��تان  »گانس��و« در ش��مال چین و منطقه خودمختار  
»نینگش��یا«، دنباله دیوار بزرگ چین است که سال ها به 
دنبالش بودند. کارشناسان سال های متمادی می دانستند 
ک��ه دی��وار چین از ای��ن منطقه عب��ور کرده، ام��ا موفق 
نمی ش��دند آن را پیدا کنند. یافته جدید دانشمندان، گواه 
فیزیک��ی مهمی برای اثب��ات این ادعاس��ت. این خرابه ها 
شامل شش بخش می ش��ود که محدوده ای با طول شش 

مایل را پوش��ش می دهد. برعکس بخش های تقریبا سالم 
این جاذبه گردشگری که شهرت و محبوبیت جهانی دارد، 
بنای تازه کش��ف شده سال ها در معرض تغییرات آب وهوا 

قرار گرفته و وضعیت چندان مناسبی ندارد. 
براس��اس گفته کارشناس��ان، قدمت دنبال��ه این دیوار 
به دوران سلس��له  »کین«  )221 تا 206 س��ال پیش از 
میاد( برمی گردد و به منظور مقابله با ورود دش��منان به 
این منطقه بنا ش��د. به گزارش ش��ینهوا، باستان شناسان 
معتقدند این کش��ف اطاعات جدی��د و مفیدی را درباره 
دوران ساخته شدنش در اختیار تاریخدانان قرار می دهد. 

دنبالهدیوارچینپیداشد

کاوهسجادیحسینیمعتقداستگروه
س�ینمایی»هنروتجرب�ه«نوگراییرابه
س�ینمامیآوردوقدرتریسککردنرا

بهسینماگرانمیدهد.
بهگزارشمهربهنقلازگاردین،درفیلم
کم�دی»ارتشیکنفره«نیکالسکیجبا
همراهیراسلبرنددرنقششخصیتهای

یکداستانواقعیبازیمیکنند.
وکی�لومش�اورحقوقیخانهس�ینما
اعالمکردبراساساساسنامهخانهسینما
برایمعرفیمدیرعاملجدیدخانهسینما

محدودیتزمانیوجودندارد.
فیلمس�ینمایی»سریعوخشمگین۷«تبدیلبهسریعترینفیلمیشدکه

موفقبهکسبیکمیلیاردروبلدربازارسینمایروسیهشدهاست

تیتر اخبار

مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس می گوید ب��ا وجود اینکه 
اختیار تصمیم گیری دارد، اما به موضوع مدیریتی این باشگاه 
ورود نمی کند. حمیدرضا سیاسی در گفت وگو با ایسنا درباره 
آخرین وضعیت عضویتش در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس 
و همین طور مدیرعاملی این باشگاه، اظهار کرد: طبق قانون 
من کماکان عضو هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
هس��تم و اختیار تصمیم گیری نیز دارم، اما با توجه به اینکه 
دو مدیر نمی توانند در باشگاه تصمیم گیری کنند من به این 

موضوع ورود نمی کنم. 
او در پاس��خ به این س��وال که آیا تصمیمی برای اس��تعفا 
نداری��د؟  گفت: تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره اس��تعفا 

یا اینکه بخواهم در باش��گاه بمانم نگرفته ام. از زمانی که آزاد 
شده ام فقط به زندگی شخصی ام پرداخته ام و کاری به باشگاه 
پرس��پولیس نداشته ام. ان ش��ا ء اهلل ظرف یکی، دو روز آینده 
به باش��گاه می روم تا در این م��ورد با نژادفاح صحبت کنم. 
سیاس��ی تصریح کرد: هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تمام 
اختیارات مدیرعامل باش��گاه را در زمان��ی که من نبودم به 
نژادفاح به عنوان قائم مقام باشگاه تنفیذ کرده تا او به راحتی 
کارش را انج��ام دهد. نژادف��اح نیز به خوبی کارش را انجام 
داده و باش��گاه را اداره می کند. من ب��ا وجود اینکه به عنوان 
مدیرعام��ل قانونی اختی��ار تصمیم گی��ری دارم به موضوع 

مدیریت باشگاه پرسپولیس ورود نمی کنم. 

سیاسی:مدیرعاملقانونیباشگاههستمامادومدیردریکباشگاهنمیگنجد

فدراس�یونبس�کتبالتی�م»هفت
الماس«قزوینرابهخاطرداش�تنپنج

بازیکندوپینگیتعلیقکرد.
درحالیک�هانتخابیتیممل�یکاراته
ازروزهایآتیش�روعمیش�ودتعدادی
ازملیپوش�اندرجری�انمس�ابقههای
سوپرلیگکاراتهدچارمصدومیتشدهاند.
رونالدینوبازیکنبرترس�ابقفوتبال
جه�انمیخواه�دتای�کم�اهدیگر
بازنشستهش�ودوکفشهایشرابرای

همیشهبیاویزد.

هوادارانپرس�پولیسدرانگلیسکیکیرابهداییدادندکهدرکنارآنیک
جملهازکریهایهمیشگیپرسپولیسیهادرجشدهبود

تیتر اخبار
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ورزش

وزیر امورخارجه اس��ترالیا همچنین با حس��ن روحانی 
رییس جمهور ایران دیدار کرد و بر اساس محورهای مطرح 
شده به گفت وگو پرداختند. حسن روحانی در این دیدار با 
تاکید بر مبارزه اصولی با ریشه های تروریسم و جلوگیری 
از جذب جوانان کم اطاع به این گروه ها گفت: باید کاری 
کنیم که همه دولت ها و ملت ها در برابر تروریسم و ظلم به 
انس��ان های بی گناه فارغ از مسائل قومی، مذهبی و نژادی 

عکس العمل به موقع و یکسان نشان دهند.

روحانیدرمراسمروزارتش:

استراتژی ما برقراری صلح و 
امنیت در کشور و منطقه است
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در یك اسم چه مفاهیمی نهفته است؟ 
سازمان ملل مادران را در خاورمیانه 

توانمند می كند

آیا می دانید معنای اسم تان چیست؟ این اسم بار كدام 
ارزش های فرهنگی را به دوش می كش��د؟ اسم تان چه 
تاثیری روی رشد ش��خصیت شما گذاشته است؟ یك 
اس��م حاوی ارزش های فراوانی اس��ت و اداره امور زنان 
سازمان ملل متحد امیدوار است كه بتواند با بازگرداندن 
نام زنان خاورمیانه به آنها، توانمندش��ان كند. همزمان 
با فرا رس��یدن روز جهانی زن در 21 م��ارس، اداره امور 
زنان س��ازمان ملل متحد با مشاركت آژانس تبلیغاتی 
BBDO IMPACT دوب��ی یك كمپین ویدئویی با 
عنوان »اسم مادرتان را به او بازگردانید« راه اندازی كرد. 
در توضیح این اقدام تبلیغاتی چنین می خوانیم: برای 
م��ردان در مصر و بس��یاری از كش��ور ها در خاورمیانه، 
یك تابوی عجیب و غریب از افش��ای نام مادر در اماكن 
عمومی وجود دارد كه اس��م او را تبدیل به سوژه شرم 
و تمس��خر در مجامع عمومی كرده است. با مرور زمان، 
نام او فراموش ش��ده و فقط از او به عنوان مادر با اس��م 

بزرگ ترین پسرش نام برده می شود. 
در مصاحب��ه با مردان مصری در خیابان های ش��هر 
از آنها خواس��ته ش��د تا اسم مادرش��ان را با دیگران به 
اش��تراك بگذارند. واضح اس��ت كه آنها با این موضوع 
مش��كل داشتند، برخی حتی در لحظه اول از طرح این 
سوال عصبانی می شدند اما پس از چند لحظه به توضیح 
دلیل این تردید می پرداختند. در نهایت این مردان كنار 
مادران ش��ان، اس��م آنها را با افتخار به زبان می آوردند. 
كمپی��ن فوق همچنین یك فراخوان را در بر می گرفت 
كه توجه افراد بس��یاری را به سوی خود جلب كرد. در 
این فراخوان ار بینندگان درخواست می شد اسم پروفایل 
خود را در رسانه های اجتماعی به نام مادران شان تغییر 
 MyMothersNameIs هش��تگ  از  و  دهن��د 

#استفاده كنند. 
محم��د نصی��ری، مدیر منطق��ه ای اداره ام��ور زنان 
س��ازمان ملل متحد معتقد اس��ت كه ذكر نام یك زن 
هرگز نباید با شرمس��اری یا خجالت همراه باش��د. روز 
مادر امس��ال، اعضای این اداره ضم��ن اصالح این فضا 
شخصیت های باور نكردنی زنان را ستودند. غلبه بر این 
ارزش های س��نتی و عمیق دشوار است اما به طور كلی 
این كمپی��ن محترمانه راه گفت وگو را به خصوص برای 
مردان و پسران گش��ود. این مسیری است كه سازمان 
ملل متحد با اقداماتی مبتكرانه نظیر HeForShe #در 

آن پیشگام است. 
www. brandingmagazine. com

فلسفه جدید فروش 
جایگزین تبلیغات

عده ای بر این باور هستند كه تبلیغات در دنیای امروز 
مرده است و فلسفه جدید فروش جایگزین آن می شود. 
برای بررسی این موضوع در این بخش به نقش تبلیغات 
و ویژگی ه��ای آن در دنیای امروز نگاهی می اندازیم و در 
فرصتی دیگر هم س��راغ كس��انی می روی��م كه اندكی با 
فرضیه مرگ تبلیغات مخالف هستند و می گویند تبلیغات 

هنوز در شیوه سنتی به حیات خود ادامه می دهند. 
برای به اثبات رساندن این فرضیه كه »تبلیغات مرده 
است« بهتر اس��ت نگاهی به اس��تانداردهای تبلیغات و 

فرآیند فروش بیندازیم: 
1- آگاهی: چطور می توانیم مشتریان و مصرف  كنندگان 
جدیدی برای خدمات خود پیدا كنیم؛ اگر قادر نباش��یم 
پیش از هر چیز نسبت به خود و كاری كه انجام می دهیم 
و محصوالتی كه تولید می كنیم ب��ه آنها آگاهی دهیم؟ 
كمپین های تبلیغاتی معموال وقت كاملی را برای این كار 

صرف می كنند. 
2- فروش��ندگی با چرب زبانی و زور: آنها س��پس در 
فضای��ی ك��ه مصرف كننده نیاز داش��ت بیش��تر درباره 
فروشنده یا ارائه دهنده خدمات بداند، به سمت وسوی یك 
فرآیند پیچیده فروش رفتند. این همان وظیفه ای است 
كه آیكون »درباره ما« در وب سایت های مان باید بتواند از 

پس آن بر بیاید. 
3- نخس��تین تماس: در نهایت باید قادر باش��ید كه 
پی��ام خود را ب��ه مصرف كنندگان تان برس��انید. این كار 
خواه، ناخواه باید انجام ش��ود ت��ا بتوانید فرآیند فروش را 
ش��روع كنید. بهتر اس��ت این كار را با تلفن زدن به این 
اش��خاص آغاز كنید كه فعال برای شما غریبه هایی بیش 

نیستند. 
4- همیش��ه فروش محصول را در ذهن داشته باشید: 
حاال بعد از تماس نوبت به این رسیده است كه بخواهید 

فروش را شروع كنید. 
5- اعتماد: وقتی تماس گرفتید و احساس كردید همه 
چیز به خوبی پیش می رود وقت آن است كه روابط خود را 
با مشتری افزایش دهید. این كار هم بر پایه اعتمادسازی 

و رسیدن به یك فهم مشترك انجام می شود. 
اعتراف می كنم كه طرح كلی باال دارای طنزی هم بود 
اما به نظر ش��ما وجود این تمسخر و طنز اشتباه است؟ 
لطفا دوباره طرح باال را بخوانید. مراحل یك تا سه نیاز به 

میزان قابل توجهی كار روی مشتریان بالقوه دارد. 
در این سه مرحله بدون اینكه هیچ شناختی از مخاطب و 
مشتری مان داشته باشیم برایش تصمیم گیری می كنیم كه 
چه مسائلی را به او بگوییم و تازه ارتباط با مصرف كننده از 
مرحله چهارم آغاز می شود. چرا ما این قدر صبر می كنیم تا 
ارتباطی از نوع رابطه انسانی با مشتریان خود برقرار كنیم؟ 
شیوه های جدید بازاریابی و تبلیغات باعث می شوند كه 
نیازی دوباره را به تفكر و نظمی مجدد در فرآیند بازاریابی 
و تبلیغات احس��اس كنیم. برای شروع بهتر است مرحله 

چهارم طرح كلی باال را به جای طرح اول قرار دهید. 
/http://todaymade.com :منبع

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

ب��ه نظر  می رس��د طراح��ان تبلیغاتی این 
روزها بیش��تر ترجی��ح می دهند به س��راغ 
طرح ه��ا و المان های ایرانی و س��نتی بروند؛ 
المان های��ی كه مخاط��ب ایران��ی راحت تر 
و بهت��ر آنه��ا را درك می كنن��د. مخاط��ب 
ایران��ی هرچقدر هم از س��نت های خود دور 
ش��ود باز با دیدن یك ط��رح ایرانی به وجد 
می آید و از آن اس��تقبال می كند اما مطمئنا 
نمی توان همه ج��ا و برای همه محصوالت از 
این المان ها اس��تفاده كرد. مانند همه موارد 
این موض��وع نیز در تبلیغات، اصول و قاعده 
خاص خود را دارد. به تازگی طرحی با المان 
موتیف بز ایرانی كه سمبل امسال نیز هست، 
در رسانه های محیطی اكران شده است. این 
طرح مربوط به بیمه رازی است. بیمه رازی 
قب��ل از این تبلیغات پرس��روصدایی را اجرا 
كرده بود و به نظر این بار آهس��ته تر از قبل 
می خواست پیام نوروزی خود را به مخاطب 
برس��اند. به منظور بررس��ی این تك آگهی 
نوروزی به س��راغ نیلوفر رخش��ان فر، طراح 
ارشد گرافیك و مشاور هنری آگهی نوروزی 
بیمه رازی و علی لطفی، كارشناس تبلیغات 
و محس��ن جاوید، مدرس و كارشناس ارشد 

گرافیك رفته ایم. 

موتیف بز؛ سمبل سال 1394
نیلوفر رخش��ان فر، طراح ارش��د گرافیك 
و مش��اور هنری آگهی ن��وروزی بیمه رازی 
درباره روند ش��كل گیری ای��ده این آگهی به 
»فرصت امروز« می گوید: به دنبال س��فارش 
بیم��ه رازی جهت كمپین ن��وروزی و تاكید 
این برند ب��ر خاص و متف��اوت بودن طرح؛ 
در فرصت یك ماهه ای كه داش��تیم به دنبال 
كانس��پتی بودیم كه در عین متفاوت بودن 
برای اكث��ر افراد جامعه آش��نا و دلنش��ین 
باش��د. بنا به درخواست مش��تری مبنی بر 
س��ادگی، زیبای��ی و بهاری ب��ودن، تصمیم 
بر این ش��د طراحی كمپین ن��وروزی بیمه 
رازی چ��ه از نظر س��اختار طراحی و چه از 
نظر ش��عار مكمل آن، مس��تقل از طرح های 
پیش��ین این برند، ایده پردازی و اجرا ش��ود. 
همچنین تالش ش��د ب��ه كانس��پتی كاماًل 
بكر، متناس��ب با بهار و متفاوت از طرح های 
متداول نوروزی كه هر س��اله در سطح شهر 
شاهد آن هستیم پرداخته شود. به پیشنهاد 
اس��تاد ابراهیم حقیقی، موتیف بز كه سمبل 
س��ال 13۹4 اس��ت برای این طرح مناسب 
به نظر رس��ید. همان طور ك��ه می دانید این 
موتیف به دلیل توجه ایرانیان از گذش��ته تا 
به امروز بسیار مورد توجه بوده و در بسیاری 
از س��فالینه ها، گلیم، گبه، آثار فلزی و ... به 
اش��كال مختلف مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت. در مرحله نخست، آرش��یو بزرگی از 
موتیف بز در آثار مختلف، جمع آوری و مورد 
بررس��ی قرار گرف��ت. برای نتیجه مناس��ب 
تصمیم به برگزاری جلس��ه فكوس گروپ از 
اقش��ار مختلف جامعه گرفته ش��د. با توجه 
به نتایج به دس��ت آمده از این جلس��ات در 
نهایت به بافتی س��نتی ب��ا رنگ های زنده و 
بهاری رس��یدیم ك��ه برای اكثر افراد آش��نا 
بوده و حس لطیف��ی را به آنان القا می كرد. 
رخش��ان فر در پاسخ به این س��وال كه بین 
طرح آگهی و اس��تراتژی بیمه رازی چگونه 
ارتباط برقرار كردی��د، می گوید: به نظر من 

بس��ته به كانس��پت، می ت��وان اس��تراتژی 
كمپین را در مقاطع خاص تغییر داد. نوروز 
موضوع��ی متفاوت بود ك��ه به ما این امكان 
را م��ی داد تا فضایی متف��اوت را ارائه دهیم. 
تلفیق منطقی از فض��ای متفاوت با لوگوی 
بیمه رازی به همراه رنگ و اجرای مناس��ب، 
در نهایت تصویری یكدس��ت و قابل فهم را 
به وجود آورد كه بس��یار مورد توجه مشتری 
ق��رار گرفت. در مورد ش��عار باید بگویم كه 
به نظر من درس��ت است كه از صنایع ادبی 
متفاوت، آن هم به جهت كانس��پت كمپین 
اس��تفاده ش��ده ام��ا در نهایت این ش��عار، 
همراس��تا با كمپین های گذشته بیمه رازی 
اس��ت. در مورد بازخورد اجتماعی، به ظاهر 
نس��بت به بقیه كارهای نوروزی تاثیرگذارتر 
بوده و مردم طرح آن را دوس��ت داش��تند. 
بیم��ه رازی هم بس��یار از این طرح رضایت 
داشت اما برای دریافت بازخورد های فروش، 

نیاز به زمان بیشتری داریم. 

بازآفرینی یك طرح سنتی در 
آگهی نوروزی 

محسن  جاوید، مدرس و كارشناس 
تبلیغ��ات درباره طرح ن��وروزی بیمه 
رازی می گوی��د: ای��ن ط��رح از چند 
جهت دارای نقاط مثبت و از جهاتی 
دارای نق��اط قاب��ل تام��ل اس��ت. از 
ای��ن نظر كه ب��ا بازآفرینی یك طرح 
س��نتی از بافت یك گبه، خواسته به 
یك ط��رح تبلیغاتی خالقانه دس��ت 

پیدا كن��د، حركت جالبی به نظ��ر می آید. 
به ویژه آنكه در پیاده س��ازی كار از رنگ آبی 
چش��مگیری بهره گرفته ش��ده كه در جلب 
توج��ه اف��راد می تواند نقش خوبی داش��ته 
باش��د. رنگ مكمل نارنجی ب��رای طرح بُز، 
نشست منطقی در كنار رنگ آبی پیدا كرده، 
همچنین استفاده از طرح بُز در كار با توجه 
به اینكه س��ال ۹4 سال بُز است ایده خوبی 
اس��ت كه البت��ه از عالمت تی��ك كه بخش 
اصلی آرم بیمه رازی است به خوبی به عنوان 
ش��اخ بُز اس��تفاده ش��ده اس��ت اما به نظر 
می رس��د طرح خیلی گویای تبلیغی كه به 
مناسبت عید نوروز تهیه شده باشد نیست و 

حال و هوای عی��د را ندارد. طرح آنچنان كه 
باید جذابیت ی��ك تبلیغ میخكوب كننده را 
ندارد و ش��اید می ش��د اجرای كار با رعایت 
چند نكته ساده با شكل و شمایل متفاوت تر 
و بیننده پسندتری ارائه شود. به نظرم طرح 
هیچ ارتباط گویا و مس��تقیمی با بیمه ندارد 
و اگر بیننده سریع از جلوی طرح عبور كند  
)كه اغلب در اتوبان ها همین گونه است( و به 
نوش��ته و متن طرح توجه نكند نه برداشتی 
از بیم��ه و نه برداش��تی از ط��رح مربوط به 
عی��د ن��وروز از تبلیغ خواهد داش��ت. طرح 
هی��چ القایی از امنیتی ك��ه حاصل و نتیجه 
فعالیت های بیمه برای افراد است به بیننده 
ن��دارد و به جز در مواقعی ك��ه بیننده كامل 
متوجه بُز روی طرح ش��ود و متذكر این امر 
باشد كه س��ال ۹4 س��ال بُز است هم هیچ 
ارتباطی بین ط��رح و نوروز نمی تواند برقرار 
كند. قاعدتا تبلیغی ك��ه برای بیمه طراحی 
می ش��ود باید یا به دنب��ال معرفی خدمات 

بیم��ه یا در حالت كلی به دنبال ایجاد حس 
امنیت توأم با داش��تن بیم��ه برای مخاطب 
باش��د. البته به نظر می رس��د ه��دف از این 
تبلیغ صرفا بحث برندینگ برای بیمه رازی 
بوده باشد كه  ای كاش نوع اجرا می توانست 
بی��ن فضا و نام و لوگ��وی بیمه رازی ارتباط 

مناسب تری برقرار كند. 

شعاری برگرفته از غزل حافظ
این كارش��ناس درباره شعار تبلیغاتی این 
آگهی می گوید: ش��عار این تبلی��غ برگرفته 
از مص��رع بیت اول یكی از غزلیات مش��هور 
حافظ اس��ت كه این ش��عر برای اهل ش��عر 

و ادب كامال ش��ناخته ش��ده است. همیشه 
اشعار حافظ و سعدی و مولوی برای ایرانیان 
ع��الوه ب��ر ظراف��ت و زیبایی ح��اوی نكات 
دلنش��ین و قابل توجهی است. لذا زمانی كه 
در تبلیغات از اشعار حافظ استفاده می شود 
نظ��ر مخاطب را به خود جلب می كند. حال 
می بینیم در این تبلیغ عبارت »نو بهار است 
در آن كوش كه خوشدل باشی« را به شكل 
»نو بهار است در آن كوش كه رازی باشی« 
آمده اس��ت كه تغییر ایجاد ش��ده در ش��عر 
برای مخاطب جال��ب خواهد بود. مخصوصا 
زمانی كه می بیند به جای »راضی« نوش��ته 
اس��ت »رازی«، اول تص��ور می كن��د غل��ط 
امالیی است اما به س��رعت متوجه می شود 
این جابه جایی عم��دی بوده و منظور، بیمه 
رازی اس��ت و می خواهد به مخاطب برساند 
كه با بیمه رازی می تواند خوش��دلی حذف 
ش��ده از عبارت اصلی شعر را به دست آورد 
و س��الی ایم��ن و خوش را پیش رو داش��ته 
باشد. استفاده از اشعار و عبارت های 
ضرب المثل گونه و معمول بین مردم 
در بس��یاری از جاه��ا در تبلیغ��ات 
توانسته با مخاطبان ارتباط خوب و 
صمیمی برقرار كند، زیرا مردم اغلب 
به این عبارات اعتماد داشته و صحت 
آنها را پذیرفته اند، اگرچه باید توجه 
داشت عدم تناسب موضوع تبلیغ با 
عبارت مورد استفاده می تواند نتیجه 
عكس داشته باش��د و مخاطب را از 

هدف تبلیغ دور كند. 

اجرای خوبی كه با استراتژی همخوانی 
ندارد

علی لطفی، كارشناس تبلیغات و بازاریابی 
درباره آگهی نوروزی بیمه رازی به »فرصت 
ام��روز« می گوید: به نظ��رم آگهی محیطی 
بیمه رازی از لحاظ اجرا بس��یار خوب است 
ول��ی از لحاظ همخوانی با اس��تراتژی بیمه 
رازی جای بررس��ی زی��ادی دارد. طراح این 
آگهی به س��راغ گب��ه، یك��ی از محصوالت 
س��نتی ایرانی رفته و س��عی كرده از طریق 
آن ب��ا مخاط��ب ارتب��اط برقرار كن��د، این 
درحالی اس��ت كه باید این موضوع را درنظر 

می گرفت كه این محصول سنتی چه ربطی 
با اس��تراتژی بیم��ه دارد و مخاطبان خاص 
این ش��ركت چگونه می توانن��د با آن ارتباط 
برق��رار كنند. به نظرم اگ��ر این آگهی برای 
شركت های تولیدكننده حوزه فرش، پارچه 
و لباس اجرا می شد، مطمئنا بازخورد بهتری 
را می توانس��ت به دس��ت بی��اورد. به هرحال 
ش��ركت ها ب��ه دالی��ل مختلفی ش��روع به 
تبلیغ می كنند و ب��رای این تبلیغات بودجه 
مش��خصی را درنظر می گیرند. برخی آنقدر 
تبلیغ می كنند ك��ه به اهداف بازاریابی خود 
برس��ند؛ مانند بس��یاری از برندهای ایرانی 
كه زنجیره وار روزانه تبلیغات گس��ترده ای از 
رسانه های مختلف را منتشر می كنند. برخی 
برندها تبلیغ می كنند كه مشتریان را وفادار 
كنن��د یعنی از طریق یادآوری برند در ذهن 
مشتریان اقدام به این كار می كنند. برخی به 
خاطر اینكه از رقبای بازار عقب نمانند اقدام 
به تبلیغات می كنند كه به نظرم آگهی بیمه 
رازی جزو این گروه قرار می گیرد. به هرحال 
باید بگویم بیمه رازی با این طرح نمی تواند 
مخاطبان خ��ود را وفادار كن��د، چون عمال 

برند را در ذهن آنها یادآوری نمی كند. 

تبلیغات، جدا از بازاریابی نیست
ای��ن كارش��ناس می گوید: ش��ركت ها باید 
درنظ��ر بگیرند كه تبلیغات، ج��دا از بازاریابی 
نیس��ت و باید اهداف بازاریابی ش��ركت را به 
مخاطبان منتقل كن��د درحالی كه این هدف 
در آگهی محیطی بیمه رازی دیده نمی ش��ود 
و اگ��ر مخاطب لوگوی این بیم��ه را نبیند به 
هیچ وج��ه متوجه نمی ش��ود مرب��وط به یك 
ش��ركت بیمه اس��ت. علی لطفی، كارشناس 
تبلیغ��ات و بازاریابی در مورد ش��عار تبلیغاتی 
ای��ن آگهی می گوی��د: این روزها بس��یاری از 
برندها س��عی می كنند كه از اش��عار ادبی در 
اسلوگان و ش��عارهای تبلیغاتی خود استفاده 
كنند. شیوه ای كه شاید مطابق سلیقه بسیاری 
از مخاطب��ان ایران��ی نباش��د، چ��ون معموال 
ش��ركت هایی ك��ه از این ش��یوه برای ش��عار 
تبلیغاتی اس��تفاده می كنند، س��عی می كنند 
تغییرات��ی در آن ایج��اد كنن��د، تغییراتی كه 
معموالً به مزاج گروه میانساالن خوش نمی آید 
و همین موضوع باعث می ش��ود برای مخاطب 
نامفه��وم باش��د. برخ��ی گروه ه��ای مخاطب 
نسبت به اش��عار ادبی متعصب هستند و باید 
ش��ركت های تبلیغاتی نس��بت به این موضوع 
دقت كنند. ش��عار تبلیغاتی بای��د با محصول 
و س��ازمانی ك��ه ب��رای آن تبلیغ می ش��ود، 
همخوانی داشته باش��د. این شعار این مفهوم 
را به مخاطب نمی رساند و به نظر، كپی رایترآن 
یك روزه به ایده آن رسیده است؛ اتفاقی كه به 
كرات در شركت تبلیغاتی به وقوع می پیوندد. 
به نظر كپی رایتر فقط خواسته روی اسم رازی 
متمركز ش��ود و ش��عری را بیابد كه نام رازی 
در آن برجس��ته باش��د. در ای��ن زمینه برخی 
ش��ركت ها و كس��ب وكارها ش��عار های خوبی 
استفاده كرده اند. به یاد دارم چندوقت پیش به 
كفش فروشی رفته بودم و شعار آن مغازه این 
بود؛ پ��ا در كفش ما بكنید. این مغازه كوچك 
از ی��ك ضرب المثل قدیمی در ش��عار خود به 
خوبی اس��تفاده كرده بود. در مجموع به نظر 
طراحان باید عالوه برتمركز روی اجرای خوب، 
به اس��تراتژی و اهداف بازاریابی برند نیز توجه 
كنند تا بتوانند به اهداف درس��تی در این باره 

برسند. 

