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مع��اون اول رییس جمهور ب��ا بیان اینکه 
در دو دوره گذش��ته 700 میلیارد دالر پول 
مملکت خرج واردات کاال به کش��ور ش��د، 
اظه��ار ک��رد: در دو دوره قبل پیش و پس 
از مصرف 700 میلیارد دالر، تعداد شاغالن 
در کش��ور 20 میلیون نفر بوده و این به آن 
معناس��ت که این میزان پول رفته و موجب 
اش��تغال جوانان چینی و کش��ورهای دیگر 

شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، اس��حاق جهانگیری 
در مراس��م افتتاحی��ه س��ومین نمایش��گاه 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 
در نمایش��گاه بین المللی تهران با اش��اره به 
تاکی��دات مقام معظم رهب��ری و همچنین 
رییس جمه��ور کش��ورمان بر لزوم توس��عه 
پیش��رفت های دانش بنیان در کشور اظهار 
کرد: س��ال های اخیر یکی از پش��توانه های 
ج��دی ای ک��ه در کش��ور و در باالتری��ن 
س��طح نظام نی��ز رواج پیدا کرده، توس��عه 

پیشرفت های دانش بنیان کشور است. 
جهانگیری در ادامه گفت: باید در کش��ور 
و در بخش ه��ای علم��ی کش��ور از جمل��ه 
بخش های تامین مالی شرکت ها و همچنین 
حمایت های مالی از شرکت های دانش بنیان 
سیاس��ت ها به صورت شفاف و روشن تبیین 
شود و این مس��ئولیت نیز بر عهده معاونت 

علمی ریاست جمهوری است. 
معاون اول رییس جمهور به جلس��ه اخیر 
صندوق توس��عه ملی کش��ور اشاره و اضافه 
ک��رد: در جلس��ه اخیر این صن��دوق قبول 
ک��رد ک��ه وام ریال��ی را برای ش��رکت های 
دانش بنی��ان در بخش صنعت با نرخ س��ود 
12 درصد و برای ش��رکت های دانش بنیان 
در بخش کش��اورزی با نرخ سود 10 درصد 

پرداخت کند. 
وی همچنین به افزایش سرمایه صندوق 
علمی و فناوری کش��ور طی دو س��ال اخیر 
اش��اره کرد و گفت: پیش از دو س��ال اخیر 
سرمایه صندوق علمی و فناوری 25 میلیارد 
تومان بود، اما در طول دو سال گذشته بالغ 
ب��ر 1500 میلی��ارد تومان به س��رمایه این 

صندوق اضافه شده است. 
مع��اون اول رییس جمه��ور ب��ا تاکید بر 
اینک��ه یک��ی از دغدغه های هم��ه تولیدات 

به وی��ژه تولیدات دانش بنی��ان، بازار صنعت 
است، گفت: مطالعه بازار، پیش نیاز هرگونه 
از جمل��ه س��رمایه گذاری  س��رمایه گذاری 

دانش بنیان است. 
جهانگیری همچنین با بیان اینکه اقتصاد 
ایران اقتصادی بزرگ محسوب می شود، به 
وضعیت اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: در 
وضعیت فعلی که در اقتصاد ایران تحریم ها 
حاکم اس��ت و اقتص��اد نمی تواند نفت خود 
را به صورت کامل به فروش برساند، اقتصاد 
ای��ران اقتصادی ح��دود 200 میلیارد دالر 
ب��ا حجم تجاری اس��ت و اقتص��ادی بزرگ 
محسوب می ش��ود و این بدان معناست که 

در این اقتصاد بازار بزرگی وجود دارد. 
وی با اش��اره به حجم واردات کاالیی در 
س��ال گذش��ته افزود: سال گذش��ته حجم 
واردات کاالیی ما حدود 52 میلیارد دالر بود 
که این کاالها عمدتا از کاالهایی اس��ت که 
اگر در کش��ور برنامه ریزی خوبی انجام شود 
می تواند بازار خودمان را در اختیار بگیرد. 

ادام��ه  در  رییس جمه��ور  اول  مع��اون 
صحبت های خود با اش��اره ب��ه اولویت های 
اقتصادی دولت در س��ال 94، خاطرنش��ان 
ک��رد: مهم تری��ن جهت گی��ری دولت برای 
س��ال 94 این اس��ت که اقتصاد کشور وارد 
یک دوره رونق شود؛ چرا که ورود به دوران 
رونق برای اقتصاد ای��ران واجب و ضرورتی 
اضط��راری اس��ت و ب��ا توجه ب��ه وضعیت 
موجود اقتصاد کشور نمی تواند بیش از این 

در شرایط فعلی ادامه حیات دهد. 
مع��اون اول رییس جمه��ور در ادام��ه به 
اقدامات��ی ک��ه بای��د در ش��رایط فعلی در 
اقتصاد کش��ور انجام ش��ود، اش��اره کرد و 
گفت: نخس��تین اقدامی که باید در شرایط 
فعلی انجام شود تامین منابع مالی موردنیاز 
دوره رونق اس��ت. از مهم ترین کارهایی که 
می ت��وان برای به وقوع پیوس��تن این اتفاق 
انجام دهیم میدان دادن به بخش خصوصی 
است. این بخش باید نسبت به آینده کشور 
امیدوار باشد و از نظر اهمیت سرمایه گذاری 

دغدغه ای نداشته باشد. 
وی توج��ه به سیس��تم بانک��ی را دومین 
اق��دام مورد نیاز در ش��رایط فعل��ی اقتصاد 
کشور دانست و گفت: سیستم بانکی کشور 

طی سال های گذش��ته آسیب های بسیاری 
دیده و امروز نیز با معوقات بسیاری روبه رو 
است.  وی با بیان اینکه در سال گذشته در 
بخش تولید گش��ایش های خوبی انجام شد 
که باید در سال جاری ش��اهد بروز و ظهور 
نتایج این گش��ایش ها باش��یم، خاطرنشان 
ک��رد: ما تنه��ا به واس��طه رابط��ه خوب با 
یکی از کش��ورها تنها یک فرصت داشتیم. 
در س��ال گذش��ته 18 میلیارد دالر امکان 
استفاده از فاینانس خارجی داشتیم که باید 
در س��ال جاری حتما تاثیر خود را بر اقتصاد 

کشور نشان دهد. 
جهانگیری در ادامه به تمایل کش��ورهای 
خارجی برای سرمایه گذاری در کشور اشاره 
کرد و گفت: ان شاءاهلل اگر توافقات به نتیجه 
برس��د در ای��ن بخش حتما گش��ایش های 
بس��یاری ایج��اد خواهد ش��د و بانک های 
خارجی حتما برای س��رمایه گذاری به ایران 
خواهن��د آم��د و فاینانس در ای��ران انجام 

خواهند داد. 
مع��اون اول رییس جمهور ب��ا بیان اینکه 
در دو دوره گذش��ته 700 میلیارد دالر پول 
مملکت خرج واردات کاال به کش��ور ش��د، 
اظه��ار ک��رد: در دو دوره قبل پیش و پس 
از مصرف 700 میلیارد دالر، تعداد شاغالن 
در کش��ور 20 میلیون نفر بوده و این به آن 
معناس��ت که این میزان پول رفته و موجب 
اش��تغال جوانان چینی و کش��ورهای دیگر 

شده است. 
وی با تاکید بر لزوم اس��تفاده از کاالهای 
تولید داخل در کشور خاطرنشان کرد: امروز 
ب��رای دس��تگاه های دولتی و ش��رکت های 
دولتی ممنوعیتی وضع کرده ایم که در سال 
94 هیچ دستگاهی حق استفاده از کاالهای 
خارجی را که مشابه آن نیز در داخل تولید 

می شود، ندارد. 
وی در پایان بر لزوم توجه ویژه به موضوع 
صادرات در سال 94 تاکید کرد و گفت: در 
سال قبل میزان صادرات کشور 50 میلیارد 
دالر بوده که امس��ال باید ب��ه رقم باالتری 
دسترس��ی پیدا کنیم. باید تالش کنیم که 
با هم��ت صادرکنن��دگان و تولیدکنندگان 
توج��ه ویژه ای به بازارهای خارجی از جمله 
بازارهای کشورهای همسایه داشته باشیم. 

نرخ تورم در نخس��تین ماه س��ال 1394 با 
کاهش حدود 1. 0 درصدی 15.5 درصد اعالم 
شد.  بانک مرکزی اعالم کرد که شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 
در فروردین ماه س��ال جاری به 219.6 افزایش 
یافته ک��ه بیانگر تورم ماهانه 1.3 درصدی در 

نخستین ماه س��ال است.  این در حالی است 
که نرخ ت��ورم 12 ماهه منته��ی به فروردین 
15.5 درص��د و ت��ورم نقطه به نقط��ه )تغیی��ر 
شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( 16.5 
درصد گزارش ش��د.  بر این اس��اس نرخ تورم 
فروردین  ماه نس��بت به اسفند ماه 0.1 کاهش 

یافته، اما تورم نقطه به نقطه حدود 0.3 درصد 
افزایش داشته اس��ت.  مرکز آمار نیز به عنوان 
مرجع رسمی محاسبه و اعالم نرخ تورم اخیرا 
اع��الم کرد ک��ه در فروردین ماه امس��ال نرخ 
 تورم 12ماهه به 14.5 و تورم نقطه به نقطه به 

14 درصد رسید. 

معاون اول رییس جمهور: 

در دو دوره گذشته 700 میلیارد دالر صرف اشتغال جوانان چینی شده است

ثبت تورم 15.5 درصدی در نخستین ماه سال
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 هیات بلندپایه اقتصادی سوییس
امروز در تهران 

بخش خصوصی در تولید LNG مشارکت نمی کند

قفل 10ساله باز می شود

پیش مقدمه نشست شورای پول و اعتبار در ساختمان میرداماد برگزار شد

جزییات دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی 

دست دولت خالی ماند

 ارائه تخفیف های 30 درصدی
برای تاخیر های بیش از 4 ساعت
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درحالی ک��ه کاهش نرخ س��ود 
بانکی در آس��تانه طرح در شورای 
پول و اعتبار قرار دارد، روز گذشته 
س��اختمان خیاب��ان میردام��اد 
میزبان مدیران عام��ل بانک هایی 
بود که گفت��ه می ش��ود برخی از 
این بانک ه��ا از متهم��ان رعایت 
نکردن نرخ س��ود بانکی هستند. 

تا زمان تنظی��م این گزارش هنوز 
خبری از این نشست مخابره نشده 
بود ام��ا گمانه زنی ه��ا حکایت از 
آن داش��ت که در این نشس��ت به 
سازوکارهای اجرایی کاهش نرخ 
سود بانکی پرداخته خواهد شد و 
در نهایت پرونده کاهش نرخ سود، 
به ش��ورای پول و اعتبار ارس��ال 

خواهد ش��د. درواقع این نشست، 
پیش مقدمه جلسه شورای پول و 
اعتبار است برای سنجش وفاداری 
بانک ها به کاهش نرخ سود. این در 
حالی است که پیش از این بانک ها 
موافقت خود را با کاهش نرخ سود 
تا می��زان 20درصد اع��الم کرده 

بودند. 
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نگاهی به آگهی مناسبتی شرکت 
خدمات اینترنتی

 گزارش »فرصت امروز«
 از فوت و فن های مدیریتی

حوزه حمل و نقل ریلی

بررسی های »فرصت امروز« از طرح 
روز های گرم حرفی همراه اول 

شعار خالقانه ای 
که در انبوه 

تصاویر گم شد

خدمات خاص 
بدهید و سود 

کسب کنید

وزیر کار آمار داد 
حذف یارانه نقدی 
200 هزار ثروتمند

وزی��ر کار با اعالم اینک��ه تاکنون 
200 هزار ثروتمند از دریافت یارانه 
نقدی ح��ذف ش��ده اند، گفت: یکی 
از حذف ش��ده ها از دریاف��ت یارانه 

خودروی 170 میلیونی داشت. 
عل��ی ربیعی در دی��دار با آیت اهلل 
ناصر مکارم  ش��یرازی با اعالم اینکه 
س��اماندهی یارانه اف��راد ثروتمند را 
از قبل از عید ش��روع کردیم، گفت: 
هیات دولت مصوب کرد ساماندهی 
یاران��ه ثروتمندان را ش��روع کنیم و 
ای��ن کار را به  ش��کلی صورت دهیم 
که این اق��دام در جامعه اثر بدی به 

جای نگذارد. 

وی اظهارداشت: ما این ساماندهی 
را از 30 ه��زار نفر ش��روع کردیم و 
تا 50 هزار نفر و س��پس 100 هزار 
و 200 ه��زار نفر نی��ز پیش رفتیم، 
همچنین کن��ار آن نظام اعتراض به 
حذف یارانه را طراحی و اجرا کردیم. 
ربیع��ی خاطرنش��ان ک��رد: قصد 
را  موض��وع  ای��ن  ک��ردن  خب��ری 
نداش��تیم اما یکی از نشریات خبری 
زد و مجبور به موضع گیری ضعیفی 
شدیم. من شخصا در مرکز اعتراض 
رس��یدگی  م��ردم  اعتراض��ات  ب��ه 
 ک��ردم و دیدم کس��ی که ماش��ین 
170 میلیونی داشت، از حذف یارانه 
خود معت��رض ب��ود و می گفت این 

یارانه حق من است. 
وزیر کار از حذف یارانه پردرآمدها 
به صورت تدریج��ی تا تامین 6 هزار 
میلی��ارد توم��ان کس��ری بودج��ه 
امس��ال خب��ر داد. وی افزود: س��ال 
گذش��ته در کاریابی ه��ا 300 هزار 
 شغل به جویندگان کار ارائه شد اما 
100 هزار نفر شغل های ارائه شده را 
نپذیرفتند و 2 میلیون شغل هم در 
کش��ور داریم که فقط اتباع خارجی 
می پذیرن��د آنها را انج��ام دهند که 
اینها نشان دهنده ضعف فرهنگ کار 

و کارگری در جامعه است. 

براس��اس گزارش مرکز ملی آمار، ش��اخص قیمت 
تولیدکننده بخش صنعت در تابس��تان سال گذشته 
به 193/9 رس��یده  که نسبت به فصل مشابه در سال 
1392، 16/9 درصد افزایش داشته اس��ت. بیشترین 
تاثی��ر در ای��ن ش��اخص به بخ��ش  »تولی��د فلزات 

اساسی« مربوط می شود. 
به گزارش ایس��نا، ش��اخص قیمت تولیدکننده در 
بخش صنعت در فصل تابستان سال گذشته با درنظر 
گرفتن س��ال 1390 به عنوان سال شاخص، به عدد 
193.9 رس��ید که نسبت به فصل قبل )بهار 1393( 
0.9 درصد و نس��بت به تابستان سال 1392، 16.9 

درصد افزایش داشته است. 
همچنی��ن ش��اخص قیم��ت 
بخش  »تولید فلزات اساس��ی« 
ب��ا 2.4 درصد افزایش نس��بت 
ب��ه فص��ل قب��ل و رس��یدن به 
عدد 204.8 بیش��ترین تاثیر را 
در افزای��ش ش��اخص کل فصل 
رشته  اس��ت.  داشته   تابس��تان 
فعالیت  »تولید محصوالت اولیه 
آهن و ف��والد« ب��ا 2.7 درصد 

افزایش نس��بت به فصل قبل بیش��ترین تاثیر را در 
شاخص این بخش داشته  است. 

ش��اخص قیم��ت بخ��ش  »صنای��ع محص��والت 
ش��یمیایی« ب��ا 2.7 درصد افزایش نس��بت به فصل 
قب��ل به عدد 223.7 رس��ید. این بخ��ش رتبه دوم 
تاثیرگ��ذاری در افزای��ش ش��اخص کل را ب��ه خود 

اختصاص داده  است. 
رش��ته فعالیت ه��ای  »تولید مواد پالس��تیکی به 
ش��کل اولیه و س��اخت الس��تیک مصنوعی« با 4.7 
درصد و  »تولید مواد ش��یمیایی اساسی به جز کود و 
ترکیبات ازت« با 2.5 درصد افزایش نسبت به فصل 
قبل، به ترتیب بیش��ترین تاثیر را در افزایش شاخص 

این بخش داشته اند. 

ش��اخص قیمت بخش  »تولید س��ایر محصوالت 
کان��ی غیر فلزی« ب��ا 2.0 درصد افزایش نس��بت به 
فصل قبل و رس��یدن به ع��دد 180.1، رتبه چهارم 
تاثیرگ��ذاری در افزای��ش ش��اخص کل را ب��ه خود 

اختصاص داده  است. 
رش��ته فعالیت های  »تولید سایر محصوالت کانی 
غیر فلزی طبقه بندی نش��ده در ج��ای دیگر« با 9.6 
درصد و  »تولید سیمان و آهک و گچ« با 1.7 درصد 
افزایش نس��بت ب��ه فصل قبل، به ترتیب بیش��ترین 

تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند. 
بخش ه��ای  »تولید منس��وجات« ب��ا 1.5 درصد،  
و  الستیکی  محصوالت  »تولید 
پالس��تیکی« با 1.6 و  »تولید 
تجهی��زات  و  ماش��ین آالت 
طبقه بن��دی نش��ده در ج��ای 
دیگ��ر« با 1.1 درص��د افزایش 
نس��بت به فصل قبل به ترتیب 
رتبه های بع��دی را در افزایش 

شاخص کل داشته اند. 
قیم��ت  ش��اخص  اع��داد 
مربوط به بخش ه��ای  »تولید 
محص��والت از توتون، تنباکو و س��یگار« و  »صنایع 
تولید زغال س��نگ پاالیش��گاه های نفت« نس��بت به 

فصل قبل بدون تغییر بوده اند. 
تغییرات ش��اخص قیمت در س��ایر بخش ها تاثیر 
جزئی در تغییر ش��اخص کل بخش صنعت داش��ته 

 است. 
در می��ان ای��ن بخش ها اعداد ش��اخص مربوط به 
بخش های  »تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق 
و انواع ساعت«،  »تولید کاغذ و محصوالت کاغذی«، 
»تولی��د چوب و محص��والت چوب��ی و چوب پنبه«، 
»تولی��د رادیو و تلویزیون و دس��تگاه های ارتباطی« 
و  »تولید ماش��ین آالت اداری« نسبت به فصل قبل 

کاهش داشته اند. 

مع��اون وزی��ر اقتص��اد از آم��اده ش��دن الیح��ه 
ورشکستگی تا دو ماه آینده خبر داد. 

ش��اپور محمدی در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
تهیه الیحه ورشکستگی توسط وزارت امور اقتصادی 
و دارایی که در حال تکمیل شدن است، اظهار داشت: 
در این ب��اره اظهارات تکمیل��ی در حال جمع آوری 
اس��ت که ب��ه احتمال ق��وی با الیحه ورشکس��تگی 
قبل��ی ادغام خواهد ش��د.  مع��اون ام��ور اقتصادی 
وزارت اقتص��اد با بیان اینکه مجل��س نیز پیگیر این 
موضوع ب��وده، تصریح کرد: یکی از مواردی که روی 
کسب وکار تاثیر اساسی دارد، موضوع ورشکستگی یا 

به تعبیر دیگر خاتمه فعالیت اقتصادی است. 
وی اف��زود: کس��انی که خاتمه فعالی��ت اقتصادی 
می دهند، لزوما ورشکس��ته نیس��تند و احتمال دارد 

حوزه فعالیت خود را بخواهند تغییر دهند. 
محمدی ب��ا بیان اینک��ه باید قوانی��ن و مقرراتی 

داش��ته باش��یم که به س��ادگی بتواند در این زمینه 
عملیاتی ش��ود، بیان داش��ت: در دو م��اه آینده این 
موضوع تکمیل خواهد ش��د، اما چون قبال الیحه ای 
در این زمینه تدوین ش��ده و در جریان اس��ت، باید 

همزمان بررسی و کارشناسی شود. 
معاون وزی��ر اقتص��اد تاکید کرد: ای��ن الیحه در 
مجلس شورای اسالمی بررس��ی و پیگیری می شود 
ک��ه امیدواریم همزمان با آنچه مدنظر دولت اس��ت، 
بررسی و جمع بندی شود.  وی اظهار امیدواری کرد، 
ب��ا همکاری دولت و مجلس به نحو احس��ن موضوع 
الیحه ورشکس��تگی و موضوعاتی که مدنظر اس��ت، 
بررس��ی و اصالح ش��ود.  محمدی با اش��اره به ارائه 
گزارش های وضعیت کس��ب وکار توسط دستگاه های 
مختل��ف تصریح کرد: این گزارش ها به صورت ماهانه 
در دستگاه ها ارائه می ش��ود و بسیاری از موضوعات 

عملیاتی شده است. 