آگهی محیطی بیمه رازی از لحاظ اجرا بسیار خوب 
است ولی از لحاظ همخوانی با استراتژی بیمه رازی 
جای بررسی زیادی دارد. طراح این آگهی به سراغ 

گبه، یکی از محصوالت سنتی ایرانی رفته و سعی کرده 
از طریق آن با مخاطب ارتباط برقرار کند، این درحالی 
است که باید این موضوع را درنظر می گرفت که این 

محصول سنتی چه ربطی با استراتژی بیمه دارد

از میان خبرها

وقتی سس سویا پیش بند می بندد

 Saatchi & Saatchi زمانی كه از آژانس تبلیغاتی
شانگهای خواسته شد تا كمپینی را برای ُسس سویای 
»Liu Yue Xian« به مناس��بت فرا رسیدن سال نوی 
چینی راه بیندازد، این آژانس ش��روع به كار برای ارائه 
ی��ك ایده مبتكران��ه با هدف طراحی یك بس��ته بندی 
جال��ب كرد.  به گ��زارش ام بی ای نیوز، س��ه متخصص 
مد از س��ه حوزه هنری به منظور طراحی پیشبندهای 
 Liu Yue Xian ش��یك و مد روز برای س��ویا س��س
 Liu Yue فرا خوانده ش��دند. از طریق این پیش��بندها
Xian همصدایی خود با زنان و تقدیر از شخصیت های 
منحص��ر به فرد آنها را بی��ان و این گروه از جامعه را به 
نمایش ویژگی های شخصیتی، استعدادها و تكنیك های 
خود در آش��پزخانه تش��ویق می كند.  این پیش��بندها 
بازتابی از سه نوع شخصیت مختلف هستند. پیشبند به 
سبك س��یاره برای زنان الهه، پیشبند به سبك شكوفه 
آلو برای زنان مس��تقل و سرس��خت ب��ا اراده ای آهنین 
و پیش��بند به سبك پرنس��س برای مادران و دختران 
طراحی می شود. به عنوان مثال پیشبند به سبك سیاره 
این باور را تلقین می كند كه با آشپزی می توان معشوق 
خ��ود را تحت تاثی��ر قرار داد و این زن��ان، به دلیل آن 

جیزی كه می آفرینند، محبوب هستند. 

نرگس فرجی

زهره زاهدی كرمانی

نگاهی به آگهی محیطی بیمه رازی

المان های سنتی و تبلیغات مدرن 



مسئولیت اجتماعی در کار و تجارت 

حتما این روزها در معابر، بیلبوردهای تبلیغاتی، سر در 
فروشگاه ها، متن های پیامکی و.. . صحبت هایی از حمایت 
ش��رکت ها و س��ازمان ها از امور خیریه مانند حمایت از 
درمان بیماری هایی نظیر س��رطان یا پایبندی به برخی 
ن��کات اخالق��ی و اجتماعی مختلف مانن��د حفاظت از 
طبیعت و محیط زیست دیده و خوانده اید . این پدیده ای 
اس��ت که در س��ال های اخیر ابتدا با عناوین کسب و کار 
متعهد، وجدان ش��رکتی، شهروندی بنگاه کسب و کار و 
در نهایت با نام کنونی و جامع مسئولیت اجتماعی شرکت 
یا CorporateSocial Responsibility  در جوامع 
مختلف توسعه یافته مطرح شده، به کشورهای در حال 
توس��عه رس��وخ کرده و عمیقا بر نحوه رفتار و فعالیت 
ش��رکت ها تاثیرگذار بوده اس��ت . این مفهوم به صورت 
وظیفه ای س��ازمان ها را به سمت و سوی ساز و کارهای 
قانون محور سوق داده و سیال قانون پذیری را در کالبد 
س��ازمان به جریان انداخته اس��ت . براساس این مفهوم، 
فرهنگ سازمانی از دیدگاه نوینی تبعیت کرده و در کنار 
فعالیت های منفعت  طلبانه که فلسفه وجودی اصلی هر 
بنگاه انتفاعی را تشکیل می دهد، تاکید بر به کارگیری 
توانمندی های ش��رکت در راس��تای حذف مش��کالت 
جامعه، بهبود شرایط رفاهی شهروندان و دست گیری از 
نیازمندان مالی و معنوی را سرلوحه فعالیت های شرکت 
قرار داده و آن را به صورت یک التزام برای مدیران ترسیم 
می کن��د . بر این اس��اس، عالوه بر تامین خواس��ته های 

مالی و غیر مالی ذی نفعانی نظیر سهامداران، مشتریان، 
س��رمایه گذاران و کارکن��ان، اکن��ون برآورده س��اختن 
خواسته های جامعه، محیط و انجمن ها و در نظر داشتن 
آثار جانبی کسب و کار بر آنها نیز به الزامات و دغدغه های 

مدیران ارشد سازمان ها افزوده شده است . 
در سال 1899 آندریو کارنگی از این مفهوم یاد کرده 
و س��ازمان ها را به عنوان افراد ثروتمند موظف به تامین 
و سرپرس��تی افراد فقیر دانس��ته و قرن ه��ا پیش از آن 
نخستین مسئولیت حرفه ای توسط بقراط در سوگندنامه 
پزشکی به این ترتیب بیان شده است که »باالترین اصل 
اخالق آن اس��ت که آگاهانه به کس��ی آسیب نرسانی« . 
مطابق تعاریف، »مس��ئولیت اجتماعی شرکت« عبارت 
است از »احساس مسئولیت شرکت از منظر اجتماعی 
و زیس��ت محیطی در برابر جامعه و محیطی که در آن 
مش��غول به فعالیت اس��ت« . این احساس مسئولیت را 
می توان در قالب فرآیندهای کاهش ضایعات و آلودگی ها، 
تعهد به همکاری در اشاعه و اجرای برنامه های آموزشی 
و اجتماعی و در نهایت سودرسانی مناسب به کارکنان و 

تامین کنندگان به انجام رسانید . 
ای��ن امر با گس��ترش مفهوم »جهانی ش��دن« رنگ 
و جالی بیش��تری گرفته و تاکید و توجه بیش��تری را 
می طلب��د . با حضور ش��رکت ها در کش��ورهای دیگر و 
بهره برداری از ظرفیت  ملیت های مختلف، در نظر داشتن 
آثار و عواقب سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
توسعه کس��ب و کار در آن نواحی جغرافیایی نیز باید در 
برنامه های پیشبردی شرکت های چند ملیتی لحاظ شود 
و تنها از جنبه اقتصادی و مالی به آن نگریس��ته نشود . 
مسلما توسعه کسب و کار در مناطق محروم تر با توسعه 
مالی و برخی گش��ایش های فرهنگی و اجتماعی همراه 
خواهد بود، اما این مسئله نباید با آسیب های فرهنگی، 
بهداش��تی و زیست محیطی همراه ش��ود. از امثال این 
تخریب ها می توان به رهاس��ازی فاضالب های صنعتی 
در آب های محلی و دفع پسماندها در مناطق نامناسب 
در کشور محل تولید محصوالت شرکت های بین المللی، 
رفتارهای غیرمدیریتی و غیر اجتماعی با کارکنان سطوح 
پایین کارخان��ه، مصرف بی رویه منابع و س��وخت های 
انرژی زا، تولی��د گازهای گلخانه ای و مس��مومیت زا در 
منطقه یا ایجاد مشکالت تردد و ترافیکی در حوزه فعالیت 
اشاره داشت که زیان های کوتاه یا بلندمدت ناشی از آنها 
به نس��بت س��ودآوری های کوتاه مدت حاصل از توسعه 
کس��ب و کار قابل توجیه و دفاع نیست. بنابراین ممکن 
است عدم سکونت مالکان ش��رکت و صاحبان سرمایه 
در منطقه تولید محصوالت به سهل انگاری و عدم توجه 
کافی مدیران به چنین پیامدهای نامساعدی منجر شود . 
از این رو تاکید بر مسئولیت های اجتماعی شرکت ها به 
مفهوم پیچیده ای تبدیل می شود که با وجود هزینه های 
کوتاه مدت آن، در بلند مدت همچنان یک سرمایه گذاری  
در راستای کاهش اثرات مخرب فعالیت های کسب و کار 
محس��وب ش��ده و به تمایز چشمگیر شرکت نسبت به 
رقب��ای کنونی و بالقوه در زمینه احت��رام به ارزش های 

معنوی منتهی خواهد شد . 
شاید این مسئله مطرح ش��ود که برای شرکت های 
کوچ��ک و متوس��ط )SMEها( که س��هم کثیری از 
شرکت های موجود را تشکیل می دهند، سرمایه گذاری 
در این مس��یر و ایفای چنین نقشی، هزینه های گزافی 
را به دنبال داش��ته و دور از دس��ترس می نماید . بر این 
 UNIDO اساس، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل
مفهوم CSR را به صورت برقراری توازن میان عملکرد 
اقتصادی، محیطی و اجتماعی شرکت ها تعریف کرده 
که در مسیر توس��عه پایدار، اهداف منسجمی فراتر از 
یک هدف مالی صرف را برای شرکت ها تعریف می کند . 
از این رو SMEها تنها با ارائه عملکردی که نمایان گر 
افزایش یا حفظ میزان دستیابی به اهداف مالی، کاهش 
صدمات محیطی و توجه به مس��ائل اجتماعی باش��د 
می توانن��د در رده ش��رکت های متعهد به فعالیت های 
مس��ئولیت اجتماعی ق��رار گرفته و به تدری��ج در این 
مسیر گام های بزرگ تری بردارند . در هر صورت به نظر 
می رسد شرکت ها باید نسبت به تعهدات خود به عنوان 
یک شهروند مسئول اندیشیده و برنامه هایی را در این 

خصوص تنظیم کنند.

توفان به راه بیندازیم

توف��ان فک��ری م��دت زی��ادی اس��ت ک��ه برای 
آم��اده کردن ذهن اف��راد خالق و کارمن��دان برای 
تصمیم گیری،  خلق ایده و رفع مش��کالت و مسائل 
به کار می رود،  در این روش افراد خالق در کنار هم 
قرار می گیرند تا بتوانند از میان مش��کالت و مسائل 
پیرامون سازمان،  راه حل و ایده های خالقانه و نویی 
ایجاد کنند و بدین طریق به موفقیت سازمان ش��ان 
کم��ک کنن��د. در اینجا این فکر به نظ��ر مدیران و 
صاحبان کسب وکار می رس��د که ما تا به حال برای 
حل مس��ائل در کس��ب وکار چق��در از توفان فکری 
استفاده کرده ایم و آیا اصال این روش را می شناسیم 
یا خیر. اکثر افراد در کسب وکار خود احتماال حداقل 
ی��ک بار از این روش اس��تفاده کرده ان��د،  حتی اگر 
متوجه آن نشوند و نام این روش را در زمان استفاده 
ندانند. مطلبی که بس��یار مهم است استفاده  صحیح 
از توفان فکری اس��ت تا کامال موثر و کارآمد و برای 
م��ا نتیجه بخش باش��د. این روش موج��ب افزایش 
غنای ایده های بررسی ش��ده می شود،  بدین معنی 
ک��ه می توانی��م راه حل های بهتری را برای مس��ائل 
پیدا کنیم. عالوه بر اینها چون توفان فکری روش��ی 
س��رگرم کننده است،  موجب می ش��ود پیوستگی و 
ارتباطی بین اعضای گروه به وجود آید که راه حل ها 
را در محیطی مثب��ت و به دور از رقابت ارائه دهند. 
توفان مغزی ابزار پرطرفداری در بین مدیران اس��ت 

ک��ه از آن برای تولید راه حل های خالقانه اس��تفاده 
می ش��ود، وقتی به دنبال آن هستیم تا از روش های 
تک��راری و الگوهایی که به مرور زمان ایجاد ش��ده 

است،  رهایی یابیم. 
این ش��یوه بسیار کاراس��ت و در آن به دنبال آن 
هس��تیم که ش��یوه های ن��گاه کردن به مس��ئله را 
توسعه دهیم. همچنین کمک می کند تا فرآیند حل 
مس��ئله به صورت گروهی،  به یک فرآیند مطلوب و 
دوست داشتنی تبدیل شود. استفاده از اعضای گروه 
به ما کمک می کند تا تجربه متفاوتی از کار گروهی 

را در طول حل مسئله داشته باشیم. 
یکی از دالیلی که هرگونه اظهارنظر در جلس��ات 
توف��ان مغ��زی را آزاد اع��الم می کن��د تف��اوت در 
دیدگاه ها نس��بت به یک مسئله است بدین صورت 
که هر فرد یک بعد قضیه را می بیند و تنها گوشه ای 
از واقعیت مس��ئله را لمس می کن��د و این یک امر 
طبیعی اس��ت که یک اظهارنظر ب��رای فرد دیگری 

مسخره به نظر می رسد. 
در روش توف��ان فکری هر کس��ی با ن��گاه خود و 
س��طح آگاهی و اطالعات خود مس��ئله را می بیند و 
تفسیر می کند و بر نظر خودش اصرار دارد،  غافل از 
اینکه فقط بخشی از مسئله را دیده و در آخر همه به 
یک خرد جمعی و اتفاق نظر می رس��ند. ایده های هر 
فرد مانند برداش��ت های جزیی هر فرد از گروه حل 
مسئله است که هر کدام بخشی از مسئله را براساس 
دانش و اطالعات فردی خودشان متوجه می شوند و 
اظهارنظ��ر می کنند و در نهایت با ترکیب این فکرها 
و ایده ه��ا می توان به دیدگاهی جامع دس��ت یافت. 
بنابراین به نظر می رسد در محیط هایی که ایده های 
بازاریابی تکراری و بالاستفاده شده یا استفاده از کار 
گروهی برای خلق ایده های نوی بازاریابی بین افراد 
دش��وار به نظر می رس��د می توان با اس��تفاده از این 
روش بازاریابان را تشویق به ورود به عرصه ای تازه از 
همفکری و فعالیت کرد و با کمترین هزینه ایده های 

تازه و موثر ایجاد کرد. 

شما در سازمان خود ممکن 
اس��ت میلیون ها تماس درباره 
خدم��ات و محص��والت خ��ود 
از ط��رف مش��تریان دریاف��ت 
کنی��د که بای��د به تم��ام آنها 
به نحو احس��ن پاسخگو باشید 
و رس��یدگی کنید اما از نگاهی 
دیگر اگر ای��ن تماس از طرف 
سازمان با مشتری برقرار شود 
و از او درباره تجربه اش در طول 
مسیر خرید محصول یا خدمت 
بپرسند، قطعا او به راحتی قادر 
به پاسخگویی نخواهد بود. رمز 
موفقیت یک س��ازمان پیشرو 
دقیقا در همین موضوع نهفته 
است که سازمان ش��ما بتواند 
تحلیل و درک درست و کاملی 
از زنجیره ارزش مشتری داشته 
باشد. در گذشته زنجیره ارزش 
محصول گرا )خدمت گرا( که از 
سوی »پورتر« مورد بحث قرار 
مشتریان  رضایت  گرفت صرفا 
را حاص��ل ارائه ی��ک محصول 
مناس��ب در زمان مناس��ب و 
با قیمت مناس��ب می دانس��ت 
و البت��ه در ح��ال حاض��ر نیز 
در اغل��ب ش��رکت ها این نوع 
ط��رز تفک��ر همچن��ان جاری 
اس��ت، در حالی که امروزه این 
انتظ��ارات )محص��ول، زم��ان 
تحوی��ل و قیم��ت مناس��ب(، 
انتظ��ارات اصطالح��ا فیزیکی 
ب��وده و در خل��ق ارزش واقعی 
برای مشتریان که تعاملی است 
از انتظارات فیزیکی و احساسی 
به تنهای��ی نمی توان��د مزی��ت 

رقابتی یک سازمان باشد.

مشتریان خود را وفادار 
کنید! 

سازمان ها برای آنکه بتوانند 
در فض��ای رقابتی موجود خود 
را به عنوان رهبر ب��ازار یا یکی 
از ش��رکت های پیشرو معرفی 
ناگزیرند مشتریان خود  کنند، 
را از مش��تریان راضی به سمت 
مش��تریان خوش��حال س��وق 
دهن��د، ب��ه عبارتی از س��طح 
رضایتمندی مشتریان به سطح 
گام  مش��تریان  وفادارس��ازی 
بردارن��د. در این راه نخس��تین 
نکت��ه مه��م، افزای��ش آگاهی 
و درک درس��ت از انتظ��ارات 
انتظ��ارات  اس��ت؛  مش��تریان 
فیزیکی و انتظارات احساس��ی. 
اگر بخواهیم به تعبیری س��اده 
این دو نوع انتظار را بیان کنیم، 

انتظارات فیزیکی یعنی تامین 
نیاز اصلی مش��تریان از خرید 
یک محصول و اینکه مشتریان 
این احساس را داشته باشند که 
نسبت به هزینه ای که پرداخت 
را  مناس��بی  ارزش  کرده ان��د، 
دریافت کرده اند. همان طور که 
مشاهده می کنید برطرف کردن 
انتظارات فیزیکی به نوبه خود 
در ح��ال حاضر نی��ز همچنان 
ه��دف ی��ا حت��ی چش��م انداز 
از سازمان هاست در  بس��یاری 
حالی ک��ه انتظارات احساس��ی 
گام��ی فرات��ر از ای��ن موضوع 
اس��ت و نتیجه حس و حال و 
خاطره ای اس��ت که مشتری از 
لحظه آگاهی نسبت به این نیاز 
تا مراحل خرید و حتی استفاده 
از محصول نسبت به سازمان ما 
پیدا می کند . اگ��ر این خاطره 
و حس و حال دلنش��ین باشد، 
قطع��ا تجربه ای خاص در ذهن 
وی ش��کل خواه��د گرفت. به 
زبانی س��اده تر باره��ا دیده ایم 

که برخی اف��راد در جمع های 
مختلف از خریدی که داشته اند 
چقدر تعریف می کنند و طوری 
فرآین��د را توصی��ف می کنند 
که باعث می ش��ود سایرین نیز 
نس��بت به آن خری��د تحریک 
ش��وند )در حالی که واقعا شاید 
محصول خریداری شده توسط 
وی، محصول متمایز یا خاصی 
نباشد و محصوالت بهتری نیز 
در ب��ازار موج��ود باش��د(، این 
نوع طرز بیان ناش��ی از همان 
احس��اس و خاطره ای است که 
سازمان در ذهن مشتری شکل 
می ده��د، به طوری که وی را از 
یک مش��تری راضی که صرفا 
نیاز خود را تامین کرده اس��ت 
ب��ه یک مش��تری خوش��حال 
تبدیل می کن��د که عالقه دارد 
خوشحالی خود را در جمع های 
مختلف نش��ان ده��د... اگر به 

تعامل این دو انتظار دقت کنیم 
خواهیم دید اغلب سازمان های 
پیش��رو در حال حاضر با حفظ 
زمینه  در  خ��ود  قابلیت ه��ای 
انتظ��ارات  ک��ردن  ب��رآورده 
فیزیک��ی مش��تریان به دنب��ال 
تامی��ن انتظ��ارات احساس��ی 
مش��تریان خ��ود هس��تند که 
در ای��ن حال��ت چرخ��ه عمر 
مش��تریان س��ازمان با احتمال 
افزایش حجم خرید )یا توصیه 
خرید به س��ایرین( و همچنین 
ایجاد ی��ک ارتباط بلند مدت با 
خرید ه��ای مجدد از س��ازمان 

دچار تغییر خواهد شد.

به مغز مشتریان خود فکر 
کنید! 

ام��ا نکته بس��یار مه��م این 
اس��ت که این دو نوع انتظار به 
چه صورتی به وج��ود می آیند، 
ب��ه عبارت��ی اگ��ر س��ازمان ها 
بخواهن��د ب��ه بهترین ش��کل 
ممکن پاس��خگوی آنها باشند 

باید چ��ه کنش و واکنش هایی 
را ب��ا مش��تریان خود داش��ته 
باش��ند و... بس��یار جالب است 
ک��ه بدانی��م ای��ن دو انتظار از 
دو بخش مج��زای مغز فرمان 
می گیرن��د و اصوال س��ازمان ها 
تاکنون به انتظارات فیزیکی یا 
انتظارات منطقی  بگوییم  بهتر 
مشتریان خود آگاهی داشته اند 
و همان طور که اشاره شد کمتر 
بر انتظارات احساسی مشتریان 
تس��لط و تمرک��ز دارن��د، در 
حالی که مغز مشتریان که رفتار 
آنها را ش��کل می دهد ش��امل 
2 بخش احساس��ی و منطقی 
است و خاستگاه هرکدام کامال 

مجزاست.

 نقشه سفر مشتری، آغاز 
راه یک تجربه ناب! 

پاس��خگویی ب��ه انتظ��ارات 

احساس��ی مش��تریان، یعن��ی 
رس��یدن ب��ه یک تجرب��ه ناب 
در ذه��ن آنها و گام برداش��تن 
وفادارسازی ش��ان.  مس��یر  در 
نخس��تین و مهم تری��ن ق��دم 
اجرایی در پیاده سازی مدیریت 
 ،)CEM( مش��تری  تجرب��ه 
تهیه نقش��ه س��فر مش��تریان 
  )Customer Journey Mapping(
سفرمش��تری  نقش��ه  اس��ت. 
تعامالت  تم��ام  ثب��ت  حاصل 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم یک 
اس��ت.  س��ازمان  با  مش��تری 
س��ازمان ها باید بپذیرند که در 
دنیای کنون��ی از لحظه ای که 
یک مش��تری به فکر تهیه یک 
محصول ی��ا خدمت اس��ت تا 
زمان��ی ک��ه آن را خریداری و 
استفاده می کند در شکل گیری 
تجرب��ه وی اهمیت دارد و باید 
م��ورد توجه ق��رار بگی��رد که 
این مس��یر فکری، احساس��ی، 
م��ادی و در نهای��ت فیزیکی و 
مکانیکی را نقشه سفر مشتری 

 )Customer Mapping(
می گوین��د. در حقیقت نقش��ه 
سفر مشتری راهی برای دیدن 
مسیر خرید و تعامل با سازمان 
از نقطه نظر مش��تری است که 
می تواند درک بهتری از دیدگاه 
مشتریان )منطقی و احساسی( 
نسبت به محصوالت و خدمات 
و البته نح��وه ارائه آنها را برای 
هر س��ازمانی فراه��م کند. به 
عبارتی دو مزیت اصلی نقش��ه 
سفر مش��تری عبارت است از: 
1-  ابزاری برای طراحی مجدد 
 و بازس��ازی س��اختار سازمان

از  نقاط��ی  تش��خیص   -2  
س��ازمان ک��ه نیاز ب��ه توجه و 
س��رمایه گذاری بیشتری برای 
بهبود تجربه مش��تری دارند یا 
به عبارت��ی نقاط و بخش هایی 
که توج��ه ب��ه آنه��ا می تواند 
تاثیر بسزایی در برطرف کردن 

احساس��ی مشتریان  انتظارات 
داش��ته باش��د و آنها را تبدیل 
به مشتریان خوشحال و وفادار 

سازد.
فاکتورهای تاثیرگذار در 

 CJM طراحی
در طراحی یک نقش��ه سفر 
مش��تری ایده آل و کارآمد باید 
مجموعه عوام��ل و فاکتورهای 
مختلف��ی را م��ورد تجزی��ه و 
تحلیل ق��رار داد. این فاکتورها 
نوع��ا به دو دس��ته فاکتورهای 
اساس��ی )مانن��د: 1- فرآین��د 
خری��د مش��تری، 2- نیازهای 
مشتری، 3- ادراکات مشتری( 
)مانند:  اختیاری  فاکتورهای  و 
 1- لحظ��ات کلی��دی خاص،

 2-  معیاره��ای بحران��ی بودن 
ش��رایط ب��رای مش��تری، 3-  
 اثرگذاری برند، 4- شکاف های 
موجود در تعامالت، 5-   افراد و 
فرآیند های کلیدی سازمان و...( 
تقسیم می شوند که در اینجا به 
اختصار ب��ه تعریف فاکتور های 

اساسی می پردازیم.
1-  فرآیندهای خرید مشتری:

*  مراحل ارتباط مس��تقیم و 
غیرمستقیم مشتری با سازمان 
وی  عم��ر  چرخ��ه  ط��ول  در 

چیست؟ 
*  در هر مرحله کدام تعامالت 
و نقاط حساس مهم تر هستند؟ 

و...
2-  نیازهای مشتری:

*  مشتری در طول تعاملش با 
سازمان چه انتظاراتی دارد؟ 

*  به چه چیزهایی می خواهد 
برسد؟ 

*  چه احساسی دارد و تمایل 
دارد با وی چگونه برخورد شود؟ 

و...
3-  ادراکات مشتری: 

*  مش��تری در تعام��ل فعلی 
خود با س��ازمان چه احساس��ی 

دارد و چگونه فکر می کند؟ 
می کن��د  احس��اس  آی��ا    *
نیازهای وی برآورده شده است؟ 
*  آیا از تجربه خود احس��اس 

رضایت می کند؟ 
*  آیا فکر می کند تعاملش با 
سازمان از ارزش کافی برخوردار 

بوده است؟ 
و ...

همان طور که اش��اره شد در 
تمام مراحل طراحی یک نقشه 
سفر مشتری باید به فاکتورهای 
اساسی و اختیاری توجه داشته 

باشیم.
ارتباط با نویسندگان:

poyanovin.cem@gmail.com
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عطیه عظیمی

همکاری استارباکس در طرح 
اشتغال جوانان

جان توری، ش��هردار ش��هر تورنتو همکاری خود را با 
شعبه  اس��تارباکس کانادا در طرح اشتغال جوانان اعالم 
کرد. براساس این همکاری شهردار موظف شد افراد جوان 

بیشتری را مشغول به کار کند.
به گزارش مارکتینگ نیوز، جان توری در این همکاری 
متعهد ش��د نهایت تالش خود را برای تقویت و پیشبرد 
اش��تغال جوانان در شعبه  استارباکس تورنتو انجام دهد. 
استارباکس هم قول داده است که 150 نفر از افراد جوان 
را اس��تخدام کند.  شهردار کانادا از سایر کسب و کارهای 
کانادا خواست تا استارباکس را الگوی خود قرار دهند و از 
میان هر 10 نفر که استخدام می کنند، یکی از آنها حتما 
جوان باشد. او در یکی از شعب استارباکس سخنرانی کرد 
و ق��ول داد که اگر کارفرمایی از این طرح پیروی  و افراد 
جوان را اس��تخدام کند، خودش شخصا در دفتر کارفرما 
حضور می یابد و از او تش��کر می کند. وی همچنین قول 
داده است که طرح همکاری برای پیشبرد اشتغال جوانان 
تورنتو را تا قبل از آغاز س��ال 2016 گسترش دهد. نرخ 

بیکاری جوانان در تورنتو حدود 20 درصد است.