افزایش 16.9 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت

معاون وزیر اقتصاد:

الیحه ورشکستگی تا 2 ماه آینده نهایی می شود

طرح گرم 
 برای

روزهای گرم
ط��رح  »روزه��ای گ��رم حرف��ی« 
اس��تراتژی جدی��د اپرات��ور اول برای 
جذب مشتری است که از اول دی ماه 
93 آغاز شد و به این صورت است که 
ب��ا پرداخت 1000 توم��ان در هرروز، 
می توانید تا ساعت 11 شب همان روز، 
با دوس��تان  خود در شبکه همراه اول 
که شامل تلفن های همراه و تلفن های 
ثابت هس��تند، تم��اس بگیرید و 60 

دقیقه به طور رایگان مکالمه کنید. 

15

 بخشنامه دولت
دستور یا نظارت

بخشنامه دولت درمورد قیمت بررسی می شود 



این روزها صادرات گاز ایران 
از اولویت ه��ای اصل��ی ش��ده 
اس��ت به طوری که ع��اوه بر 
وزیر نف��ت، وزی��ر امورخارجه 
در بیش��تر س��فرهای خود به 
ای��ن موض��وع صراحتا اش��اره 
می کن��د. یکی از س��ناریوهای 
انتق��ال گاز به خصوص به اروپا، 
LNG اس��ت، پ��روژ ه ای که با 
روی کار آم��دن دولت تدبیر و 
امید به دلیل در اولویت نبودن 
متوقف شده است. حال دولت 
منتظر لغو تحریم است و بخش 
خصوص��ی نیز به دلی��ل نبود 
صرفه اقتصادی انگیزه ای برای 

این کار نمی بیند. 
در حال حاضر ایران با وجود 
داش��تن ذخایر غن��ی گاز تنها 
سهم 2 درصدی از صادرات گاز 
را به خود اختصاص داده است 
اما با این وجود سیاس��ت های 
کنونی وزارتخان��ه نفت بر این 
است که در چندسال این سهم 
را به 10 درصد برساند تا ایران 
در بازاره��ای جهانی تاثیرگذار 
باش��د. اما این ه��دف از طریق 
ایجاد خطوط گاز از چند مسیر 
با کش��ورهای همج��وار و اروپا 
 LNG و ایج��اد کارخانه ه��ای

پیگیری خواهد شد. 
دول��ت ده��م در برنام��ه ای 
LNG کارخانه ایج��اد  ب��رای 

س��رمایه گذاری کان��ی ک��رد 
ام��ا ای��ن کارخان��ه در ابتدای 
روی کار آم��دن دولت یازدهم 
متوقف ش��د. علی خیراندیش، 
ش��رکت  س��ابق  مدیرعام��ل 
ای��ران LNG پی��ش از این در 
مصاحبه ای ب��ا »فرصت امروز« 
رس��ما ای��ن موض��وع را اعام 
ک��رده ب��ود: »دول��ت یازدهم 
بعد از روی کار آمدن دس��تور 
توق��ف را داده اس��ت. دالی��ل 

به درس��تی مش��خص نیست 
اما عن��وان کردن م��وارد آن از 
س��وی دولت ش��ائبه سیاسی 
ایجاد خواهد کرد.« گرچه علت 
توقف از س��وی علیرضا کاملی 
مدیرعامل شرکت ملی صادرات 
گاز این گونه اعام شد: »قرارداد 
بخ��ش  تجهی��زات  س��اخت 
مایع سازی گاز این پروژه تولید

LNG ، به یک شرکت آلمانی 
واگذار شده بود که این شرکت 
آلمان��ی از تحوی��ل تجهیزات 
گازی ای��ران با وج��ود دریافت 
منابع مالی خودداری می کند.«

کشور قطر ش��ریک ایران در 
 LNG  پ��ارس جنوب��ی تولید
را ب��ه س��االنه ۷۷ میلیون تن 
افزایش داده و موفق شده پنج 
 LNG هزارمین کشتی حامل
صادرات��ی خود را ب��ه بازارهای 
جهانی صادر کند اما ایران یک 
تن تولید LNG  نداشته است. 
این کشور به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده LNG جهان، گاز 
کشورهایی همچون چین، هند، 
انگلیس، ژاپن و کره جنوبی را 

تامین می کند. 
اینجاست  بااین وجود سوال 

در شرایطی که ش��ریک ایران 
در پارس جنوبی در برداشت و 
تولید LNG موفقیت زیادی را 
کسب کرده، برنامه ایران در این 

زمینه چه خواهد بود؟ 

ساالنه صادرات 10 میلیون 
LNG  تن گاز

مدیرعامل  کامل��ی،  علیرضا 
ش��رکت مل��ی ص��ادرات گاز 
ای��ران در این ب��اره به »فرصت 
امروز« می گوید: »اس��تفاده از 
دور  بازاره��ای  ب��رای   LNG
گزینه خوبی اس��ت. ایران نیز 
را   LNG کارخان��ه   س��اخت 
در دس��تور کار خود قرار داده، 
اما ب��ه دلیل تحریم ه��ا پروژه 
با وج��ود 50درصد پیش��رفت 
متوقف مانده و امید داریم با لغو 
تحریم ها این کارخانه به اتمام 
برسد. بدون ش��ک با راه اندازی 
ای��ن کارخانه ایران قادر خواهد 
بود س��االنه 10 میلیون تن گاز 
LNG تولی��د کند تا بخش��ی 
از تقاض��ای گاز اروپ��ا را تامین 
کن��د.« وی با اش��اره به اینکه 
در صورت لغ��و تحریم ها ایران 
نی��ز  همانند س��ایر کش��ورها 

می تواند به عن��وان تولیدکننده 
LNG تبدیل شود ، می افزاید: 
»با ای��ن وج��ود تاش های ما 
برای تولید LNG آغاز ش��ده، 
در آخری��ن مذاک��رات به عمل 
آمده با کش��ور عمان قرار است 
ایران از 20درصد ظرفیت خالی 
کارخانه LNG این کش��ور با 
صادرات گاز بیش��تر اس��تفاده 
کند. با ای��ن برنامه ریزی ایران 
زودت��ر از تولید داخ��ل به این 
صنع��ت گازی دس��ت خواهد 

یافت.«

بی انگیزگی بخش خصوصی 
LNG  در

رییس  خسروجردی،  حسن 
نفت،  اتحادیه صادرکنن��دگان 
گاز و پتروش��یمی  ب��ا اش��اره 
ب��ه اینک��ه بخ��ش خصوصی 
انگیزه ای برای س��رمایه گذاری 
در صنع��ت LNG ن��دارد، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»تولید LNG به سرمایه باال و 
تکنولوژی روز نیازمند است و با 
توجه به شرایط حاکم امکانات 
زیادی نداریم ت��ا در این حوزه 
ورود ج��دی کنیم و از آنجا که 

هزینه تمام شده آن باالست، از 
نظر اقتصادی مقرون به صرفه 
نیس��ت.« وی با اشاره به اینکه 
هم اکنون کش��ور در تامین گاز 
مورد نیاز صنعت با مش��کاتی 
انتظار  مواجه اس��ت ، چگون��ه 
 LNG می رود ک��ه ص��ادرات
هدف ش��ود، می افزاید: »با این 
ح��ال س��رمایه گذاران کش��ور 
ترکی��ه تمایل دارند با ارس��ال 
گاز بیش��تر ایران، تولیدکننده 
و صادر کنن��ده LNG باش��ند 
اما پیش��نهادها بر این اس��ت 
با  که س��رمایه گذاری هم��راه 
اس��تخراج گاز از حوضچه های 
مش��ترک گازی ای��ران و قطر 
صورت گیرد.« وی با اش��اره به 
اینکه وزارت نف��ت برای حضور 
بخش خصوص��ی در این زمینه 
مانع��ی ایجاد نخواهد ک��رد،  اما 
در سرمایه گذاری در این بخش 
خود تمایلی ندارن��د، می گوید: 
»پیشنهاد استخراج گاز و استفاده 
 LNG از آن ب��رای تبدیل ب��ه
کمتر مورد توجه س��رمایه گذار 
قرار می گیرد. بدون شک ترکیه 
به دنبال آن اس��ت که از طریق 
خط لوله گاز دریافت کند و خود 

صادرکننده گاز LNG باشد.« 
اما اینکه چقدر ضرورت دارد 
که ایران در شرایط کنونی برای 
تولید و ص��ادرات LNG اقدام 
کند، موضوع مهمی است. این 
فعال بخ��ش خصوصی در این 
ب��اره نیز می گوی��د: »اگر برای 
چش��م و همچش��می با کشور 
قط��ر به دنبال تولید و صادرات 
LNG باش��یم موضوع دیگری 
اس��ت اما اگر قط��ر امروز یکی 
صادرکنندگان   بزرگ تری��ن  از 
LNG  شده برای این است که 
این کش��ور نمی تواند از طریق 
زمی��ن گاز اروپا و خ��اور دور را 
صادر کند از این رو این صنعت 
توسط آمریکایی ها ایجاد شد.«

بخش خصوصی در تولید LNG مشارکت نمی کند

دست دولت خالی ماند

بی ثبات��ی قیم��ت نفت خام در 
بازارهای جهانی روز جمعه گذشته 
نی��ز ادامه یافت و ش��اخص نفتی 
برن��ت به دلیل ادام��ه درگیری ها 
در یمن ب��ه باالترین قیمت خود 
در چهار ماه و نیم گذشته رسیده 
اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که 
ارزش نفت خام ایاالت متحده نیز 
به دلیل احتم��ال افزایش قیمت 
ش��اخص های نفتی در آخر هفته 

پیش رو کاهش یافت. 
ش��دت گرفت��ن جن��گ میان 
گروه های شورش��ی در جنوب و 
مرکز یم��ن و همچنین حمات 
هوایی عربستان سعودی به شبه 
نظامی��ان حوثی س��بب افزایش 
درگیری و تنش ها در خاورمیانه 
ش��ده که این امر ممکن است به 
کاه��ش امنیت تولی��د و تامین 
نفت خ��ام در خاورمیان��ه منجر 

شود. 
در همی��ن رابطه کاهش ارزش 
دالر موجب��ات افزای��ش قیم��ت 
شاخص نفتی برنت دریای شمال 
و زمینه کاه��ش ارزش نفت خام 
آمری��کا را فرآه��م آورده اس��ت. 
همزمان با این موضوع، نگرانی ها 
در مورد افزایش موجودی نفت خام 
در آمریکا و رکوردشکنی تولید آن 
در این کشور به رغم وجود تقاضای 
باال برای نفت و مشتقات آن نظیر 

بنزین در فصل تابس��تان افزایش 
یافته اس��ت.  در ای��ن زمینه یان 
کیلداف از کارشناسان و تحلیلگران 
ب��ازار معتقد اس��ت: »درگیری و 
تن��ش در یمن در حالت فش��ار و 
کش��ش قرار داشته و این موضوع 
سبب شده تا ارزش برنت افزایش 
یافته و نفت خام آمریکا با کاهش 
قیمت مواجه ش��ود. این موضوع 
در حالی اتفاق می افتد که فعاالن 
بازار در ح��ال حاضر خود را برای 
ی��ک افزایش موج��ودی دیگر در 
بازار آماده می کنند.« در راس��تای 
افزایش قیمت اخی��ر در بازارهای 
نفت��ی ش��اخص نفتی برن��ت با 
43سنت افزایش به قیمت 65دالر 
و 28س��نت در هر بشکه معامله 
شد. قیمت ش��اخص نفتی برنت 
برای سومین هفته متوالی افزایش 
یاف��ت و ارزش آن در هفته جاری 

3 درصد افزایش یافت. در همین 
حی��ن قیمت نفت خ��ام آمریکا با 
59سنت کاهش به قیمت 5۷دالر 
و 15 س��نت در هر بشکه معامله 
شد که این میزان از قیمت 58دالر 
و 41 س��نتی این محصول در روز 
باالترین  چهارشنبه گذش��ته که 
نرخ آن در س��ال 2015 میادی 
به ش��مار می رفت پایین تر اس��ت. 
گفتن��ی اس��ت افزای��ش قیمت 
نفت خ��ام آمری��کا ب��ه 58 دالر و 
41س��نت پ��س از ش��ش هفته 
متوالی افزایش قیم��ت برای این 
محص��ول حاصل ش��د ک��ه این 
طوالنی ترین مدت افزایش قیمت 
برای نفت خام ایاالت متحده از سه 
ماهه نخست سال 2014 میادی 

به شمار می رود. 
پس از فروش گس��ترده و ارزان 
نفت خ��ام مابین ماه ه��ای ژوئن و 

ژانوی��ه که به دلی��ل افزایش بیش 
از نی��از ب��ازار و همچنی��ن رقابت 
تولید کنن��دگان نفت خام بر س��ر 
حفظ سهم ش��ان از ب��ازار صورت 
گرفت، رون��د بازیابی قیمت نفت 
آغاز ش��د و در س��ه ماهه گذشته 
روند رو به رش��د خود را حفظ کرد 
و در ماه آوریل قیمت این محصول 
افزایشی 20 درصدی را تجربه کرد.  
ب��ا این حال موضع تولید کنندگان 
نفت خام و وال استریت بر سر اینکه 
دوران رک��ود و کاهش قیمت نفت 
پای��ان یافته یا خیر در تضاد کامل 
قرار دارد. این تضاد در حالی اتفاق 
می افتد که فعاالن بازارهای مالی بر 
ای��ن باورند که روند بازیابی قیمت 
نفت خام در بازارهای جهانی بسیار 
س��ریع تر از آنچ��ه بخش صنعت 
انتظ��ار دارد آغاز خواهد ش��د. در 
همین ارتباط بانک سوسیته جنرال 

روز جمع��ه پیش بین��ی خ��ود از 
متوس��ط افزایش قیم��ت نفت در 
س��ال 2015 میادی را به میزان 
4 دالر و 33 س��نت برای شاخص 
نفتی برنت و 4 دالر و 28 س��نت 
برای نفت خام آمریکا افزایش داد و 
در نتیجه این موسسه مالی قیمت 
59 دالر و 54 س��نت در هر بشکه 
را برای ش��اخص برنت و 53 دالر و 
62 سنت را برای نفت خام آمریکا 

پیش بینی می کند. 
رخ  حال��ی  در  اتفاق��ات  ای��ن 
می دهد که برخی کارشناس��ان در 
مورد افزایش تولید نفت ِش��یل در 
آمریکا پس از افزایش قیمت نفت 
در بازارهای جهانی هشدار داده اند. 
در همی��ن حین تولی��د نفت خام 
اوپک با پشت سر گذاردن تقاضا به 
میزان روزانه نزدیک به دو میلیون 
بش��که افزایش یافته است. در این 
بین برخی کشورهای تولید کننده 
نفت پس از کاهش ش��دید ارزش 
این محص��ول و ورود آن به دوران 
رکود تصمی��م گرفته اند با کاهش 
هزینه های عمومی و بخش خدمات 
بهت��ر بتوانن��د با کس��ری بودجه 
احتمالی ناش��ی از کاهش ش��دید 
قیمت نفت خام در بازار مقابله کنند. 
اگ��ون وینبرگ از کارشناس��ان 
کامرزبانک معتقد اس��ت حقیقت 
بازار بس��یار تلخ ت��ر و جدی تر از 
آن اس��ت که عده ای با سخنرانی 
قصد کاه��ش قیمت نفت در بازار 

را داشته باشند.

افزایش قیمت نفت در پی ادامه درگیری ها در یمن
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بینالملل

پتروشیمی

نفت

بازارنفــت

واگذاری 400هزارمیلیارد تومان 
پروژه نیمه کاره پتروشیمی به 

بخش خصوصی
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��امی از وجود 400ه��زار میلی��ارد تومان پروژه 
نیمه کاره پتروش��یمی در کش��ور خب��رداد و گفت: 
با توج��ه ب��ه بودجه عمران��ی دولت، مقرر ش��ده که 
تکمی��ل و س��اخت این پروژه ها ب��ه بخش خصوصی 

سپرده شود. 
سیدش��ریف حس��ینی در گفت و گو با خانه ملت، 
از برگزاری جلس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس با بیژن نام��دار زنگنه وزیر نفت و معاونان 
وی در عصر روز چهارش��نبه خب��رداد و گفت: در 
این نشس��ت صمیمی وضعیت پتروش��یمی کشور 

بررسی شد. 
نماینده مردم اهواز در مجلس ش��ورای اسامی 
اظهارداش��ت: معاون��ان وزیر نفت در این جلس��ه 
گزارش��ی از وضعیت تولید و صادرات پتروشیمی، 
برنامه ری��زی ب��رای آین��ده این صنعت براس��اس 
برنامه پنجم توس��عه و برنامه ریزی انجام ش��ده در 
برنام��ه شش��م و همچنین واحدهای پتروش��یمی 

بخش خصوص��ی ارائ��ه کردن��د. 
وی ب��ا بیان اینک��ه اعضای کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن در این جلس��ه نظرات کارشناس��ی خود را 
بی��ان کردند، ادامه داد: این نشس��ت بس��یار خوب، 
تخصصی و فنی ب��ود و وزیر نفت نظرات نمایندگان 
مجلس را که پیرامون س��رعت بخش��یدن به اجرای 
پروژه ها بودم شنید؛ در کل نظرات، برنامه ریزی ها و 
تصمیم گیری ها به هم نزدیک ش��د تا مجلس بتواند 

به بخش پتروشیمی کشور کمک کند. 
حس��ینی ب��ا اش��اره ب��ه طرح ه��ای نیم��ه کاره 
پتروشیمی گفت: 400هزارمیلیارد تومان پروژه های 
کلنگ زده شده و نیمه کاره در بخش پتروشیمی وجود 
دارد و باتوج��ه به اینکه اعتبارات عمرانی در س��ال 
گذش��ته 20 هزار میلیارد تومان بود و در سال جاری 
پیش بینی می شود در حدود 30 هزارمیلیارد تومان 
باش��د، تکمیل واحده��ای نیمه کاره پتروش��یمی با 

اعتبارات دولتی زمان زیادی خواهد برد.