از میان خبرها

نقشه سفر مشتری

سیاحت در ذهن مشتریان

انتظارات 
فیزیکی باال

انتظارات احساسی باال

انتظارات 
فیزیکی پایین

)منطقه عملکرد باال(
ایجاد حس وفاداری

)منطقه زنده(
سازمان صرفا براساس روابط زنده 

است و مدتی پایدار خواهد بود

)منطقه محصول / خدمت محور(
سازمان صرفا با ارائه خدمات سریع یا 

ارزان قیمت و با تقلید نوآوری زنده است و 
خیلی شرایط پایداری ندارد

)منطقه مرده(
سازمان در این وضعیت قابلیت زنده 

ماندن نخواهد داشت

انتظارات احساسی پایین

مسعود یگانه- صدف افراشته 
کارشناسان مدیریت تجربه مشتری

شیده سادات هاشمی
مشاور و تحلیلگر مدیریت



دوس��ت داری��د ک��ه به عنوان 
یک مدیر، عالوه ب��ر تکنیک های 
همیش��گی برای مصاحبه شغلی 
از کاندیداهای احراز ش��غل تان از 
اس��کن مغزی نیز استفاده کنید؟! 
ش��اید تعجب کنید اما این روشی 
نوین در دنیاست و به نظر می رسد 
اکنون در حال وارد ش��دن به این 
عصر هس��تیم. اگ��ر می خواهید 
بیشتر درباره این رویکرد بدانید با 

گزارش امروز همراه باشید. 

مدیریتی برمبنای استفاده از 
علوم مختلف 

مدیریت عصب��ی، اس��تفاده از 
علوم عصب شناس��ی، تکنولوژی 
و دیگر عل��وم زندگی برای تحلیل 
مسائل مدیریتی و اقتصادی است. 
این رویکرد بر کاوش فعالیت های 
مغز انس��ان و فرآینده��ای مغزی 
در هنگام مواجهه افراد با مس��ائل 
مدیریت��ی و اقتص��ادی تمرک��ز 
دارد. ای��ن رویک��رد ش��امل علم 
تصمیم گیری توس��ط شبکه های 
عصبی، اقتصاد و بازاریابی عصبی، 
مهندسی صنعتی و سیستم های 
مدیریت اس��ت. ایده اسکن مغزی 
در اس��تخدام با اس��تقبال اندک 
داوطلب��ان مواجه می ش��ود. این 
روش مانند روش مرس��وم ارزیابی 
توانایی و عدم توانایی ها اما با اسکن 

مغزی است. 

تعامل تئوری تصمیم گیری و 
مدیریت 

سال ها قبل دانش��مندان علوم 
رفت��اری، بیان کردن��د که دغدغه 
تعامل میان تئوری تصمیم گیری 
و مدیریت را دارن��د. کار آنها برای 
کس��ب وکاره��ا کاربردی ب��ود و 
تحت الش��عاع کار اقتصاددانان نیز 
قرار داش��ت و فرض رفتار منطقی 
و اطالع��ات کامل مبنای بیش��تر 
کارهای اقتصادی ب��ازار محور بود. 

در آغاز، سهم علوم رفتاری 
عصب��ی،  مدیری��ت  در 
تس��ت های  برمبن��ای 
آزمایش��گاهی ب��ود. آنها 
ش��روع به تعریف معیارها 
)دست کم میان افراد حوزه 
آزمایش خود کردند.( برای 
مث��ال یک معی��ار چنین 
تعریف ش��د که اف��راد به 
بازگشت سرمایه بلندمدت 
در قبال کس��ب سودهای 
کوتاه مدت تمای��ل دارند. 

شخصی که انتظار پرداخت مبلغی 
باالتر از 10 هزار تومان برای بلیت 
یک مسابقه ورزشی دارد، هنگامی 
که آن را با همان قیمت به دس��ت 
می آورد تمای��ل دارد ک��ه با مبلغ 
باالت��ری آن را به فروش برس��اند 
که این خ��الف پیش بینی اقتصاد 
است. این رفتار که اثر موهبتی نیز 
نامیده می ش��ود، توسط مدیریت 
عصبی می تواند بررسی شود. این 
یکی از رفتارهایی اس��ت که به ما 

کمک می کند تا ش��رح دهیم که 
چرا بازارها همیشه منطقی نیستند 
و چ��را منعکس کنن��ده اطالعات 
کامل نب��وده و چرا م��ردم ارزان تر 
می خرند و گران می فروشند؟ باید 
یاد بگیری��م که ک��دام بخش مغز 
بر چگونگی احس��اس حمکرانی 
می کن��د و چگونه نس��بت به این 
محرک پاس��خ داده شده و چگونه 
ب��ه چالش ه��ا پاس��خ می دهیم؟ 
تکنولوژی اس��کن مغ��زی، ابعاد 

جدیدی به این کار اضافه می کند. 
با معرفی محرک های مختلف در 
حین اسکن مغزی افرادی که قصد 
استخدام ش��ان را دارید، می توانید 
احس��اس  آنها و چگونگی پاسخ به 
آن محرک و واکنش ش��ان را درک 

کنید. 

اسکن مغز، معیار تصمیم 
درباره پرسنل

اخیرا مطالع��ه ای درباره عده ای 

از جوان��ان آمریکایی س��واالتی را 
در همین باره، یعنی ورود به عصر 
مدیریت عصبی برانگیخت. در این 
تحقیق، محققان ادع��ا کردند که 
دریافته اند ساختار ذهنی و تراکم 
س��لول ها در نیم کره راس��ت مغز 
مرتبط با تمایل به ریسک خواهی 
اس��ت. از این اطالع��ات می توان 
در مدیری��ت پرس��نل ب��ه خوبی 
اس��تفاده کرد. افرادی را که تمایل 
به بلندپروازی و هیج��ان دارند در 
منصب ه��ای مرتبط به 
آن و اف��راد گوش��ه گیر 
منصب ه��ای  در  را 
مختص خود ق��رار داده 
و نح��وه تعام��ل و رفتار 
با هر ک��دام از آنها را نیز 
بدانند. در واقع مدیریت 
و رهبری عصبی یعنی 
به کاری گی��ری نتای��ج 
اس��کن مغزی در عمل 
و رفتار ب��ا کارکنان و در 
مقابل بازاریابی عصبی 
یعنی کاربرد مستقیم این نتایج در 

چگونگی تغییر بازار است. 

مدیریتی از نوع روان شناسی 
سازمانی 

متخصص��ان این ح��وزه مغز را 
به عنوان منبعی ب��رای جمع آوری 
اطالع��ات درب��اره چگون��ه بهتر 
برآورد کردن نیازها و خواسته های 
مخاطب می بینن��د. در مدیریت 
عصبی میان مغز کارمند و انگیزه 

او برای کار ارتباط مستقیم وجود 
دارد. مدیران��ی که برمبن��ای این 
روش کار می کنن��د، به دانس��تن 
درباره رفتارهای زیردس��تان خود 
بیش��تر عالقه من��د هس��تند و از 
آن در جهت مدیری��ت بهتر الهام 
می گیرند. مدی��ران بازاریابی نیز از 
این نتایج در زمینه خریدوفروش 
و برندین��گ در جه��ت ج��ذب 
مش��تری بیش��ترین اس��تفاده را 
می کنن��د. مدیری��ت عصبی یک 
حیطه گسترده از نوع روان شناسی 
سازمانی است که می تواند در تمام 
ساختارها، فرآیندها و استراتژی ها 
اعمال شود. اگر کس��ب وکارها بر 
تعامالت انس��انی تمرک��ز کرده و 
س��پس تاثیر دانش مغز ب��ر آن را 
بررس��ی کنند، می توانند به شرح 
راه حل برای بس��یاری از مسائلی 
که ب��ا آن مواجهند اق��دام کنند. 
درواق��ع اگ��ر از کارب��رد روش ها و 
دانش عل��وم عصب��ی و چگونگی 
درک کارک��رد مغ��ز در مدیریت 
آگاه باش��یم، می توانیم به خوبی از 
این پدیده نو در س��ازمان های مان 
بهره گیریم. با اعمال علوم عصبی 
و روان شناس��ی در فرآینده��ای 
مدیریت کارکنان و بررس��ی رفتار  
آنها می ت��وان محرک های اثرگذار 
و چگونگ��ی اثرگ��ذاری ب��ر رفتار 
کارکن��ان را دریاف��ت و از آن در 
جهت بهینه سازی رفتار با ابزارهای 
مختلف و نحوه مدیریت بهتر بهره 

جست . 

هیتاچی؛ خورشیدی که در ژاپن 
طلوع کرد

ش��رکت خوش��ه ای و بین الملل��ی هیتاچ��ی توس��ط 
مهندس نامیهی اودیرا در س��ال 1۹10 تاس��یس ش��د. 
اودیرا از توانایی های مهندس��ی جدید خود استفاده کرد 
و موتورهای الکتریکی با قدرت پنج اسب بخار ساخت که 
از نظر کیفیت و طول عمر، با نمونه های وارداتی در ژاپن، 
رقابت می کرد. زمانی که این موت��ور در معدن به خوبی از 
عهده کارها برآمد، اودیرا اقدام به ف��روش آنها کرد ولی تا 
زمان جنگ جهانی اول نتوانست مشتری های مناسبی را 

بیابد.
معروف تری��ن  از  یک��ی  در دوران جن��گ جهان��ی 
ش��رکت های ژاپنی تقاضای س��اخت س��ه توربی��ن را به 
ش��رکت زیمنس آلمان داد و به دلیل محدودیت هایی که 
جنگ به وجود آورده ب��ود این ش��رکت راه بهتری به جز 
مراجعه به هیتاچی نداش��ت. اودیرا تمام تالش خود را به 
کار برد و ژنراتورهای 10هزار اس��ب بخاری را در پنج ماه 
آماده تحویل کرد و آن ش��رکت تحت تاثی��ر قرار گرفت و 
تجهیزات دیگ��ری را به اودیرا س��فارش داد که الزمه این 

مبادله، تاسیس شرکت هیتاچی توسط اودیرا بود.
در ده��ه 1۹۲0 هیتاچی تولیدات خود را برای پاس��خ 
به نیازهای اقتصاد رو به رش��د ژاپن گس��ترش داد و از راه 
تصاحب دیگ��ر کمپانی ها، این ش��رکت ب��ه بزرگ ترین 
تولیدکنن��ده پم��پ، دمنده ه��ا، تجهی��زات مکانیکی و 
محصوالت فلزی نظیر س��یم های مس��ی تبدیل شد. این 
پیشرفت ها باعث شد هیتاچی بدون نیاز به کمک خارجی 
توانایی تولید انواع محصوالت را داش��ته باش��د و توانست 
ساخت نخستین لکوموتیو الکتریکی ژاپنی در سال 1۹۲۴ 

را در دستور کار خود قرار دهد.
جنگ دوم جهان��ی و عواقب آن به ویرانی این ش��رکت 
انجامید و بس��یاری از کارخانه ها با هج��وم بمب ها ویران 
شد. پس از س��ه س��ال مذاکره، هیتاچی اجازه یافت 1۹ 
نوع کاال را تولید کن��د. در دهه 1۹۵0 چی��کارا کوراتا که 
مدیرعامل هیتاچی ش��ده ب��ود، به فعالیت برای توس��عه 
بازار پرداخت و ش��روع به تبادل تکنولوژی با شرکت های 
جنرال الکتری��ک و آرس��ی ای ک��رد. همچنی��ن تعدادی 
قرارداد تواف��ق برای رقاب��ت در بازار بین الملل��ی به امضا 
رساند. در دهه 1۹۶0 شرکت شروع به بازاریابی برای برند 

خود در لوازم خانگی کرد.
در دهه 1۹۸0 هیتاچی به س��ختی به کار مشغول بود 
ولی به دلیل دزدیدن طرح های آمریکایی توس��ط برخی 
کارکنان ش��رکت، مجب��ور به مقابل��ه با پلی��س فدرال، 
)اف بی آی( ش��د. دو نفر از کارکنان آن ب��ه زندان رفتند و 
شرکت مبلغ ۲۴هزار دالر جریمه شد. پس از این مسئله، 
مشکل دیگری شروع به خودنمایی کرد و آن ضعف بخش 
بازاریابی هیتاچی بود. تا آن زمان بس��یاری از محصوالت 
هیتاچی با نام رقبا به فروش می رفت ول��ی اکنون از برند 
هیتاچی برای تمام کاالها اس��تفاده می ش��د و در 1۹۸۲ 

شعبه اروپای این شرکت با نام هیتاچی اروپا تاسیس شد.
در دهه 1۹۹0 هیتاچی با ش��رکت های زیادی از جمله 
هیولت پکارد قرارداد همکاری بست ولی هنوز این شرکت 
نمی توانست توازن را در رهبری تکنولوژی خود ایجاد کند 
و این مسئله زمانی بیش��تر نمایان شد که فروش گروه در 
سال های 1۹۹۴-1۹۹1 روی ۷ میلیارد یورو ثابت ماند و 
سود شرکت های تابعه و زیرمجموعه هیتاچی ۷1 درصد 
افت پیدا کرد. هیتاچی برای جبران این افت، به تصاحب 
ش��رکت های ژاپن��ی و آمریکایی تولیدکنن��ده کامپیوتر 
پرداخت که ای��ن اقدام نی��ز 1۵ میلی��ارد دالر هزینه در 
برداشت. سپس با اهرمی کردن دارایی های شرکت، مبلغ 
۳ میلیارد دالر را برای تصاحب ش��رکت ها در س��ال های 

۲00۲-۲000 در نظر گرفت.
در ماه مارس س��ال ۲01۲ ش��رکت هیتاچ��ی، اقدام 
به فروش بخش تولید دیس��ک س��خت خود با مبلغ ۴/۳ 
میلیارد دالر، به ش��رکت وس��ترن دیجیتال کرد و در ماه 
اکتب��ر س��ال ۲01۲ هیتاچی ش��رکت انرژی هس��ته ای 
هوریزون، مس��تقر در بریتانیا را که حاصل سرمایه گذاری 
دو کمپان��ی ا.آن و ار وه ئه بود به مبل��غ ۷00 میلیون یورو 
خرید، س��پس ق��راردادی برای س��اخت ش��ش نیروگاه 
هس��ته ای را با دول��ت بریتانیا به امضا رس��اند. ش��رکت 
هیتاچی در سال ۲01۲ در فهرست فورچون در رتبه ۳۸ 
از بزرگ ترین ش��رکت های جهان ق��رار گرفت. همچنین 
در فهرس��ت فورب��ز جهان��ی ۲000 نیز جای��گاه 1۲۹ از 

بزرگ ترین شرکت های عمومی را به خود اختصاص داد.
در پایان س��ال مال��ی ۲010 این ش��رکت ۳۵۹/۷۴۶ 
نفر کارمند داش��ت و رقم های س��ود، درآمد و کل دارایی 
با کاهش مواجه بود. در پایان س��ال مال��ی ۲01۲ اگرچه 
شرکت مجبور به کاهش ش��مار کارکنان تا ۳۲۳ هزار نفر 
ش��د، ولی میزان درآمد و س��ود خالص آن، افزایش یافت 
و درآمد ۹۸/۹۵ میلی��ارد دالر را تجربه کرد که س��ودی 

معادل ۳/۵۵ میلیارد دالر داشت.
این ش��رکت در سیس��تم های تولید انرژی الکتریکی 
و  هس��ته ای  ان��رژی  طرح ه��ای  ش��امل  صنع��ت  و 
هیدروالکتریکی، کنترل تجهیزات، آسانس��ور و پله های 
برقی، لکوموتیوها، لوازم خودرو، ماشین های ساخت وساز، 
ل��وازم خانگ��ی مانن��د مطبوع کننده های ه��وا، یخچال، 
ماش��ین ظرفش��ویی، مایکروویو، جاروبرقی و همین طور 
س��اخت ابزارهای��ی مانند لوله، س��یم، کابل ه��ای برق و 
محصوالت تولیدی از آهن، ف��والد و مس فعالیت می کند 
و بی��ش از ۳0 درصد از فروش این محص��والت مربوط به 

خارج از ژاپن است.
واژه هیتاچی در زبان ژاپنی از دو بخش تش��کیل شده 
است؛ »هی به  معنای خورش��ید و تاچی به معنای طلوع« 
که در مجموع، معادل فارسی آن »طلوع خورشید« است 

و به پرچم آفتاب تابان، امپراتوری ژاپن اشاره می کند.
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پاس�خ کارش�ناس: به محض اینکه بازارهای بالقوه 
شناسایی و تحلیل و بخش بندی شد، فرآیند جایگاه یابی 
محصول آغاز می ش��ود . بازاریاب های ش��رکتی باید برای 
محصوالت خاص خود، جایگاه یا ج��ای پایی را در اذهان 
مش��تریان احتمالی ایجاد کنند . تعیین جایگاه محصول 
روشی اس��ت که محصول از طرف مش��تریان و براساس 
صفات مهم تعریف می ش��ود یا مکانی اس��ت که محصول 
موردنظر در ذهن مشتری نسبت به محصوالت رقبا ایجاد 
می کند و باید بر یک ی��ا چند بعد محص��ول به طوری که 

بخش های هدف، درک مش��خصی از آن محصول داشته 
باش��ند و براس��اس تکنولوژی، کیفیت، قیم��ت، توزیع، 

تصویر و خدمات است توجه داشته باشد.
تکنیکی ک��ه برای بررس��ی جای��گاه محص��ول از نظر 
نقاط ضعف و ق��وت آن محصول و نیز در مقایس��ه با رقبا 
به کار می رود این اس��ت که این تکنی��ک تالش می کند 
نش��ان دهد خریداران چطور مجموع��ه ای از محصوالت 
رقیب را از طریق شناس��ایی ابعاد یا ش��اخصه های نسبی 
هرکدام، ارزیابی می کنند و می توان با استفاده از ابزارهای 
آماری آن را انجام داد که خریداران ش��رکتی، محصوالت 
فروش��ندگان را بر پایه صفات معین رده بندی و از طریق 
جایگاه ش��رکت را نس��بت به رقیب ارزیابی می کنند . این 

فرآیند با تحقیق در مورد س��طوح مرجح صفات مناسب 
محصوالت، از س��وی بخش های متعدد بازار بالقوه شروع 
می ش��ود . گردآوری داده ها درباره س��طوح مرجح این دو 
صفات از س��وی بخش ه��ای مختلف بازار نخس��تین گام 

محسوب می شود . 
تعیین جای��گاه محص��والت ش��رکتی در مقایس��ه با 
محصوالت مصرفی، فرآیندی مش��کل تر و کندتر اس��ت . 
درحالی که تبلیغات ابزاری اس��ت عمده ک��ه برای تعیین 
جایگاه محصوالت در ب��ازار مصرف به کاربرده می ش��ود . 
در بازارهای س��ازمانی از فروش شخصی و ارتقای فروش، 
تبلیغات و نمایش��گاه های تج��اری برای تعیی��ن جایگاه 

محصوالت استفاده می شود.

جایگاه یابی محصول

پرس�ش: قصد دارم کس�ب وکاری را در حوزه مواد غذایی راه اندازی کنم . فرآیند جایگاه یابی محصول را در چه زمانی و چگونه باید 
انجام دهم؟  ۴ راهنمایی  ساده برای مدیریت جریانات کلینیک کسب و کار

نقدی  یک کسب وکار تازه تاسیس

توانای��ی ش��ما در مدیری��ت مال��ی  مناس��ب در 
کسب وکارتان بازتابی از میزان ثبات شرکت است. 

 جریان نقدی به مثابه خون حیاتی در هر کس��ب 
کاری محس��وب می ش��ود؛  در واقع هم��ان چیزی 
اس��ت که ب��رای دوام کس��ب کار ش��ما از اهمیت 
خاصی  برخوردار است.  ش��ما برای پرداخت حقوق 
کارمندان، خرید تجهیزات از فروش��نده ها، تقویت 
زیرس��اخت های س��ازمان خود، از جریانات نقدی 

استفاده می کنید.
  ش��رکت های تازه تاس��یس ک��ه توانای��ی اداره 
مناسب و ذخیره سازی جریان نقدی خود را نداشته 
باشند، شکست ش��ان قطعی اس��ت، درحالی که آن 
دسته که این توانایی را دارا هستند شانس موفقیت 

باالتری خواهند داشت. 
تقویت جریان نقدی منوط ب��ه تبدیل اجناس به 
پول نقد است در حالی که یافتن راهی  برای کاهش 
یا تمدید پرداخت ها، جزو اصول بنیادی برای رشد و 
شکوفایی بلند مدت سازمان است، در ادامه به بیان 
چند پیش��نهاد برای مدیریت بهتر جریانات نقدی 

سازمان می پردازیم:  
حفظ دقت و ثبت سوابق مالی به طور مداوم

ش��ما می دانید که داش��تن درک قوی از وضعیت 
مالی کس��ب وکار از اهمیت باالیی  برخوردار اس��ت 
و حفظ س��وابق مالی به طور مداوم، ج��زو قدم های 

ابتدایی است. 
داش��تن آخرین وضعیت جریانات نقدی به ش��ما 
این ام��کان را می دهد تا اگر کمب��ودی در جریانات 
نقدی وجود داش��ت در س��ریع ترین زم��ان ممکن 
تمهیدات الزم را انج��ام دهید، همچنی��ن توانایی 
پیش بین��ی  نیازها و انج��ام اقدام��ات الزم را قبل از 
اینکه مقدار بیش��تری از نقدینگی خود را از دس��ت 

دهید خواهید داشت. 
یک سیکل دو ماهه برای پرداخت  حقوق 

خود در نظر بگیرید
یک حس��اب پرداخ��ت جداگانه ترتی��ب دهید، 
پرداخ��ت حق��وق را در س��یکل دو م��اه یک ب��ار، 
به جای س��یکل یک ماهه قرار دهید، داشتن چرخه  
کمتر به معن��ای کاهش هزینه ه��ای اداری مربوط 
به جم��ع آوری، بازبین��ی و جدول بن��دی اطالعات 
پرداخ��ت اس��ت، همچنی��ن ش��ما می توانی��د از 
کارمن��دان خود بخواهید یک حس��اب س��پرده در 
بانک موردنظر ش��ما باز کنند تا هزینه های مربوط 

به انتقال و پرداخت حقوق کاهش یابد. 
وضع سیاست های الزم برای مواقعی که 

پرداخت ها به تاخیر می افتد
ب��رای کس��ب کاره��ای کوچ��ک، ایده آل ترین 
س��ناریو این اس��ت که که تسویه حس��اب تمامی  
پرداخت ه��ا، قبل یا ف��ورا بع��د از آنکه مش��تریان 
آیتم موردنظ��ر را دریاف��ت کردند، انج��ام پذیرد، 
ب��رای جلوگی��ری از تاخی��ر در پرداخت ه��ا ی��ک 
س��ری بندهایی در ق��رارداد لح��اظ کنی��د، نظیر: 
»همزمان با تحویل کاال و ارائ��ه فاکتور، پرداخت ها 
تس��ویه می ش��ود« یا می توانید یک س��قف جریمه 
مش��خص کنید، مثال  اگ��ر پرداخت ها ت��ا ۳0 روز 
انجام نش��ود مع��ادل یک ماه س��ود س��پرده بانکی 
به عن��وان جریمه دیرک��رد لحاظ یا ب��ه ازای تاخیر 
 در پرداخ��ت از زم��ان معین��ی، هزینه انب��ارداری

 لحاظ می شود. 

سپردن امور به متخصصان
 اگر ش��ما برای ثبت و نگهداری س��وابق جریانات 
نق��دی س��ازمان و مدیریت آن به صورت ش��خصی  
تمایل و صب��ر کاف��ی  ندارید بهتر اس��ت ک��ه این 
وظیف��ه را ب��ه نیروه��ای متخص��ص بس��پارید، با 
ای��ن کار می توانید ب��ه منظ��ور اتخ��اذ تصمیمات 
الزم برای کس��ب کار خود ی��ا اداره س��ایر امور که 
در آنه��ا خبره هس��تید تمرک��ز کنی��د، همچنین 
می توانی��د از راهنمایی  ها و قدرت نف��وذ نیروهای 
متخص��ص در صنعت اس��تفاده کنی��د، اینها نکات 
و مش��اوره های ارزشمندی اس��ت که می توانید در 
 زمینه  های خ��اص مثل مالیات و دفت��ر داری از آنها 
بهره ببرید.  به کارگیری این راهنمایی های پایه ای، 
برای اداره موثر جریانات نقدی، به ش��ما این فرصت 
را می دهد تا با انعطاف بیشتر و آرامش ذهن از اینکه 
زمام امور مالی شرکت در دستان شماست با اعتماد 

به نفس باالتری به فعالیت های خود ادامه دهید. 

اصرار بر وضع موجود
آیا می دانس��تید اص��رار بر وضع موجود دش��من 
نوآوری است؟ تمایل به وضع موجود گرایشی است 

که در هر فرد نرمالی وجود دارد.
 برای ایجاد هر نوعی از نوآوری، ابتدا باید از وضع 
موجود رو  برگرداند. در نتیجه، وقتی مدیران با یک 
ایده بسیار نوآورانه روبه رو می ش��وند در اکثر مواقع 
ب��ه س��رعت آن را رد می کنند، نه به ای��ن خاطر که 
ایرادی در آن ای��ده وجود دارد، بلک��ه از این جهت 
که ای��ن ایده »خواهان تغییر« اس��ت ام��ا اگر واقعا 
می خواهیم ش��رکتی نوآور داشته باشیم، باید با این 

تغییرات کنار بیاییم. 