مشاور وزیر نفت: 
 سوآپ نفت با لغو تحریم ها احیا 

می شود 

 مش��اور وزی��ر نف��ت گفت: ب��ا باز ش��دن فضای 
بین الملل��ی و لغو تحریم ها، عملیات احیای س��وآپ 

نفت سرعت بیشتری خواهد گرفت. 
به گزارش ایس��نا، محمود آستانه با اشاره به اینکه 
انجام عملیات س��وآپ در سال های 1999 تا 2009 
میادی 880 میلیون دالر برای کشور درآمد داشت، 
اظهار کرد: انجام عملیات سوآپ با توجه به موقعیت 
جغرافیای��ی ایران اجتناب ناپذیر اس��ت از این رو همه 
تاش ما این اس��ت که پس از لغو تحریم و بازشدن 

فضای بین المللی آن را احیا کنیم. 
وی از تداوم ارتباط با ش��رکت هایی که پیش از این 
عملیات سوآپ را انجام می دادند خبر داد و درباره اینکه 
چقدر زمان نیاز اس��ت تا ایران به جایگاه خود پیش از 
س��ال 89 در بحث عملیات سوآپ بازگردد، گفت: کار 
سختی است و خیلی باید تاش شود تا اعتماد دوباره 

جلب شود. 
عضو هیات مدیره نیکو با اشاره به اینکه برای اجرای 
عملیات س��وآپ نفت خ��ام و افزایش آن، تاسیس��ات 
زی��ادی )ازجمله پایانه نفتی ن��کا و خط لوله نکا-ری( 
از سوی شرکت ملی نفت ایران احداث شد، افزود: این 
تاسیس��ات از زمان قطع س��وآپ تاکنون به طور عمده 
بدون اس��تفاده مانده اند و س��االنه مبالغ زیادی صرف 
نگهداری این تاسیسات می شود، برای احداث خط لوله 
نکا- ری هزینه ای بیش از 168 میلیون دالر صرف شد.

 

وعده برای برداشت از الیه نفتی پارس جنوبی 
انصراف از معرفی پروژه الیه نفتی 
پارس جنوبی در کنفرانس لندن 

برداش��ت از الیه نفتی پارس جنوبی در صورتی که 
برنامه طبق آنچه که اعام شده پیش برود، از نیمه دوم 
سال آینده با 35 هزار بشکه در روز آغاز خواهد شد اما 
این در حالی است که بیش از دو دهه از برداشت قطر از 
الیه نفتی پارس جنوبی می گذرد و هنوز ایران نتوانسته 

موفق به برداشت نفت از این میدان مشترک شود. 
به گزارش ایسنا، طی یک دهه گذشته اقدامات انجام 
شده توسط شرکت ملی نفت ایران، منجر به برداشت 
نفت از الیه نفتی پارس جنوبی که بنا به پیش بینی های 
صورت گرفته حدود ۷ میلیارد بش��که نفت دارد نشده 
است و به نظر می رسد وزارت نفت از معرفی این پروژه 
به منظور جذب سرمایه گذار در کنفرانس لندن منصرف 
شده است.  براساس این گزارش، در راستای برداشت از 
الیه نفتی پارس جنوبی، قراردادی برای تامین کشتی 
FPSO به منظور اس��تخراج، پاالیش و ذخیره سازی 
نف��ت از این میدان مش��ترک با قطری ها امضا ش��ده 
اس��ت.  همچنین س��اخت نخستین س��کوی دریایی 
الیه نفتی پارس جنوبی به پایان رس��یده و پیش بینی 
می شود تا پیش از فرا رسیدن تابستان نصب این سازه 
در خلیج فارس به پایان برس��د. گفته می شود ظرفیت 
تولیدی تاسیسات این سکو 35 هزار بشکه نفت خام در 
روز است که با احتساب آب همراه نفت توان فرآورش 

حدود 44 هزار بشکه نفت خام ورودی را دارد. 

کاهش سکوهای حفاری نفت 
آمریکا شدت گرفت 

 روند کاهش��ی تعداد سکوهای حفاری نفت شیل 
آمریکا در هفته  گذشته سریع تر شد. 

به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، آمارها نش��ان 
می ده��د پس از آنکه کاهش قیمت نفت باعث ش��د 
ش��رکت های نفتی نیمی از س��کوهای حفاری را از 
ماه اکتبر به بعد تعطیل کنند، روند کاهش��ی تعداد 
سکوهای حفاری نفت ش��یل در آمریکا در روزهای 
گذشته تسریع ش��ده که نشان می دهد کندی اخیر 

در کاهش حفاری ها موقتی بوده است. 
ش��رکت خدمات نفتی بیکر هیوز در گزارش خود 
اع��ام کرد: ش��رکت های حف��اری  نف��ت آمریکا در 
هفته ای که گذش��ت 31 س��کوی حفاری را تعطیل 
کرده و تعداد آنها را به ۷03 سکوی فعال رسانده اند. 
تعداد س��کوهای حفاری نفت در آمریکا در دو هفته 
قبل تر نیز به ترتیب 26 و 42 مورد کاهش یافته بود. 
براساس اطاعات بیکرهیوز مربوط به سال 198۷ 
میادی، با توجه به کاهش سکوهای نفتی در هفته 
گذشته تعداد س��کوهای فعال برای بیستمین هفته 
متوالی کاهش یافته و به پایین ترین س��طح از سال 

2010 تاکنون رسیده است. 
از زمانی که تعداد س��کوها در ماه اکتبر به 1609 
مورد رس��ید، تولید کنندگان انرژی به وسیله کاهش 
س��رمایه، تعدیل نیرو و تعطیلی س��کوها به کاهش 
ش��دید 60 درصدی قیمت نفت از تابستان گذشته 

تاکنون واکنش نشان داده اند. 
تعداد سکوهای حفاری نفت آمریکا پس از کاهش 
ش��دید از ماه اکتبر به بعد، در حال نزدیک شدن به 
یک س��طح کلیدی اس��ت که به گفته کارشناس��ان 
می تواند به کاهش تولی��د، افزایش قیمت ها و حتی 
ترغیب ش��رکت های نفتی برای بازگشت به میادین 

در ماه های آتی بینجامد. 
ش��رکت منابع طبیعی پایونیر، تولید کننده بزرگ 
نف��ت در ح��وزه نفتی پرمیان در غ��رب تگزاس این 
هفته اعام ک��رد که در ماه ژوئن اگر ش��رایط بازار 

مساعد باشد بر سکوهای حفاری خود می افزاید. 
به��ای نفت آمری��کا این هفت��ه در نتیج��ه ادامه 
حمات عربس��تان به یمن، به بی��ش از 58 دالر در 
هر بشکه رسید که باالترین قیمت آن در سال جاری 

بود. 
نفت آمریکا نس��بت به اواس��ط مارس که به دلیل 
عرضه بیش از حد و تقاضای اندک به 42 دالر در هر 
بشکه رس��ید، 38 درصد افزایش یافته که بخشی از 
آن به دلیل انتظار کاهش سکوهای حفاری و کاهش 

تولید نفت آمریکاست. 

اعمال فرمول شناور در قراردادهای جدید 
نفتی ایران

میادین مشترک و دارای ریسک 
در اولویت واگذاری به شرکت های 

بین المللی

رییس کمیت��ه بازنگری قراردادهای نفتی با اش��اره 
به جذابی��ت میادین نفت��ی ایران برای ش��رکت های 
بین الملل��ی  گفت:  براس��اس فرمول ش��ناوری که در 
قراردادهای جدید نفتی ایران اعمال می شود،  شرایط 
قرارداد و سود،  متناسب با نوع میدان و درجه ریسک 

تغییر می کند. 
مهدی حس��ینی در گفت وگو با ایرنا،  اظهار داشت:  
از آنجا که توس��عه میادین خلیج فارس به دلیل اینکه 
زودتر به تولید می رسند در اولویت قرار خواهند داشت،  
بنابرای��ن در قراردادهای جدید نفتی ایران،  مش��وق و 
سود بیشتری برای توسعه میادین دارای ریسک باال در 

نظر گرفته شده است. 
وی ادامه داد:  برای توسعه میادین با هزینه و ریسک 
ب��اال،  مش��وق هایی در نظر گرفته ای��م و درصورتی که 
ش��رکتی تمایل داشته باش��د که این ریس��ک باال را 

بپذیرد،  می تواند در این مناطق مشغول کار شود. 
وی اضافه کرد:  مش��وق های ما متناسب با ریسک و 
هزینه اختصاص می یابد و بدین ترتیب میادین دارای 
ریس��ک باال،  در صورت موفقیت س��ود بیش��تری نیز 

می گیرند. 
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اظهار داشت:  
مدل جدی��د قراردادهای نفتی ایران،  یک مدل دارای 
چارچوب مشخص است که در آن فرمول شناور اعمال 
می شود.  حس��ینی تصریح کرد:  براساس این فرمول 
ش��ناور،  ش��رایط قرارداد و س��ود در نظر گرفته شده،  
متناس��ب با نوع میدان و درجه ریسک تغییر می کند.  
وی در بخش دیگری از این گفت وگو خاطرنشان کرد:  
با توجه به اولویت توسعه میادین مشترک،  ما در این 
قرارداده��ا،  مش��وق هایی را نیز برای توس��عه میادین 

مشترک در خلیج فارس در نظر گرفته ایم. 
وی پی��ش از این به ایرنا گفت��ه بود:  کاهش قیمت 
جهانی نفت،  جذابیت س��رمایه گذاری در صنعت نفت 

ایران را افزایش داده است. 
وی خاطرنش��ان کرده بود که فرصت های بس��یاری 
برای س��رمایه گذاری در صنعت نفت ایران وجود دارد 
و هزینه تولید نفت در ایران نسبت به آمریکا و بسیاری 

دیگر از کشورها،  بسیار پایین تر است. 
ریی��س کمیته بازنگ��ری قراردادهای نفت��ی ایران،  
افزوده بود:  در آمریکا و برخی کشورها،  سرمایه گذاری 
در صنعت نفت دارای ریس��ک بسیار زیادی است،  اما 
در ایران ریسک های باالیی در این بخش وجود ندارد. 

قرار اس��ت در کنفران��س بین المللی لن��دن که در 
س��پتامبر س��ال جاری با حض��ور ش��رکت های بزرگ 
بین المللی برگزار می ش��ود از مدل جدید قراردادهای 

نفتی ایران رونمایی شود. 

 مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتص��ادی وزارت نیرو با 
اش��اره به اینکه توانیر براساس برنامه تبدیل به سه شرکت 
مادرتخصصی می ش��ود، در مورد مرکز پش��تیبانی توسعه 
صادرات اظهار کرد: امور بین الملل پشتیبانی توسعه صادرات 
مجموعه ای اس��ت که پیش از این در داخل وزارت نیرو در 
قالب دفتر بین الملل و دفتر توسعه صادرات فعال بود. اکنون 
فعالیت این دو دفتر به مرکز بین الملل پش��تیبانی توسعه 
صادرات به دست همایون حائری – مدیرعامل سابق توانیر- 
سپرده شده است.  علیرضا دائمی در گفت وگو با ایسنا، در 
مورد تغییر مدیریت توانیر و برنامه وزارت نیرو گفت: تغییر 
مدیریت طبیعت کار است و قرار نیست مدیران وزارت نیرو 
یا هر دستگاه دیگر بدون تغییر فعالیت کنند و از نیروهای 

جوان تر نیز استفاده می شود. 
وی در م��ورد مرکز امور بین الملل پش��تیبانی توس��عه 
صادرات نیز در پاسخ به این پرسش که با تغییر مدیریت و 

پررنگ شدن این مرکز آیا وزارت نیرو برنامه جدید تری برای 
صادرات دارد،  گفت: برنامه توسعه صادرات زیر نظر مستقیم 
وزی��ر نیرو و ب��ا کمک معاونت های مختلف اس��ت. نه تنها 
صادرات برق، مهم تر از آن توس��عه صادرات فنی مهندسی 
به صورت جدی تر دنبال می ش��ود. ما منابع انس��انی بسیار 
قوی با شرکت های کارآزموده داریم، همچنین توان تولید 

تاسیسات آب و فاضاب و برق به صورت قوی وجود دارد. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو افزود: چه 
در بخش طراحی ها، چه در حوزه پیمانکاران و مهندس��ان 
و چه در توس��عه مدیران کشور پیش��رو هستیم و باید در 
بخش هایی که بیش از نیاز کشور تولید صورت می گیرد در 
زمینه صادرات فعال باشیم. با توجه به شرایط کشور های در 
حال توسعه، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طبعا صادرات 

باید با جدیت پیگیری شود. 
آب الگوی برق شد 

دائمی با اشاره به وضعیت توانیر نیز گفت: براساس پیشنهاد 
دولت به مجلس می خواهیم که مشابه صنعت آب، در برق 
نیز ش��رکت توزیع، تولید و انتقال از هم جدا ش��وند و سه 
شرکت مادرتخصصی در قالب تشکیات وزارت نیرو شکل 
گیرد.  وی ادامه داد: بدین صورت که به جای توانیر شرکت 
مادرتخصصی تولید برق، شرکت مادرتخصصی انتقال برق و 

شرکت مادرتخصصی توزیع برق خواهیم داشت. 

توانیر تبدیل به 3 شرکت مادرتخصصی می شود 
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الهه ابراهیمی

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز



نس��اجی  صنع��ت  فع��االن 
می گوین��د که دول��ت برای این 
صنع��ت اس��تراتژی مش��خصی 
از  آنه��ا  نکرده اس��ت.  تدوی��ن 
تدوی��ن برنامه ای در دولت دهم 
خب��ر می دهند که ب��ا روی کار 
آم��دن دولت یازدهم به دس��ت 

فراموشی سپرده شده است. 
عض��و  حائ��ری،  علیرض��ا 
هیات مدیره جامعه متخصصین 
نس��اجی ای��ران در گفت وگ��و با 
»فرصت امروز« می گوید: سه بار 
ب��رای صنعت نس��اجی با صرف 
هزینه های زیاد استراتژی تدوین 
شده اس��ت. بار نخست در دوران 
مدیرکلی اس��ام پناه و بار دوم 
در دوره قادریان، متولیان بخش 
دولت��ی اعام کردند که در حال 
تدوین اس��تراتژی برای صنعت 

نساجی هستند. 
وی اضاف��ه می کن��د: البت��ه 
ت��ا جای��ی که ب��ه خاط��ر دارم 
اس��تراتژی های تدوین شده در 
ای��ن دو دوره، هیچ گاه به س��ند 

نهایی تبدیل نشد. 
عض��و هیات مدی��ره جامع��ه 
ای��ران  نس��اجی  متخصصی��ن 
ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در دولت 
احمدی ن��ژاد و دوره مدیرکل��ی 
خان��م نصراللهی ب��رای صنعت 
نس��اجی یک س��ند تعریف شد، 
بی��ان می کن��د: بخش خصوصی 
در جلس��ات مختلف تدوین این 
س��ند، در وزارت صنعت حضور 
یاف��ت. در نهای��ت پیش نوی��س 
اختی��ار  در  نی��ز  س��ند  ای��ن 
بخش خصوص��ی برای اعام نظر 

قرار گرفت. 
وی ادامه می دهد: با روی کار 
آمدن دولت یازدهم اعام ش��د 
که س��ند تدوین شده نقص های 
اساس��ی داش��ته و باید بار دیگر 
برای صنعت نساجی سند تدوین 

شود. 
اس��تراتژی  نب��ود  حائ��ری 
تم��ام  مخت��ص  را  مش��خص 
صنایع کش��ور دانس��ته و بر این 
باور اس��ت ک��ه در صنعتی مثل 
خودروس��ازی، آمال و آرزوها به 
س��ند فعالیت این صنعت تبدیل 

شده است. 
وی با اشاره به اقدامات دولت 
ترکی��ه و تدوی��ن س��ند ب��رای 
س��ال 2025 به عن��وان صدمین 

س��ال ایجاد ترکیه نوین، عنوان 
می کن��د: دول��ت ترکی��ه تمام 
صنایع خود را تحلیل و بررس��ی 
ک��رده و در ای��ن س��ند ب��رای 
فعالیت ه��ای آنه��ا هدف گذاری 
کرده است. برای صنعت نساجی 
نیز در این افق، 80 میلیارد دالر 

صادرات پیش بینی شده است. 
عض��و هیات مدی��ره جامع��ه 
متخصصی��ن نس��اجی ای��ران با 
مقایس��ه فضای سیاسی ایران و 
ترکی��ه بی��ان می کند: در ترکیه 
رؤسای جمهور برمبنای فعالیت 
اح��زاب روی کار می آین��د. ب��ه 
همین دلیل سند توسعه تدوین 
ش��ده در این کش��ور به تصویب 
تمام��ی اح��زاب رس��یده تا آنها 
ملزم به اجرای برنامه ها باش��ند. 
اما در ایران این افراد هستند که 
در انتخابات ش��رکت می کنند و 
با تغییر دولت ها، سیاس��ت های 
اقتصادی نی��ز به طورکلی تغییر 

می کند. 
وی اضافه می کند: متاس��فانه 
سال هاس��ت ای��ن دور باط��ل را 
داریم. ه��ر دولتی با هزینه های 
میلیاردی به تدوین س��ند اقدام 
می کند. در نهایت س��ند نوشته 
می ش��ود اما دولت بعدی و وزیر 
بعدی می گوید که این س��ند به 
درد نمی خورد و خودم باید سند 
بنویس��م. هیچ کدام از این اسناد 

هم عملیاتی نمی شود. 
حائری تاکید می کند: در ایران 
نیازی نیست سندهای بلند مدت 
بنویس��م. بلکه بهتر است مشابه 
س��ایر کش��ورها ک��ه ع��اوه بر 
برنامه های بلند مدت، س��ندهای 
یک س��اله دارن��د، برنامه ه��ای 

ساالنه توسط دولت اعام شود. 
وی ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت که 
برنامه ری��زی از آنجا که معیاری 
برای سنجش عملکرد مسئوالن 
در اختی��ار رس��انه ها ی��ا س��ایر 
نهادهای بازرس��ی قرار می دهد، 
مورد عاقه سیاستمداران ایرانی 
نیس��ت. زیرا هیچ انس��ان عاقلی 
خود را در معرض نقد و سنجش 

قرار نمی دهد. 

حضور پررنگ 
بخش خصوصی در یک سال 

اخیر
حس����ن نی��ل ف��روش زاده، 
انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
صنای��ع نس��اجی در گفت وگو با 
»فرصت امروز« نظراتی مش��ابه 

حائری دارد. 
وی معتقد اس��ت که با تغییر 
دولت ها سیاست های اقتصادی 
کش��ور به ط��ور کام��ل تغیی��ر 
می کن��د، درحالی ک��ه مس��یر 
حرکت��ی در دنی��ا ب��ا توجه به 
داشته های هر کشوری طراحی 
بررس��ی  دولت ه��ا  می ش��ود. 
می کنن��د ک��ه در چه زمینه ای 
بای��د کار بیش��تری انجام دهند 
و در کدام قسمت نباید فعالیت 

جدیدی را آغاز کنند. 
نیل فروش زاده ادامه می دهد: 
مش��کل این است که هر دولت 
س��لیقه ای برخ��ورد می کن��د. 
درحالی ک��ه کار صنعتی ربطی 
ب��ه دولت ها ندارد. باید آدم های 
حرف��ه ای و متخص��ص در این 
مس��ائل تصمیم س��ازی کنن��د 
و برنامه ریزی ه��ا ارتباط��ی ب��ا 
دولت ها نداش��ته باش��د. تغییر 

رویکرده��ا ب��ا تعویض دولت ها 
بزرگ ترین نقط��ه ضعف ایران 
اس��ت، زیرا از روی حب و بغض 
سیاس��ی کارهای قبلی را کنار 
می گذاری��م و ب��ه آنها توجهی 

نمی کنیم. 
وی می گوید: تنها در یک سال 
اخیر بوی حضور بخش خصوصی 
در تصمیم س��ازی های دول��ت 
ب��ه مش��ام می رس��د. بع��د از 
پیروزی انقاب اس��امی حضور 
بخش خصوص��ی در زمینه های 
مختل��ف کم رن��گ ش��ده بود، 
درحالی ک��ه قبل از انقاب این 
بخ��ش در عرصه ه��ای مختلف 

حضور فعال داشت. 