شرکت اپل برای بسیاری از افراد به عنوان یکی از هیجان 
انگیزترین مکان ها برای کارکردن به شمار می رود و از این رو، 
تمامی تالش خود را برای استخدام در این شرکت مطرح به 
کار می بندند. با این حال، کار کردن در چنین مکانی چندان 
هم ساده نیست. به گزارش مارکتینگ نیوز، شرکت اپل نیز 
همانند شرکت های مطرحی همچون گوگل و سامسونگ، 
سواالت استخدامی مخصوصی را برای مصاحبه با داوطلبان 
طراحی کرده اس��ت که در ادام��ه به برخی از این س��واالت 

خواهیم پرداخت.
سواالت برای استخدام مهندس نرم افزار

برنامه شما برای پنج سال آینده چیست؟ چرا می خواهید 
در اپل اس��تخدام ش��وید؟ خودتان را به طور کامل معرفی و 
عالیق خود را بیان کنید؟ آی��ا تاکنون با تصمیم مدیر بخش 
خود مخالفت داشته اید و در صورت مثبت بودن جواب، چگونه 

مخالفت خود را اعالم کرده اید؟ خود را انسان خالقی می دانید 
و به چه چیزهای��ی در این زمینه می اندیش��ید؟ اگر دو تخم 
مرغ در اختیار داشته باشید و بخواهید بفهمید که بیشترین 
ارتفاعی که می توان تخم مرغ  را  رها کرد و تخم مرغ نشکند 
چه ارتفاعی اس��ت چگونه این کار را انجام می دهید؟ یکی از 
مشکالت زندگی تان را شرح و نحوه رفع آن را نیز توضیح دهید.
:At-Home سواالت برای استخدام مشاور  بخش

مودم و یا روتر و نحوه کار آن را برای یک کودک هشت ساله 
توضیح دهید. چگونه با استفاده از لحن صدای خود به مشتری 

می فهمانید که قصد کمک کردن به وی را دارید؟
سواالت برای استخدام مهندس ارشد نرم افزار

اگر استخدام شوید می خواهید در چه قسمتی مشغول به 
فعالیت شوید؟ چه توانایی هایی را در خود می بینید که ما  را  

مجاب به استخدام شما می کند؟

سوال برای استخدام کارشناس فروشگاه های اپل
یک��ی از تجربیاتی را  که نش��ان دهنده فروتن��ی و تواضع 

شماست بیان کنید؟
 سوال برای استخدام کارشناس بخش

:Family Room 
چه چیزهایی موجب عصبانیت شما می شود؟

سواالت برای اس�تخدام مدیر بخش مهندسی نرم 
افزار

چه شکست هایی را در زندگی تجربه کرده اید و چه درس 
هایی از آن آموخته اید؟ بهترین و بدترین روزهای زندگی تان 

در چهار سال گذشته را شرح دهید؟
سوال برای استخدام کارشناس

وقتی به عنوان مشتری در فروشگاه های اپل قدم می زنید 
اولین چیزی که نگاه و توجه شما را جلب می کند چیست؟

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  .

حکایت برندها

مدیریت عصبی، استفاده از علوم 
عصب شناسی، تکنولوژی و دیگر علوم 
زندگی برای تحلیل مسائل مدیریتی 

و اقتصادی است. این رویکرد بر 
کاوش فعالیت های مغز انسان و 

فرآیندهای مغزی در هنگام مواجهه 
افراد با مسائل مدیریتی و اقتصادی 

تمرکز دارد

هدی رضایی 

آیا وارد عصر مدیریت عصبی شده ایم؟ 

کارمندیابی با اسکن مغزی

آیا می دانستید

کیمیا کاشانی

BRAND
مدیریت امروز

اپل در روز مصاحبه چه سواالتی از داوطلبان می پرسد؟



 67,374شاخص کل
(704,82)میزان تغییر
B 3,015,672,415ارزش بازار

B 2,122,045ارزش معامالت
B 1,303حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(156,73)10,335پتروشیمی خلیج فارس
(69,37)6,086پاالیش نفت بندرعباس

(65,59)2,767مخابرات ایران
2,10756,97فوالد مبارکه اصفهان
(53,71)31,494ارتباطات سیار 

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 4,699205,576پاالیش نفت اصفهان
B 12,7279,628خدمات انفورماتیک

B 2,1237,676سیمان فارس و خوزستان
B 1,6644,528بیمه دانا

B 9344,016بانک صادرات

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 6,05925,830پاالیش نفت بندرعباس

B 22,81918,322پتروشیمی فناوران
B 9406,409پارس خودرو
B 4,5605,506حفاری شمال
B 6,7824,889آلومینیوم ایران

درصد قیمتنام کامل شرکت
6,15117,5ایرکا پارت صنعت

1,6644بیمه دانا
4,1904سایپا آذین
5,1274سیمان کارون
4,8513,99سیمان غرب

درصدقیمتنام کامل شرکت
(3,99)4,230ایران یاسا تایر و رابر

(3,92)3,508فرآورده های نسوز آذر
(3,9)1,676بین المللی ساختمان

(3,81)1,516مس شهید باهنر
(3,77)7,418صنایع جوشکاب یزد

ارزشحجمنام کامل شرکت
M162,574 B 173,355بانک صادرات ایران

M114,596 B 84,713سایپا دیزل 
M45,066 B 47,707پارس  خودرو
M44,949 B 43,642بانک تجارت
M59,691 B 24,774بانک ملت

ارزشحجمنام کامل شرکت
M162,574 B 173,355بانک صادرات 
M114,596 B 84,713سایپا دیزل 
M59,691 B 24,774بانک ملت

M59,648 B 19,122س.  صنعت  نفت 
M56,198 B 1,784ارتباطات سیار

تعدادقیمتنام کامل شرکت
93810904بانک صادرات

46975808سیمان خوزستان
13534741سایپا دیزل

10302991بانک تجارت 
9452609پارس خودرو

 752,90شاخص کل
(6,20)میزان تغییر

B 2,203,389ارزش معامالت
M 565,503حجم 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

تهران  به��ادار  اوراق  بورس 
در نخس��تین روز معامالت��ی 
هفته با افت خود س��هامداران 
در  و  بی اعتم��ادی  دچ��ار  را 
پ��ی آن احتی��اط ک��رد. این 
اتف��اق در ش��رایطی افتاد که 
پ��س از امض��ای تفاهم نام��ه 
هسته ای در لوزان، بسیاری از 
س��رمایه گذاران نقدینگی های 
خ��ود را به بورس وارد کردند. 
توس��ط  س��هم  عرضه ه��ای 
حقوقی ها در کنار بروز برخی 
نگرانی ها از مس��ائل سیاس��ی 
باع��ث ش��د بازده��ی مثبت 
ب��ورس کاهش یاب��د. در بازار 
س��هام به دلیل حاکم ش��دن 
جو احتی��اط و نگرانی، قیمت 
سهام اکثر شرکت ها افت کرد. 
اما نکته قاب��ل توجه، افزایش 
حج��م و ارزش معام��الت در 
روز گذشته بود که در مجموع 
یک میلی��ارد و 302 میلیون 
ارزش 212میلیارد  به  س��هم 
تومان دادوس��تد شد و ارزش 
ب��ازار س��هام به باالی س��طح 
توم��ان  میلی��ارد  300ه��زار 

برگشت. 
معام��الت  نتیج��ه  در 
نخس��تین روز کاری هفت��ه، 
بیش��ترین حج��م متعل��ق به 
و  بانک  خ��ودرو،  گروه ه��ای 
این  بود.  نفت��ی  فرآورده های 
در حالی بود ک��ه نماد فوالد 

مثبت  تاثیر  بیشترین  مبارکه 
را بر شاخص ثبت کرد. بانک 
تجارت نیز ب��ا معامله بلوکی 
449میلیون سهمی به ارزش 
بیش��ترین  ریال  470میلیارد 
حج��م و ارزش معام��الت را 

ثبت کرد. 
بان��ک صادرات نی��ز پس از 
بانک تجارت بیش��ترین حجم 
و ارزش معامالت را داشتند. 

 افت 6 واحدی 
شاخص فرابورس

ایران شاخص  در فرابورس 
کل ب��ا 6 واح��د کاه��ش به 
روز  ارزش  و  واح��د   752
ب��ازار اول و دوم فراب��ورس 
ب��ه 62 ه��زار میلیارد توم��ان 
بورسی  معامله گران  رس��ید. 
بهادار  برگ��ه  میلی��ون   556
 138 و  97ه��زار  قال��ب  در 
نوب��ت معامل��ه و ب��ه ارزش 
یعنی  توم��ان  220میلی��ارد 
ته��ران  ب��ورس  از  بی��ش 
دادوس��تد کردن��د. نمادهای 
پتروش��یمی م��ارون، گ��روه 
س��رمایه گذاری  پتروش��یمی 
جم،  پتروش��یمی  ایرانی��ان، 
پاالیش نف��ت الوان، پاالیش 
نفت ش��یراز و نفت پاسارگاد 
فرابورس  شاخص  کاهش  در 
اصفهان در  نماد ذوب آهن  و 
تقوی��ت ش��اخص فراب��ورس 

اثرگذار بودند. 

برتری نسبت خریدهای 
حقوقی به فروش در گروه 

بانکی
گ��روه بان��ک و موسس��ات 
اعتب��اری ب��ا توج��ه ب��ه باال 
 ب��ودن عرضه ها طی معامالت 
س����قوط  و  گذش����ته  روز 
پرسرعت شاخص کل، شاهد 
بود.  نزول��ی  حاکمی��ت روند 
ایران  بان��ک  ک��ه  به ط��وری 
زمین تنها نم��اد مثبت گروه 
در پای��ان معامالت بود. نکته 
قابل توج��ه اینک��ه در گروه 
بانک ش��اهد باال بودن نسبت 
خریدار حقوقی به فروش های 

حقوقی بودیم. 
روز گذش��ته نم��اد بان��ک 
گردش��گری جه��ت برگزاری 
مجمع عمومی ساالنه متوقف 
ب��ه خرید  باتوجه  ش��د ک��ه 
ب��االی حقوق��ی در لحظ��ات 
پایانی ب��ازار، احتمال حرکت 
صع��ودی ای��ن نم��اد پس از 
بازگش��ایی وجود دارد. گروه 
انبوه سازی همسو با جو کلی 
بازار، رون��دی نزولی به خود 
گرف��ت. به ط��وری ک��ه نماد 
توریس��تی و رفاهی آبادگران 
ایران تنها نم��اد مثبت گروه 
ب��ود.  معام��الت  پای��ان  در 
ب��ا معامل��ه ش��ش میلی��ون 
شاهد  س��رمایه گذاری  سهم، 
معامالتی  نماد  پرحجم تری��ن 

گروه بود. 

تشکیل صف خرید 
سنگین تر از روزهای قبل 

در نماد هرمز
گ�����روه  م��ع��ام���الت 
س��رمایه گذاری در بازه منفی 
انج��ام گرف��ت و نماده��ای 
س��رمایه گذاری  گس����ترش 
س��رمایه گذاری  و  ایرانی��ان 
تدبیرگران فارس و خوزستان 
تنها نمادهای مثبت گروه در 
پایان معامالت بود. با معامله 
دونماد  س��هم،  میلی��ون   10
خوارزم��ی  س��رمایه گذاری 
س��ایپا  س��رمایه گذاری  و 
گ��روه  پیش��روی  نماده��ای 
گروه  بودند.  س��رمایه گذاری 
فلزات اساس��ی، نم��اد فوالد 
هرمزگان جنوب در هفتمین 
روز پس از عرض��ه اولیه و با 
س��ود تقریب��ی 30 درص��د، 
شاهد سقوط قیمت این نماد 
فرابورس��ی در دقایق آغازین 
ب��ازار س��هام ت��ا ب��ازه منفی 
بودیم، ام��ا در نهایت پس از 
معامل��ه 428 میلیون س��هم 
با تش��کیل ص��ف خریدی  و 
صف ه��ای  از  س��نگین تر 
روز ه��ای قبل، معامالت را به 
نمادهای  اکثر  رس��اند.  پایان 
گ��روه در بازه مثب��ت معامله 
نیز  اصفهان  ذوب آهن  شدند. 
حرک��ت صعودی خود را آغاز 
کرد و از اواس��ط بازار با صف 

خرید همراه بود. 

رشد گروه سیمان در 
پی تصمیم انجمن صنفی 

کارفرمایان این صنعت
با توجه  در گروه س��یمانی 
ب��ه تصمی��م انجم��ن صنفی 
کارفرمایان صنعت سیمان که 
قیمت انواع س��یمان تولیدی 
کارخانه ه��ای داخل��ی را بین 
14 ت��ا 21,5 درص��د افزایش 
داد، در عک��س العمل به این 
خب��ر و برخالف رون��د حاکم 
بر کل ب��ازار نماد ه��ای گروه 
س��یمان اکثرا در ب��ازه مثبت 
و ب��ا روندی صع��ودی معامله 
ش��اهد صف ه��ای  و  ش��دند 
نماده��ا  بیش��تر  در  خری��د 
معامل��ه 8,993  ب��ا  بودی��م. 
میلیون س��هم نماد س��یمان 
خوزس��تان پرحجم ترین نماد 
معامالتی گ��روه بود. در گروه 
فرآورده ه��ای نفت��ی، پاالیش 
نفت اصفهان و سرمایه گذاری 
صنعت نف��ت نمادهای مثبت 
در پای��ان معام��الت بودن��د. 
پاالی��ش نف��ت ته��ران که از 
اسفند یعنی روز بازگشایی   27
صف خرید خود را حفظ کرده 
بود، پس از گذش��ت 16 روز، 
با صف فروش همراه ش��د که 
ب��ا معامله 23 میلیون س��هم 
بیش��ترین حج��م معامالت��ی 
طی این 16 روز را داش��ت و 
در رأس نماد ه��ا ب��ا معامالت 

پرحجم گروه قرار گرفت. 

س�نا- عوام��ل مختلف��ی در 
رشد بازار س��هام دخیل هستند 
و رش��د ای��ن ب��ازار را نمی توان 
تنها به مسائل هس��ته ای منوط 
ک��رد، هرچن��د ک��ه ای��ن قبیل 
م��وارد اث��رات خاص خ��ود را بر 
ب��ازار دارن��د. وضعی��ت صنای��ع 
تاثیرات ناش��ی  مختلف در کنار 
از ریس��ک های سیاس��ی وابسته 
ب��ه پرتفولیوی صنایع مختلف؛ با 
یکدیگر متف��اوت خواهد بود اما 
آنچه از برآیند این ش��رکت ها بر 

می آید آن اس��ت که این صنایع 
پتانسیل و توانمندی الزم را برای 
رش��د دارند و در پی آن می توان 
به رون��ق قابل توج��ه در بورس 
امیدوار ب��ود. مهم ترین مس��ئله 
در بازگش��ت س��رمایه گذاران به 
بورس و رون��ق دوباره آن اعتماد 
به بازار سهام است و ظرفیت های 
موج��ود و بکر ب��ودن بخش های 
مختل��ف اقتصاد این مس��ئله را 
نشان می دهد که ایران می تواند 
در عرصه صنایع مختلف پذیرای 
سرمایه س��رمایه گذاران خارجی 
باش��د . در حال حاض��ر در کنار 
س��ایر صنایع پر پتانسیل، صنایع 

معدنی پتانس��یل قوی و مطلوبی 
ب��رای س��رمایه گذاری دارن��د و 
بع��د از ای��ن صنع��ت، صنای��ع 
پتروش��یمی قابلیت باالیی برای 
دارند. در  جذب س��رمایه گذاری 
بح��ث نف��ت و گاز و همچنی��ن 
صنای��ع هایت��ک و همچنین نانو 
تکنولوژی این پتانسیل به وضوح 

دیده می شود. 
صنع��ت  آین��ده  ارزیاب��ی  در 
ش��رکت های  رون��د  و  س��یمان 
س��یمانی در ب��ورس بای��د گفت 
تولید محصوالت��ی مانند کلینکر 
هزین��ه باالیی دارد؛ بنابراین باید 
به گونه ای عم��ل کنیم تا بتوانیم 

بهره وری در این حوزه را باال برده 
و انواع و اقس��ام مختلف سیمان 
را تولی��د کنیم. تولید 75 میلیون 
تن س��یمان در کشور که عمدتا 
تی��پ 2 و 5 هس��تند و تولی��د 
طیف مشخص از سیمان در دراز 
م��دت چالش های خ��اص خود 
را دارد؛ بنابرای��ن باید به س��مت 
تولید سیمان های خاص و رنگی 
حرکت کنیم . صنایع س��یمانی 
جزو صنایعی هس��تند ک��ه بازار 
مطلوب��ی دارن��د و از آنجایی که 
سیمان مالت توس��عه هر کشور 
اس��ت و ای��ن محص��ول همواره 
قیمت خاص خود را دارد بنابراین 

این صنایع از جمله صنایع مورد 
استقبال س��رمایه گذاران خواهد 
صنع��ت،  ای��ن  کن��ار  در  ب��ود. 
صنای��ع پتروش��یمی، مخاب��رات 
و الکترونیک��ی نوی��ن از جمل��ه 
صنایعی هس��تند که مورد اقبال 
عموم قرار خواهد گرفت. طبیعتا 
با انجام توافق نهایی هس��ته ای، 
بازار در کوتاه م��دت نگاه مثبتی 
خواهد داش��ت ام��ا در بلند مدت 
باید در کنار این تاثیرات، اصالح 
س��اختار در برخ��ی ش��رکت ها 
صورت گیرد تا بتوان شاهد نتایج 
مطلوب تری در این ش��رکت ها و 

به تبع آن در اقتصاد کشور بود.

تس�نیم- پس از انتشار بیانیه 
لوزان، روزهای خوش بورس دوام 
چندانی نداش��ت. یک��ی از دالیل 
این موضوع عرضه های س��نگین 
حقوقی ها از جمل��ه صندوق های 
بازنشس��تگی و نهادهای عمومی 
در پی تش��کیل صف ه��ای خرید 
در بازار س��هام بود. این عرضه ها 
در مح��دوده مقاومتی ش��اخص 
اتفاق افتاد و معامله گران را نسبت 
ب��ه ادامه رون��د صع��ودی دچار 
تردید کرد. اینکه انتظار داش��ته 
باش��یم هر روز ب��ازار صعودی را 
نظاره گر باشیم با منطق ناسازگار 
و غیر واقع بینان��ه اس��ت؛ به عالوه 
اینکه با نخس��تین نوس��ان منفی 
نی��ز نباید تص��ور کرد ک��ه بازار 
سهام در حال ریزش است، اما در 

روند های های  نحوه ش��کل گیری 
صع��ودی ی��ا نزولی ب��ازار گاهی 
برخی رفتارها و متغیرها مس��بب 
ش��کل گیری روند ه��ا ی��ا حت��ی 
بحران های جبران نشدنی هستند. 
در حالی که بازار سهام در 15 ماه 
گذشته همواره با دوره ای رکودی 
و فرس��ایش ش��دید قیمت سهام 
مواجه بوده اس��ت، برچیده شدن 
ریس��ک  بزرگ تری��ن  س��ایه 
سیستماتیک از این بازار می تواند 
ب��ه ش��کل گرفت��ن بارق��ه امید 
اعتماد  بازگش��ت  برای  دوباره ای 
وفاداری  و جب��ران  س��هامداران 
س��هامداران صب��ور بینجامید. با 
این حال اما دستپاچگی در نحوه 
مدیری��ت رونده��ای هیجانی یا 
ش��وک زده بازار سهام در مواجه 
با خبره��ا و رخدادهای تاثیرگذار 
از س��وی متولی��ان بازار س��هام 
همواره در شکل گیری رفتار های 

روان��ی معامله گ��ران دخیل بوده 
اس��ت. با این وجود متولیان بازار 
س��هام ب��ه محض مثبت ش��دن 
نماگر ه��ای اصلی بازار س��هام و 
در حالی ک��ه هن��وز افت ناش��ی 
از خب��ر ع��دم توافق هس��ته ای 
در س��وم آذر م��اه پارس��ال و به 
دنبال آن ریزش ش��دید قیمت ها 
جبران نش��ده بود، از برنامه ریزی 
ب��رای عرضه های انبوه س��هام و 
عرضه ه��ای اولی��ه گوناگون خبر 
دادند که اقدامی غیرمنطقی بود 
و ت��رس از عرضه های بی محابای 
سهام و تکرار تجربه های اشتباهی 
همچون زمس��تان سال 92 را در 
ذهن ها تداع��ی کرد. در روزهایی 
که بازار سهام به زحمت در حال 
آشتی دوباره با سهامداران ترسو 
و بی اعتماد است، تلقی اشتباه از 
رفتار بازار سهام و عدم توانایی در 
کنترل روند صعودی شکل گرفته 

می تواند بازار س��هام را به سرعت 
در الک دفاعی فروببرد. مدیریت 
بحران در بورس چه در روند های 
مثب��ت و چ��ه در روزهای منفی 
امری ضروری است. مدیریت بازار 
باید بتوان��د در لحظه با فراخوان 
ذی نفع��ان و بازیگران اصلی بازار 
س��هام جریانی منطقی و حمایت 
و  محس��وس  به ط��ور  را  ش��ده  
نامحسوس برای س��رمایه گذاران 
فراه��م آورد. در ش��رایط فعل��ی 
بازار س��هام به شدت نیاز به جلب 
و  داشته  س��رمایه گذاران  اعتماد 
ب��ا کوچک ترین نش��انه ها از عدم 
حمایت ه��ا از قبی��ل عرضه های 
بی محابای سهام از سوی سازمان 
خصوصی سازی، صندوق توسعه و 
پاداش یا حقوقی های فرصت طلب 
و از هم��ه بدت��ر س��فارش های 
ص��وری برخ��ی کارگزاری ها در 
س��امانه معامالت��ی، به س��رعت 

برای نقد شدن دارایی ها به تکاپو 
می افتد؛ چرا که نمی خواهد دوباره 
نقدینگی  س��یاه چاله های  تجربه 
ب��ورس در 15 م��اه گذش��ته را 
تجرب��ه کند. س��یاه چاله هایی که 
صاحب��ان نقدینگ��ی را در خود 
می بلعد. متولیان بازار سهام باید 
نس��بت به افزایش ضریب اعتماد 
س��رمایه گذاران در ب��ازار س��هام 
ب��ا مدیری��ت روند ه��ای منطقی 
اهتم��ام ورزن��د و از عرضه های 
بی محابا به دلیل ترس از رش��د 
یک ب��اره ش��اخص کل ب��ورس 
پرهیز کنند؛ چ��را که رفتارهای 
رانن��ده ای  مانن��د  این چنین��ی 
می مان��د که در س��رعت تعریف 
ش��ده در الین تن��درو اتوبان در 
مواجهه با دست انداز های پیش رو 
به یک باره روی ترمز می کوبد که 
می تواند به خود و سرنش��ینانش 

آسیب جدی وارد کند.

اعتماد، مهم ترین مسئله بازگشت سرمایه گذاران به بورس 

عرضه های سنگین حقوقی ها، روزهای خوش بورس را کوتاه کرد
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از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

جذابیت بورس برای 
سرمایه گذاران خارجی

سیدرضا علوی، مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه 
صادرات گف��ت: جذب س��رمایه گذار خارجی بعد از 
تواف��ق نهایی بین ای��ران با گروه 1+5 در مقایس��ه 
با نگه داش��تن س��رمایه گذار خارجی آسان تر است 
بنابراین باید از هم اکنون فراهم کردن بستر های الزم 
با هدف ماندگار ش��دن سرمایه گذاری خارجی را در 
دس��تور کار خود قرار دهیم. وی درباره شرایط ورود 
سرمایه گذار خارجی پس از انجام توافق نهایی ایران 
با گ��روه 1+5 گفت: در بحث ورود س��رمایه گذاری 
خارج��ی الزاماتی مانند تس��هیل ورود و خروج پول 
وج��ود دارد که در ش��رایط فعلی مقدم��ات این کار 
انجام ش��ده اس��ت اما عالوه بر الزام��ات بین المللی 
باید ش��رایط در داخل کشور برای ورود سرمایه گذار 
خارج��ی نیز فراهم ش��ود. وی در این ب��اره توضیح 
داد: در مرحله اول تس��هیل در مقررات الزم اس��ت، 
قطعا س��رمایه گذاران خارجی به دلیل اینکه کش��ور 
م��ا چند س��الی از این موضوع دور بوده اس��ت، یک 
سری مشوق ها برای ورود به بازار ما می خواهند. این 
کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با وجود آمار و 
ارقامی که درخصوص سرمایه گذار خارجی طی این 
سال ها داده شده میزان سرمایه گذاری ها با ظرفیت و 
پتانسیل کشور برای سرمایه گذاری خارجی متناسب 
نیست و هنوز فاصله بسیاری با ظرفیت هایمان وجود 
دارد پ��س قطعا وقتی بخواهی��م از این حالت خارج 
شویم باید اطمینان های الزم به سرمایه گذار خارجی 
ارائ��ه ش��ود. وی تصریح ک��رد: وقتی س��رمایه گذار 
خارجی قصد برنامه ریزی و بررس��ی ب��رای ورود به 
کش��وری می کند به موضوعات و تشویق هایی مانند 
معافیت ه��ای مالیات��ی، حقوق مالکی��ت و مواردی 
از ای��ن قبی��ل را مبن��ای تصمیم گیری های��ش قرار 
می دهد بنابراین فراهم کردن این ش��رایط می تواند 
مقدمه ای برای س��رمایه گذاری خارجی تلقی ش��ود. 
علوی با بیان اینکه س��رمایه گذاری یک پیش ش��رط 
برای توس��عه کش��ورهای در حال توسعه محسوب 
می ش��ود، گفت: ما در ب��ورس جذابیت ویژه ای برای 
س��رمایه گذاران خارجی با توجه به قیمت س��هام و 
فاکتورهای دیگری مانند نس��بت قیم��ت بر درآمد  
(P/E) و سود تقسیمی شرکت ها  (DPS) داریم که 
این امر جذابیت ویژه ای برای سرمایه گذاران خارجی 
قلمداد می ش��ود و می تواند آنها را به بازار ما س��وق 
دهد و این حرکت برای توسعه ملی هم یک فرصت 

بسیار خوب است. 

بورس کاالی ایران
دروازه تجارت خاورمیانه

آلم��ان  اش��توتگارت  س��رمایه گذاری  نمایش��گاه 
2015Invest، ب��ا حضور نمایندگان بازار س��رمایه 
ای��ران آغ��از به کار ک��رد. در این نمایش��گاه دو روزه 
ک��ه از روز جمعه آغاز به کار کرده اس��ت، نمایندگان 
بورس ها، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری کشورهای 
اروپای��ی از جمل��ه فرانس��ه، آلمان و انگلی��س و نیز 
ش��رکت هایی از ایاالت متحده آمریکا با هدف جذب 
س��رمایه گذاران خارجی به ارائ��ه توانمندی های خود 
می پردازند. بورس کاالی ایران که در سومین حضور 
خود در این نمایش��گاه با ش��عار »بورس کاالی ایران 
دروازه تج��ارت خاورمیانه« ش��رکت کرده، در تالش 
اس��ت مزیت های این بازار متشکل کاالیی در منطقه 
خاورمیانه را جذب کند. در حاش��یه روز اول برگزاری 
این نمایش��گاه، نماین��دگان نهاد ناظر بازار س��رمایه 
آلم��ان (Bafin)ضم��ن اس��تقبال از حض��ور بورس 
کاالی ای��ران، آمادگی خود را برای توس��عه همکاری 
بازار سرمایه آلمان با این بورس اعالم کرد. همچنین 
نمایندگان بورس اشتوتگارت، شرکت تجارت کاالیی 
(Commodity Trade)، ش��رکت فعال در حوزه 
نرم افزار و سخت افزارهای مالی XECURIS، شرکت 
خدمات مالی بین المللی استرازبورگ و گروه نشریات 
Euro am Sonntag و روزنام��هWeimer مالی
چ��اپ آلم��ان و از ش��رکای وال اس��تریت ژورنال، با 
نماین��دگان ب��ورس کاالی ایران دی��دار و گفت وگو 
کردند. شماری از فعاالن بازارهای مالی بین المللی با 
حضور در مقابل غرفه بورس کاالی ایران ش��اهد ارائه 
نمایندگان بورس کاالی ایران درخصوص زمینه های 

فعالیت در این بازار متشکل کاالیی بودند. 