دولت از بخش خصوصی نظر 
نمی خواهد

برخ��اف نظر نیل فروش زاده 
که از حضور فعال بخش خصوصی 
ط��ی  تصمیم س��ازی ها  در 
یک س��ال اخیر خب��ر می دهد، 
س��یدعلی نقی خاموش��ی یکی 
از فعاالن صنعت نساجی تاکید 
می کند که دولت هیچ گاه سراغ 

بخش خصوصی نیامده است. 
وی در پاسخ به »فرصت امروز« 
درب��اره اینک��ه آی��ا دولت برای 
اس��تراتژی  نس��اجی  صنع��ت 
مش��خصی دارد، پاسخ می دهد: 
خیر. دولت هیچ برنامه ای برای 

این صنعت ندارد. 
خاموش��ی در پاسخ به اینکه 
آی��ا بخش خصوص��ی تصمی��م 
ن��دارد ب��رای فعالیت های خود 
باش��د،  داش��ته  برنامه ری��زی 
می گوی��د: بخش خصوصی باید 
برنامه ه��ای خ��ود را ب��ه دولت 

اع��ام کند. ام��ا تاکنون دولت 
از م��ن به عن��وان یکی از فعاالن 
بخش خصوص��ی هیچ س��راغی 

نگرفته است. 
صنع��ت نس��اجی یک��ی از 
صنای��ع مادر دنیاس��ت و تمام 
دولت ها برنامه های مش��خصی 
ب��رای ای��ن صنع��ت دارند. اما 
ای��ن صنع��ت در ای��ران بدون 
استراتژی مشخص، در فضایی 
مبهم و تاریک گام بر می دارد. 
حسن نیل فروش زاده می گوید 
ک��ه به دلی��ل وجود ماده اولیه 
مناس��ب در ای��ران، اگر برنامه 
مناس��بی برای صنعت نساجی 
تدوین شود، این صنعت شکوفا 

خواهد شد. 
وی معتقد اس��ت که گاز پایه 
فعالی��ت پتروشیمی هاس��ت و 
ای��ن صنعت می تواند ماده اولیه 
نساجی را به خوبی تامین کرده 
و محصول با قیمت مناس��ب در 
اختی��ار مصرف کنن��دگان قرار 
دهد یا حتی بازارهای صادراتی 

را از آن خود کند. 
نیل ف��روش زاده بیان می کند: 
اگرچ��ه ت��ا دی��روز هزینه های 
حمل و نق��ل در ای��ران چن��دان 
زی��اد نب��ود ام��ا ای��ن رویه در 
فض��ای کنون��ی تغیی��ر کرده و 
صنایع نس��اجی باید در نزدیکی 
کارخانج��ات تولید م��واد اولیه 

مستقر شوند. 
وی اضافه می کند: بخش��ی از 
م��واد اولیه طبیع��ی نظیر پنبه 
در اس��تان های ش��مالی تولید 
می ش��ود و م��واد مصنوعی در 
اس��تان هایی مثل قم، اصفهان 
و مرک��زی تولید می ش��وند. در 
نتیجه باید کارخانجات نساجی 
نی��ز در ای��ن مناط��ق متمرکز 

شوند. 
عض��و هیات مدی��ره انجمن 
صنایع نس��اجی می گوید: نرخ 
تامی��ن پ��ول در ایران بس��یار 
باالت��ر از رقب��ا اس��ت ک��ه در 
برای  س��رمایه گذاران  تصمیم 
ورود ب��ه این صنعت تاثیرگذار 
هزینه ه��ای  اگرچ��ه  اس��ت. 
س��وخت در ای��ران کمت��ر از 
کش��ورهای همس��ایه است اما 
ب��ه دلی��ل باالتر بودن س��ایر 
هزینه ه��ا و کم ب��ودن کار در 
ای��ران، این مزیت نیز اثر خود 

را از دس��ت می دهد. 

برنامه هایی که با تغییر دولت ها فراموش می شوند

دور باطل تدوین استراتژی در صنعت نساجی

یکشنبه
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 گام های دوباره تعاون 
برای حضور در عرصه اقتصادی

رییس اتاق تعاون ایران گفت: سیاست گذاری های 
جدید، بازگشت قطعی به بازار پول، واگذاری مسکن 
اجتماعی به تعاونی ه��ا و ورود به تابلو های بورس از 
جمله گام های دوباره تع��اون برای حضور در عرصه 

اقتصادی است. 
ب��ه گزارش ات��اق تعاون ایران، بهم��ن عبدالهی با 
اش��اره به برنامه ها و سیاست های جدید اتاق تعاون 
ایران در دور تازه فعالیت ها اظهار داش��ت: نخستین 
موضوعی که در دستور کار قرار گرفت تدوین برنامه 
سه ساله ای در قالب نقش��ه راه جدید هیات رییسه 
بود که این کار صورت گرفت. همچنین باید در قالب 
اهداف کمی و کیفی، بتوان پس از اتمام دوره جدید 
هیات رییسه ارزیابی دقیقی از عملکردها ارائه کرد. 
وی تصری��ح ک��رد: تیم��ی ک��ه ب��رای ای��ن کار 
مشخص شده بود توانس��ت برنامه ای را تدوین کند 
و به نظرخواهی اتاق های اس��تان ها گذاشته شد که 
امیدواریم تا اواس��ط اردیبهش��ت ماه بتوان به تمام 

استان ها و اتاق ها اباغ کرد. 
وی خاطرنشان کرد: این نخستین گامی بود که در 
دور جدید از فعالیت ها برداش��ته شد، موضوع بعدی 
کار ما تغییر س��اختار اتاق هماهنگ با قانون جدید 
بخ��ش تعاون اس��ت که در قال��ب اصاحیه ای اباغ 

شده در خردادماه سال گذشته دنبال می شود. 

ضرورت تشویق معدنکاران به فرآوری
 افزایش بهره وری با تکمیل زنجیره ارزش 

رییس کمیته معدن مجلس بر تشویق معدنکاران 
به فرآوری م��واد معدنی تاکید کرد و گفت: در ماده 
15 الحاقی به قانون رفع موانع تولید و قانون بودجه، 
به تش��ویق معدنکاران به فرآوری مواد معدنی تاکید 
ش��ده و این موض��وع می تواند جلودار خام فروش��ی 

باشد. 
داری��وش اس��ماعیلی در گفت وگو ب��ا خانه ملت، 
مش��کل اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت را نبود 
اس��تراتژی مشخص در حوزه صنعت و معدن عنوان 
ک��رد و گف��ت: در قانون بودجه س��ال جاری، وزارت 
صنعت موظف به ارائه راهکارهای عملی برای توسعه 
معادن ش��ده و امیدواریم که ط��ی ماه های ابتدایی 

سال، این استراتژی تهیه شود. 
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس 
ش��ورای اسامی همچنین درخصوص حضور دالالن 
در بخش های معدنی بیان کرد: باید زمینه به نحوی 
باش��د که مواد معدنی، از طری��ق واحدهای فرآوری 
و کارخانج��ات مرتبط خریداری ش��وند، بنابراین با 
تکمیل زنجیره ارزش، بیشترین بهره را از محصوالت 

معدنی خواهیم برد. 
وی اف��زود: به همین دلیل نیز در ماده 15 الحاقی 
به قانون رفع موانع تولید و قانون بودجه، به تشویق 
معدنکاران به فرآوری مواد معدنی تاکید شده و این 

موضوع می تواند جلودار خام فروشی باشد. 
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص 
مغف��ول ماندن بخش مع��دن نیز گفت: متاس��فانه 
هم��واره توجه به بخش مع��ادن ناچیز بوده و دولت 

یازدهم نیز همین روند را ادامه داده است. 
ب��ه گفته ریی��س کمیته معدن مجل��س، ایران از 
پتانسیل ویژه ای در بخش معادن برخوردار است، اما 
متاس��فانه این بخش همواره مغفول مانده و توجهی 

به آن نشده است. 

هزینه های خودروسازان نباید از 
جیب مردم تامین شود 

 رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
گف��ت: مصرف کنندگان ایرانی نبای��د تاوان باال بودن 

هزینه های خودروسازان داخلی را پرداخت کنند. 
محم��د جعف��ری در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
متاس��فانه به دالیل مختلف هزینه های تولید خودرو 

در ایران باالست. 
وی با بیان اینکه سوء مدیریت، پایین بودن بهره وری 
و نی��روی م��ازاد کاری، از جمل��ه دالی��ل باال ب��ودن 
هزینه های تولید خودرو در کشور است، خاطر نشان 
کرد: متاسفانه خودروسازان به جای برنامه ریزی برای 
کاه��ش ای��ن هزینه ها، تنها به دنب��ال دریافت آن از 

مشتریان محصوالت شان هستند. 
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
ادام��ه داد: بنابراین ش��ورای رقاب��ت باید هزینه های 
معق��ول و منطق��ی تولی��د خودرو را بررس��ی کرده و 
تنها اجازه دریافت بخش��ی از آن را به خودروس��ازان 
بدهد که به هزینه های واقعی و نه هزینه های ناش��ی 
از سوء مدیریت و پایین بودن بهره وری مربوط است. 
وی افزود: مصرف کنندگان ایرانی نقشی در مدیریت 
خودروس��ازان داخلی ندارند که بخواهند هزینه های 
ایج��اد ش��ده ناش��ی از س��وء مدیریت و پایین ب��ودن 

بهره وری را نیز به خودروسازان پرداخت کنند. 
جعفری با بیان اینکه مطمئنا ورود خودروسازان 
خارج��ی ب��ه صنعت خودروی ایران گامی در جهت 
رقابتی ش��دن این صنعت خواهد بود، خاطر نش��ان 
ک��رد: خودروس��ازان بهت��ر اس��ت ت��اش خود را 
مص��روف کاه��ش هزینه و قیمت تمام ش��ده تولید 
محصوالت ش��ان کنن��د ت��ا بتوانند ب��ا خودروهای 

خارج��ی در ای��ران رقاب��ت کنن��د. 

بررسی عدم توفیق مشاغل خانگی
هماهنگی الزم در حوزه های دولتی 

وجود ندارد 

ی��ک فعال حوزه زنان گفت: ما در حوزه مش��اغل 
خانگ��ی موف��ق نبوده ایم چرا که بین ح��وزه مردمی 
مشاغل خانگی و حوزه دولتی هماهنگی الزم وجود 

نداشته است. 
پروین هدایتی در گفت وگو با ایس��نا افزود: حوزه 
دولتی باید نقش تسهیل گری داشته باشد به گونه ای 
که در صورت نیاز به تصویب قوانین خاص در حوزه 
مش��اغل خانگی، ص��دور مجوزها، پوش��ش بیمه ای 

تسهیات الزم را فراهم کند. 
وی ب��ا بیان اینکه مردمی ک��ردن اقتصاد از اصول 
اولیه و اساس��ی در ح��وزه اقتصاد مقاومتی اس��ت، 
تاکید ک��رد: با تحقق این ام��ر می توانیم تحولی در 
حوزه ه��ای مختلف اقتصاد به وجود آوریم. در دولت 
قبل و دولت کنونی کارهای زیادی انجام ش��ده ولی 

کافی نبوده است. 
مع��اون س��رمایه های اجتماعی مرکز ام��ور زنان 
و خان��واده نهاد ریاس��ت جمه��وری در دولت دهم 
اضاف��ه کرد: ما در ح��ال حاضر در ش��رایط تحریم 
به سر می بریم و دش��من از تحریم به عنوان حربه ای 
در حوزه ه��ای سیاس��ی و دیگ��ر حوزه ه��ا علیه ما 
استفاده می کند. در این شرایط باید اقتصاد کشور را 
به گونه ای ساماندهی کنیم که یا تحریم پذیر نباشیم 
یا در صورت تحریم، کمترین آسیب را ببینیم. یکی 
از راهکارهای دس��تیابی به این هدف، مردمی کردن 

اقتصاد است. 
ای��ن فعال ح��وزه زنان اف��زود: در ق��دم اول باید 
توانمندسازی آحاد مردم را در دستور کار قرار دهیم 
و ب��ه تولید مبتنی بر ت��وان داخلی توجه کنیم. زیرا 
اقتصادی که به مزیت س��رمایه های انس��انی متکی 
باش��د قابل تحریم نیس��ت، بنابراین باید بدنه مردم 
را به گون��ه ای فعال کنیم که در ح��وزه کار و تامین 
سرمایه  وارد شوند. وی با بیان اینکه یکی از راه های 
دس��تیابی به ثبات در ح��وزه فعالیت های اقتصادی 
توسعه مشاغل خانگی است، اظهار کرد: باید بتوانیم 
نظ��م جمع��ی را بین فعالیت ه��ای اقتصادی چه در 
ح��وزه کار و چه در حوزه س��رمایه برقرارکنیم. این 
کار اش��کال گوناگونی دارد که از جمله آنها می توان 

به شبکه سازی و خوشه سازی اشاره کرد. 

20 درصد واحدهای صنعتی زنجان 
تعطیل هستند

ریی��س س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
زنج��ان گفت: بی��ش از 20 درصد واحدهای صنعتی 
موجود در این استان به علت نبود مواد اولیه، سرمایه 
در گردش یا بدهی و معوقات بانکی تعطیل هستند. 
ناص��ر فغف��وری در گفت وگ��و با ایرنا افزود: س��ال 
گذش��ته پای��ش واحده��ای صنعتی در دس��تور کار 
مس��ئوالن اقتصادی اس��تان قرار گرفت که براس��اس 
نتای��ج به دس��ت آمده، نزدی��ک 35 درصد واحدهای 
صنعتی دارای پروانه بهره برداری استان تعطیل بود. 
س��ال گذش��ته براساس دستور جمش��ید انصاری 
اس��تاندار زنجان، پایش واحدهای صنعتی برای ارائه 
گزارش��ی از وضعیت واحدهای صنعتی و مش��کات 

آنها انجام شد. 
در این گزارش 35 درصد واحدهای صنعتی تعطیل 
یا نیمه فعال بودند و فقط 60 درصد واحدهای صنعتی 
فعال نیز اقدام به تولید می کردند. فغفوری اظهار کرد: 
تعطیل بودن 35درصد از واحدهای صنعتی، شباهتی 
به واقعیت موجود نداش��ت، بر همین اس��اس پایش 

مجدد این واحدها نیز در دستور کار قرار گرفت. 
ریی��س س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
زنجان گفت: در پایش دوم مشخص شد که 15درصد 
از 35درصد واحدهایی که به نظر تعطیل بودند، خط 
تولی��د واح��د صنعتی خود را تغیی��ر داده ولی اقدام 
ب��ه دریاف��ت پروانه بهره برداری جدی��د نکرده بودند. 
وی خاطرنش��ان کرد: پس از این پایش به طور دقیق 
مشخص شد که فقط 20درصد از واحدهای صنعتی 
این اس��تان تعطیل هس��تند و باید بار دیگر به چرخه 
تولید بازگردند. فغفوری با بیان اینکه محور توسعه این 
استان، توسعه صنعتی انتخاب شده است، ادامه داد: 
بر همین اساس تمام دستگاه های اقتصادی و ذی ربط 
ملزم به ارائه برنامه های خود در این رابطه شده اند. 

سال گذشته پس از تشکیل اتاق فکر صنعت و معدن 
در اس��تان زنجان، کارشناسان به این نتیجه رسیدند 
که برای توسعه سایر بخش ها باید حوزه صنعت رشد 
و پیشرفت کند و از این رو استاندار زنجان نیز محور 

توسعه این استان را صنعت تعیین کرد. 
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
زنج��ان ب��ر لزوم اختصاص س��هم بخ��ش صنعت از 
درآمد حاصل از هدفمند س��ازی یارانه ها تاکید کرد 
و از تخصی��ص بودج��ه یک ه��زار میلیارد ریالی در 
قالب بس��ته حمایتی صنعت و افزایش مدت زمان 
بازپرداخ��ت تس��هیات بانک��ی برای رفع مش��کل 
س��رمایه در گ��ردش و بازپرداخ��ت معوقات بانکی 

واحدهای صنعتی خبر داد. 

اشتغال تعــاون 

معـدن

خــودرو

نایب رییس انجمن س��ازندگان 
تجهیزات صنعت نفت معتقد است  
»مناب��ع کوتاه مدت بانک ها به درد 
س��رمایه گذاری نمی خورد؛ آن هم 
ب��ا نرخ های ثابت. بر این اس��اس، 
حتما بای��د منابع درازم��دت را با 

نرخ های متغیر تدارک ببینیم.
با کاه��ش نرخ ت��ورم به حدود 
15 درصد، این روزها بحث بر سر 
کاهش نرخ س��ود بانکی متناسب 
ب��ا نرخ تورم داغ اس��ت. در همین 
راس��تا احتم��اال در جلس��ه آینده 
ش��ورای پول و اعتبار، درباره سود 
بانکی تصمیم تازه ای گرفته شود؛ 
اگرچ��ه در هفته گذش��ته مدیران 

بانک ه��ا درب��اره کاه��ش 2 تا 3 
درصدی نرخ ها به توافق رس��یدند 
ام��ا نکت��ه ای که در ای��ن میان از 
اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت، 
اینکه چه نرخ سودی حامی بخش 

تولید خواهد بود؟ 
سیامک صمیمی دهکردی، نایب 
رییس انجمن سازندگان تجهیزات 
صنع��ت نف��ت در گفت وگ��و ب��ا 
خبرآناین در این باره توضیح داد:  
»من فکر می کنم آنچه که آقایان 
برای نرخ سود بانک ها می گذارند، 
در نهایت نرخ س��ودی می شود که 
برای س��رمایه در گ��ردش منظور 

خواهد شد.« 

به گفته وی، هر چه نرخ س��ود 
بانکی کاه��ش یابد، به تبع قیمت 
تمام ش��ده کاال نی��ز کاهش پیدا 
می کن��د، ام��ا به نظر من کش��ور 
نی��از دارد ک��ه در رابط��ه با بحث 
س��رمایه گذاری، نرخ ه��ای س��ود 

دیگری را محاسبه کند.
 صمیمی دهکردی متذکر ش��د: 
»هر طرحی یک نرخ بازگشتی دارد 
و قاعدتا دولت یک بازده اقتصادی 
روی آن ط��رح دارد ک��ه در اینجا 
باید بتوانیم نرخ های س��ود شناور 
را برای سرمایه گذاری اعمال کنیم 
و مکانیزم��ی را در نظر بگیریم که 
برای مثال اگ��ر یک طرح x مقدار 

ب��ازده اقتص��ادی دارد، برای اینکه 
بتوان��د ب��ه منابع دسترس��ی پیدا 
کند، با Y مقدار نرخ های سود نیز 
قادر باشد تامین منابع کند.«  وی 
با بیان اینکه ما ب��ه یک نرخ ثابت 
نیاز نداریم یا اصا نرخ ثابت جواب 
نمی ده��د، تصریح ک��رد:  »به نظر 
م��ن هنوز این بحث ها در ش��ورای 
پول و اعتبار وارد نش��ده است، زیرا 
شورای پول و اعتبار و بانک ها خود 
را متولی توس��عه صنعتی کش��ور 
نمی بینند و خودش��ان را مس��ئول 
تامین نقدینگی، سرمایه در گردش 

واحدها می بینند.«
 نایب رییس انجمن س��ازندگان 

تجهی��زات صنعت نفت عنوان کرد:  
»اگ��ر منابع را جه��ت دهند که به 
صنعت برس��د و به تجارت نرس��د 
ک��ه آن ه��م یکس��ری ترفندهای 
خاص خ��ود را می خواه��د و هنوز 
ب��رای آن فکری نش��ده، ام��ا با این 
وجود منابع بانک ها به نظر می رسد 
مناب��ع کوتاه م��دت خواه��د بود.«  
کرد:   خاطرنشان  صمیمی دهکردی 
»منابع کوتاه م��دت بانک ها به درد 
س��رمایه گذاری نمی خورد؛ آن هم 
با نرخ های ثاب��ت. حتما باید منابع 
درازمدت را با نرخ های متغیر تدارک 
ببینیم. هر طرحی نرخ خود را دارد 
و بستگی به بازده و فواید آن دارد.«

چه نرخ سودی حامی بخش تولید است؟ 

 مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با 
اعام اینکه هیچ افزایش قیمتی برای خودرو 
در دستور کار نیس��ت، گفت: اگر در فاکتور 
خودروس��ازان مالیات بر ارزش افزوده یا نرخ 
بیمه ماک قرار گیرد مش��کلی نیست ولی 
اگر خارج از این موضوع باش��د ش��رکت های 
خودروس��از باید افزایش قیمت را به شورای 

رقابت ارائه کنند. 
به گزارش ایس��نا، محسن صالحی نیا در 
نشستی خبری درباره قیمت خودرو اظهار 
کرد: با توجه به مصوبه ش��ورای اقتصاد که 
تعیین و فرمول قیمت خودرو باید توس��ط 
ش��ورای رقابت انجام شود، از سال گذشته 

این ش��ورا نرخ ت��ورم و کیفیت محصوالت 
را بخش��ی از این فرمول قرار داده اس��ت. 
وی گفت: براساس مصوبه ش��ورای اقتصاد، 
خ��ودروی س��واری در فهرس��ت کااله��ای 
انحصاری قرار گرفته که نیاز اس��ت از سوی 
شورای رقابت براس��اس فرمول تعیین شده 
قیمت گذاری شود. بر این اساس هزینه های 
تاثیر گ��ذار بر تولید از جمله ن��رخ تورم باید 
لحاظ شود. صالحی نیا ادامه داد: درخواست 
وزارت صنع��ت به ش��ورای اقتص��اد برای 
خروج خودرو از فهرست کاالهای انحصاری 
هنوز بررسی نشده و در دستور کار شورای 

اقتصاد قرار دارد. 

وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با 
اش��اره ب��ه تاش های دول��ت درجهت 
توس��عه اقتصادی کش��ور گفت: دولت 
تدبیر و امید تم��ام تاش خود را برای 
بهبود وضعیت اقتص��ادی مردم به ویژه 

کارگران به کار گرفته است. 
عل��ی ربیعی در اجتم��اع کارگران با 
بی��ان اینکه ق��درت مل��ی و حیات هر 
جامعه به میزان تولید و تاش کارگران 
آن کش��ور بس��تگی دارد، افزود: مردم 
با بصیرت و قدرش��ناس ایران اسامی، 
پیشرفت و رس��یدن به قله های افتخار 
را مدیون اندیش��ه بنیانگذار جمهوری 

اسامی و خون شهدا می دانند. 
وی تاکی��د کرد: اگ��ر کارگران امروز 
منزل��ت و عظمت دارند از برکت وجود 
اندیش��ه های ناب ام��ام خمینی )ره( و 
رهبر معظم انقاب است.  وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی خاطرنش��ان کرد 
که خ��ودم روزی یک کارگ��ر بوده و با 
مشکات این قشر بیگانه نیستم. ربیعی 
با اش��اره به طرح بیمه س��امت گفت: 
تاکن��ون بی��ش از 8 میلی��ون نفر فاقد 
بیمه زیر پوشش بیمه ای قرار گرفتند و 
در این طرح هیچ ایرانی بدون دفترچه 

خدمات درمانی نخواهد بود. 

 معاون وزیر صنعت: افزایش قیمت خودرو 
در دستور کار نیست 

تالش جدی دولت برای بهبود وضعیت 
اقتصادی کارگران

لیال مرگن
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درحالی که کاهش نرخ سود 
بانک��ی در آس��تانه ط��رح در 
شورای پول و اعتبار قرار دارد، 
روز گذشته ساختمان خیابان 
میرداماد میزبان مدیران عامل 
بانک های��ی ب��ود ک��ه گفت��ه 
می ش��ود برخی از این بانک ها 
از متهم��ان رعایت نکردن نرخ 
س��ود بانکی هس��تند. تا زمان 
تنظیم این گزارش هنوز خبری 
از این نشست مخابره نشده بود 
ام��ا گمانه زنی ها حکایت از آن 
داش��ت که در این نشس��ت به 
س��ازوکارهای اجرایی کاهش 
ن��رخ س��ود بانک��ی پرداخت��ه 
خواهد شد و در نهایت پرونده 
کاهش نرخ س��ود، به ش��ورای 
پ��ول و اعتبار ارس��ال خواهد 
شد. درواقع این نشست، پیش 
مقدم��ه جلس��ه ش��ورای پول 
و اعتبار اس��ت برای س��نجش 
وف��اداری بانک ها ب��ه کاهش 
نرخ س��ود. این در حالی است 
که پیش از این بانک ها موافقت 
خود را با کاهش نرخ س��ود تا 
می��زان 20درص��د اعالم کرده 

بودند. 
ریی��س کل بانک مرکزی در 
همین ارتباط گفته است: »این 
امر که بانک ها پیشنهاد داده اند 
نرخ های س��ود سپرده 2 واحد 
درص��د کاهش یاب��د، حرکتی 
م��ورد اس��تقبال بانک مرکزی 
اس��ت. اص��والً در تفاهم ه��ای 
قبل��ی و دس��تورالعمل م��ورد 
موردنظ��ر  نرخ ه��ای  اش��اره 
مج��از  حداکث��ر  به عن��وان 
تعیین ش��ده اند و ب��دون نیاز 
ب��ه هر اق��دام دیگری، بانک ها 
می توانستند نرخ ها را متناسب 
با واقعیت های اقتصادی تعدیل 
کنند ولی متأس��فانه ش��رایط 
ناش��ی از رقاب��ت غیرس��ازنده 
موجود وضع را بر عکس کرده 
اس��ت. این بعض��ی از بانک ها 
هستند که از تفاهم شان عدول 
کرده اند. بابت تخلفات گذشته 
نی��ز هم اکنون چند پرونده در 
هی��ات انتظام��ی بانک ه��ا در 

حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
اس��ت. از نظر این بانک، تفاهم 
بانک ه��ا در مواردی که مطابق 
باش��د  پول��ی  سیاس��ت های 
فی النفسه مطلوب است، لیکن 
نکت��ه مهم تر اجرای مطلوب و 
دقیق این تفاهم است و بانک ها 
باید نشان دهند در اجرای آن 

مصمم و پایبند هستند.«
اما ب��ا وجود ای��ن اظهارات 
اقتصادی  کارشناس��ان  برخی 
معتقدند این میزان کاهش نرخ 
سود نمی تواند روی متغیرهای 

اقتصادی تأثیر گذار باشد. 

نرخ 20 درصدی سود 
بانکی، یعنی هیچ! 

احمد جعفریان، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرص��ت امروز« گف��ت: نرخ 
س��ود بانکی و نرخ تورم تابعی 
از یکدیگ��ر هس��تند. ضواب��ط 
اقتص��ادی حک��م می کند که 
تناس��بی منطقی میان این دو 

متغیر رعایت شود. 
ب��ا ب��اال رفتن نرخ تورم، نرخ 
س��ود بانکی ه��م باید افزایش 
پی��دا کن��د و با کاه��ش تورم، 
نرخ س��ود بانک��ی باید کاهش 
پیدا کند. در چند سال گذشته 
درحالی ک��ه هم��راه ب��ا م��وج 
خیزش��ی تورم، شاهد افزایش 

نرخ سود بانکی بوده ایم اما در 
یک سال گذشته اقدامی برای 
کاهش نرخ س��ود نشده است. 
گفته می شود بانک ها با کاهش 
نرخ س��ود بانکی به 20 درصد 
موافق��ت کرده ان��د و این گونه 
که از قرائن معلوم اس��ت، نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار هم 
در همی��ن ح��دود خواهد بود. 
اما نکته مهم این اس��ت که در 
مقاب��ل تورم 15 درصدی، نرخ 
س��ود بانک��ی 20 درصدی چه 
توجیهی دارد؟ این کاهش نرخ 
س��ود قرار است چه تأثیری بر 
متغیره��ای اقتصادی کش��ور 

داشته باشد؟ 
وی اف��زود: یک��ی از اهدافی 
که برای نرخ سود 20درصدی 
عنوان می شود، خروج نقدینگی 
از بانک ها و حرکت آنها به سوی 
بازارهای مول��دی مثل بخش 
تولی��د ی��ا بازارهایی که نقش 
تأمین س��رمایه بخش تولید را 
دارند، اعالم ش��ده است اما به 
این نکته پرداخته نمی شود که 
با کاهش 2 درصدی نرخ سود 
بانکی، اتفاق مهمی در بازدهی 
س��پرده های بانکی نمی افتد. با 
نرخ 20 درصدی، س��پرده های 
بانک��ی همچن��ان گزین��ه ای 
ج��ذاب و بدون ریس��ک برای 
سرمایه گذاری باقی می مانند. 

این کارش��ناس تأکید کرد: 
ب��ازار س��رمایه هم ک��ه از آن 
به عنوان مقصد بعدی نقدینگی 
نام برده می شود با ریسک های 
متعددی روبه رو اس��ت. اکنون 
ش��رکت های بورسی شروع به 
انتش��ار گزارش های س��ه ماهه 
خ��ود کرده ان��د. از س��ویی با 
توج��ه به اف��ق مبه��م توافق 
هس��ته ای، هرگونه گزارش��ی 
به خصوص در صنایع مرتبط با 
تحریم ه��ا، تحت تأثیر آن قرار 
خواهد گرفت و از س��وی دیگر 
ممکن اس��ت تخلف��ات برخی 
شرکت ها در عدم ارائه گزارش 
شفاف از عملکرد مجموعه شان 
مانند آنچه در سال 93 رخ داد 

دوباره تکرار شود. 
وی اظه��ار ک��رد: مذاکرات 
ب��ا وج��ود هم��ه  هس��ته ای 
مذاکره کننده،  تیم  تالش های 
مذاکره ای س��خت، دش��وار و 
پیچیده اس��ت و معلوم نیست 
با س��نگ اندازی های کنگره و 
صهیونیس��ت ها، س��رانجام در 
توافق نهایی چه مواردی لحاظ 
می ش��ود و اصاًل آیا توافقی در 
کار خواهد بود یا نه؟ همه این 
عوامل موجب می شود ریسک 
ب��ازار س��رمایه افزای��ش پیدا 
کن��د درحالی که س��پرده های 
بانک��ی به دور از هر ریس��کی 

س��ود مطمئن��ی را در اختیار 
س��پرده گذاران ق��رار می دهد. 
تنه��ا نتیجه نرخ س��ود بانکی 
20 درصدی می تواند از دست 
رفت��ن بخش��ی از درآمدهای 
بانک ها باشد که نسبت به آثار 
و تبع��ات ضعی��ف آن به صرفه 
نیس��ت و به نظ��ر من اگر قرار 
است نرخ 20درصد در شورای 
پ��ول و اعتبار تصویب ش��ود، 
همان بهتر که تصویب نشود. 

هزینه تولید کاهش می یابد
کارش��ناس  کری��م غالمی، 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گفت: کاهش نرخ س��ود بانکی 
قطعاً آثار مثبت اقتصادی در پی 
خواهد داش��ت. یکی از اهداف 
دولت کاهش فشار های قیمتی 
در جامعه اس��ت و کاهش نرخ 
س��ود بانکی می تواند به تحقق 

این هدف کمک کند. 
وی اف��زود: ب��ا کاه��ش نرخ 
س��ود بانک��ی، تولیدکنندگان 
ارزان ت��ری  تس��هیالت  ب��ه 
دس��ت می یابن��د و ب��ه دنبال 
آن هزین��ه تولی��د هم کاهش 
می یاب��د، بنابراین می توان این 
چش��م انداز را دی��د که کاهش 
نرخ س��ود بانکی قدمی در راه 

ثبات قیمت ها باشد. 
این کارش��ناس تأکید کرد: 
همه بازار های��ی که می توانند 
بالق��وه نقدینگ��ی را ج��ذب 
کنن��د در وضعی��ت رخوت به 
س��ر می برند. بازار سرمایه هم 
در ش��رایطی ب��ه س��ر می برد 
ک��ه معلوم نیس��ت توان جذب 
هم��ه نقدینگی های��ی را که از 
بانک ها خارج می ش��ود داشته 
باشد. ریسک بازار سرمایه زیاد 
است و در این شرایط نقدینگی 
ترجی��ح می دهد در بانک ها با 
س��ود کمتر باق��ی بماند. البته 
بخش��ی از ای��ن نقدینگ��ی که 
ریسک پذیر است راهی بورس 
می شود اما در مجموع بانک ها 
همچنان بیشتر نقدینگی را در 

خود حفظ می کنند. 

پیش مقدمه نشست شورای پول و اعتبار در ساختمان میرداماد برگزار شد

نرخ سود بانکی چند؟ 

آم��ار صن��دوق بین المللی پول 
نش��ان داد ذخای��ر طالی ترکیه، 
بالروس، قزاقس��تان و فدراسیون 
روس��یه در م��ارس ک��ه ط��ال به 
کمترین قیمت در سه ماه گذشته 

نزول کرد، افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، ذخایر روسیه 
30.533 ت��ن افزای��ش یافت و به 
بی��ش از 1238 ت��ن رس��ید.این 

کش��ور پس از یک وقفه در اوایل 
امسال، خرید طال را از سرگرفت 
و افزایش ماه گذش��ته سریع ترین 
روند رش��د ذخایرش از سپتامبر 

سال 2014 تاکنون بود.
بالروس هم میزان ذخایرش را 
در مارس 3.026 تن افزایش داد 

و به 45.516 تن رساند.
ذخای��ر طالی ترکیه با 2.696 

ت��ن افزایش ب��ه 513.010 تن و 
ذخایر قزاقس��تان ب��ا 2.287 تن 
افزایش به 198.410 تن رس��ید.
مالزی هم ذخایرش را از 36.4 به 
37 ت��ن افزایش داد که باالترین 
میزان از ژانویه سال 2010 است.

در ای��ن بی��ن ذخای��ر ط��الی 
الس��الوادور در ماه گذشته 5.412 
ت��ن کاهش یاف��ت و به 1.372 تن 

رس��ید و ذخیره مکزیک از 122.5 
به 122.4 تن کاهش یافت. براساس 
ب��رآورد بلومب��رگ اینتلیجن��س، 
احتم��ال دارد چین ذخایر طالیش 
را از یک ه��زار و 54 ت��ن که آخرین 
بار در آوریل س��ال 2009 منتش��ر 
کرد، سه برابر کرده باشد و 3 هزار 
و 510 ت��ن طال در اختیار داش��ته 
باش��د. طال در مارس با قوی شدن 

احتم��ال افزای��ش نرخ های بهره از 
س��وی بانک مرک��زی آمریکا، برای 
دومی��ن ماه متوالی کاهش یافت و 

2.4 درصد نزول کرد.
بانک ه��ای مرک��زی پس از دو 
ده��ه ف��روش ک��ه از اواخر دهه 
1980 آغاز ش��د، در پنج س��ال 
گذش��ته اق��دام به خری��د طال و 

افزایش ذخایرشان کرده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: حسب جلسه رؤسای بانک ها 
با بانک مرکزی پیشنهاد تعیین نرخ 
س��ود بانکی بین 17 ت��ا 21 درصد 

ارائه شده است.
ایرج ندیمی در گفت وگو با فارس، 
با اشاره به موضوع تعیین نرخ سود 
بانکی اظهار داشت: این موضوع در 
دستور کار بانک ها و بانک مرکزی 

بوده و قرار نیس��ت براساس دستور 
کاهش پی��دا کند.بلکه متناس��ب 
ب��ا ن��رخ ت��ورم خواهد ب��ود. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه برای تعیین نرخ س��ود بانکی 
الزاماتی وجود دارد که آن تعامل با 
تورم اس��ت، تصریح کرد: همچنین 
نرخ س��ود س��پرده و تسهیالت به 
هم��راه حق الوکاله بانک��ی باید در 

این راستا تعیین شود. وی با اشاره 
ب��ه این موضوع که گفته می ش��ود 
کاهش نرخ س��ود س��پرده موجب 
فرار س��پرده ها از بانک می ش��ود، 
گفت: این س��پرده ها کجا می روند 
به جز آنکه در پارکینگ های همین 
بانک ها و شرکت های بزرگ سرمایه 

می شوند.
ای��ن نماین��ده مجل��س تاکید 

کرد: بانک مرک��زی باید با تخلف 
موسس��ات غیر مجاز برخورد کند 
تا س��پرده س��ر از جاه��ای دیگر 
درنی��اورد. ندیم��ی ب��ا اش��اره به 
نرخ های پیش��نهادی برای س��ود 
بانک��ی بیان داش��ت: ب��ا توجه به 
ت��ورم 14.5 درص��دی معم��وال  
3 درص��د باالت��ر از آن به منظور 
حق الوکال��ه به بانک ها نرخ س��ود 

س��پرده تعیین می ش��ود و یک تا 
2 درصد باالتر از نرخ سود سپرده 
نی��ز برای تس��هیالت مدنظر قرار 
خواهد گرفت که البته این موضوع 
بستگی به عقود بانکی دارد. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
پیش��نهاد بانکی ها برای نرخ سود 
سپرده رقمی بین 17 تا 21 درصد 

است.

مدیر عام��ل بان��ک صنعت و 
معدن گفت: ای��ن بانک در یک 
سال گذش��ته با وجود تحریم ها 
از  دالر  میلی��ارد   2 از  بی��ش 
صندوق توس��عه ملی گش��ایش 

اعتبار داشته است.
به گ��زارش ایرنا، علی اش��رف 
افخم��ی که ب��ه اس��تان کرمان 
س��فر کرده اس��ت، روز شنبه در 
نشس��تی با فع��االن اقتصادی و 
اعضای اتاق بازرگانی این استان 
اف��زود: بان��ک صنع��ت و معدن 
بیش��ترین رقم را برای گشایش 
اعتبار در منابع صندوق توس��عه 
ملی بین بانک های کشور داشته 

است.
صنع��ت  بان��ک  گف��ت:  وی 
و  توس��عه ای  بانک��ی  مع��دن  و 
تخصصی است و مانند بانک های 
تج��اری دنیا ش��عبه های زیادی 

ندارد.
وی اظهار کرد: بانک صنعت و 
اجرای سیاست های  برای  معدن 

دولت از جمله مهار تورم، خروج 
از رک��ود و ایجاد رونق اقتصادی 
که دغدغه کش��ور اس��ت، تالش 

می کند.
مدیر عام��ل بان��ک صنعت و 
مع��دن نقش بان��ک را پرداخت 
تس��هیالت ت��ورم زا ندانس��ت و 
تاکید کرد: بانک ها در این زمینه 
به بنیه تولید و صادرات کش��ور 
کمک می کنند تا خروج از رکود 

به صورت غیرتورمی دنبال شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ورود بانک 
صنع��ت و معدن ب��ه طرح های 
طرح ه��ای  به وی��ژه  صنعت��ی 
هفت گانه صنعتی اف��زود: پروژه 
فوالد بافت با 67 درصد پیشرفت 
به دلیل گش��ایش نیافتن اعتبار 

برای آن، روی زمین مانده بود.
افخمی با ی��ادآوری ورود این 
بانک برای پرداخت تسهیالت و 
اعتبار به طرح های صنعتی ملی 
و منطقه ای اظهار کرد: سه طرح 
فوالدی در دست بانک صنعت و 

معدن و چه��ار طرح فوالدی در 
دست بانک های دیگر بود.