ذرت و جوی دامی مشمول اجرای 
سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال شد

حس��ین پناهیان، مدیرعامل بورس کاالی ایران از 
مصوبه کمیس��یون اقتصادی دولت برای جایگزینی 
سیاس��ت قیمت تضمینی به ج��ای خرید تضمینی 
برای دو قلم کاالی کشاورزی در بورس کاال خبر داد. 
وی افزود: با به کارگیری مکانیزم قیمت تضمینی به 
ج��ای خرید تضمینی در بورس کاال، س��کوی پرش 
بورس کاال برای توس��عه بازار محصوالت کشاورزی 
در نخس��تین گام برای س��ال 1394 برداش��ته شد. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران ضمن اش��اره به 
گام های ب��ورس کاال ب��رای پویایی ب��ازار معامالت 
محصوالت کش��اورزی، عنوان کرد: شفافیت و کشف 
قیمت واقعی کاالها، رس��الت مل��ی بورس کاال بوده 
و بر این اس��اس با همکاری وزارت جهاد کشاورزی 
موض��وع جایگزینی قیمت تضمین��ی به جای خرید 
تضمینی بر مبنای مکانیزم کشف قیمت ها در بورس 

کاال پیگیری و در دستور کار قرار گرفت. 

افت شاخص کل بورس 
به کانال 67 هزار واحدی

ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار در جریان معامالت 
روز شنبه بازار س��هام با 704 واحد افت در ارتفاع 67هزار 
و374 واحدی ایس��تاد. ش��اخص قیمت (وزنی - ارزشی) 
303 واحد و شاخص های کل (هم وزن) و شاخص قیمت 
(ه��م وزن) به ترتیب ب��ا 22 و 20 واحد کاهش را تجربه 
کردند. شاخص های 30 شرکت بزرگ 35 واحد، آزاد شناور 
737 واحد، ب��ازار اول 449 واحد، ب��ازار دوم هزار و 838 

واحد و شاخص صنعت 477 واحد افت را تجربه کردند. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 203 www.forsatnet.ir

بورس کاال

رضا امامی
کارشناس بازار سهام

بهروز نعمتی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مدیریت سهام

حمایت حقوقی ها از گروه بانک

افزایش ارزش معامالت
امید به صعود بازار

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
شو 

د با
هزا

ب



مترجم: شهیر محمدنیا
نویسنده: مارک داگالس

تحلیل

در هفته گذشته 81، 867تن 
انواع محصوالت پلیمری عرضه 
شد که در نهایت 55، 553 تن 
از آن به ارزش 2025/8 میلیارد 
ریال دادوس��تد شد . بررسی ها 
نش��ان می دهد حجم عرضه ها 
نس��بت به هفته پیش تر بیش 
از 9 درص��د رش��د داش��ت اما 
نس��بت ب��ه متوس��ط هفتگی 
اس��فند م��اه 11 درصد کاهش 
از خود نشان داد . در ضمن در 
این ماه حجم معامله نسبت به 
هفته قبل و متوس��ط اس��فند 
م��اه 1393 ب��ه ترتیب 41/6 و 
13/2درصد رشد از خود نشان 

داد.)جدول 1(

معرفی 10 شرکت برتر 
از نظر حجم عرضه و 

معامالت و ارزش معامالت
آم��اره��ا نش����ان می دهد 
بیش��ت��رین حج����م و ارزش 
معامالت ب��ه ترتیب مربوط به 
ش��رکت پتروشیمی امیرکبیر، 
ش��رکت پتروشیمی بندرامام و 
ش��رکت پتروشیمی تندگویان 

اس��ت که ش��رکت پتروشیمی 
تندگوی��ان بیش��ترین حج��م 
عرض��ه ب��ورس کاالی ایران را 
به خود اختصاص داده اس��ت.  

)جدول 2(
در ادامه جدول 20 محصول 

پرطرفدار آورده شده است.

بررسی عوامل تاثیر گذار 
بر معامالت محصوالت 
پلیمری در هفته گذشته

باوجود رش��د نس��بی حجم 
عرض��ه و معامالت محصوالت 
پلیم��ری نس��بت ب��ه هفت��ه 
پیش تر، هنوز هم این زیرگروه 
نتوانس��ته به دوران رونق خود 
بازگ��ردد . عوام��ل متعددی در 
ای��ن زمین��ه نقش دارند که در 
ادام��ه به پاره ای از آنها اش��اره 

می شود.
از  تعدادی  1- ع�رض��ه 
پتروش�یمی  مجتمع ه�ای 
ب�ه طور مس�تقیم در بازار 
آزاد: بررسی ها نشان می دهد 
پتروشیمی  ش�����رکت ه�ای 
شرکت ه���ای  )ب��ه خصوص 
پت���روش��یمی خص���وصی(

ب��ه جه��ت جذب مش��تریان، 
ج��ذب نقدینگ��ی و رقابت با 

یکدیگ��ر، به ارائ��ه تخفیفات 
در قیم��ت محص��والت خ��ود 
مب��ادرت ک��رده و آنه��ا را با 
قیمت های پایین تر نس��بت به 
ب��ورس کاالی ایران به فروش 

می رس��انند .
 ای��ن امر ب��رای محصوالتی 
ک��ه اخت��الف قیم��ت بورس 
ب��ا بازار کمتر اس��ت بیش��تر 
رخ داده ک��ه ب��ه ای��ن ترتیب 
جذابی��ت حضور خریداران را 
در ب��ورس کاالی ایران کمتر 

کرده اس��ت.
نقدینگ�ی:  کمب�ود    -2
از طرف��ی اکث��ر م��وارد حجم 
نقدینگی خریداران محصوالت 
پلیم��ری در قیاس با خریداران 
محصوالت��ی مانند قیر، فوالد، 
م��س و... کمت��ر بوده و باوجود 
اینک��ه ب��رای خرید ب��ه مبالغ 
کمتری نیاز دارند، مش��کالت 
دارن��د .  بیش��تری  نقدینگ��ی 
متاس��فانه اکث��ر این دس��ته از 
خری��داران، معوق��ات بانک��ی 
داش��ته ی��ا اینک��ه دریافت وام 
برای آنها از سیستم های بانکی 
دش��وار اس��ت . این امر موجب 
ش��ده پاره ای از پتروش��یمی ها 
به ف��روش اعتباری محصوالت 

خود روی آورده و بنابراین این 
دس��ته با ارائه تضامینی مانند 
مل��ک و... ب��ه خری��د خارج از 

بورس مبادرت کنند. 
بررس��ی ها نش��ان می ده��د 
از 20 محص��ول پ��ر طرف��دار 
پلیمری در هفته گذشته، نیمی 
از آنها محصوالت خارج از گونه 
)off( بوده که با توجه به قیمت 
پایین ت��ر آنها، ای��ن امر تمایل 
خریداران به خرید محصوالت 
با قیمت کمتر )حتی با کیفیت 
پایین ت��ر( را با توجه به کمبود 

نقدینگی نشان می دهد.
3-  س�ردرگمی در خرید: 
نوس��انات متعدد قیمت ارز در 
پیش بینی ه��ای  و  آزاد  ب��ازار 
گوناگ��ون در ای��ن زمینه )که 
ای��ن  در  عام��ل  مهم تری��ن 
زمین��ه نتای��ج توافق��ات ایران 
ب��ا کش��ورهای 1+5 در کن��ار 
نوس��انات متعدد قیمت نفت و 
نیز کاهش فواصل اعالم قیمت 
پایه محصوالت پلیمری موجب 
ش��ده خریداران در خریدهای 
خود دچار س��ردرگمی ش��ده 
و برنامه منس��جم و مناس��بی 

نداشته باشند . 
4-  ت�داوم رک�ود: با توجه 

به باال بودن موجودی بسیاری 
از محص��والت پتروش��یمی در 
انبارها و تداوم رکود در صنایع 
پایین دس��تی، تنها خریدارانی 
که نیاز ضروری دارند نس��بت 
ب��ه خرید اقدام ک��رده که این 
امر بر حجم خرید تاثیر گذاشته 

است.
5-  ش�فافیت معام�الت 
ب�ورس کاال: ب��ا وجود اینکه 
ش��فافیت یک��ی از عمده ترین 
مزای��ای حضور در بورس های 
کاالی��ی بوده که بورس کاالی 
ای��ران نی��ز هم��واره از آن به 
مهم تری��ن  از  یک��ی  عن��وان 
اص��ول خود ی��اد می کند اما 
متاس��فانه هنوز ه��م عده ای 
س��ودجو هستند که حضور در 
بازار های غیر شفاف را ترجیح 
داده و معامالت خود را به آن 

س��و هدایت می کنند. 
جالب اینجاس��ت این عامل 
ب��ه یکی از مش��کالت رقابتی 
ب��ورس کاال با بازارهای رقیب 
تبدیل شده که هرجا حمایت 
ج��دی از بورس کاال به عمل 
نیای��د متاس��فانه معامالت به 
س��مت بازارهای رقیب جاری 

می شود . 

معامالت محصوالت پلیمری در هفته گذشته در بورس کاالی ایران

تحلیل تکنیکال ایران خودرو
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چرا نفس بورس به شماره افتاد؟ 
یک فعال بازار س��رمایه نس��بت به عملکرد نهاد ناظر 
بازار سرمایه انتقاد کرد و گفت: دخالت سازمان بورس و 
حقوقی های بازار در روزهای اولیه انتشار بیانیه هسته ای 
و شتابزدگی در تصمیم گیری، باعث متوقف شدن روند 
رشد بورس و خدشه دار شدن اعتماد سرمایه گذاران شد. 
عظیم ثابت، مدیر عملیات بازارگردانی تامین س��رمایه 
آرمان، درخصوص علت ریزش های سنگین بورس در هفته 
اخیر گفت: تکاپوی س��ازمان بورس و حقوقی های بازار در 
روزهای اولیه بعد از بیانیه لوزان و عجله بی رویه برای کنترل 

بازار، موجب جلوگیری از ادامه روند مثبت بورس شد. 
وی افزود: از آنجا که روند بازار سرمایه در 15 ماه گذشته 
نزولی بوده و بس��یاری از س��رمایه گذاران زیان های 20 تا 
50درصدی متحمل شده بودند، بازار سرمایه هنوز جا داشت 
تا با خوش بینی ناشی از توافق هسته ای با رشد مواجه شود، 
اما متاسفانه سازمان بورس به همراه حقوقی ها و سازمان 
خصوصی سازی در روند بازار سرمایه دخالت کرده و خیلی 
زود روند بازار را تغییر دادند. به این ترتیب شتاب زدگی در 
تصمیم گیری، به جای استفاده از فرصت، فرصت سوزی و 
دلزدگی از بازار ایجاد کرد. وی در مورد علت دخالت سازمان 
بورس در روند بازار گفت: خوشبینی بیش از حد مسئوالن 
باعث شد تا جلوی رشد بورس را گرفته و به اصطالح بازار 
را منطقی کنند، این در حالی است که نهادناظر نباید در 
روند بازار دخالت کرده و تنها باید درش��فاف ش��دن بازار و 
استفاده نکردن از رانت نظارت کند نه اینکه به محض مثبت 
ش��دن بازار، برای جلوگیری از ش��تاب بورس و رسیدن به 

تعادل عجله کند. 
وزن دهی بیش از حد بازار به مسائل سیاسی

ثابت با بیان اینکه نگرانی از پرونده سیاسی همچنان 
در بازار س��رمایه وجود دارد، تصریح کرد: بازار س��رمایه 
بی��ش از ح��د ب��ه مس��ائل سیاس��ی وزن می ده��د و با 
توج��ه ب��ه اینکه در فصل برگزاری مجام��ع قرار داریم، 
س��رمایه گذاران می توانن��د دید خ��ود را بلند مدت کنند 
زیرا هنوز قیمت س��هام ش��رکت ها رشد چندانی نکرده 
و س��هامداران می توانند برای رفتن به مجمع و گرفتن 
س��ود برنامه ریزی کنند. وی اضافه کرد: عالوه بر اینکه 
خبرهای مثبتی از کاهش نرخ سود سپرده بانکی و الیحه 
خروج غیر تورمی از رکود در راه است و بازارهای موازی 
با ثبات نس��بی مواجه ش��ده و نگرانی قابل مالحظه ای 
ب��ازار را تهدی��د نمی کند، اما بدبینی و وزن دهی زیاد به 
شایعات موجب شده تا بازار شادابی الزم را نداشته باشد. 

نباید عرضه ها موجب ترس شود
مدیر عملیات بازارگردانی تامین سرمایه آرمان تصریح 
کرد: بنابراین برای بهتر شدن شرایط باید نظارت ها نظام مند 
شده و شرکت های حقوقی برای منافع خود بازار را خراب 
نکنن��د، همچنی��ن نباید عرضه ها در بازار ترس ایجاد کند، 
زیرا عرضه های زیاد برای خریداران یک عالمت است و یکی 
از دالیلی که بازار به س��مت خرید نمی رود این اس��ت که 
به محض مثبت ش��دن بازار، با عرضه های س��نگین جلوی 
آن گرفته می شود. به گفته وی، منافع شخصی و گروهی 
از س��وی برخی س��ازمان ها و ارگان ها علت بروز این رفتار 
اس��ت، زی��را آنه��ا توجه نمی کنند که بازار س��رمایه محل 
کس��ب درآمد اس��ت و باید خویش��تن داری کرده و به نفع 
بازار س��رمایه حرکت کنند. این در حالی اس��ت که همواره 
مردم را به س��رمایه گذاری در بورس و آوردن پول به بازار 
تشویق می کنند، اما زمانی که بورس به صورت مداوم گرفتار 
کاهش قیمت ها می ش��ود طبیعتا مردم از س��رمایه گذاری 

ترسیده و اعتماد آنها خدشه دارمی شود. 
حقوقی ها در مقابل عرضه سهم پاسخگو باشند

وی خاطرنش��ان کرد: بنابرای��ن باید اقداماتی صورت 
گیرد تا بازار س��رمایه جذاب ش��ده و حقوقی ها در مقابل 
عرضه های سنگین خود پاسخگو باشند، زیرا منابعی که 
در ابتدای سال وارد بورس شد در حال خارج شدن است 
و این نش��انه و عالمت خوبی برای بازار نیس��ت. این در 
حالی اس��ت که بازار س��رمایه در فصل برگزاری مجامع 
باید بهترین بازار برای س��رمایه گذاران باش��د اما باوجود 
اینکه اخبار مثبتی نس��بت به دو س��ال گذش��ته در بازار 
وجود دارد، عرضه های کوتاه مدت نفس بازار را گرفت و 

از شکل گیری روند مثبت بورس جلوگیری کرد. 
اعتماد سرمایه گذاران خدشه دار شد

این فعال بازار س��رمایه عنوان کرد: تا زمانی که ابهام 
در ب��ازار وج��ود دارد خریداران نس��بت به خرید س��هم 
اقدام نکرده و فروشندگان عرضه ها را زیاد می کنند. در 
حال حاضر اعتماد س��رمایه گذاران به بورس خدش��ه دار 
شده و بهبود آن به گذر زمان و ایجاد شوک هایی مانند 
کاهش نرخ س��ود س��پرده های بانکی، کاهش نرخ نفت و 
اخبار مثبت سیاسی نیاز دارد تا اعتماد به بازار سرمایه 
بازگردد.  ثابت با اش��اره به اینکه مش��کل بازار س��رمایه 
وجود دید کوتاه مدت اس��ت، تاکید کرد: در این ش��رایط 
س��ازمان بورس باید قانون گذاری و سیاس��ت گذاری را 
مدنظ��ر قرارده��د ن��ه اینکه به صورت دس��توری بازار را 
کنت��رل کن��د، زیرا در بازاری که دامنه نوس��ان و حجم 
مبنا وجود دارد عرضه های س��نگین روند بازار را تحت 

تاثیر قرار می دهد. 
سازمان بورس جلوی حقوقی ها را بگیرد

وی عنوان کرد: در ش��رایطی که روند نگران کننده ای 
در بازار سرمایه حاکم شده و شتاب پایین آمدن افزایش 
یافته اس��ت، همه ارگان ها باید بازار را از خود دانس��ته و 
با یکدیگر همکاری کنند و س��ازمان بورس اجازه ندهد 
حقوقی ه��ا ب��ازار را خراب کنند، زیرا همچنان بازار پول 
ج��ذاب ب��وده و ای��ن جذابیت مانع از خروج س��رمایه از 

بازار پول شده است. 
همه همدلی کنند

این فعال بازار سرمایه به پیش بینی آینده بورس پرداخت 
و گفت: نسبت به آینده بازار سرمایه خوش بین هستم، زیرا 
زمان زیادی برای اصالح بازار صرف شده و شرایط نسبت به 
گذشته بهبود پیدا کرده است. این در حالی است که باید هر 
چه سریع تر درخصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی 
تصمیم گیری شود تا با معقول تر شدن نرخ سود، منابع به 
سمت تولید و اشتغال حرکت کند. به گزارش اقتصاد آنالین 
به نقل از ایس��نا، وی با بیان اینکه س��ال 1394 قطعا بهتر 
از سال 1393 خواهد بود، پیش بینی کرد که امسال زیان 
سهامداران بورس در سال گذشته جبران شود زیرا بازار در 
ش��رایط خوبی قرار دارد اما باید اعتماد س��ازی الزم صورت 
گیرد و همه همدلی کنند تا بازار روزهای پررونق خود را 
تجربه کند، زیرا خبرهای مثبتی در راه اس��ت که به نفع 
بازار سرمایه خواهد بود و سرمایه گذاران برای منتفع شدن 

باید نگاه خود را اصالح کنند.
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راهی به سوی موفقیت: تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال یا تحلیل ذهنی؟ 

آغاز کار با تحلیل بنیادی
چ��ه کس��ی آن زم��ان را به ی��اد م��ی آورد که 
تحلیل بنی��ادی به عن��وان تنه��ا روش واقع��ی ی��ا 
مناس��ب در تصمیم گیری ه��ای معامالتی در نظر 
گرفته می ش��د؟ هنگامی که در س��ال 1978 من 
معامله گری را آغاز ک��ردم، تنها تعداد معدودی از 
معامله گران از تحلیل تکنیکال اس��تفاده می کردند 
که این گروه در آن زمان توس��ط بقیه معامله گران 

دیوانه خوانده می شدند. 

اکن��ون و پ��س از گذش��ت س��ال ها دقیقا عکس 
ای��ن قضیه صحیح اس��ت. تقریبا هم��ه معامله گران 
ب��ا تجربه از اش��کال مختل��ف تحلی��ل تکنیکال در 
جهت فرموله کردن اس��تراتژی های معامالتی ش��ان 
اس��تفاده می کنند. به غیر از تعداد کمی از گروه های 
دانشگاهی که بر مسائل بنیادی تمرکز دارند، تقریبا 
اکثر تحلیلگ��ران بنیادی تغیی��ر روش داده اند. چه 
دلیلی باعث این تغییر قابل توجه در دیدگاه ها شد؟ 
اج��ازه دهید برای آن دس��ته از افرادی که ممکن 
اس��ت با تحلیل بنیادی آش��نا نباشند توضیح دهم، 
تحلی��ل بنی��ادی س��عی دارد هم��ه متغیر هایی که 
می توانند بر تعادل یا عدم تعادل احتمالی س��رمایه، 
کاال ی��ا ابزار اقتصادی اثر گذار باش��ند را مورد توجه 

قرار دهد. 
معامله گران اعتق��ادات و انتظاراتی در مورد آینده 
ب��ازار دارند ک��ه این امر باعث حرک��ت و جابه جایی 
قیمت ها می ش��ود، نه این مدل ه��ا بنیادی. حقیقت 
این اس��ت که این مدل ها طرحی منطقی و با دلیل 
براس��اس متغیرهای رایج ایج��اد می کنند که برای 
معامله گران��ی که حجم معام��الت و تغیرات آن در 
دس��ت آنهاس��ت ارزش��ی ندارند. آنها یا غالبا از این 
قبیل مدل ها آگاهی ندارند یا اعتقادی به آنها ندارند. 
هدف تحلیل های بنی��ادی پیش بینی قیمت ها در 
آینده اس��ت، ای��ن امر اگرچه غیر ممکن نیس��ت اما 

بسیار دشوار، پیچیده و فرار است. 
تغییر دیدگاه از تحلیل بنیادی به تحلیل 

تکنیکال
معامله گ��ران در هر روز، هفت��ه یا ماه معامله گری 
کرده و از ابزارها و روش های مختلفی جهت موفقیت 
در معامالت شان استفاده می کنند. این افراد الگوهای 
رفت��اری خاصی را ایج��اد می کنند، ای��ن الگوهای 
رفتاری قابل مشاهده و کیفیت سنجی برحسب تکرار 
آماری هستند. تحلیل تکنیکال روشی است که این 
مجموع��ه الگوهای رفتاری را س��ازمان دهی می کند 
و در مواجه��ه با این الگوها در مس��یر بازار احتمال 
وقوع حالتی را بر حالت دیگر بیشتر می کند. منطق 
تحلیل تکنیکال به شما این اجازه را می دهد که وارد 
ذهن بازار ش��وید و پیش بینی کنی��د که دفعه بعد، 
براس��اس انواع الگوهایی که بازار در لحظات پیشین 

ایجاد کرده است، چه اتفاقی خواهد افتاد. 
به عنوان روش��ی برای پیش بین��ی احتمالی قیمت 
در آینده، تحلیل تکنیکال در جایگاه بس��یار باالتری 
از تحلی��ل بنیادی محض قرار گرفته اس��ت. تحلیل 
تکنی��کال معامله گ��ران را ب��ه ج��ای تمرک��ز روی 
پارامترهایی که دارای منطق و دلیل هس��تند، روی 
رفتارهای��ی که بازار در ارتباط با رفتارهای پیش��ین 
خود انجام داده است متمرکز می کند. از طرف دیگر 
تحلیل های بنیادی حالتی را ایجاد می کند که ما به 
آن »گ��پ واقعی« بین »آن چیزی که باید بش��ود« 
و »آن چی��زی که هس��ت« می گویی��م. گپ واقعی 
س��اختن هر چیزی را به شدت سخت می کند، اما در 
پیش بینی های طوالنی مدت حتی اگر درست باشند 

به سختی استخراج می شوند. 
ام��ا تحلیل تکنی��کال برخالف تحلی��ل بنیادی، 
نه تنه��ا گپ واقع��ی را از بین می ب��رد، بلکه برای 
معامله گر تع��داد نامحدودی از احتماالت را جهت 
به��ره ب��ردن از موقعیت ه��ای مختلف ب��ازار، در 
دسترس قرار می دهد. تحلیل تکنیکال با شناسایی 
الگوهای رفتاری یکس��ان در هر بازه زمانی اعم از 
لحظه ای، روزانه، هفتگی، س��االنه و هر بازه زمانی 
ممکن تعداد بس��یار زی��ادی از احتماالت را باز و 
ایج��اد می کند و مس��یری بی نهایت از فرصت ها را 

در اختیار معامله گر قرار می دهد. 
 تغییر دیدگاه از تحلیل تکنیکال

به تحلیل ذهنی
اگرچه تحلیل تکنیکال بسیار خوب عمل می کند، 
اما چرا باید معامله گران بیشتر تمرکزشان از تحلیل 
تکنیکال بازار به سمت تحلیل ذهنی خودشان یعنی 
روان شناسی کسب و کارشخصی شان معطوف شود؟ 

ادامه این بحث را در مقاله بعدی پی خواهیم 
گرفت. . . 

خ��ودرو«  »ای��ران  نم��ودار 
پس از صع��ود خوبی که اخیرا 
ت��ا مج��اورت  از 230توم��ان 
مح��دوده مقاومتی 325تومان 
داشته اس��ت مجددا چند روز 
اس��ت ک��ه وارد رونداصالحی 
گش��ته و هم اکنون ت��ا حوالی 
است.  ش��ده  نزول  285تومان 
ب��ه لحاظ موج ش��ماری امواج 
الیوت به نظر می رس��د که در 
ی��ک اصالح abc قرار داش��ته 
 b و a باش��یم که ریزموج های
به پایان رسیده اند و هم اکنون 
درح��ال ط��ی ک��ردن آخرین 
 c ریزموج نزولی، یعنی ریزموج
هستیم و پس از آن شاهد آغاز 
بع��دی خواهیم  موج صعودی 
ب��ود که تارگت ه��ای بلندتر از 

325تومان خواهد داشت. 
همان ط��ور ک��ه در نم��ودار 
خ��ط  می کنی��د  مالحظ��ه 
روندصعودی کوتاه مدت س��هم 
خط   – شکسته ش��ده اس��ت 
س��پس  و   - رن��گ  قه��وه ای 
شاهد یک بوس��ه وداع به این 
خط روند در نقطه 305تومان 

بوده ای��م و از آن ب��ه بع��د نیز 
روندنزول��ی قیم��ت درون یک 
کان��ال نزول��ی - آب��ی رنگ - 
محصور ش��ده اس��ت. بنابراین 
ت��ا زمانی ک��ه قیم��ت مجددا 
موف��ق ب��ه صع��ود از س��طح 
مقاوم��ت 305توم��ان نش��ود 
نمی توان با قطعیت نس��بت به 
اتم��ام روندنزولی کوتاه مدت و 
آغ��از روندصع��ودی بلندمدت 

اظهارنظر کرد. 
ام��روز قیم��ت ب��ه س��طح 

حمای��ت 285 توم��ان خواهد 
رس��یدکه این عدد مع��ادل با 
آخری��ن کف کوتاه مدت قیمت 
و همچنی��ن متناظر با س��طح 
فیبوناچی  50درص��د  حمایت 
نی��ز اس��ت، بنابرای��ن نح��وه 
واکن��ش قیمت به این س��طح 
می توان��د حائز اهمیت باش��د. 
درصورت شکسته شدن سطح 
حمایت 285تومان به محدوده 
 272-276 در  بعدی  حمایتی 
توم��ان خواهیم رس��یدکه این 

مح��دوده دراث��ر همپوش��انی 
و  اصالح��ی  فیبوناچی ه��ای 
بس��ط یافته دو موج صعودی و 
نزولی اخیر به وجود آمده است، 
بنابرای��ن مح��دوده حمایت��ی 
بس��یار مس��تحکمی محسوب 
می ش��ود و احتمال بازگش��ت 
رون��د نزولی قیمت از روی این 

سطح زیاد خواهد بود. 
رون��د بلندم��دت س��هم نیز 
همان ط��ور ک��ه گفت��ه ش��د 
کم��اکان به ص��ورت صع��ودی 

ارزیاب��ی می ش��ود و درصورت 
بازگش��ت روندنزول��ی اخیر از 
محدوده ه��ای  از  یک��ی  روی 
حمایتی ف��وق احتماال متعاقبا 
ش��اهد امتداد رون��د صعودی 
بلندم��دت و شکس��ته ش��دن 
س��طح مقاوم��ت 305توم��ان 
درگام نخس��ت و سپس حمله 
ب��ه منطق��ه  مج��دد قیم��ت 
مقاومتی 330-325 تومان که 
معادل س��قف یک ساله قیمت 

نیز است، خواهیم بود. 