وی اف��زود: توانس��تیم در گام 
نخست 800 میلیون یورو اعتبار 
را ک��ه بالاس��تفاده ب��ود، به کار 
بگیری��م و چهار ط��رح فوالدی 
بانک ه��ای دیگ��ر نیز ب��ه بانک 
صنع��ت و معدن منتقل ش��د و 
توانس��تیم ب��رای آنها گش��ایش 
اعتب��ار کنی��م. مدیرعامل بانک 
صنع��ت و مع��دن بی��ان ک��رد: 
بای��د نش��اط را در کار فع��االن 
اقتص��ادی و اجرایی ایجاد کرد و 
با کمک یکدیگ��ر به پیش رفت 
تا مش��کالت حل ش��ود. افخمی 
گف��ت: بعد از بخ��ش فوالد، این 
بان��ک به طرح های پتروش��یمی 
ورود ک��رد که اغلب آنها هفت تا 

هشت سال متوقف بودند.
وی با اش��اره به اینک��ه بانک 
زمین��ه  در  مع��دن  و  صنع��ت 
نداش��ته  فعالیتی  زیرس��اخت ها 
اس��ت، افزود: در این زمینه قدم 

جسورانه ای را برداشتیم و اعتبار 
قرارداد 1.8 میلیارد دالری خط 
آهن تهران - قم - اصفهان را که 
آغاز تح��ول در حمل و نقل ریلی 

است، باز کردیم.
طرح ه��ای  ب��ه  افخم��ی 
آب ش��یرین ک��ن و تامین اعتبار 
این طرح ها توس��ط بانک صنعت 
و معدن اشاره و اظهار کرد: یک 
طرح آب شیرین کن برای استان 
هرمزگان در نزدیکی بندرعباس 
طراحی ش��ده اما دو طرح دیگر 
مرب��وط ب��ه اس��تان کرم��ان و 
انتق��ال آب به کرمان اس��ت که 
ح��دود 230 میلیون یورو اعتبار 
نی��از دارد. وی گف��ت: در ح��ال 
انعقاد قرارداد با س��رمایه گذاران 
در طرح ه��ای آب ش��یرین کن 
هس��تیم زیرا راه نج��ات صنعت 
در  س��رمایه گذاری  آب،  تش��نه 

آب شیرین کن ها است.
وی خاطرنش��ان کرد: ظرفیت 
این آب شیرین کن ها 250 هزار 

مترمکعب آب در روز اس��ت که 
در طرح نهایی باید به سمت یک 
میلیون متر مکعب در روز برسد.
مدیرعام��ل بان��ک صنع��ت و 
معدن با اشاره به همکاری خوب 
با نمایندگان در زمینه رفع موانع 
قانونی گفت: اولویت نخست این 
بانک پول نیس��ت بلک��ه اولویت 
شیوه مدیریت و اختیاراتی است 

که نداریم.
افزای��ش  خواس��تار  افخم��ی 
اختی��ارات بانک ه��ا ب��رای ارائه 
ب��ه  خدم��ات  و  تس��هیالت 
س��رمایه گذاران شد و افزود: کار 
اجرایی جس��ارت و ابزار خود را 
می خواهد و مقررات روان کننده 
کار هس��تند ک��ه بخش��ی از آن 
دست دولت و بخش دیگر دست 

مجلس است.
ب��ه  نس��بت  همچنی��ن  وی 
گشایش اعتبار برای فوالد بافت 
و رفع مش��کالت این طرح قول 

مساعد داد.

افزایش ذخایر طالی بانک های مرکزی جهان

پیشنهاد بانک ها تعیین نرخ سود در دامنه ۱۷ تا 2۱ درصد است

گشایش اعتبار 2 میلیارد دالری بانک صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی

اخبار

خبرنــامه

طال به کف قیمت یک ماهه سقوط کرد
خبرگ��زاری رویت��رز اعالم کرد، همزم��ان با اینکه 
ش��اخص جهانی س��هام رکورد تازه ای برای خود به 
ثبت رساند، بهای طال جمعه به کمترین سطح خود 

در بیش از یک ماه گذشته سقوط کرد. 
به گزارش ایرنا از خبرگزاری یادشده، قیمت هفتگی 
طال نیز این هفته برای سومین هفته متوالی کاهش پیدا 
ک��رد. گرچه عدم اطمینان در مورد زمان بندی افزایش 
نرخ بهره در آمریکا، همچنان مانع تغییرات چش��مگیر 
قیمت طال می شود اما با این وجود، رکوردزنی شاخص 
جهانی سهام، موجب انتقال سرمایه از بازار طال به بازار 
سهام شد. کاهش چشمگیر قیمت طال در حالی اتفاق 
افت��اد ک��ه نرخ براب��ری دالر در مقابل مجموعه ارزهای 
اصلی نیز پایین آمد و به کمترین س��طح خود در س��ه 
هفته اخیر رسید. آمار اقتصادی ضعیف آمریکا این هفته 

موجب کاهش ارزش دالر شد. 

بزرگ ترین بانک بریتانیا کوچ می کند
در بریتانیا بانک »اچ اس بی سی« در نظر دارد دفتر 
مرکزی خود را از لندن به محل دیگری منتقل کند. 
 ب��ه گ��زارش پولی مالی، بانک اچ اس بی س��ی اعالم 
کرده اس��ت که با س��خت تر و جدی تر شدن کنترل ها 
و نظارت نهاد ناظر بر فعالیت های بانک ها در بریتانیا 
ای��ن بان��ک در نظر دارد دفتر مرکزی خود را از لندن 

به محل دیگری منتقل کند. 
به دنب��ال تجرب��ه بحران اقتصادی، دول��ت بریتانیا 
خواهان کنترل بیش��تری بر بخش بانکی خود اس��ت. 
از جمله تدابیر این کشور تعیین مقررات جدایی بخش 

سرمایه گذاری و فعالیت های عادی بانک هاست. 
اچ اس بی سی بزرگ ترین بانک بریتانیا در 73 کشور 
دنیا فعالیت دارد. این بانک فعالیت های وس��یعی در 
هنگ کنگ دارد. ش��عبه س��وییس اچ اس بی سی نیز 
اخیرا با رسوایی کمک به فرار مالیاتی مشتریان خود 
مواجه شده است. گفتنی است پیش تر نیز این بانک 
تصمیم به انتقال دفتر مرکزی این ش��رکت از لندن 
ب��ه هنگ کن��گ را مطرح ک��رده بود که پس از مدتی 
این تصمیم لغو شد اما به نظر می رسد فشارهای وارده 
به این بانک به ویژه پس از رس��وایی های مالی پدید 
آمده و اعمال جریمه های س��نگین همراه با مقررات 
جدید اعالم شده، مدیران اچ اس بی سی را برای کوچ 
و انتقال دفتر مرکزی از شهر لندن متقاعد کرده باشد. 

پربازدید ترین بانک در بین 
بانک های ایرانی 

 بانک ملت هم اکنون به عنوان پربازدید ترین سایت 
در بین بانک های ایرانی شناخته می شود. 

به گزارش اخبار بانک، الکس��ا وب س��ایتی اینترنتی 
اس��ت که مجموعه س��رویس های آنالین��ی از جمله 
رتبه بن��دی وب س��ایت های اینترنت��ی را در اختی��ار 

کاربران قرار می دهد. 
این س��ایت عالوه بر اختص��اص دادن رتبه جهانی 
و کش��وری به هر وب سایت، لیستی از وب سایت های 
پرمراجعه هر کشور را نیز ارائه می کند. بر آن شدیم 
تا با مراجعه به این س��ایت رتبه بانک های ایرانی در 
بین پربازدیدترین س��ایت ها در دنیا و همچنین رتبه 

بانک ها در بین سایت های ایرانی را بررسی کنیم. 
نکته جالبی که در این جست وجو به آن برخورد کردیم 
این بود که بانک ملت در بین بانک های ایرانی هم اکنون 
به عنوان پربیننده ترین س��ایت بانکی در ایران شناخته 
می شود. رتبه این سایت در کشور 19 و در دنیا حدود 
1200 است، پس از این بانک بزرگ بانک ملی قرار دارد 
که در رده 34 ایران و 1700 دنیا قرار گرفته است. مکان 
سوم پربازدید ترین سایت در بین بانک ها بانک مرکزی با 
رده 179 ایران و 10 هزار دنیا است که به نظر می رسد 
باتوجه به اینکه شهروندان برای اطالع از مجاز یا غیر مجاز 
بودن موسسات به آن مراجعه می کنند باعث شده این 

بانک در این رده قرار بگیرد. 

مدیرعامل بانک پارسیان: 
 درتعدیل نرخ سود بانکی 

مالحظاتی داشته  باشیم
مدیرعامل بانک پارس��یان با بیان اینکه 20 تا 25 
درصد حجم نقدینگی بین موسس��ات غیرمجاز مالی 
در گردش اس��ت، گفت: بانک ها مقاومتی در راستای 
تعدی��ل ی��ا کاهش نرخ س��ود بانکی ندارند اما در این 
رابط��ه بای��د مالحظاتی صورت گیرد تا بانک ها دچار 

مشکل نشوند. 
کوروش پرویزیان در گفت و گو با اقتصادنیوز، اظهار 
کرد: شبکه بانکی در همه دنیا دارای قواعد خاصی در 
تمامی حوزه هاس��ت که شبکه بانکی کشورمان نیز از 
این قاعده مستثنا نیست، اما موسسات مالی غیر مجاز 
و بازار غیرمتشکل پولی آنچنان از قواعد پولی و بانکی 
کش��ور تبعیت نمی کنند. او با اش��اره به اینکه 20 تا 
25 درصد حجم نقدینگی در بین موسسات غیرمجاز 
اس��ت، ادامه داد: از س��وی برخی کارشناس��ان اعالم 
می ش��ود تعدد بانک و موسس��ات غیرمجاز آنچنان با 
حجم اقتصاد کش��ور همخوانی ندارد، اما این موضوع 
در حالی بیان می ش��ود که بانک های کش��ور هرکدام 
با هدف خاص و ارائه خدمات خاصی در کش��ور دایر 
ش��ده اند. مدیرعامل بانک پارس��یان در پاس��خ به این 
سوال مبنی بر اینکه چرا بانک ها در کاهش و تعدیل 
نرخ سود تا حدودی مقاومت داشتند، گفت: بانک ها 
برای کاهش نرخ سود مقاومتی ندارند و در این دوره 
زمانی یک تا دو ساله بانک ها متمرکز بر تعدیل نرخ 

سود بانکی بوده اند. 
او با تاکید بر اینکه ثبات بر شبکه بانکی تا حدودی 
ب��ر اقتص��اد و ثبات آن تاثیرگذار اس��ت، تصریح کرد: 
برای تعدیل نرخ سود بانکی باید یک سری مالحظات 
در ش��بکه بانکی صورت گیرد که برخی از آنها باید 
مورد توجه مراجع غیر بانکی باش��د تا ثبات بر ش��بکه 

بانکی حاکم شود. 
پرویزی��ان افزود: تنه��ا کارکرد بانک ها نباید جذب 
س��پرده و ارائه تس��هیالت بانکی باش��د، شبکه بانکی 
بای��د به س��مت کارمزد مح��وری حرکت کند که این 

امر باید همراه با تغییراتی باشد. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر3,324 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
3,324توم��ان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 

جدید را 948,000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3,626 توم��ان و ه��ر پوند نیز 
5,051توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم س��که 
492,000توم��ان و هر ربع س��که 276,000تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 188,000تومان خریدوفروش شد و 
هر گرم طالی 18عیار 96,981تومان قیمت خورد. هر اونس 

طال در بازارهای جهانی 11,814 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,324 دالر آمریکا

3,626یورو اروپا

5,051پوند انگلیس

911درهم امارات

1,260لیر ترکیه

560یوان چین

28ین ژاپن

2,791دالر کانادا

3,500فرانک سوییس

11,050دینار کویت

893ریال عربستان

2,000دینار عراق

56روپیه هند

945رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

949,500سکه بهار آزادی

948,000 سکه طرح جدید

492,000 سکه نیم بهار آزادی

276,000سکه ربع بهار آزادی

188,000سکه گرمی

11,814 اونس طال

420,500مثقال طال

96,981هر گرم طالی 18 عیار

باجه های بانک ملی در 3 فرودگاه  
ارز مسافرتی می دهند

باجه ه��ای بان��ک مل��ی ای��ران در فرودگاه های امام 
خمینی)ره( تهران، ساری و اهواز ارز مسافرتی می دهند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک ملی، ب��ه منظور 
تسریع در دریافت ارز مسافرتی، هموطنان و مشتریان 
می توانند عالوه بر باجه مس��تقر در فرودگاه بین المللی 
امام خمینی)ره( تهران، ارز مورد نیاز خود را از باجه های 
فرودگاه های شهرهای ساری و اهواز نیز دریافت کنند. 
بان��ک مل��ی ایران در نظ��ر دارد در آینده نزدیک در 
راس��تای جلب رضایت مش��تریان، امکان پرداخت ارز 
مس��افرتی را در باجه ه��ای فرودگاه ه��ای بین الملل��ی 
شهرهای اصفهان، تبریز، مشهد و… نیز فراهم سازد. 

حمایت بانک انصار از دهمین 
جشنواره دانش آموزی تبیان

در راس��تای گس��ترش فعالیت ه��ای مرب��وط به انجام 
مسئولیت های اجتماعی و حمایت از اقداماتی که به رشد 
استعدادهای کودکان، نوجوانان و جوانان می انجامد، بانک 
انصار از برگزاری دهمین جش��نواره دانش آموزی تبیان 
که از سوی موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان برگزار 

می شود، حمایت مالی می کند. 
به گزارش روابط عمومی بانک انصار، این جشنواره که 
به صورت ساالنه از سال 1383آغاز شده و دهمین دوره 
آن در روزهای دهم ویازدهم اردیبهش��ت ماه 1394در 
مرکز همایش های بین المللی دانش��گاه ش��هید بهشتی 
برگزارمی شود، با اهداف گسترش فرهنگ پژوهشگری، 
ایج��اد زمینه های ظهور خالقی��ت و توانایی های بالقوه 
و ارائه دس��تاوردهای پژوهش��ی دانش آموزان و توسعه 
هم��کاری و مب��ادالت علم��ی و فنی مراکز پژوهش��ی 
دانش آموزی با دستگاه های اجرایی شکل گرفته است. 
این گزارش می افزاید که جشنواره دهم شامل پروژه ها، 
سمینارها و مسابقاتی در علوم زیستی فنی- مهندسی، 

روانشناسی، جامعه شناسی و علوم اسالمی است. 

 نرخ حق الوکاله بانک شهر 
در سال 94 تعیین شد

 ن��رخ حق الوکال��ه س��ال 1394 برای س��پرده های 
کوتاه مدت و بلند مدت بانک شهر اعالم شد . 

بان��ک ش��هر، در  ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی 
راس��تای اجرای قانون عملی��ات بانکداری بدون 
لوکاله س��پرده های س��رمایه گذاری  ربا، نرخ حق ا
2,5 درصد  این بانک، مانند س��ال گذشته معادل 

اعالم ش��د. 
براس��اس این گزارش، متعاقب ابالغ بسته سیاستی 
سال94 توسط بانک مرکزی، در صورت هرگونه تغییر 
در نرخ حق الوکاله، ای��ن نرخ مبنای عمل قرار خواهد 

گرفت. 
گفتنی اس��ت، حق الوکاله مبلغی اس��ت که بانک ها 
می توانن��د در قبال به کارگیری منابع س��پرده ش��ده 

توسط سپرده گذاران از آنان دریافت کنند.

نسیم نجفی
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شبکه رسمی بازار الکترونیک 
اصناف ایران »باران« اول تیرماه 

رونمایی می شود
ریی��س ات��اق اصن��اف ای��ران گفت: در راس��تای 
تس��هیل  و  مج��ازی  ب��ازار  جه��ت  بسترس��ازی 
خریدوفروش، شبکه رسمی بازار الکترونیک اصناف 
ای��ران »ب��اران« اول تیرماه مصادف ب��ا روز اصناف 

رونمایی می شود. 
عل��ی فاضل��ی در گفت وگو ب��ا خبرن��گار اصناف 
ای��ران، اظهار کرد: اتاق اصناف ایران به عنوان متولی 
بخش خصوصی در ح��وزه اصناف و با هدف حمایت 
از صنوف و در راس��تای ایجاد بس��تر خریدوفروش 
اینترنت��ی امن، مطمئن و قابل اعتم��اد برای مردم، 

»باران« را راه اندازی می کند. 
وی ادامه داد: ش��بکه باران ش��امل شبکه سیستم 
نرم اف��زاری جامع، متمرکز و یکپارچه ای اس��ت که 
در آن ام��کان خریدوف��روش اینترنت��ی امن و قابل 
اطمینان، میان مردم، اصناف و تامین کنندگان کاال 

فراهم می شود. 
ریی��س ات��اق اصن��اف تصری��ح کرد: ب��ا اجرای 
ای��ن ط��رح می��ان تامین کنن��دگان کاال از قبیل؛ 
تولیدکنندگان، واردکنندگان، ش��رکت های پخش 
و  توزیع کنن��دگان  و  رس��می  نمایندگی ه��ای  و 
ارائه کنن��دگان کاال و خدم��ات از قبیل واحدهای 
صنفی عم��ده فروش، واحده��ای صنفی تولیدی، 
واحدهای صنفی خرده ف��روش، واحدهای صنفی 
خدمات��ی و خدم��ات فن��ی و مصرف کنن��دگان و 
دریافت کنن��دگان نهای��ی کاال و خدمات که مردم 
هس��تند پل��ی ارتباطی به وجود آم��ده و در نتیجه 
ی��ک نظ��ام توس��عه یافته و مبتنی ب��ر فناوری در 
توزیع کاال و ارائه خدمات در سطح کشور به وجود 
خواه��د آمد که در آن از تولید داخلی نیز حمایت 

بیشتری خواهد شد. 

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت: 
دستیابی به 77.5 میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی هدف گذاری 

شده است

س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای ص��ورت گرفت��ه 61.5 
میلیارد دالر صادرات کاال و 16 میلیارد دالر خدمات 
و درمجم��وع 77.5 میلی��ارد دالر صادرات غیرنفتی 

برای کشور پیش بینی شده است. 
به گزارش ایرنا، مجتبی خس��روتاج در گفت و گو با 
خبرنگاران اظهار داش��ت: سال گذشته به رغم وجود 
مشکالت در کش��ور، حجم مبادالت تجاری با دیگر 
کش��ورهای جهان بالغ بر 160 میلیارد دالر شد که 
53 میلی��ارد دالر آن واردات و 50 میلیارد دالر نیز 

مربوط به صادرات کاالهای غیرنفتی بود. 
وی نقدینگ��ی مورد نی��از واحدهای بخش صنعت 
و معدن را در س��ال جاری 175 هزار میلیارد تومان 
پیش بین��ی کرد که این رقم نس��بت ب��ه پیش بینی 
سال گذش��ته 25 هزار میلیارد تومان افزایش نشان 
می ده��د، هرچند رقم تس��هیالت تخصیصی س��ال 
گذش��ته درنهایت برابر با 106 ه��زار میلیارد تومان 

بود. 

در انتخابات هیات رییسه 
خوانساری کلید دار اتاق تهران شد

 رقابت برای ورود به اتاق بازرگانی تهران و دستیابی 
به کرسی های هیات رییس��ه اش که از نیمه دوم سال 
گذشته شروع شده بود صبح دیروز به خط آخر رسید. 
مسعود خوانس��اری رقیبی برای خود باقی نگذاشت و 
توانس��ت 51 رأی از 54 رأی را به خود اختصاص دهد 
و آل اس��حاق، رییس منتخ��ب دو دوره قبلی کار را به 

وی تحویل داد. 
به گزارش س��ایت خبری ات��اق بازرگانی و صنایع و 
معادن تهران، نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق 
ته��ران در دور هش��تم، صبح روز گذش��ته و با حضور 
55 نف��ر از اعضا برگزار ش��د. در ادامه نشس��ت هیات 
نمایندگان ات��اق تهران، رأی گیری ب��رای دو صندلی 
نایب رییسی هیات رییسه انجام شد که طی آن مهدی 
جهانگیری و عال میرمحمد صادقی عضو باسابقه هیات 
نمایندگان اتاق تهران به این سمت انتخاب و سیدحامد 
واحدی خزانه دار و سیده فاطمه مقیمی منشی هیات 
رییسه ش��دند.  رییس جدید اتاق تهران در نخستین 
سخنرانی اش گفت: اتاق در دوره آینده تالش می کند 
ک��ه صدای بخش خصوصی را رس��اتر ب��ه ارکان نظام 
برساند. وی با اشاره به افزودن بخش کشاورزی به اتاق، 
وظیفه اتاق را در آینده س��نگین تر عنوان کرد و افزود: 
امیدواریم با همکاری اعضای هیات نمایندگان دولت و 
بخش خصوصی عقب ماندگی ها در بخش کشاورزی را 
جبران کنیم. به نحوی که با همکاری خانه کش��اورز و 
وزارت جهاد کشاورزی مشکالت بخش کشاورزی حل 
و فصل شود.  مسعود خوانس��اری در بخش دیگری از 
س��خنانش به اقتصاد امروز ایران اشاره کرد و ادامه داد: 
دوره هش��تم هیات نمایندگان اتاق تهران، در شرایطی 
آغ��از به کار می کند که نس��یم خردگرایی و اعتدال بر 
اقتصاد وزیدن گرفته و  نابسامانی هایی که در چندسال 
گذش��ته بر اقتصاد حاکم بود تا ح��دودی بهبود یافته 
است. اکنون ابرهای بحران ساز و سیاه در حال دور شدن 
از اقتصاد ایران است و مردم به آینده امید پیدا کرده اند. 

نقش اصناف در برنامه ششم 
پررنگ خواهد بود

ریی��س فراکس��یون اصن��اف در مجل��س ش��ورای 
اسالمی گفت: هر زمان که صحبت از واگذاری امور به 
بخش خصوصی و توسعه صادرات مطرح است، اصناف 
اولویت اصلی هس��تند به همین دلیل در برنامه ششم 

توسعه قطعا نقش اصناف پررنگ خواهد بود. 
شهباز حسن پور افزود: نقش اصناف در همه زمان ها 
و مکان ها نقش��ی بی بدیل، حس��اس و تاثیر گذار بوده 
است و اصناف به نوعی معیار توسعه در کشور محسوب 

می شوند. 
وی ادام��ه داد: یک��ی از فاکتورهای اصلی توس��عه 
اقتصادی نقش تاثیر گذار اصناف اس��ت به خصوص در 
دهه توس��عه و پیشرفت که نیازمند حضور و مشارکت 

فعال جامعه صنفی هستیم. 
نماینده س��یرجان و بردس��یر در مجلس ش��ورای 
اسالمی درخصوص تدوین برنامه ششم توسعه گفت: 
اکن��ون مدی��ران اتاق اصن��اف ایران در ح��ال تدوین 
برنامه های مربوطه هس��تند و ابتدا برنامه ها به اطالع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد رس��ید و سپس 

به مجلس ارائه می شود. 

زنان بازرگان برای حضور در 
نشس��ت تجار زن خلیج فارس 
ب��ه ام��ارات می رون��د. رییس 
کانون زنان ب��ازرگان ایران با 
بیان این خبر در خصوص این 
نشس��ت به »فرص��ت امروز« 
زن کشورهای  تجار  می گوید: 
ح��وزه خلیج ف��ارس در ای��ن 
نشس��ت درب��اره س��هم زنان 
در تجارت منطق��ه مذاکراتی 
انتق��ال  داش��ت.  خواهن��د 
تجربیات تج��اری و بازدید از 
این  تجاری  تخصص��ی  مراکز 
کشور از دیگر برنامه های زنان 
خلیج فارس  ح��وزه  ب��ازرگان 
در این نشس��ت اس��ت. سیده 
فاطم��ه مقیمی معتقد اس��ت 
این نشست ها گفت وگو جهت 
ایج��اد فرصت ه��ای تج��اری 
بیش��تر برای فعاالن اقتصادی 
خواه��د  دنب��ال  ب��ه  را  زن 
داش��ت. عضو هیات رییس��ه 
اتاق بازرگان��ی تهران افزایش 
م��راودات تج��اری و حض��ور 
حرفه ای ت��ر زن��ان را از دیگر 
تاثیرات هم اندیش��ی زنان در 
حوزه تج��ارت عنوان می کند. 
ب��ه گفته وی، هی��ات دیگری 
نیز برای ش��رکت در اکسپوی 
ایتالیا  2015 می��الن راه��ی 
خواهن��د ش��د ک��ه می توانند 
خوبی  تج��اری  فرصت ه��ای 
را فراه��م کنند. س��یدفاطمه 
مقیم��ی درب��اره برنامه ه��ای 
ای��ن کانون توضی��ح می دهد: 
ما س��فرهای متع��دد تجاری 

را در برنام��ه کان��ون داریم و 
در هش��ت س��ال گذشته هم 
س��فرهای تج��اری خوب��ی را 
تجربه کردی��م. مقیمی درباره 
هیات های  گذش��ته  سفرهای 
م�ی گ�وی���د:  زن  تج���اری 
هیات های تجاری زن امارات، 
قطر، مال��زی، ویتنام، کامبوج 
س��ال های  در  را  انگلی��س  و 
تجربه کردن��د. وی  گذش��ته 
ادامه می دهد: درس��ریالنکا و 
آموزش  کارگاه ه��ای  مال��زی 
نی��ز برگ��زار ش��د ک��ه برای 
اعضا بسیار س��ودمند بود. به 
گفت��ه وی، بع��د از هر س��فر 
فرصت های تجاری بیش��تری 
فراه��م ش��ده اس��ت. رییس 
کان��ون زن��ان ب��ازرگان ایران 

ادامه می دهد: نخس��تین سفر 
به مالزی ب��رای زنان بازرگان 
ما دستاوردهای خوبی داشت 
به شکلی که هفت سفر دیگر 
برنامه ریزی  این هی��ات  برای 
و کارگاه ه��ای مختلفی برگزار 
شد که کارگاه »سفر و انتقال 
تجربیات« از بهترین کارگاه ها 

بود. 
س��فر تجاری زنان بازرگان 
ب��ه زیمباب��وه نی��ز از جمل��ه 
عضو  ک��ه  اس��ت  برنامه هایی 
هی��ات رییس��ه ات��اق تهران 
ب��ه آن اش��اره می کن��د. وی 
ادامه می دهد: در این کش��ور 
زنان  بین  تجاری  نشست های 
ایران و آفریقا برگزار ش��د که 
ب��ه توافقات و انج��ام کارهای 

مش��ترک منج��ر ش��د و م��ا 
مناس��بات  این  که  امیدواریم 
تج��اری حرفه ای تر و بیش��تر 

شود. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
زن��ان  نشس��ت  نخس��تین 
ب��ازرگان در س��ال جدید در 
برگزار  م��اه گذش��ته  اواخ��ر 
ش��د. در ای��ن نشس��ت اعضا 
ات��اق  تش��کل های  مدی��ر  از 
افتتاح شعب جدید  خواستند 
در شهرس��تان ها، تسهیم حق 
عضوی��ت بین مرکز و ش��عب 
در  احتمال��ی  تفاوت ه��ای  و 
اساس��نامه مرکز و ش��عب را 

ارائه کنند. 
رابط��ه مال��ی و عملکردی 
از  ش��عب  و  مرک��ز  کان��ون 

اعضای  دغدغه های  مهم ترین 
کان��ون عنوان ش��ده ب��ود و 
مق��رر ش��د ب��ازرس و نای��ب 
رییس کانون، نس��بت به تهیه 
رابطه  چارچ��وب  پیش نویس 
مالی و عملکردی کانون مرکز 

و شعب اقدام کنند. 
ایران  زنان  بازرگانان  کانون 
که یکی از تش��کل های حاضر 
در ات��اق بازرگانی اس��ت، در 
ش��هرهای کاش��ان، اصفهان، 
کردس��تان، کرم��ان، مرکزی، 
گلس��تان، الب��رز و خراس��ان 
دارد.  فعالی��ت  نی��ز  رض��وی 
اعتق��اد موسس��ان ای��ن نهاد 
خصوصی بر این است از آنجا 
که زنان در اغلب کش��ورهای 
پیش��رفته و توسعه یافته سهم 
بزرگی از رش��د و تولید دارند، 
در ایران ه��م با عرضه نیروی 
بالقوه کار خود می توانند نقش 
موث��ری در توس��عه اقتصادی 

ایفا کنند. 
س��اماندهی و توانمندسازی 
زن��ان ب��رای ورود ب��ه عرصه 
ایجاد  تج��اری،  فعالیت ه��ای 
کس��ب و کار،  مس��اعد  فضای 
توس��عه و ارتق��ای کارآفرینی 
زنان بازرگان و پیگیری جهت 
رفع موان��ع موجود، حمایت و 
تشویق بانوان در امور تجاری 
و همسو کردن آن در راستای 
توس��عه اقتص��ادی کش��ور از 
مهم ترین مسائلی است که به 
تش��کیل کانون زنان بازرگان 

ایران منجر شده است. 

رییس کانون زنان بازرگان ایران خبر داد 

زنان بازرگان در راه امارات و میالن 

اقتص��ادی  بلندپای��ه  هی��ات 
س��وییس ام��روز با وقف��ه بیش 
از 10س��اله ب��ه منظور بررس��ی 
هم��کاری  گس��ترش  راه ه��ای 
تجاری و اقتصادی با ایران عازم 

تهران می شود. 
مقام های سیاس��ی و اقتصادی 
کش��ور س��وییس جزو نخستین 
کشورهای اروپایی بودند که پس 
از روی کار آم��دن دول��ت تدبیر 
و امی��د برای گس��ترش روابط با 
ایران پیشگام  جمهوری اسالمی 
ش��دند.  جولی��ا ه��اس س��فیر 
سوییس در ایران که ماموریتش 
در ته��ران همزم��ان ب��ا فعالیت 
دولت یازدهم بود، هنگام تقدیم 
اس��توارنامه خود به محمدجواد 
ظری��ف وزیر امورخارج��ه ایران 
ابراز امی��دواری کرد ب��ا آغاز به 
کار دولت حس��ن روحانی شاهد 
بسط و گس��ترش بیش از پیش 
روابط ته��ران - برن به خصوص 
در عرصه های اقتصادی و تجاری 
باشیم و تاکید کرد در این راستا 
همه تالش خود را به کار خواهد 
گرف��ت.  دس��تاوردهای دول��ت 

یازدهم در مذاکرات هس��ته ای، 
ش��رکت های خارج��ی و به ویژه 
اروپایی��ان را برای عق��د قرارداد 
و فعالی��ت در حوزه های مختلف 
اقتصادی و بازرگانی ایران بی قرار 

کرده است. 
اقتصادی س��وییس که  هیات 
پایی��ز س��ال 1393 ب��ه تهران 
آمد جزو 103 هی��ات بازرگانی 
خارج��ی بود ک��ه در دو س��ال 
گذشته با سفر به ایران و مالقات 
با مقام های تج��اری و اقتصادی 
ایران تالش داش��تند س��همی از 

بازار ایران کسب کنند. 
ای��ن هی��ات ب��ه سرپرس��تی 
بروله��ارت  ام��ادوس  ول��ف گان 
معاون وزیر امور خارجه سوییس 
در ام��ور خاورمیان��ه و آفریقا به 
تهران آمد و ب��ا نمایندگان اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران 

دیدار و گفت وگو کرد. 
در  حض��ور  زم��ان  در  وی 

تهران گفت که حس��ن روحانی 
رییس جمه��وری ای��ران عالی��م 
مثبتی را برای گس��ترش روابط 
تج��اری ب��ا کش��ورهای اروپایی 
داووس  اقتص��ادی  اج��الس  در 
در س��ال 2014 به کش��ورهای 
مختلف دنیا داده و سوییس نیز 
از این نشانه ها بهره گرفته است. 
معاون وزیر خارجه س��وییس 
اما تاکید ک��رد که گذر کردن از 
تحریم ها و نادیده انگاش��تن آن 
کار ساده ای نیست و باید منتظر 
بود ت��ا نتایج مذاک��رات ایران با 

1+5 مشخص شود. 
برولهارت ابراز امیدواری کرده 
بود بتواند ب��ا هیاتی بزرگ برای 
توس��عه روابط اقتصادی با ایران، 

به زودی به تهران بیاید. 
سوییسی ها  تالش  راستای  در 
برای مشارکت اقتصادی با ایران، 
تریبون  زبان  فرانس��وی  روزنامه 
دو ژن��و س��وییس در گزارش��ی 

نوش��ت: ی��ک هی��ات اقتصادی 
به سرپرس��تی خان��م لیویا لوی 
سفیر سال های 2009 تا 2013 
س��وییس در تهران روز یکشنبه 
ب��ه تهران می آیند. ل��وی اکنون 
مدیر دپارتم��ان روابط دو جانبه 
دبیرخانه دولت��ی امور اقتصادی 
نماین��ده  و  )س��کو(  س��وییس 
ش��ورای فدرال در توافقنامه های 

تجاری است. 
ه��دف این س��فر که ت��ا روز 
چهارش��نبه هفته ج��اری ادامه 
اقتصادی  روابط  برق��راری  دارد، 
دو جانب��ه و بررس��ی زمینه های 
اقتصادی ایران عنوان شده است. 
حجم مبادالت اقتصادی ایران 
و س��وییس در س��ال گذش��ته 
می��الدی، 640 میلی��ون فرانک 
تخمی��ن زده می ش��ود که 610 
میلیون فرانک آن سهم صادرات 
س��وییس به ایران و 30 میلیون 
فرانک س��هم ص��ادرات ایران به 

سوییس برآورد شده است. 
س��کو روز جمعه اع��الم کرده 
ب��ود، نماین��دگان ش��رکت های 
دارویی، ماش��ین آالت، فن آوری، 
مواد ش��وینده، صنای��ع غذایی و 
خدمات��ی در این هی��ات حضور 

دارند. 
دیپلمات ه��ای  از  تع��دادی 
فع��ال در زمین��ه تج��اری نی��ز 
نمایندگی دولت فدرال سوییس 
را در این هی��ات برعهده دارند. 
لوی پیش��تر در مصاحبه با یک 
 روزنام��ه سوییس��ی آلمانی زبان
)NZZ am Sonntag(  پس 
از تفاهم هسته ای در لوزان، زمان 
این سفر را بس��یار مناسب و بازار 
ایران را بسیار جذاب خوانده بود. 

روزنام��ه  گ��زارش  ادام��ه  در 
تریب��ون دو ژن��و آم��ده اس��ت: 
شورای فدرال سوییس در اوایل 
س��ال 2014 می��الدی و در پی 
تواف��ق هس��ته ای اولی��ه که در 
آذر1392(  )آبان/   2013 نوامبر 
حاصل شد، تحریم های سوییس 
علیه ای��ران را به حال��ت تعلیق 

درآورد. 

قفل 10ساله باز می شود

هیات بلندپایه اقتصادی سوییس امروز در تهران 

تجارت

فناوری

صادرات

اتاق بازرگانی

اصناف



در حال��ی از بده��ی دولت 
تهران صحبت  به ش��هرداری 
می ش��ود که هنوز رقم دقیق 
بدهی ها مشخص نیست و هر 
کدام از اعضای شورای شهر و 
مسئوالن ش��هرداری ها عدد و 
رقم متفاوتی را اعالم می کنند 
اما چیزی ک��ه اختالف نظری 
در آن وجود ندارد و مشخص 
است این اس��ت که دولت در 
ح��ال حاض��ر نقدینگی کافی 
ب��رای پرداخت ای��ن بدهی را 
ندارد. از س��وی دیگر در بدنه 
دول��ت کش��مکش واضحی با 
ش��هرداری در حوزه مدیریت 
ش��هری و مناب��ع حاص��ل از 
آن وج��ود دارد که به کاهش 
س��رعت س��اخت پروژه ه��ای 
مشترک منجر ش��ده است و 
اختالف نظرها به بی انضباطی 

شهری دامن زده است. 
کمیته ای  ش��هرداری  حال 
را در ش��ورای ش��هر ته��ران 
تش��کیل داده تا به طور جدی 
و مس��تمر پیگی��ر مطالب��ات 
شهرداری باشد؛ مطالبه ای که 
هنوز رقم نهایی آن محاس��به 
نش��ده اس��ت و گفته می شود 
تهاتر  پیش��نهاد  شهر  شورای 
و واگ��ذاری اراض��ی و امالک 
تهران را باب��ت بدهی ها داده 
است؛ پیش��نهادی که به نظر 
نمی آید به مذاق دولت به ویژه 
وزارت راه و شهرسازی خوش 

آید. این پیش��نهاد شهرداری 
در حالی اس��ت ک��ه این نهاد 
در  خوب��ی  س��ابقه  عموم��ی 
اس��تفاده از زمین های واگذار 
ش��ده ندارد و البت��ه واکنش 
تند وزارت راه وشهرس��ازی را 
هم در پی داش��ت که ازجمله 
آن بوستان مادر و مصوبه های 
اخیر ش��ورای عالی شهرسازی 
و معم��اری در رابطه با توقف 
پ��روژه ه��ای  س��اخت و س�از 
مسکونی در این مجموعه بود. 
تغیی��ر  فروش��ی،  تراک��م 
کاربری اراضی، تعریف درآمد 
جدی��د با عن��وان اخذ جریمه 
تخلف، عدم تناسب و مدیریت 
و  ش��هری  تراک��م  افزای��ش 
ترافیک شهری، نادیده گرفتن 
الزامات و خط قرمزهای طرح 
جام��ع و طرح تفصیلی ش��هر 
ته��ران در ارائ��ه مجوزه��ای 
ساخت و س��از و از همه مهم تر 
مواردی  از  شهری  درآمدهای 
اس��ت که باعث ایج��اد تنش 
وزارت  یعن��ی  دول��ت  بی��ن 
راه وشهرس��ازی و ش��هرداری 
شده اس��ت. حال در شرایطی 
ش��هرداری پیش��نهاد تهات��ر 
بدهی دولت به ش��هرداری را 
با امالک و اراضی تهران داده 
اس��ت که گفته می ش��ود این 
پیشنهاد شورای شهر که پس 
از ماج��رای مص��الی تهران و 
اظه��ارات تند عباس آخوندی 
تراکم فروشی  و  درباره ضابطه 
ش��هرداری تهران مطرح شد، 

واکنشی بود به اظهارات وزیر 
راه و شهرسازی. 