پشوتن مشهوری نژاد
 تحلیلگر تکنیکال



یکشنبه
30 فروردین 1394 شمــاره 14203 www.forsatnet.irفرصتسرمایهگذاری

سرنخ

قطارسرمایهگذاری
تابنادرجنوبیمیرود

کالفاول:
قطار یکی از وسایل 
عموم��ی  حمل و نق��ل 
مس��افرت  که  اس��ت 
به خص����وص  آن  ب��ا 
ب��رای بچه ها بس���یار 
اس���ت.  لذت بخ���ش 
هنگام کودکی وقتی زمان مس��افرت با قطار می شد، 
از ذوق و ش��وق باال و پایی��ن می پریدیم!  امروز هم 
بس��یاری از مردم س��فر با این وس��یله را بر راه های 
دیگ��ر ترجی��ح می دهند. ح��ال خبر خوش��ی برای 
سرمایه گذاران حوزه ریلی داریم که می تواند تا پایان 

سال، سود هنگفتی را نصیب شان کند. 
از آنجا که معاون فنی و زیربنایی ش��رکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران از تجهیز تمام لکوموتیوهای 
کش��ور به سیستم ATC تا پایان ۹۴ خبر داده این 
موضوع می تواند س��وژه خوبی برای س��رمایه گذاران 

این حوزه باشد. 
در این گزارش که ایس��نا منتش��ر کرده، این مقام 
مس��ئول با اش��اره به راه اندازی سیس��تم اتوماتیک 
کنترل قطار  )ATC( مسیر تهران- مشهد در پایان 
اسفند ۹۳ اظهارکرده که این سیستم ظرفیت ریلی 
را اضافه نمی کند اما به ضریب ایمنی سیر و حرکت 
قطاره��ا می افزاید در واقع امکان تخلف لکوموتیوران 

را به صفر می رساند. 
بنابراین راه های سرمایه گذاری برای تولید یا واردات 
این دس��تگاه به روی شما باز است. وقتی قرار باشد به 
این س��رعت و تنها تا پایان س��ال، تمام راه های ریلی 
کشور به این سیستم مجهز شوند، پس به نظر می رسد 
وقت کمی برای تهیه چنین دستگاهی در اختیار شما 
باش��د. بنابراین تا فرصت از دست نرفته، همین امروز 
دس��ت به کار ش��وید و راه های مختلف سرمایه گذاری 
در این زمینه را بررس��ی کنید. شاید در حین تحقیق، 
راهکارهای دیگری به ش��ما پیش��نهاد ش��ود که از راه 

پیشنهادی ما به صرفه تر باشد! 

کالفدوم:
آی��ا تا ب��ه ح��ال به 
س��رمایه گذاری در یک 
بن��در فک��ر کرده ای��د؟  
البته کار هیجان انگیزی 
به نظر می رس��د و شاید 
نشود  باورتان  اکثر شما 
که می توانید بندری را از بخش دولتی تحویل بگیرید 
و در آن س��رمایه گذاری کنید. اما این موضوع کاماًل 
اتف��اق افتاده و مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
از آمادگی سازمان بنادر برای واگذاری بنادر سیریک 

و تیاب به بخش خصوصی خبر داده است. 
این مقام مس��ئول در جریان بازدید یک روزه خود 
از بنادر ش��رق استان، خاطرنش��ان کرده در راستای 
جامه عمل پوشاندن به شعار امسال، مشارکت دادن 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و واگذاری امور مربوط 
به راهبری و بهره برداری از بنادر به ساحل نش��ینان 
از جمله اولویت های س��ازمان بن��ادر برای خروج از 
تنگناهای اعتباری پروژه های بندرس��ازی است. وی 
گفته با چنی��ن تدبیری، از یک طرف گره طرح های 
عمران��ی راکد مانده باز خواهد ش��د و از طرف دیگر 
با جذب س��رمایه های بخش خصوصی شاهد سرعت 
گرفتن شکوفایی بنادر احداث شده در مناطق کمتر 
توسعه یافته و شکوفایی اقتصادی آنها خواهیم بود. 

ب��ه گزارش ایس��نا، بندر تاریخی تی��اب مهم ترین 
منطقه س��احلی شهرس��تان میناب است که گمرک 
آن طی دهه ه��ای اخیر از جمله فعال ترین گمرکات 
جنوب کش��ور بوده است. این بندر درگذشته یکی از 
بن��ادر مهم خطه جنوب ای��ران از لحاظ فعالیت های 
تجاری، توریس��تی، ماهیگیری و فعالیت های وابسته 
به دریا محس��وب می شده و همچنین فعال ترین مرز 
دریایی برای ص��ادرات و واردات کااله��ا در منطقه 
شرق اس��تان بوده است.  این هم یکی از روش هایی 
اس��ت که به راحت��ی می توانید برای س��رمایه گذاری 
انتخاب کنید. اما زودتر دس��ت به کار شوید که رقبا 

گوی سبقت را از شما نربایند! 

خبر

سرمایه های آموختنی

تجربههایکارآفرینانوسرمایهگذارانباسابقه
وموفقهمیشهمیتواندچراغروشنیبرایشروع
راهپرتالط�مس�رمایهگذاریباش�د،ازاینرواز
کارآفرینانموفقدنیااینسوالمهمپرسیدهشده
»آرزومیکردیدقبلازشروعکسبوکارتانچه

تجربههاییکسبکردهبودید؟«
درای�نبخ�شه�رروزپاس�خیک�یازاین
کارآفرینانرانقلمیکنیمتاسرمش�قراهتان

قراردهید...

هرکس�یک�هاالنس�رمایهگذارینمیکند،
فرصتعظیمیراازدستمیدهد.

کارلوساسلیم
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گزارشیدرخصوصوضعیتکسبوکار
دردفاتراتومبیلکرایه

ناوگانیبرایحملونقل

امروزه با بزرگ تر شدن شهرها، مسئله حمل و نقل و 
جابه جایی یکی از دغدغه های افراد به شمار می آید. 

جوام��ع مختل��ف ب��رای رفع ای��ن معضل قبل 
از ه��ر چیزی ب��ه تاکس��ی های عموم��ی و پس 
از آن اتوبوس ه��ا و وس��ایل حمل و نق��ل عمومی 
رو آوردن��د ام��ا این وس��ایل نمی توانس��ت تمام 
مش��کالت مس��افران را حل کند، چرا که هم در 
سرعت رس��یدن مس��افر به مقصد و هم سهولت 
دسترس��ی ش��بانه روزی دارای ضعف های��ی بود، 
از ای��ن رو مکان های��ی با ن��ام »اتومبیل کرایه« 
ش��کل گرفت که در تمام س��اعات ش��بانه روز به 
مس��افران با راحت ترین نوع دسترس��ی، خدمات 

ارائه می کرد. 
40مترفضا،اصلیترینشرطتاسیس

ام��روزه ای��ن اتومبی��ل کرایه ه��ا را آژان��س هم 
می گویند. در س��تون امروز می خواهیم شرایط این 
کسب و کار و چگونگی تاسیس یک اتومبیل کرایه را 

مورد بررسی قرار دهیم. 
ب��رای ای��ن منظور ب��ه س��راغ یک��ی از اتومبیل 
کرایه های تهران رفتیم که حدود 50 سال است که 

در این حوزه فعال است.
می��الد طالب��ی یک��ی از مس��ئوالن ای��ن آژانس 
درخصوص شرایط تاسیس یک دفتر اتومبیل کرایه، 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: برای تاس��یس یک 
آژانس که مسافران ش��هری و حومه را جابه جا کند 
حداقل نیاز به ۴0 متر فضای تجاری و حداقل س��ه 
پارکینگ در فضای تجاری است که این پارکینگ ها 
ه��م باید مازاد ب��ر نیاز آن فضای تجاری باش��د. در 
واقع این دو ش��رط اساسی و اصلی است که اتحادیه 
برای اخذ مج��وز به آژانس ها تعیین کرده اس��ت و 
چون فراهم کردن چنین ش��رطی برای افراد، کمی 
دشوار است، در سال های اخیر با وجود مناطق طرح 
ترافیک و زوج و فرد، کسی وارد این حوزه نمی شود 

و غالب افراد از قدیمی های این حوزه هستند. 

طالبی در ادامه توضی��ح می دهد: البته اتحادیه 
در س��الی ک��ه گذش��ت ح��دود یک ه��زار طرح 
ترافی��ک را بی��ن آژانس ها براس��اس نیازمندی و 
س��ابقه و برخی ش��رایط دیگر توزی��ع کرد اما این 
کار نمی توان��د تمام مش��کالت اتومبیل های کرایه 

را حل کند. 
تعرفهایوجودندارد

وی درخصوص چگونگی اخذ کرایه از مس��افران 
اتومبیل های  آژانس ها می گوید: متاس��فانه  توسط 
کرای��ه تعریف و تعرفه مش��خصی برای اخذ هزینه 
ندارند، براس��اس کیلومتر که نمی توان محاس��به 
ک��رد، چراک��ه بعض��ی از مناطق تهران به ش��دت 
ترافیک دارند و ش��ما در ساعت هایی از روز ممکن 
اس��ت یک مس��یر دو کیلومتری را دو س��اعته به 
مقصد برس��ید که با در نظر گرفتن هزینه بنزین، 
اس��تهالک خودرو و زمانی که راننده صرف کرده 

اصال به صرفه نیس��ت. 
از ای��ن رو بیش��تر برمبن��ای دقیق��ه و زمانی که 
راننده برای طی کردن مس��افت صرف می کند مبلغ 
موردنظ��ر تعیین می ش��ود، آن هم چن��دان تعرفه 
مش��خصی ندارد و بیشتر از سوی آژانس ها به صورت 

سلیقه ای تعیین می شود. 
شیبیکهراضیکنندهاست

طالبی درخصوص فص��ول کم کار و پرکار برای 
این ش��غل می گوید: فصل کار در فروردین پایین 
اس��ت و در ماه ه��ای آخر س��ال بیش��ترین حجم 
کار وج��ود دارد، اما در مجموع ش��یب مناس��بی 
درخصوص حجم کار، در این حوزه حاکم اس��ت، 
به گونه ای که از فروردین شیب کار به صورت منفی 
و نزولی اس��ت و در ماه های تابس��تان به کمترین 
حجم خود می رس��د تا مهر ماه که فصل گشایش 
مدارس، دانش��گاه ها و برخی شرکت هاست و این 
ش��یب مثبت از ابتدای مهر تا پایان اسفندحرکت 

تصاع��دی دارد. 
تعاملرانندههاباآژانس

طالب��ی درخص��وص چگونگی تعام��ل راننده ها با 
آژان��س می افزای��د: آژانس ها براس��اس نیاز و حجم 
کاری خود، با توجه به منطقه اسکان به عالوه فصل 
ک��م کار یا پرکار ب��ودن، تعداد خودروه��ا را تعیین 
می کنند، در مواقعی که نیاز به خودروی بیش��تری 
باش��د، راننده های بیش��تری را ب��ه کار می گیرند و 
بالعک��س، زمانی که نی��از کمتر باش��د راننده ها به 
س��رویس دهی در خیابان ها به صورت آزاد مش��غول 

می شوند. 
در مجم��وع راننده های��ی ک��ه زیر نظ��ر آژانس 
مس��افرها را جابه جا می کنند طب��ق نظر اتحادیه 
80 درص��د از کرای��ه متعل��ق به خودش��ان و 20 
درصد کمیس��یون عملکرد ماست اما متاسفانه این 
20 درصد از نظر راننده ها مورد تایید نیس��ت و از 
طرف��ی هم تعزیراتی ها معتقدند که این 20 درصد 
مبلغ باالیی اس��ت و در ص��ورت بازدید از محل و 
مش��اهده گرفتن این درصد از راننده ها، آژانس را 
جریم��ه می کنن��د. از طرفی معموال م��ا برای نگه 
داش��تن راننده ه��ا در آژانس خودم��ان مجبوریم 
در نهای��ت 10 تا 15 درصد کمیس��یون بگیریم و 

مابقی مبلغ متعلق به راننده اس��ت. 

کاهش بی سابقه قیمت نفت 
در ماه های گذش��ته و شرایط 
کنونی کشور در آستانه تبدیل 
ش��دن به ب��ازار هدف و انتظار 
سرمایه گذاری های خارجی در 
داخل کش��ور، تولیدکنندگان 
داخل��ی را مجاب خواهد کرد 
بی��ش از پیش به بازار خارجی 

روی آورد .
از این رو برخی مش��کالت و 
موانع صادراتی که در س��اختار 
اقتصادی کش��ور ریشه دوانده 
هم��واره نگرانی های��ی را برای 
بخ��ش خصوص��ی و دولت��ی 
به وی��ژه در زمین��ه ص��ادرات 
غیر نفتی به وجود آورده است .

در ش��رایط کنون��ی یافت��ن 
راه حلی برای توس��عه کاال های 
صادرات��ی و بهبود تراز تجاری 
کش��ور نیازمند شناخت دقیق 
معضالت و مشکالت پیوستن 
ب��ه بازار ه��ای جهانی اس��ت 
از این رو گروه س��رمایه گذاری 
»فرص��ت ام��روز« در ت��الش 
است با طرح مسائل و مشکالت 
موجود در این بخش به بهبود 

این روند کمک کند.

مشکالتدرونسازمانی
کمنیست

به طور کل��ی موان��ع ش��روع 
ص��ادرات ی��ا ف��روش خارجی 
را به ط��ور مختص��ر می ت��وان 
درون س��ازمانی موان��ع   ب��ه 

 )inter-organization(
ب���رون س�����ازم���ان��ی  و 

 )intra-organization(  
تقسیم بندی کرد. 

در بخ��ش درون س��ازمانی، 
هر چن��د دی��د مدیران ارش��د 
س��ازمان ها به مقوله صادرات 
نسبت به سنوات قبل تغییرات 
مثبتی کرده است ولی کماکان 
مش��کل ع��دم توجیه پذیری و 
در عی��ن حال عدم خودباوری 
آن��ان به رقاب��ت با محصوالت 
رقی��ب در ب��ازار خارج��ی که 
بعض��ا از کیفی��ت پایین تر نیز 
برخوردار هس��تند پابرجاست . 
به باور رس��اندن سازمان برای 
مرحله ای که قابلیت رقابت در 
عرصه بین المللی داشته باشد 
از دش��وارترین مراحل ابتدایی 
اس��ت ک��ه ه��ر تولیدکننده با 
کیفی��ت ب��اال و رقابتی باید به 
این مهم دس��ت پی��دا کند. از 
ط��رف دیگ��ر باید به این نکته 
اش��اره کرد که شروع صادرات 
)export launch(  زمانب��ر 

ب��وده و نی��از به صبر و حوصله 
کاف��ی ه��م از جان��ب مدیران 
س��ازمان و ه��م از جان��ب تیم 

صادرات دارد.
مرحل��ه  در  تولیدکنن��ده   
ش��روع صادرات باید بداند که 
قطعا باید ریسک و هزینه های 
اولیه ای انجام دهد . البته میزان 
این ریسک می تواند با شرکت 
در نمایش��گاه های تخصص��ی، 
معرف��ی H2H کاال )بازاریابی 
حضوری( و رایزنی از کانال های 
دولت��ی به میزان قابل توجهی 
کاهش پیدا کند . بدیهی است 
که با مدیریت مناسب می توان 
چند برابر این هزینه اولیه را به 

تولیدکننده بازگرداند.
نگ��رش  دیگ��ر  مس��ئله   
جزئ��ی نس��بت به کلیت واحد 
ص��ادرات در شرکت هاس��ت . 
یک واحد صادرات اس��تاندارد 
بای��د مجموع��ه ای از تیم های 
مارکتینگ، لجستیک و فروش 
در اختیار داشته باشد تا بتواند 
به حداکثر بازدهی خود برسد . 
همان طور که پیش تر اشاره 
ش��د، کیفیت ب��اال و متناظر با 
ب��ازار هدف، اصل الینفک یک 
صادرات موفق و مداوم اس��ت . 
ارسال چند پارتی بار بی کیفیت 
در مراحل اولیه ممکن است به 
ظاهر بدون مش��کل باشد ولی 

این ام��ر بعدا در مرحله 
و خریدهای  بازپرداخت 
بعدی مش��تری تاثیرات 
خود را خواهد گذاشت . 
بازخورده��ای منف��ی 
اجن��اس  حض��ور  از 
بی کیفیت به خصوص در 
کش��ورهای همسایه کار 
را ب��رای صادرکنندگان 
ثانویه دش��وارتر می کند 
تا جایی که با صرف انرژی 

چندبرابر باید آن آثار منفی را 
از ذه��ن مش��تری بزداین��د . 
بدیهی اس��ت که کیفیت کاال 
در تمامی خریدهای مش��تری 
باید یکس��ان ب��وده و هرگونه 
تغیی��ر در فرموالس��یون ی��ا 
کارای��ی آن حتم��ا ب��ه آگاهی 
مشتری رس��انده شود . قیمت 
رقابت پذی��ر نیز از دیگر عوامل 
مهم ب��رای نفوذ در بازار اولیه 

است.
 تناس��ب قیمت با ش��رایط 
ب��ازار ه��دف اگر ب��ه دقت در 
مرحل��ه بازاریاب��ی اولیه انجام 
نش��ود می تواند عالوه بر صرف 
ان��رژی بیهوده برای بازاری که 
توانای��ی رقاب��ت در آن وجود 

ندارد، به دلس��رد شدن نیروی 
انس��انی و ع��دم باورپذی��ری 
توانمندی های ش��رکت در امر 

صادرات بینجامد . 
در هن��گام بازاریاب��ی اولی��ه 
باید برای صادرکننده مشخص 
 ش��ود که با بازاری قیمت محور 
 )price based(
کیفی��ت مح����ور  ی��������ا 
روب��ه رو    )qualitybased(
اس��ت و ب��ا تطابق ن��وع بازار و 
س��بد محصوالت خود تصمیم 
به ورود به بازار کند . مش��کلی 
که س��ال ها صنای��ع صادراتی 
باالخ��ص صنایع غذایی ایران 
را تهدید می کرد بس��ته بندی 
ضعی��ف در قی��اس ب��ا رقبای 
خارجی اس��ت ک��ه البته این 
موض��وع ت��ا ح��دودی مرتفع 
شده اس��ت . برندینگ مناسب 
نی��ز در ب��ازار خارجی بس��یار 
بعض��ا  اس��ت .  تعیین کنن��ده 
برن��دی که در ب��ازار داخلی از 
برخوردار  مناس��بی  مقبولیت 
اس��ت تص��ور بر آن اس��ت که 
می��زان اس��تقبال از برن��د در 
ب��ازار خارج��ی نیز ب��ه همان 
میزان بازار داخلی است بدون 
توجه به اینکه این مقبولیت با 
سرمایه گذاری ها و صرف زمان 

مناسب به دست آمده است . 
 )package( بس��ته بندی   

نق��ش  در  ه��م  مناس��ب 
اطالع رسانی به مشتری کمک 
و ه��م از کاال مراقب��ت می کند 
تا در طول مس��یر از گزند هر 

آسیب به دور باشد . 
ع��دم انطب��اق س��فارش و 
مش��تری  درخواس��ت های 
تولی��دی  زیرس��اخت های  و 
کارخان��ه نیز باعث تش��کیک 
مش��تری در قابلیت های برند 
و بدبین ش��دن آن نس��بت به 
وضعیت کارخانه اس��ت. شاید 
اگ��ر در وهل��ه اول س��فارش 
ب��ه ج��ای اینک��ه ب��ا نگرش 
خوش بینان��ه و غیر واقع��ی به 
مش��تری امید واه��ی بدهیم، 
صادقانه مشکالت عنوان شود 

تاثیر مناسب تری  داشته باشد 
ت��ا در آخ��ر نگرش مش��تری 
نه تنها به برند، بلکه به سازنده 

ایرانی منفی شود. 
متاس��فانه این دید حتی در 
بخش های پیمانکاری و داخلی 
نی��ز وج��ود دارد که اولویت بر 
انعقاد قرارداد گذاش��ته شده تا 
به برآورد قابلیت های ش��رکت 
به اج��رای تعهدات مندرج در 

قرارداد .
گ��ردش اطالع��ات ضعیف 
و ع��دم ی��ک بان��ک اطالعاتی 
)data base(  م��دون ب��رای 
النچر صادرات دش��واری های 
بس��یاری را به هم��راه خواهد 
داش��ت، چراکه شخصا باید از 
منابع نیمه رسمی اطالعات را 
فراه��م آورده و بر آن اس��اس 

برنامه ریزی کند . 

مسیرپرپیچوخمبازارهای
صادراتی

مش��کالت،  دیگ��ر  دس��ته 
درون کش�����وری اس������ت 
و  سیاس��ت ها  به گونه ای ک��ه 
یا  بین الملل��ی  س��ازوکارهای 
دولت منجر به متضرر ش��دن 
به ص��ورت  صادرکنن��دگان 
یکس��ان می ش��ود. به عن��وان 
بازرس��ی های  مث��ال دربحث 
کاال به دلیل وضع تحریم های 
علیه ایران، زمان بندی از 
زمان ارس��ال سفارش تا 
تحویل کاال به مش��تری 
طوالن��ی ش��ده اس��ت. 
گاهی نیز نیاز به ارس��ال 
کاال ب��ه خارج از کش��ور 
اخ��ذ مجوزهای  ب��رای 
ورود وجود دارد . مسئله 
بازگردان��دن  مهم ت��ر 
س��رمایه به ایران اس��ت 
ک��ه به دلیل تحریم های 
بانکی با پیچیدگی های خاصی 
روبه روست که منجر به تاخیر 

در بازگشت سرمایه می شود.
ع��دم تعام��الت و تبادالت 
ب��ا  ای��ران  بانک��ی  مناس��ب 
در  خارج��ی  کش��ورهای 
مواردی چون اعتبار اس��نادی 
)LC(  نی��ز می توان��د خریدار 
را ب��ه تامین کنن��ده ای غیر از 
تامین کنن��ده ایران��ی س��وق 
ده��د . البت��ه این امر در برخی 
صنایع موجب نشده تا سرمایه 
صادر کننده به ایران باز نگردد . 
همچون  بدیع��ی  روش ه��ای 
انتقال بازپرداخت مش��تری به 
تامین کننده مواد اولیه خارجی 
باعث شکس��تن این سد شده 

است . برخورد نیروهای گمرک 
کش��ورهای مقص��د تابع��ی از 
ش��رایط و روابط سیاسی ایران 
و آن کشور و کشورهای منطقه 
اس��ت. به طوری ک��ه گاهی در 
ی��ک مرز ورودی برخوردها به 
قدری نامناس��ب و سختگیرانه 
اس��ت که صادرکننده ترجیح 
می ده��د باوجود هزینه زیادتر 
کاال از م��رز دیگ��ری ب��ه آن 
کش��ور وارد و در نهای��ت ب��ه 
مقص��د حمل ش��ود. تغییرات 
زی��اد ن��رخ ارز که بعد از مدتی 
ثبات دوباره نوس��انات خود را 
آغ��از کرده اس��ت نیز در عدم 
ثبات قیمت تمام ش��ده کاالها 

تاثیر بسزایی داشته است.
برپایی همایش های صادراتی 
گس��ترش  ب��رای  باالخ��ص 
ارتباطات با کشور های همسایه 
ک��ه در چند س��ال اخیر مورد 
توج��ه ق��رار گرفته اس��ت نیز 
گره گش��ای ام��ور نخواهد بود 
چراک��ه انتظ��ار از برق��راری 
ی��ک رابط��ه تج��اری، تامین 
ش��دن منافع طرفین است نه 
آنک��ه برای مذاک��ره هریک از 
ش��رکت کنندگان همای��ش از 
فیلتره��ای مختلف عبور داده 
ش��وندتا در زمان��ی کوت��اه و 
مکانی نامناس��ب مذاکره ای با 

طرف مقابل داشت .
ب��رای مث��ال می توان به نفوذ 
قاب��ل مالحظه صنایع کش��ور 
ترکی��ه در کردس��تان ع��راق 
اش��اره کرد که ب��دون برگزاری 
همایش هایی از این قبیل سهم 
بزرگی از بازار کردستان و عراق 
را در بر گرفته اند . نگرش مناسب 
دول��ت ب��ه صادرکنن��دگان و 
همیاری با آنان در راستای عرضه 
ه��ر چه بهتر محص��ول انتظار 
محق��ق نش��ده تولیدکنندگان 
اس��ت که ان ش��اءاهلل با توجه به 
سیاس��ت های دولت در راستای 
رهایی هر چه بیش��تر کشور از 
ص��ادرات نفتی در دس��تور کار 

قرار گیرد.
ب��ا توجه به م��وارد مذکور، 
تولیدکنن��ده برای صدور کاال 
ب��ا مجموعه ای از مش��کالت 
روب��ه رو  بیرون��ی  و  درون��ی 
خواه��د ب��ود که ب��ا مدیریت 
ق��وی و پویا، نیروی انس��انی 
حمایت ه��ای  متخص��ص، 
دول��ت و در عی��ن حال بهبود 
مناسبات سیاسی منطقه ای و 
فرامنطقه ای می توان به میزان 
صادراتی متناس��ب با کیفیت 
کاالی ایرانی دست پیدا کرد.

»فرصتامروز«بررسیمیکند

 موانع ورود به بازار های جهانی
در شرایط پس از تحریم

شکوفهمیرزایی

افزایشفرصتهایسرمایهگذاری
کردستانبه100فرصت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اس��تان کردستان 
از افزایش فرصت های سرمایه گذاری استان به 100 
فرصت تا پایان سال جاری خبر داد. به گزارش فارس، 
حس��ین دهقانی در نشس��ت تخصصی مس��ئوالن و 
اعضای مراکز خدمات س��رمایه گذاری اس��تان اظهار 
کرد: خوشبختانه در راس��تای موفقیت های دستگاه 
دیپلماس��ی کشور شاهد افزایش رشد سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی هس��تیم و بای��د از این مهم برای 

بالفعل کردن ظرفیت های استان بهره جست. 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اس��تان کردستان 
تصریح کرد: دولت ریس��ک سیاس��ی سرمایه گذاری 
را ب��رای س��رمایه گذاران تامی��ن می کن��د. دهقانی 
خاطرنش��ان کرد: تاکنون 58 فرصت سرمایه گذاری 
در اس��تان شناسایی شده است و با همکاری شرکت 
مشاور بومی قصد داریم این تعداد را تاپایان سال به 
100 فرصت ارتقا دهیم. وی اظهار داشت: شناساندن 
و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری ازجمله وظایف 
مرکز خدمات س��رمایه گذاری بوده و در این راس��تا 
نیز س��ایت اطالع رس��انی مرکز و پایگاه  اطالع رسانی 

سرمایه گذاری استان بارگذاری شده است. 
دهقانی افزود: امید اس��ت در دستگاه های اجرایی 
اس��تان تفسیر بهتری از قوانین جذب سرمایه گذاری 
صورت گیرد و در روند امور سرمایه گذاری در استان 
تس��ریع ش��ود و مبحث بهبود فضای کسب وکار که 
از اولویت های دولت اس��ت توس��ط کارشناس��ان و 

کارکنان دستگاه های اجرایی مدنظر قرار گیرد. 

فرصت کسب وکار

تناسب قیمت با شرایط بازار 
هدف اگر در مرحله بازاریابی اولیه 

به دقت انجام نشود می تواند 
عالوه بر صرف انرژی بیهوده 

برای بازاری که توانایی رقابت در 
آن وجود ندارد، به دلسرد شدن 

نیروی انسانی و عدم باورپذیری 
توانمندی های شرکت در امر 

صادرات بینجامد 

روزبهبزرگمنش
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جدیت در قدرت اجرایی 

در کش��ور م��ا ظرفیت های مالیات��ی باالیی وجود 
دارد؛ ظرفیت هایی که در مقوالتی چون فرار مالیاتی 
و معافیت ه��ای خ��اص از بین رفته اس��ت. در بحث 
نظ��ام مالیاتی بای��د بازنگری انجام ش��ود، در مورد 
افرادی که مشمول معافیت مالیاتی هستند بازنگری 
ص��ورت نمی گیرد و یک معافیت س��ال ها برای یک 
صن��ف یا صنعت اعمال می ش��ود. در حالی که هدف 
ای��ن معافی��ت حمایت مقطعی بوده اس��ت و اکنون 
که آن صنعت رش��د کرده و به سود مناسبی رسیده 
دیگر نیازی ب��ه حمایت و معافیت مالیاتی ندارد که 
دولت باید در این حوزه بازنگری کند و معافیت هایی 
را که دیگر لزومی به اعمالش��ان نیس��ت حذف کند. 
در ح��وزه فرار مالیاتی نیز برخی اصناف و مش��اغل 
با عدم تهیه دفترهای حسابرس��ی، حس��اب سازی، 
اصنافی که فروش علی الحس��اب دارند، اما با وجود 
بازگشت سرمایه سریع یکبار فقط در سال پرداخت 
مالیاتی دارند وارد حوزه فرار مالیاتی می شوند و مانع 

دستیابی دولت به درآمد حقه می شوند. 
از س��وی دیگر پایه مالیاتی براساس میزان درآمد 
مش��مول اس��ت که براس��اس افزایش قیمت ها باال 
می رود. در همین زمینه گفته می شود که 25 درصد 
اقتصاد کش��ور، اقتصاد زیرزمینی اس��ت. یعنی 25 
درص��د افراد در حالی که کس��ب درآم��د می کنند، 
مالیاتی پرداخت نمی کنند. اگر دولت این درآمدهای 
زیرزمین��ی را شناس��ایی کند؛ فق��ط در همین یک 
م��ورد 25 درصد می توان��د به درآمد ه��ای مالیاتی 
اش بیفزای��د. این اقتصاد زی��ر زمینی درباره افرادی 
صادق اس��ت که به ش��کل واس��طه ای کسب درآمد 
می کنند. مانند خریدوفروش موبایل و خانه که اینها 
جایی ثبت نمی ش��ود. یا درآم��د معامالت بنگاه های 
ماشین مشخص نیست که اینها از جمله درآمد های 
زیر زمینی محس��وب می شوند. اساسا به مشاغلی که 
حجره ندارند و تحت پروانه دیگری فعالیت می کنند، 
اقتصاد زیرزمینی گفته می ش��ود که شناس��ایی این 
مش��اغل و دریاف��ت مالیات از آنها مقوله س��اده ای 

است، که بی دلیل مسکوت مانده است. 
مهم ترین نکته که تاکنون سبب شده دولت نتواند 
به درآمد حقه مالیاتی خود دسترس��ی داشته باشد، 
عدم اراده س��ازمان امور مالیاتی است. سال ها به این 
سازمان بخشنامه شده که متمرکز سازی کند، نظام 
جام��ع مالیاتی را پی��اده کند و مالی��ات بر مجموع 
درآمد بگیرد که متاس��فانه با وجود بخشنامه شدن، 
س��ازمان امور مالیاتی نس��بت به این داستان جدی 
عمل نکرده است. تنها مالیاتی که به شکل مستقیم 
کس��ر می ش��ود و در زم��ره درآمده��ای دولت قرار 
می گیرد، مالیات افراد حقوق بگیر است که مستقیم 

از حقوق آنان کسر می شود. 
تاکن��ون دیده نش��ده اعالم ش��ود که ی��ک فقره 
پول ش��ویی یا یک فرار مالیاتی شناسایی شده است. 
بنابرای��ن اراده ای نیس��ت، وگرنه هم س��ازوکارهای 
دریافت مالیات تعریف ش��ده اس��ت و ه��م در دنیا 
نمونه های بس��یاری برای الگوب��رداری وجود دارد تا 
بت��وان از آنها الگو گرفت و نظ��ام مالیاتی موجود را 

قوت بخشید. 
ع��الوه ب��ر آن ممیزی های س��ازمان نی��ز باید با 
نگاه کارشناس��انه و جدی پرداخت ه��ای مالیاتی را 
شناس��ایی کنن��د. برخی جوری حساب هایش��ان را 
می نویس��ند که مالی��ات کمتری بپردازن��د، برخی 
بی دلیل پرداخت مالیاتش��ان قسط بندی می شود در 
حالی که یک کارمند س��اده باید مس��تقیم در لحظه 
دریاف��ت حقوق مالی��ات بپردازد. برخ��ی مالیات ها 
معوق می ش��ود و مش��مول بخش��یدگی می ش��ود 
ک��ه همه اینه��ا در کنار هم دولت را از رس��یدن به 

درآمد های مالیاتی به حقه محروم می کند. 
اغل��ب گفته می ش��ود که تنها اف��راد حقوق بگیر 
هس��تند ک��ه مالیات واقع��ی خ��ود را می پردازند و 
افرادی ک��ه ثروت باالی��ی دارند پرداخ��ت مالیاتی 
انج��ام نمی دهند. ای��ن طبیعی اس��ت، ثروتمندان 
هم ابزار ف��رار مالیاتی دارند و هم انگیزه بیش��تری 
ب��رای عدم پرداخت مالیات ک��ه درصورتی که دولت 
ب��رای دریافت مالیات جدی باش��د ای��ن بحث فرار 
مالیاتی مش��اغل پردرآمد نیز حل می ش��ود و با یک 
فرهنگ سازی مناسب کس��ی به دنبال فرار مالیاتی 
 نم��ی رود و عای��دی دول��ت رقم های قاب��ل توجهی 
خواهد ب��ود. دولت تنها با جدی��ت و قدرت اجرایی 
مناس��ب می تواند به درآمد های مالیاتی اش دس��ت 
پیدا کند و تا حد زیادی حجم درآمدش را باال ببرد. 

درآمد مالیاتی دولت را پاسخگو می کند 
مرتضی اهلل داد ،معاون اقتص��ادی اتاق بازرگانی 
در گفت وگ��و با ت��ی وی نیوز ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
پرداخت��ن به مس��ئله مالیات موضوع��ات متفاوتی 
را ب��ر می انگی��زد، گف��ت: در س��ال های گذش��ته 
دولت ه��ا ب��ه درآمد ف��روش نفت اتکا داش��تند و 
گرفت��ن مالیات را احس��اس نمی کردن��د و بر این 
اس��اس دولت ها در مقابل مردم چندان پاس��خگو 
نبودن��د. در کش��ورهایی ک��ه درآمده��ا از مالیات 
کس��ب می شود، دولت ها پاس��خگو هستند. معاون 
ات��اق بازرگانی ای��ران تاکید ک��رد: در دوره رکود 
اقتصادی در کش��ورها معموال اس��تراحت مالیاتی 
به صنایع و تولیدکننده ها داده می ش��ود تا شرایط 
رک��ود تغییر کند، عالوه بر این ما درگیر تحریم ها 

نیز هستیم و این شرایط را دشوارتر کرده است. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه نباید تنها سیس��تم مالیاتی 
کشور را با دیگر کش��ورها مقایسه کنیم، گفت: باید 
مجموع اقتصاد کش��ور را با دیگر کش��ورها مقایسه 
کنیم. امروز با واردات قاچاق باالیی روبه رو هس��تیم 
که به تبع مالیات نیز پرداخت نمی کنند. بسیاری از 
بخش ه��ا دارای معافیت مالیاتی هس��تند برخی نیز 
فرار مالیاتی دارند و همین امر سبب شده تا سیستم 

مالیاتی ما رشد خوبی نکند. 

درآمدهای مالیاتی، ترمز وابستگی 
به نفت را خواهند کشید؟ 

اقتص��اد ای��ران به ش��دت ب��ه درآمده��ای بخش 
نفت و گاز وابس��ته اس��ت. اما این وابس��تگی دو سر 
س��ود نیس��ت. در واقع صادرات نفتی فارغ از درآمد 
چشمگیری که سال هاس��ت به ایران هدیه می دهد، 
ضرر بزرگی به اقتصاد ایران می زند. ضرری که ناشی 
از وابس��تگی بودجه و درآم��د دولت به بخش نفت و 
صنایع وابسته به آن است. وابستگی به صادرات نفتی 
بزرگ تری��ن مانع ب��رای ایجاد اقتص��ادی متنوع تر و 
پربازده تر محسوب می شود. از سوی دیگر، وابستگی 
ب��ه درآمدهای نفتی باعث آس��یب پذیرتر بودن بدنه 
اقتص��ادی دولت خواهد بود، زیرا هر نوع نوس��ان در 
بازار نفت، اقتصاد کش��ورهای وابسته به صادرات و از 

جمله ایران را درگیر چالش می کند. 
ایران نخس��تین کش��وری بود که در سال 1908 
میالدی در حوزه کش��ورهای خلیج فارس دس��ت به 
اکتش��افات نفتی زد و از س��ال 1920 به طور رسمی 
صنعت نف��ت ایران ش��کل گرفت و طی س��ال های 
بعدی رشد و توس��عه یافت. از زمان پیروزی انقالب 
اس��المی ای��ران در س��ال 1979 تاکن��ون، با وجود 
تغییرات دیپلماتی��ک، بحران ها و تحریم های متنوع 
اقتصادی، ایران هنوز هم تا حد زیادی به درآمدهای 
نفتی خود وابس��تگی دارد. گرچه ایران در سال های 
گذش��ته تحت فشار جنگ، خس��ارات پس از جنگ 
و تحریم ه��ای متعدد، مجال چندان��ی برای کاهش 
وابس��تگی به نفت نداشته است، اما اکنون با توجه به 
ثبات نس��بی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه 
و لغ��و تحریم ه��ا، انتظار م��ی رود ایران در س��اختار 

درآمدهای خود اصالحاتی صورت دهد. 

اقتصادی که می تواند انعطاف پذیر تر شود 
ب��ا وجود وابس��تگی ایران ب��ه درآمده��ای نفتی، 
»متیو ام راید«، مشاور سیاست های خارجی آمریکا در 
بخش خاورمیانه معتقد است ایران می تواند با اصالح 
در بخش درآمدهای خود به کش��وری انعطاف پذیر تر 
و به عبارتی دیگر، کمتر آس��یب پذیر تبدیل ش��ود. 
اصالحات در قوانین مالیاتی یکی از عواملی است که 
تس��هیل کننده روند انعطاف پذیری ایران خواهد بود. 
از س��وی دیگر، ایران برخالف بسیاری از کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس ک��ه مجبورند ب��ر درآمدهای 
نفتی خ��ود تکیه کنند، زمینه های کس��ب درآمد و 
س��رمایه گذاری متعددی دارد که در صورت ارتقای 
این زمینه ها و زیرس��اخت ها، اجب��اری برای تکیه بر 
درآمدهای نفتی نخواهد داش��ت. این برتری نس��بی 
در بین کش��ورهای منطقه، همان فرصتی اس��ت که 
متاسفانه  چندان مورد توجه نبوده است. با این وجود 
امیدهای پس از توافق لوزان برای س��رمایه گذاری ها 
بیش��تر و بهب��ود روابط بین الملل باعث می ش��ود به 
آین��ده ایران در بخش اقتصاد چن��دان بدبینانه نگاه 

نشود. 

خوش بینی در تدوین بودجه؛ مقدمه ای برای 
اصالح؟ 

هنگامی که ریاست جمهوری ایران در ماه دسامبر، 
الیح��ه بودجه را ب��ه مجلس ارائه کرد، بس��یاری از 
مفس��ران این الیحه را خوش��بینانه و با امید به لغو 
تحریم ها ارزیابی کردند. کاهش ارزش ریال، تحریم ها 
و کاهش قیمت نفت در ماه های گذش��ته باعث شده 
بود اقتصاد ایران تحت فش��ار ش��دیدی ق��رار گیرد. 
اما آنچه نش��ریه نیوزویک ب��ر آن تاکید دارد بخش 
درآمده��ای مالیاتی در الیحه بودج��ه ایران و تدابیر 
دولت رییس جمه��ور روحانی ب��رای تغییر و اصالح 
درآمدها به ویژه در بخش درآمدهای مالیاتی اس��ت. 
بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی، تنظیم الیحه بودجه 
با خوش بینی و امید به لغو تحریم ها، مقدمه ای برای 
اصالحات مالیاتی و کاهش وابس��تگی به درآمدهای 
نفتی است. بر این اساس امید به افزایش 22درصدی 
درآمده��ای مالیاتی یک��ی از ارکان اصلی این الیحه 
بودجه اس��ت، گرچه رش��د ناگهانی 22درصدی در 
درآمدهای مالیاتی ایران همان قدر شوک آور و حتی 

نامطلوب خواهد بود که کاهش آن. 

نظام مالیاتی به بازسازی نیاز دارد
روزنام��ه گاردین با تمرکز بر اقدامات دولت کنونی 
ایران و مقایس��ه عملک��رد این دولت ب��ا دولت های 
قبل��ی، فعالیت های دولت فعل��ی را در زمینه جذب 
درآمدهای مالیاتی موفق تر از س��ایر دولت ها ارزیابی 
کرده اس��ت. اما طب��ق نظر تحلیلگران این نش��ریه، 
ایران به بازس��ازی نظام مالیاتی به ش��دت نیاز دارد. 
ضعف های عمده نظ��ام مالیاتی ایران از دید گاردین 

به دو بخش اصلی تقسیم می شود: 
* فراره��ای مالیات��ی متعدد و ضعف در سیس��تم 
دریاف��ت مالی��ات و نظ��ام ارزیابی و نظ��ارت بر این 

سیستم 
و  مالیات��ی  معافیت ه��ای  بخ��ش  در  *ضع��ف 

مالیات های اجباری 

اصالح در نظام مالیاتی امکان پذیر خواهد بود 
در فوریه سال گذش��ته میالدی، تیمی از صندوق 
بین الملل��ی پول ب��رای بازدی��د از ای��ران راهی این 
کش��ور ش��دند و طی همی��ن بازدید ب��ود که طبق 
گزارش نش��ریه بین المللی »اخب��ار مالیاتی«، رییس 
تی��م اعزامی به ایران، تالش های این کش��ور را برای 
اصالح زیرس��اخت های اقتصادی و تالش برای تغییر 
در نظام مالیاتی س��تود، اما از سال گذشته میالدی 
تاکنون با توجه به ش��رایط نامش��خص توافق ایران و 
گروه 1+5 فرصت اجرایی شدن بسیاری از طرح های 
اصالحی ی��ا دریافت بازخورد از ای��ن طرح ها فراهم 
نب��ود. اکنون با توجه به تغیی��رات و بهبود احتمالی 
در نظام اقتصادی ایران و از س��وی دیگر در وضعیت 
دیپلماتی��ک ای��ران و غرب، فرصت خوبی اس��ت که 
مقامات ارش��د بانک مرکزی ای��ران و مدیران بخش 
مالی��ات و تصمیم گیرن��دگان در زمین��ه اصالحات 
مالیاتی، ایجاد تغییرات س��اختاری در نظام مالیاتی 

را جدی تر دنبال کنند. 

آزموده

کامران ندری، مدرس دانشگاه معتقد 
اس��ت که به دلیل ع��دم جرم انگاری در 
حوزه فرار مالیاتی، دولت از دسترس��ی 
به درآمدهای حقه مالیاتی خود محروم 

شده است. 
با توجه به کس�ری بودجه ای که 
در نتیج�ه کاهش قیمت نفت برای 
دولت متصور اس�ت و ب�ا توجه به 
برنامه دولت احس�اس می شود که 
دولت به سمتی رفته که این کسری 
از طری�ق درآمد ه�ای  را  بودج�ه 
مالیاتی که در همه کشورها درآمد 
اصلی دولت اس�ت تامی�ن کند، به 
نظر ش�ما چگونه دول�ت می تواند 
موانع دریاف�ت مالیات ه�ا را کنار 
بزند و ب�ه درآمدهای مالیاتی حقه 

خود دسترسی داشته باشد؟ 
اینکه چه موانعی بر س��ر راه دولت 
اس��ت تا نتواند به درآمدهای مالیاتی 
واقعی خود دسترس��ی داش��ته باشد 
برای ما اس��اتید دانش��گاه مش��خص 
نیس��ت و کارشناس��انی که به شکل 
مس��تقیم با این مقوله درگیر هستند 
بهت��ر این موان��ع را می شناس��ند اما 
آنچه مس��لم اس��ت ظرفی��ت مالیاتی 
کشور ما بیش از آن میزانی است که 
اکن��ون برای دولت محقق می ش��ود. 
ای��ن امر ب��ه چندین عام��ل کلی باز 
می گردد. بخش��ی به ع��دم پرداخت 
مالی��ات افرادی مربوط اس��ت که به 
شکل واس��طه ای کسب درآمد دارند.

بخش دیگر این اس��ت که بسیاری از 
واحد ها و فع��االن اقتصادی درآمدها 
و س��ودهایی که اعالم می کنند بسیار 
پایین تر از درآمد های واقعی است که 
طی یک س��ال کسب کرده اند و حتی 
آنچه اعالم می ش��ود با درآمد واقعی 
این فعاالن بس��یار فاصل��ه دارد. بنابر 
این شرایط احس��اس می شود مبحث 
ف��رار مالیات��ی در کش��ور ما بس��یار 
باالس��ت که این فرار مالیاتی س��بب 
عدم دسترسی دولت به بخش بزرگی 
از درآمدهای مالیاتی می ش��ود. اینکه 
س��ازمان ام��ور مالیات��ی چ��را موفق 
نمی شود این فرار ها را شناسایی کند 
و حق��وق حقه مورد انتظار را دریافت 

کند، مقوله س��وال برانگیزی اس��ت. 
در اغل��ب کش��ورهای دنی��ا مبحث 
فرار مالیاتی جرم محس��وب می ش��ود. 
احس��اس می ش��ود به دلیل خأل های 
قانونی است که س��ازمان امور مالیاتی 
نمی توان��د مانع این فراره��ای مالیاتی 
ش��ود. تاکنون شنیده نش��ده در ایران 
کسی به دلیل فرار مالیاتی مورد پیگرد 
قانونی ق��رار گیرد، درحالی که در همه 
کشور ها فرار مالیاتی ازجمله جرم های 
خط قرمزی محس��وب می ش��ود که با 
تبع��ات باالیی برای افراد خاطی همراه 
اس��ت. افرادی که در کشورهای دیگر 
اقدام به کتمان اطالع��ات می کنند یا 
به هر نح��وی از پرداخت مالیات طفره 
می روند با محکومیت های باالیی روبه رو 
خواهند بود. حال چرا قانون گذار ما در 

ای��ن زمین��ه مجازات های مناس��ب را 
پیش بین��ی نکرده اس��ت جای س��وال 
دارد. بنابرای��ن ب��رای مان��ع ش��دن از 
فرار های مالیاتی الزم است تا راهکارها 

و قوانین مناسب وضع شود. 
در ش�رایطی که دول�ت به دلیل 
خأل های قانونی هنوز نتوانس�ته به 
مالیات گذش�ته خود دس�ت پیدا 
کند، آیا با افزایش این نرخ مالیاتی 
به 22 درصد دولت می تواند درآمد 
باالت�ری برای خود متصور ش�ود و 

کسب کند؟ 
مش��کل م��ا اساس��ا ن��رخ مالیاتی 
نیست. حتی به دلیل شرایط رکودی 
الزم است تا دولت در جاهایی کاهش 
نرخ مالیاتی داش��ته باشد. مشکل ما، 
مشکل وصول مالیات است. دولت ما 
با مش��کلی ک��ه روبه رو اس��ت میزان 
کم نرخ مالیاتی نیس��ت بلکه مشکل 
دول��ت این اس��ت ک��ه نمی تواند آن 
را  مالیات دهن��دگان  الزم  اطالع��ات 
در اختیار بگیرد و به دلیل نداش��تن 
ب��ه حجم  ای��ن اطالع��ات نمی تواند 
درآم��د مالیاتی م��ورد انتظ��ار خود 
دسترس��ی داشته باش��د. خیلی افراد 
فعالیت ه��ای اقتصادی متنوعی انجام 
می هند ک��ه این فعالیت ها از چش��م 
دولت دور اس��ت و مش��مول مالیات 
نمی ش��وند. همان طور ک��ه گفتم در 
عین دست نیافتن دولت به اطالعات 
فع��االن اقتصادی، ع��دم جرم انگاری 
ف��رار مالیات��ی نیز در دس��ت نیافتن 
به درآمدهای مالیاتی نقش بس��زایی 
دارد. اکنون افزایش نرخ مالیات تنها 
به ضرر افرادی است که مالیات خود 
را می پردازند و به نوعی فش��ار بر این 
افراد محس��وب می ش��ود، درحالی که 
دولت به ج��ای آنکه فش��اری بر این 
اقش��ار ایج��اد کند بای��د جاهایی که 
درآمدهای مالیاتی خود را از دس��ت 
می دهد شناسایی کند و با دسترسی 
به ای��ن منابع درآمدی به درآمدهای 
حقه خود دسترس��ی پی��دا کند. این 
افزای��ش می��زان ن��رخ مالیات��ی تنها 
مش��مول افرادی می شود که به شکل 
مس��تقیم مالیات پرداخ��ت می کنند 
ک��ه خانواره��ا هس��تند ی��ا مبح��ث 
مالیات بر ارزش افزوده است که این 
داس��تان تنها نارضایتی این اقشار را 
ب��ه دنب��ال دارد و کمکی ب��ه جبران 
کس��ری بودجه و کس��ب درآمدهای 
انتظ��ار دولت نمی کن��د. من  م��ورد 
فک��ر می کن��م در ش��رایط فعل��ی با 
مناس��ب،  رون��د  ی��ک  پیاده س��ازی 
دول��ت می توان��د ب��ه آن درآمد هایی 
که مش��مول ف��رار مالیاتی هس��تند 
دسترس��ی پی��دا کن��د که ای��ن امر 
نس��بت به افزایش نرخ مالیاتی برای 
دول��ت درآم��د باالتری را ب��ه دنبال 
خواهد داش��ت. فرآیندی که مانع آن 
می شود که با افزایش نرخ مالیاتی در 
شرایط رکودی بسیاری از تولیدات با 

کاهش روبه رو ش��وند. 

کارش��ناس  میرمطه��ری،  احم��د 
باید  اقتص��ادی معتقد اس��ت دول��ت 
متناسب با هر صنف و دسته ای راهکار 
اخ��ذ مالی��ات اعمال کند ت��ا بتوان به 
درآمد های مالیاتی مورد انتظار دس��ت 

پیدا کرد. 
با توجه به اینک�ه اغلب دولت های 
جهان براس�اس درآمده�ای مالیاتی 
هزینه ه�ای خ�ود را تامین می کنند، 
احساس می شود در ایران در شرایطی 
که دولت با کاهش قیمت نفت با خطر 
کسری بودجه مواجه است، یک عزم 
جدی برای رفتن به سمت درآمدهای 
مالیاتی ایجاد شده است. به نظر شما 
اگ�ر دول�ت بخواهد ای�ن درآمد های 
مالیات�ی را واقعا عملیات�ی کند چه 

روندی را باید در پیش بگیرد؟ 
کس��ب درآمد های مالیاتی از فعاالن 
اقتص��ادی، باید متناس��ب ب��ا امکانات 
و ت��وان مال��ی آنها صورت پذی��رد. اگر 
ای��ن دریافت مالیات از ت��وان مالی این 
واحدها خارج باشد با عکس العمل های 
منفی روب��ه رو خواهد ش��د. اگر میزان 
ممیزی ه��ای مالیات��ی از ح��د معینی 
فرات��ر رود، واحد ه��ای اقتصادی میزان 
تولید خود را کاهش می دهند تا مالیات 
کمتری بپردازند و نتیجه آن می شود که 
دولت نمی تواند افزایشی در درآمدهای 
مالیاتی خ��ود ایجاد کن��د. بنابراین در 
زمینه اخذ مالیات این گونه نیس��ت که 
اگر ما احساس کردیم با کسری درآمد 
و بودجه مواجه هستیم تصمیم بگیریم 
که می��زان مالیات ها را افزایش دهیم و 
به راحتی کسری بودجه را جبران کنیم. 
ساختار اقتصاد ایران به نحوی است که 
باید به سمت سرمایه گذاری برود و باید 
از این سرمایه گذاری ها حمایت شود تا به 
دنبال آن اشتغال افزایش پیدا کند. این 
روند کمک می کند تا رکود ایجاد ش��ده 
در اقتصاد کاهش پیدا کند. برای رسیدن 
ب��ه این مهم، الزم اس��ت که درآمدهای 
مالیات��ی را به کمک این مبحث بیاوریم 
و سیاس��ت گذاری کنی��م ک��ه چگونه 
می توانی��م ای��ن درآمد ه��ا را در رون��ق 
بخشیدن به اقتصاد کشور هزینه کنیم. 
طبیعی است اقتصاد که رونق پیدا کند 
و درآمده��ا افزایش یابد، دریافت مالیات 
نیز سهل تر خواهد شد و دولت به راحتی 
می توان��د ب��ه درآمدهای حق��ه مالیاتی 
خود دس��ت پیدا کند و از وابس��تگی به 

درآمد های نفتی رهایی یابد. 
بنابرای��ن دریافت مالی��ات باید کامال 
اصولی و متناس��ب با اصناف و مش��اغل 
مختلف اعمال ش��ود. جایی الزم اس��ت 
برای رسیدن به نتیجه بهتر معافیت های 
مالیاتی اعمال کنیم، جایی توان دریافت 
مالیاتی مناس��ب را داریم که باید در هر 
زمینه برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد 
تا بتوان با یک روند مناسب به درآمدهای 
مالیات��ی حقه که مانع رش��د اقتصادی 

نمی شود، دست یافت. 
ش�دن  اصول�ی  از  هرچن�د 
دریافت های مالیاتی صحبت کردید، 

اما همواره این صحبت مطرح اس�ت 
ک�ه قش�ر حق�وق بگی�ر به صورت 
مس�تقیم پرداخت مالیاتی دارد اما 
اف�رادی ک�ه صاحب صنای�ع بزرگ 
هستند و درآمد های باالیی دارند و 
پرداخت مالیات آنهاست که موازنه 
درآمد های دولت را ش�کل می دهد 
ب�ا مقوالتی چون معافیت مالیاتی یا 
فرار مالیاتی از ای�ن موضوع به دور 
هستند که این مانع دستیابی دولت 
به درآمد های حقه مالیاتی است. به 
نظر شما دولت چگونه می تواند این 
مش�کل را حل کند و به درآمدهای 
مالیاتی حاصل از وص�ول مالیات از 

این بخش دسترسی پیدا کند؟ 
ش��یوه های دریاف��ت مالی��ات در یکی، 
دو سال گذشته دگرگون ش��ده و کارایی 
بیشتری پیدا کرده است. اما این مقوله که 
برای جبران فرار مالیاتی برخی، تور مالیاتی 
را گس��ترش دهیم و بخواهی��م با افزایش 
می��زان مالیات، جب��ران فرارهای مالیاتی 
بکنیم، این روش نامناس��بی است. برای از 
بین بردن این مشکالت باید به شیوه های 
مناسب اخذ مالیات مانع فرار های مالیاتی 
ش��ویم. اگر مانع فرار های مالیاتی ش��ویم 
لزومی ب��ه افزایش میزان مالیات نیس��ت 
و همین ش��یوه مناس��ب س��بب افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت می ش��ود. در هر 
اقتصادی، عدالت اجتماعی حکم می کند 
کسانی که فعالیت بیشتر و درآمد باالتری 
دارند، مالیات متناسب با درآمد خود را به 
دولت بپردازند. این یک اصل کلی اس��ت. 
ام��ا ش��یوه های دریافت ای��ن مالیات باید 
اصولی باشد نه اینکه با رفتارهای نامناسب 
و برخوردهای قهری به سمت دریافت این 
مالیات ها برویم. باید در فعاالن اقتصادی این 
باور و اعتماد ایجاد  شود که پرداخت مالیاتی 
آنه��ا به نفع آنها و در جهت رفاه اجتماعی 
اس��ت تا آنها نیز به میل خود این پرداخت 
مالیاتی را انجام دهند و به دنبال دور زدن 

ممیز های دارایی نباشند. 
پس دولت تنها باید یک س�اختار 
متناسب با هر صنف و دسته ای پیاده 
کند تا بتواند به درآمدهای مالیاتی 

مورد انتظارش دست پیدا کند.  
دقیقا همین طور اس��ت، این موضوع 
را نی��ز الزم اس��ت اضافه کن��م که در 
زمینه مس��ائل مالیات��ی، قانون گذار و 
مجریان دریافت مالیات تنها کس��انی 
نیس��تند که از دریافت مالیات منتفع 
می ش��وند. تنها مجلس ب��رای دریافت 
مالیات قانون وضع نمی کند و دولت در 
جهت دریافت آن قدم برنمی دارد، بلکه 
ش��هروندان هس��تند که در این میان 
بیش��ترین منفعت را از دریافت مالیات 
کس��ب می کنند. وقتی کس��ب مالیات 
س��بب ش��د که مردم نوعی رفاه را در 
زندگی اجتماعی خود ش��اهد باش��ند 
ی��ک وفاق کل��ی میان دول��ت و ملت 
برای پرداخت و هزینه مالیات ها ایجاد 
می ش��ود که هی��چ نیروی��ی نمی تواند 
این روند را به س��مت ف��رار مالیاتی یا 

تخلفات مالیاتی سوق دهد. 

کامران ندری: 
جرم انگاری فرار مالیاتی راه دسترسی دولت به درآمد های حقه است

احمد میر مطهری: 
پرداخت مالیات به رفاه اجتماعی می انجامد 

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

دیدگاه

دریچه

در همه دنیا درآمد های دولت از محل کسب مالیات 
تامین می شود، اما اقتصاد و درآمدهای دولت ایران 

هم�واره بر مبحث نفت اس�توار ب�وده و به دلیل 
نوس�انات ب�ازار نف�ت ک�ه تحت ش�رایط بازار 
بین الملل اس�ت، همیشه دس�تخوش نگرانی 
بوده اس�ت. امسال نیز کاهش بی رویه قیمت 
نفت، نگرانی کس�ری بودجه در سال جاری را 
رقم زده است. اما دولت برای رفع این نگرانی 
در بودجه امسال بر درآمد های مالیاتی تکیه 
دارد و در تالش اس�ت با افزایش درآمدهای 

مالیاتی مانع کسری بودجه شود. سیاستی که 
عملیاتی شدن آن چندان آسان به نظر نمی آید. 

تجربه نشان داده که مقوالتی چون فرار مالیاتی 
و عدم دسترسی دولت بر اطالعات واقعی فعاالن 

اقتص�ادی همواره س�بب ش�ده تا دول�ت نتواند بر 
درآمده�ای م�ورد انتظ�ار مالیات�ی خود دسترس�ی 

داشته باشد. 
در الیح�ه بودج�ه امس�ال درآمده�ای مالیاتی و س�ایر 

درآمدهای غیرنفتی نس�بت به س�ال ۹۳ به ترتیب از رش�دی 
معادل 2۳ و 11 درصدی برخوردار هس�تند. با وجود اینکه علی 

طیب نی�ا، وزی�ر اقتصاد چندی پیش از افزایش نیافتن نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده در بودجه س�ال ۹4 خبر داده بود، دولت در الیحه 

بودجه امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ۹ درصد پیشنهاد داده 
است. حال باید دید در شرایطی که دولت بر درآمد های مالیاتی خود 

حساب باز کرده آیا می تواند به درآمدهای مورد انتظار دسترسی پیدا 
کند یا همچنان به دلیل نبود سیس�تم مناس�ب در این زمینه ناموفق 
می ماند. در این زمینه کارشناسان سازوکارهای مختلفی را پیشنهاد 

کرده اند که در ادامه می آید. 

کارشناسان در حوزه دسترسی به درآمد های مالیاتی پیشنهاد دادند 

 پرداخت مالیات
رفاه اجتماعی 

به همراه بیاورد

آلبرت بغزیان 
مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی 
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 درآمد 675 هزار دالری فرودگاه ها 
از پول خرد

به گزارش وال اس��تریت ژورنال، اگر 
ش��ما هم تا به حال ب��ه فرودگاهی 
رفته باشید متوجه شده اید که برای 
ورود ب��ه س��الن پرواز باید وس��ایل 
فل��زی خ��ود را در س��بدهای کوچکی بگذارید. ش��اید 
مسافرانی که برای سوار شدن به پرواز خود عجله دارند 
زیاد نگران چند س��که پول خرد در جیب ش��ان نباشند 
اما س��ازمانی که مس��ئول امنیت ورودی فرودگاه ها در 
آمریکاس��ت در گزارش مالی خ��ود از درآمد 675 هزار 

دالری در این زمینه خبر داد.
در آخرین گزارش��ی که در این باره منتشر شده است 
مش��خص شده که مسافران 675 هزار دالر پول خرد را 
در فرودگاه ها جا گذاش��ته اند. این پول به دست آمده در 

زمینه افزایش امنیت فرودگاه ها هزینه خواهد شد.

افزایش عرضه اوپک
آژان����س بین الم�للی 
ان��رژی پیش بی��ن��ی 
ک��رد، افزای��ش تولید 
نفت عربس��تان، عراق و لیبی به رش��د کم سابقه تولید 
نفت اوپک در ماه ه��ای آینده کمک می کند، حال آنکه 
افت قیمت نفت افزایش تولید نفت آمریکا را با مش��کل 

روبه رو کرده است.
به گزارش ش��بکه خبری بلومبرگ، آژانس بین المللی 
انرژی )IAE( اع��ام کرد که افزایش بی س��ابقه تولید 
نفت عربستان در ماه گذشته میادی به بیشترین سطح 
افزایش تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( در چهار سال گذشته منجر شد.
تولی��د  ک��ه  می افزای��د  همچنی��ن  گ��زارش  ای��ن 
ش��یل اویل های آمریکا نش��انه هایی از کاهش نرخ رشد 
را نش��ان می دهد. آژانس بین الملل��ی انرژی در گزارش 
خود آورده اس��ت احتمال م��ی رود تولید نفت اوپک در 
م��اه آوریل نیز در پی افزای��ش تولید نفت لیبی و عراق 
افزون بر رش��د تولید نفت عربس��تان، با افزایش روبه رو 
ش��ود. IAE اعام کرد که تولید شیل اویل های آمریکا 
در شش ماهه نخست س��ال ٢٠١5 برابر با ١٢ میلیون 
و 6٠٠ هزار بش��که در روز اس��ت. این مقدار در سه ماه 
پایانی امس��ال به ١٢ میلیون و 5٠٠ هزار بشکه در روز 
می رس��د. در حالی که همچنان رشد تولید روزانه 7١٠ 
هزار بش��که ای نفت آمریکا ادامه خواهد داشت، کاهش 
شمار دکل های حفاری نفت به معنای افت ٢5 درصدی 
نرخ رشد تولید نفت این کشور نسبت به پیش بینی ماه 

نوامبر آژانس بین المللی انرژی است.
آژانس در گزارش خود آورده اس��ت: به نظر می رس��د 
تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به جلوداری عربستان، 
همچنان قص��د دارند به راهبرد حفظ س��هم بازار خود 
ادامه دهند، قیمت های پایین نفت و کاهش هزینه های 
ش��رکت های نفتی سبب کاهش تولید نفت آمریکا شده 

است.

شغل، درآوردن مرده از گور! 
در قبرستان »وربنا« 
گواتماالس��یتی  در 
پایتخ��ت گواتماال که 
به خاطر قبرهای اجاره ای اش ش��ناخته می شود، کسانی 
هس��تند که وظیفه شان تمیز کردن قبر از مرده قبلی و 

تحویل آن به مرده بعدی است! 
به گ��زارش رویترز، قبرس��تان »وربن��ا« در پایتخت 
گواتماال پر است از دخمه هایی که به صورت استیجاری 
در اختی��ار مردگان قرار می گیرد و هر زمان که خانواده 
مرده ای اج��اره به��ای آن را پرداخت نکند مس��ئوالن 
قبرس��تان دخمه را ش��کافته م��رده را در می آورند. در 
بیش��تر مواقع خانواده مردگان پس از مدتی از پرداخت 
اجاره بهای قبر خودداری کرده و به همین دلیل کسانی 
که ب��ه آنها »قبر تمی��ز کن« می گویند و وظیفه ش��ان 
تخلیه قبر و نظافت آن اس��ت اجس��اد را از قبرها خارج 

کرده و آن را آماده مشتری بعدی می کنند. 
جس��د هایی که موعد اجاره ش��ان س��رآمده توس��ط 
در  و  می ش��وند  خ��ارج  گ��ور  از  تمیزکن ه��ا  قب��ر 
کیس��ه های پاس��تیکی ق��رار می گیرن��د ت��ا در گ��ور 
 دس��ته جمعی ب��ه خاک س��پرده و ب��ا در بیرون ش��هر

 رها شوند.

جدیدترین قیمت خودرو در سال 94

اگر قصد خرید خودرو دارید، 
جدول قیمت ان�واع خودرو با 
تفکیک کارخان�ه، نام و مدل 
خودرو، قیمت اعالمی از سوی 
نمایندگی و فروش در بازار را 
پی�ش رو دارید و می توانید به 
این وسیله از حدود قیمت های 
خ�ودرو در این روزه�ا مطلع 

شوید.

سام خوانندگان عزیز ! با قسمت دیگری از مسابقه فرصت سوزی در خدمت شما هستیم . 
بنده: شرکت کننده عزیزمون خودتون رو معرفی بفرمایید.

 شرکت کننده: سام . 
بنده: علیک سام . خانم محترم خودتون رو معرفی بفرمایید.

شرکت کننده: اعظم فسنقری.
بنده: آماده هستید بریم سراغ مسابقه؟ ما روال مسابقه رو کمی تغییر دادیم ؛ سواالت دسته بندی شده . 
از بین بسته ها انتخاب می کنید و ما از شما می پرسیم . بسته ها به ترتیب عبارتند از: اقتصادی، سیاسی، 

فرهنگی و ادبی، نوستالژی . حاال با کدوم شروع کنیم؟ 
شرکت کننده: با اقتصادی.

بنده: به به ! امتیاز بخش اقتصادی هم باالتره . بخش اقتصادی س��خته ها . می تونید به س��واالت جواب 
بدید به نظر خودتون؟ 

شرکت کننده: بله بله ! صد در صد . خیالتون راحت باشه.
بنده: بسیار عالی . سوال رو توجه بفرمایید.

سوال: بنا به گفته آقای خسروتاج، صادرات غیرنفتی ایران در سال 94 چه میزان رشد خواهد داشت؟ 
الف( 5 درصد  ب( ١٠ درصد  ج( ١5 درصد  د( ٢٠ درصد

شرکت  کننده: خسروتاج چیه؟ 
بنده: چی نیست! اسم یک انسانه . ایشون از کارشناسان زبده و قائم مقام محترم وزیر صنعت و معدن 

هستن.
شرکت کننده: صادرات غیرنفتی هم اسم یک انسانه؟ 

بنده: نخیر، یه چیز اقتصادیه . فکر کنم سوال یه مقدار براتون سنگین بود . بریم سوال بعدی؟ 
شرکت کننده: بله بله ! بریم.

بنده: مطمئنید آمادگیش رو دارید؟ کدوم بسته رو انتخاب می کنید؟ 
شرکت کننده: بله دارم . بسته سیاسی.

سوال: نخستین رییس جمهوری مصر بعد از انقاب اخیر آن کشور چه نام داشت؟ 
الف( محمد مرسی  ب( جمال عبدالناصر ج( نایسر دایسر  د( سامی الجابر

شرکت کننده: رییس جمهور از کدوماست؟ 
بنده: یعنی چی از کدوماست؟ 

شرکت کننده: به کدوما می گن رییس جمهور؟ 
بنده: خانم اجازه بدید از این سوال هم بگذریم، بریم سوال بعدی از بخش فرهنگی و ادبی . سوال آسونه . 

فقط کمی دقت می خواد.
سوال: کدام سینما در آبادان طی دوران ستمشاهی آتش گرفت؟ 

الف( سینما رکس آبادان ب( آرایشگاه مجید کله زن ج( بقالی سعید کچل د( عطاری مسعود علف
شرکت کننده: بقالی سعید کچل؟ 

بنده: خانووووم! ! دارم می گم کدام سینما! شما می گی بقالی؟ 
شرکت کننده: خب راهنمایی کنید آقای ابراهیمییییی! ما هول شدیم خب! 

بنده: خانوم دیگه راهنمایی از این واضح تر؟ دارم می گم سینماست! به گزینه ها دقت کنید؟ 
شرکت کننده: عطاری مسعود علف؟ 

بنده: خانووووم! آقا اصا بگذریم از این سوال . بریم بخش نوستالژی . ببینم شما در منزل تنها هستید؟ 
شرکت کننده: نخیر! خانواده ام هم هستن . 4 نفریم.

بنده: می تونم با همسرتون صحبت کنم؟ 
شرکت کننده: همسرم منزل نیست.

بنده: با مادر یا پدرتون.
شرکت کننده: اونا هم نیستن.
بنده: پس کی هست اونجا؟ 

شرکت کننده: فقط بچه هام هستن.

بنده: خب! بدین با اونها حرف بزنم.
شرکت کننده: نمی تونن که . چهارقلو هستن، هنوز یک سالشون نشده! 

بنده: ای خدااااا! ! 
شرکت کننده: گزینه جیم؟ 

بنده: من که هنوز چیزی نپرسیدم . 
شرکت کننده: ببخشید از دهنم پرید.

بنده: خانوم شما مسابقه رو بیخیال . ما هدیه رو به رسم یادبود کجا بفرستیم؟ کجا زندگی می کنید؟ 
شرکت کننده: ما.. . یه راهنمایی می کنید؟ 

بنده: ای بابا.. . خانم االن کجا هستید؟ همونجا رو بگید.
شرکت کننده: توی اتاق بچه ها . قل سوم خودشو کثیف کرده دارم عوضش می کنم.

بنده: نه نه! یعنی کدام منطقه ساکن هستید؟ 
شرکت کننده: منطقه ١8 . 

بنده: آفرین . کدوم خیابون؟ 
شرکت کننده: وا! مرتیکه بیشور! خجالت بکش بی حیا . به تو چه ربطی داره . چقدر مردم دریده و عوضی 

شدن . با این مسابقه مزخرفشون...

وس�یله ای که در تصویر می بینید برای س�فرهای زیر آبی که چندان از سطح آب فاصله نمی گیرند، مناسب است. امکان دستیابی به بیشینه سرعت شش گره در حرکت 
رو به جلو و چهار گره در حرکت رو به عقب و همچنین حضور در خشکی به لطف موتور الکتریکی 48 ولت و تسمه های الستیکی با قابلیت انجام وظایف سنگین از دیگر 

ویژگی های این وسیله خاکی- آبی هستند. باتری های لیتیومی 24 ولت با یک بار شارژ کامل امکان 110 ساعت عملیات آبی بدون وقفه را فراهم می کنند.

اگر از ش�غلی که دارید راضی نیستید 
دیگ�ران  ک�ه  کنی�د  احس�اس  نبای�د 
ش�ما را درک نمی کنن�د چراک�ه بخش 
قابل توجهی از افراد کارش�ان را دوست 

ندارند. 
 به گزارش خبر آناین، برای اینکه احساس 
بهتری نس��بت ب��ه کارتان پی��دا کنید بهتر 
اس��ت نیمه پ��ر لیوان را ببینید؛ اینکه ش��ما 
حداقل ش��اغل هس��تید آن هم در شرایطی 
ک��ه ح��دود 4٠ میلی��ون نف��ر ایران��ی اصا 
کاری ندارن��د. احتم��اال ش��ما هم ب��ا وجود 
اینک��ه کارتان را دوس��ت ندارید ام��ا به این 
خاط��ر که نمی خواهید ب��ه این جمعیت 4٠ 
میلیون نفری بپیوندید هنوز استعفا نداده اید، 
بنابرای��ن بهت��ر اس��ت از توصیه ه��ای مجله 
فوربس  )Forbes( بهره ببرید. توصیه هایی 
که باعث می ش��ود احساس بهتری نسبت به 

کارتان پیدا کنید: 
1- معاش�رت با گروه ناراضیان را محدود 

کنید
 در ه��ر کس��ب وکاری معم��وال گروه��ی 

از هم��کاران وجود دارند ک��ه به طور دائم از 
شرایط کاری ابراز نارضایتی می کنند. چنین 
اف��رادی تقریب��ا از همه چیز مانند س��اعات 
کاری گرفته، میزان حق��وق و رفتار مدیران 
انتقاد می کنند. معاش��رت ب��ا چنین افرادی 
باعث می شود که شما احساس بدتری نسبت 
به کارتان پیدا کنید و روی مش��کات کاری 
متمرکز ش��وید. به جای آن س��عی کنید در 
محیط کاری ب��ا افرادی وق��ت بگذرانید که 

روحیه بهتری دارند. 
2- می�زان فعالیت های جذاب را افزایش 

دهید
با اینکه کارتان را دوست ندارید اما احتماال 
از انج��ام برخ��ی فعالیت ه��ای کاری ل��ذت 
بیش��تری می برید. بهتر است از مدیر شرکت 
درخواس��ت کنید که در مسئولیت های شما 
میزان چنین فعالیت هایی را افزایش دهد. در 
ای��ن صورت روز کاری جذاب تری را س��پری 
خواهید کرد. حتی در برخی موارد می توانید 
درخواست کنید که بخشی که در آن مشغول 
به کار هس��تید تغییر کن��د. تغییر در بخش 

کاری در واقع باعث می ش��ود ک��ه برخی از 
مدیران و همکارانی که روزانه با آنها مشغول 
ب��ه کار هس��تید تغییر کنند و ش��اید همین 
تغییر باعث ش��ود که بس��یاری از مشکات 

کاری شما حل شود. 
3- یادگیری را آغاز کنید

یکنواختی از جمله عواملی است که باعث 
می شود عاقه فرد به شغلش کاهش یابد. اگر 
می خواهید از این تل��ه یکنواختی فرار کنید 
بهتر است که شروع به یادگیری توانایی هایی 
کنی��د که بر ش��غل ش��ما تاثیرگذارند. برای 
مثال می توانید بخش��ی از وقت خود را صرف 
یادگیری نرم افزاری کنید که برای کار ش��ما 
مفید اس��ت یا اگ��ر برای مثال در ش��رکتی 
مشغول به کار هستید که با کشورهای دیگر 
رابطه تجاری دارد، در مورد تجارت بین الملل 

و نظام مالی جهانی مطالعه کنید. 
به طورکل��ی وقتی اطاعات ف��رد در مورد 
زمینه ای که در آن مش��غول به فعالیت است 
افزای��ش می یاب��د، جذابیت کار نی��ز برای او 

بیشتر می شود. 

اگر کارتان را دوست ندارید...

آقای مجری یه راهنمایی کنید
 

  وسط اتوبان بودم که ماشین خراب شد، 
دستکاری هایم جواب نداد و به امدادخودرو 

زنگ زدم. ماجرا را که به تعمیرکار گفتم. 
صاف رفت س��راغ چیزی ک��ه هیچ ربطی 
به ای��راد نداش��ت. چند دقیقه ای گذش��ت 
و جواب��ی نگرف��ت. گفتم فک��ر می کنم این 

قسمت سالم است. 
خوش خلق نبود و توجهی هم نکرد. چند 
دقیق��ه بعد گفتم فکر نمی کنید مش��کل از 
ج��ای دیگ��ری  اس��ت؟ این بار برگش��ت و 
ن��گاه ک��رد: »تو اگ��ر بلد بودی، درس��تش 
می کردی.« س��رش را برگرداند و به کارش 
ادام��ه داد. حرفش منطقی بود و من هم که 
پیامش را گرفته بودم خوشحال و خجل، به 
ماشین برگشتم. پشت رول نشستم و به این 
فکر رفتم که گرافیس��ت ها هم دقیقا همین 

مشکل را دارند. 
کارفرما طراح را دع��وت می کند تا کاری 
برای��ش انج��ام ده��د. چیزی ک��ه به عنوان 
راه حل در ذهنش هست را به طراح می گوید 

و ماجرا از این جا آغاز می شود. 

حالت اول: 
طراح فک��ر می کند که راه حل مناس��بی 

هست و کار به همان شکل پیش می رود. 

حالت دوم: 
ط��راح باور ن��دارد اما کاری ک��ه کارفرما 

می خواهد را اجرا می کند. 

حالت سوم: 
طراح راه حل را قبول ندارد و کار را انجام 

نمی دهد. 
حالت چهارم: 

ط��راح ب��ه راه حل ب��اور ن��دارد و توضیح 
می دهد که چرا راه حل دیگری را باید یافت. 
گرافیست نبودن کارفرما احتمال حالت اول 

را کم  می کند.
 ام��ا س��وال این اس��ت که چگون��ه باید 
کارفرما را مجاب کرد؟ فرق تعمیر ماشین و 
طراحی گرافیک در این است که در طراحی 
گرافی��ک نمی توان از کارفرما خواس��ت که 
چند دقیقه صبر کند تا نتیجه کار را ببیند. 

درس��ت ک��ه طرح ه��ای گرافیک��ی قابل 
مش��اهده هس��تند ام��ا نمی ت��وان می��زان 
کارک��ردش را س��نجید یا مقاوم��ت  آزمود. 
کارفرماها برای اطمینان از نتیجه طراحی ها 

به نظرسنجی های شخصی رو می آورند. 
نظرس��نجی ها عموم��ا بی ه��دف و کل��ی 
هس��تند و تنها چیزی که حاصل می ش��ود، 
نظرهای ش��خصی اس��ت که ن��ه ربطی به 
زیبایی های تجس��می دارد و نه ارتباطی به 

ویژگی های ارتباط بصری. 
عمدت��ا نتیج��ه ای��ن نظرس��نجی ها ب��ه 
و بی  معن��ی   پراکن��ده  خرده پیش��نهادهای 
می رسد  اگر در نظرس��نجی ها متوجه یک 
ایراد یا سوء برداش��ت ش��ویم ط��رح را باید 
عوض کرد اما اگر نظرات سلیقه  ای باشد چه 
باید کرد؟ بهتر اس��ت پی��ش از آن که طراح 
را دع��وت به کار کنی��م طرح های قبلی اش 
را ب��ا این دید نگاه کنیم که اگر یکی از این 
طرح ها را به ما پیش��نهاد ده��د  آیا حاضر 
بودی��م آن را بپذیریم؟ داش��تم به این فکر 
می کردم که اگر در سلیقه اش مردد ماندیم 
چ��ه کنیم ک��ه تعمیرکار گفت: »اس��تارت 

بزن.« 

اگر بلد بودی، درستش می کردی

باوج��ود اینک��ه تورم حدود ١5/5 درصد کاهش یافته، ولی این رقم در مقایس��ه با نرخ تورم دیگر 
کش��ورهای دنیا، نرخ بس��یار باالیی به حس��اب می آید. دولت باید برای کاهش تورم در سال جدید 
سیاست های ضد تورمی خود را به صورت جدی تر دنبال کند تا این رقم همچنان کاهش یابد. در اقتصاد 
کشورمان یکسری مشکات س��اختاری وجود دارد که ارتباطی هم با تحریم های اعمال شده ندارد، 
بنابراین ما نباید به این نگاه کنیم که آیا مذاکرات به نتیجه می رسد یا نه، بلکه باید زیرساخت های مان 
را اصاح کنیم. در غیر این صورت حتی اگر تحریم ها برداش��ته ش��ود ما همچنان با مشکات زیادی 
دس��ت و پنجه نرم خواهیم کرد. سیاست های نادرستی که در دولت قبل اجرا می شد مانع از انباشت 
س��رمایه و رونق س��رمایه داری شد. گرچه درآمدهای هنگفتی از فروش نفت به دست آوردیم ولی به 
دلیل عدم وجود سیاست های منسجم و همچنین عدم توجه به اصاح زیرساخت های اقتصادی پول 
حاصل از نفت به هدر رفت و نتوانستیم ازآن به بهترین نحو بهره مند شویم. با توجه به بحث کاهش 
قیمت نفت و انقباضی بودن بودجه در سال 94 باید از نظر تخصیص منابع اولویت بندی کنیم. بنابراین 
با این روندی که اکنون وجود دارد نمی توانیم شاخص اشتغال را بهبود بخشیم و هنوز هم سیاست های 
اشتغال زایی ما نتیجه مطلوبش را نداده است. در مورد قیمت کاال ها نیز باید بگویم هیچ بهانه ای برای 
افزایش قیمت از جانب تولید کنندگان نیست، چرا که میانگین نوسان ارز نسبت به سال های گذشته 
کمتر است و بازار ثبات بیشتری دارد. در بحث توزیع عادالنه درآمد، دولت باید به آن توجه زیادی کند. 
به عبارتی برگ برنده دولت در این دوره می تواند یکی بحث سامت باشد و دیگری بحث توزیع عادالنه 
درآمد در بین اقشار مختلف مردم. با نگاهی اجمالی به خیابان ها می توانیم دریابیم که درآمدهایی ایجاد 
شده که این درآمد ها تولیدی نیست، بلکه درآمد های رانتی است که این موضوع زمینه نارضایتی مردم 
را ایجاد می کند و دولت باید در این زمینه اقدامات الزم را به عمل آورد تا درآمد ها به صورت عادالنه در 

بین اقتشار مختلف مردم توزیع شود. 

برگ برنده دولت

احسان ابراهیمی
طنزنویس

تورج صابری وند
طراح لوگو

منطقه آزاد

جدول امروز

360

نگاه آخر

فرصت سوزی

قــاب

کیوسـک

شمــاره 203 www.forsatnet.ir16 صفحه

مهدی پازوکی
اقتصاددان

قیمت کارخانه ) تومان (قیمت بازار ) تومان (نام خودرو

١4,3٠٠,٠٠٠١3,874,٠٠٠وانت باردو

٢7,6٠٠,٠٠٠٢7,٠63,٢٠٠سمند SE - دو ایربگ . کد 573٠8

4٠5 GLX ٢7,5٠٠,٠٠٠٢6,8٢٠,٠٠٠پژو

37,5٠٠,٠٠٠35,3٢7,٠٠٠پژو پارس سال . ٢ ایربگ . داشبورد جدید

36,5٠٠,٠٠٠36,338,٠٠٠پژو ٢٠6 . تیپ 5 . کد ٢68١5

37,٢٠٠,٠٠٠36,873,٠٠٠پژو ٢٠6 صندوقدار V8 . کد ٢743٠

55,5٠٠,٠٠٠46,748,٠٠٠رنو تندر اتوماتیک E٢ . دو ایربگ

١36,٠٠٠,٠٠٠١33,948,٠٠٠سوزوکی ویتارا اتومات کاس 8

360

جناب آقای سیدرضی حاجی آقا میری
عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق ایران

بدین وس��یله مصیبت وارده را به ش��ما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه، 
علو درجات و برای بازماندگان محترم آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل می نماید.
هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق ایران
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