عضو  دوس��تی،  اس��ماعیل 
در  ته��ران  ش��هر  ش��ورای 
گفت وگو با »فرصت امروز« با 
بیان اینکه با توجه به محدود 
بودن نقدینگی و اعتبار دولت 
پیش��نهاد واگ��ذاری اراض��ی 
بخش��ی از ته��ران را به جای 
میزان بده��ی داده ایم، گفت: 
دول��ت می تواند ب��ا واگذاری 
ته��ران  اراض��ی  از  بخش��ی 
بده��ی اش ب��ه ش��هرداری را 

تسویه کند. 
وی ادام��ه داد: ش��هرداری 
اراض��ی  ای��ن  در  می توان��د 
س��رمایه گذاری هایی در حوزه 
گردش��گری و فرهنگی انجام 
ده��د ک��ه ای��ن می توان��د به 
کند.  کم��ک  ش��هری  درآمد 
دوس��تی همچنین در پاس��خ 
به این سوال که میزان بدهی 
دول��ت ب��ه ش��هرداری چقدر 
دول��ت چیزی  گفت:  اس��ت، 
حدود 7 ه��زار میلیارد تومان 
به شهرداری بدهکار است که 
معتق��دم بهترین راه تس��ویه 
ای��ن بدهی واگذاری بخش��ی 
از اراضی تهران به ش��هرداری 

است. 

بدهی 12 هزار میلیارد 
تومانی به شهرداری 

درحالی  شهرداری پیشنهاد 
تهات��ر بده��ی با زمی��ن را به 
دولت داده اس��ت که نگرانی 

تغییر  و  تراکم فروشی  افزایش 
کاربری ها توس��ط ش��هرداری 
ب��رای افزایش هرچه بیش��تر 
جب��ران  و  ش��هری  درآم��د 
محدودیت های��ی ک��ه وزارت 
راه و شهرسازی در طول یک 
سال گذشته برای درآمدزایی 
این نهاد ایج��اد کرده در این 

پیشنهاد وجود دارد.
 از سویی دیگر حتی شورای 
ش��هر تهران هم از رقم دقیق 
بده��ی دول��ت به ش��هرداری 
مطل��ع نیس��ت و درحالی که 
دوس��تی این رق��م را 7 هزار 
میلی��ارد تومان اعالم می کند، 
یک��ی  قناعت��ی،  ابوالفض��ل 
دیگر از اعضای ش��ورای شهر 
تهران در گفت وگو با »فرصت 
امروز«، این رق��م را 12 هزار 
کرد  عن��وان  تومان  میلی��ارد 
و گف��ت: در ح��ال حاضر رقم 
دقی��ق مش��خص نیس��ت اما 
مسئوالن ش��هرداری رقم 12 
هزار میلی��ارد تومان را مطرح 
البت��ه رقم های  کرده ان��د که 
باالتر و پایین ت��ر از آن را هم 

شنیده ایم. 
وی از تش��کیل کمیت��ه ای 
مطالب��ات  پیگی��ری  ب��رای 
شهرداری خبر داد و در ادامه 
گفت: اخیرا سه نفر از اعضای 
ش��ورای ش��هر برای پیگیری 
مطالبات انتخاب ش��ده اند که 
کار خود را از چند روز گذشته 

شروع کرده اند. 
این عضو ش��ورای شهر در 

پاسخ به این س��وال که آیا با 
پیشنهاد تهاتر زمین با بدهی 
موافق هس��تید، گف��ت: البته 
این موضوع در حد پیش��نهاد 
مطرح اس��ت و هن��وز جدی 
نش��ده اما اگر بخواهیم بدهی 
را از دول��ت پ��س بگیریم هر 
چی��زی ک��ه به ان��دازه ارزش 
طلب شهرداری باشد را قبول 

می کنیم. 
قناعت��ی با تاکی��د بر اینکه 
دول��ت نه تنه��ا بده��ی خود 
بلک��ه  نمی کن��د  تس��ویه  را 
پروژه ه��ای ش��هری را هم از 
اولوی��ت خ��ارج کرده اس��ت، 
گفت: درحالی که ش��هر تهران 
پروژه های مهمی چون توسعه 
مت��رو را در دس��تور کار خود 
اما دول��ت نه تنها بدهی  دارد 
خود را پرداخ��ت نمی کند تا 
این پروژه با س��رعت بیشتری 
کار کند بلکه هیچ درصدی از 
فاینانسی را که از خارج فراهم 
می کند در اختیار ش��هرداری 

قرار نمی دهد. 
وی ادامه داد: اگر دولت این 
رون��د را ادامه دهد باید هرچه 
زودت��ر نس��بت ب��ه پرداخت 
بدهی خود به شهرداری اقدام 
کند ت��ا بتوانیم ب��ا نقدینگی 
کافی برای پروژه های ش��هری 
اولویت تعری��ف کنیم که این 
در صورت واگذاری زمین هم 
پیدا می کند  اقتصادی  توجیه 
و ب��ه درآم��د ش��هری کمک 

می کند. 

اختالف 5 هزار میلیارد تومانی در رقم بدهی به شهرداری 

تسویه بدهی، نقشه شهرداری برای تصرف اراضی تهران 
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حمل و نقلمسکن

 سقف تسهیالت مسکن 
بین 40 تا 80 میلیون تومان تعیین شد

معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی 
با اش��اره به طرح افزایش تسهیالت مسکن گفت: در 
این طرح سقف تسهیالت مسکن با توجه به شرایط و 
جمعیت شهرهای کشور 40، 60 و 80 میلیون تومان 

تعیین شده است. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
حام��د مظاهری��ان درخصوص تس��هیالت مس��کن 
80 میلی��ون تومانی و برنامه ه��ای حمایتی دولت از 
مس��کن در س��ال 94 اف��زود: با توجه ب��ه ضرورت و 
اهمیت افزایش س��قف تس��هیالت خرید مس��کن و 
ب��ه منظور بهب��ود تمکن مال��ی خانواره��ا در تامین 
مسکن و برقراری نظام مالی پس انداز محور، تشکیل 
صندوق ه��ای پس ان��داز مس��کن و افزای��ش س��قف 
تسهیالت خرید بین کارشناسان بانک مرکزی، بانک 
مس��کن و وزارت راه و شهرس��ازی به بحث و بررسی 

گذاشته شده است. 
وی با اعالم موافقت مشروط بانک مرکزی و مسکن 
برای تامین منابع مالی این صندوق اظهار داش��ت: با 
توجه به حجم قابل مالحظ��ه منابع مورد نیاز جهت 
تامین منابع اولیه صندوق پس انداز و نیز تامین منابع 
یارانه ای و لزوم تعبیه روش مناسب تامین مالی جهت 
جبران این منابع، اجرای این طرح به تاخیر افتاده که 
با رفع موانع موجود، افزایش س��قف تسهیالت خرید 

مسکن امکان پذیر خواهد شد. 
ب��ه گفته معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی، دولت بر 
تاس��یس و راه ان��دازی صندوق های پس ان��داز و وام 
مس��کن اهتم��ام و تاکید دارد و هم اکن��ون به دنبال 
رفع موان��ع اجرایی و مالی به منظ��ور راه اندازی این 

صندوق ها هستیم. 

باند جاعالن اسناد سازمان نظام 
مهندسی دستگیر شدند

رییس س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان تهران از 
دس��تگیری باند جاعالن س��ازمان نظام مهندس��ی 
اس��تان تهران خب��ر داد و گفت: گروهی که اس��ناد 
و مهر مهندس��ان س��ازمان نظام مهندسی را جعل 

می کردند شناسایی و دستگیر شدند. 
به گزارش ایلنا، س��عید غفرانی در نشست خبری 
خود با بیان اینکه در سال گذشته تخلفاتی در بخش 
گاز انجام شده بود که ایمنی ساختمان ها را به خطر 
انداخته ب��ود، گفت: خوش��بختانه از طریق مجرای 
قانون��ی به این موضوع ورود کردیم و در حال حاضر 

متخلفان شناسایی و با آنها برخورد شده است. 
وی ادامه داد: تخلفات به صورت س��ازماندهی ش��ده 
و اغلب خارج از س��ازمان بوده اس��ت. ع��ده ای مهر و 
اسناد مهندسان سازمان نظام مهندسی را جعل کرده 
بودند که این افراد شناس��ایی شدند. همچنین پرونده 
مهندسان متخلف در این زمینه هم به شورای انتظامی 
ارسال شد. رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران 
با اشاره به تخلف های میلیاردی در این پروژه ها گفت: 
در این تخلفات متاس��فانه پول های میلیاردی جابه جا 
ش��ده و از حق مهندسان ضایع ش��ده و مهندسی که 
آگاهانه این تخلف را انجام داده و اس��ناد را جعل کرده 
است باید پاسخگو باشد. غفرانی افزود: در حال حاضر 
بی��ش از 300 پرون��ده مهندس متخلف به ش��ورای 
انتظامی ارس��ال ش��ده که البته هنوز پروانه مهندسی 

هیچ یک از آنها باطل نشده است. 

 جزییات دستورالعمل حقوق مسافر 
در پروازهای داخلی 

 ارائه تخفیف های ۳0 درصدی
برای تاخیر های بیش از 4 ساعت

دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی در 2 
فصل، 3 ماده، 8 بند، 14 زیر بند و 2 تبصره ابالغ شد 
که بر این اساس در تاخیر های بیش از 4 ساعت شرکت 
حمل کنن��ده موظ��ف به ارائه یک فقره بلیت مش��ابه با 
تخفیف 30 درصد از لحاظ مسیر و کالس پروازی است. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
راه وشهرس��ازی، در این دستور العمل در مورد پروازهایی 
که به دلیل شرایط جوی یا امنیتی فرودگاه مبدا، مقصد 
و در مس��یر دچار تاخیر یا ابطال می ش��ود، ش��رکت های 
هواپیمایی با رعایت مقررات پذیرایی از مس��افرین صرفا 

موظف به استرداد کامل وجه به مسافران هستند. 
همچنین براس��اس دس��تورالعمل حقوق مس��افر در 
پروازه��ای داخل��ی، اگر ابطال پرواز از زمان خرید بلیت 
ت��ا ی��ک هفته قبل از انجام پرواز باش��د، در این صورت 
شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه بلیت 
است و اگر ابطال پرواز از شش روز تا 24 ساعت قبل از 
انجام پرواز باش��د، در این صورت ش��رکت حمل کننده 
موظ��ف ب��ه پرداخت کامل وجه بلیت و ارائه یک بلیت 
مش��ابه با 30 درصد تخفیف از لحاظ مس��یر و کالس 

پروازی به مسافر است. 
بنا بر این گزارش اگر ابطال از 24 س��اعت مانده تا 
زم��ان انج��ام پرواز انجام پذیرد در این صورت ش��رکت 
حمل کنن��ده موظ��ف به پرداخت کامل وجه و ارائه یک 
فقره بلیت نیم بهای مش��ابه از لحاظ مس��یر و کالس 
پروازی اس��ت. همچنین ارائه بلیت مش��ابه )از لحاظ 
مس��یر و کالس پروازی( در نخس��تین فرصت زمانی 
انجام می گیرد. همچنین در صورت انتقال مسافر توسط 
س��ایر خط��وط هوایی این ام��ر بدون پرداخت هزینه یا 
مابه التفاوت توسط مسافر یا خسارت توسط شرکت های 

هواپیمایی انجام خواهد پذیرفت. 
بنا بر این گزارش، صورت تاخیر بیش از یک ساعت 
و کمت��ر از دو س��اعت از مس��افران پذیرای��ی نوع اول 
ب��ه عم��ل خواهد آمد و ارائه این پذیرایی مش��روط به 
وج��ود زمان کافی جه��ت پذیرایی و عدم ایجاد تاخیر 
بیش��تر در پرواز اس��ت. همچنین در تاخیر بیش از دو 
ساعت و تا چهار ساعت انجام پذیرایی مناسب حداقل 
ن��وع اول با توج��ه به امکانات فرودگاهی، فراهم کردن 
امکان برقراری ارتباط تلفنی برای اطالع رسانی، تغییر 
پرواز در صورت درخواس��ت مس��افر و امکان انجام آن، 
انجام اقدمات الزم جهت اعزام با س��ایر ش��رکت های 
هواپیمایی )در صورت درخواست مسافر( و در صورت 
وجود پرواز از همان مسیر یا انتقال به مقصد نهایی از 
طریق مس��یرهای جایگزین )به غیر از مس��یر درج شده 
در بلیت( و پرداخت کامل وجه بلیت مسافر در صورت 

انصراف مسافر از ادامه پرواز ضروری است. 
 در صورت��ی ک��ه هواپیم��ا در مکانی به غیر  از مقصد 
مسافر یا نقطه میانی )در پروازهای اتصالی مندرج در 
یک بلیت( توقف کند ش��رکت هواپیمایی موظف است 
مسافر را به مبدا یا مقصد پرواز مطابق یکی از روش ها 
منتقل کند. روش نخست انتقال مسافر به مبدا توسط 
ش��رکت هواپیمایی حامل صورت پذیرفته و کل وجه 
بلیت بدون کسر جرایم به مسافر پرداخت شود و روش 
دوم در صورت درخواس��ت و انتقال مس��افر به مقصد یا 
هر وس��یله نقلیه عمومی زمینی )اتوبوس، قطار، . . .( 
این انتقال ضمن فراهم کردن ش��رایط الزم و پرداخت 
هزینه های آن توسط شرکت حامل صورت می گیرد. 

نازیال مهدیانی 



بهمن ماه گذش��ته هم��راه با 
گرمای زودهنگام در استان های 
محص��ول  کش��ور،  جنوب��ی 
گوجه فرنگ��ی کش��اورزان ای��ن 
مناطق نیز زودتر از موعد رسید. 
این زودهنگامی با کاهش بسیار 
قیمت این محصول نیز همزمان 
شد و باغداران هرمزگانی محصول 
گوجه فرنگ��ی خ��ود را به قیمت 
100 توم��ان و حت��ی کمت��ر به 
دالالن و واسطه های فرصت طلب 
می فروختند. برخی از کشاورزان 
و تش��کل های کش��اورزی ای��ن 
اس��تان تصمیم گرفتند با کمک 
مسئوالن، مشکل گوجه کاران را 
برطرف کنند. بر همین اس��اس 
مسئوالن نظام صنفی کشاورزی 
س��ازمان  ریی��س  هرم��زگان، 
و  هرم��زگان  جهادکش��اورزی 
در  رودان  و  مین��اب  نماین��ده 
مجل��س، با هماهنگی قبلی، در 
تاری��خ 30 بهمن 93 نشس��تی 
ب��ا محمدباق��ر نوبخ��ت، رییس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و مع��اون رییس جمه��ور برگزار 

کردند. 

دستور معاون 
رییس جمهوری برای 

خرید تضمینی 
به گفته فرحناز علوی، رییس 
نظام صنفی کش��اورزی استان 
هرم��زگان، در ای��ن نشس��ت 
مع��اون رییس جمه��وری پس 
از شنیدن مشکالت کشاورزان 
هرمزگانی، دستور اکید به حل 
مشکل گوجه کاران داد. در این 
جلس��ه قرار ش��د 60 هزار تن 
گوج��ه باغ��داران هرمزگان��ی 
به ص��ورت یارانه ای و به قیمت 
ه��ر کیلوگ��رم 300 تومان از 
کش��اورزان خریداری ش��ود و 
در صنایع تبدیلی و رب س��ازی 

مورد استفاده قرار گیرد. 
ب��ا  گفت و گ��و  در  عل��وی 
»فرص��ت ام��روز«، می افزاید: 
ای��ن خواس��ته و پیش��نهاد ما 
بود که گوجه فرنگی خریداری 
ش��ده با کمک صنایع تبدیلی 
رب س��ازی،  کارخانه ه��ای  و 
ف��رآوری و س��پس وارد ب��ازار 
مص��رف داخل��ی ی��ا صادراتی 
ش��ود. این دستور اکید معاون 
صورتجلس��ه  رییس جمهوری 

و ب��رای اجرا ب��ه وزارت جهاد 
کش��اورزی ارائه ش��د. فردای 
هم��ان روز )یکم اس��فند ماه( 
کارشناس��ان سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی به اس��تان آمدند 
و باغ ه��ا را بازدید و همان روز 

دستور خرید صادر کردند. 

15 میلیارد تومان برای 
گوجه فرنگی

عل��ی رئوفی، نای��ب رییس 
کش��اورزی  صنف��ی  نظ��ام 
هرمزگان نیز با تایید س��خنان 
عل��وی، ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: در جلس��ه ای که با 
دکت��ر نوبخت داش��تیم، مقرر 
کردند مبلغ 15 میلیارد تومان 
یاران��ه حم��ل گوجه فرنگی به 
کش��اورزی  جه��اد  وزارت 
پرداخت ش��ود. وی می افزاید: 
روس��تایی  تع��اون  س��ازمان 
به عن��وان نماینده وزارت جهاد 
کش��اورزی مامور خرید گوجه 
کشاورزان هرمزگانی با قیمت 
هر کیلوگرم 300 تومان شد. 

تجرب��ه چن��د س��ال اخی��ر 
نشان داده که هرگاه دولت در 
محصولی وارد ش��ده و اقدام به 
خرید تضمین��ی کرده ، نتیجه 
مثبتی برای کش��اورزان در بر 
نداش��ته است. از پرداخت های 
دیرهن��گام و مطالب��ات معوق 
وارد  ت��ا  گرفت��ه  کش��اورزان 
ک��ردن محص��ول خری��داری 
ش��ده به بازار و به هم ریختگی 
ب��ازار داخ��ل و پیامدهایی که 

در نهایت گریبان تولیدکننده 
و مصرف کنن��ده را می گیرد و 
سودهای سرشار نصیب دالالن 

و واسطه ها می کند. 
رئوفی در این خصوص اظهار 
می کند: این سیاست حمایتی 
خ��وب دولت از کش��اورزان با 
ناپختگی و مدیریت نادرس��ت 
تع��اون  س��ازمان  مس��ئوالن 
روس��تایی ه��در رفت و چیزی 
جز ضرر و زیان عاید کشاورزان 
نش��د. به ق��ول م��ا جنوبی ها 
»چش��م را س��رمه نکرده کور 
کردن��د«. ای��ن پ��ول آن  گونه 
که دولت محاس��به کرده بود، 
زخمی از کش��اورزان را درمان 

نکرد و به کارشان نیامد. 

فقط کارخانه های دولتی! 
وی ادامه می دهد: س��ازمان 
تعاون روستایی به جای اینکه 
برای خرید گوجه کشاورزان با 
چند کارخانه رب سازی قرارداد 
ببن��دد، تنها با یک کارخانه در 
اصفه��ان و ی��ک کارخان��ه در 
ش��یراز ق��رارداد بس��ت. ای��ن 
کارخانه ها مربوط به س��ازمان 
تع��اون روس��تایی هس��تند و 
کارخانه ه��ای بخش خصوصی 
را وارد ای��ن خریده��ا نکردند. 
حجم گس��ترده محصول، صف 
طوالن��ی کامیون ها و ظرفیت 
ک��م کارخانه ها که متناس��ب 
با محصوالت خریداری ش��ده 
نبود، باعث ش��د تا بخش��ی از 
محص��ول گوجه فرنگی جلوی 

در کارخانه بگندد و ضایع شود. 
ناص��ر حیدری پوری، رییس 
روس��تایی  تع��اون  س��ازمان 
اس��تان هرم��زگان، در پاس��خ 
ب��ه ای��ن گفته ها ب��ه »فرصت 
امروز«، می گوید: در نشس��ت 
دکتر نوبخت، وی عدد و مبلغی 
اع��الم نکرد. گفت تا زمانی که 
ب��ازار به تعادل قیمتی برس��د، 
خری��د تضمینی انجام ش��ود. 
دول��ت نیز متعهد ش��د یارانه 
حمل 200 تومانی هر کیلوگرم 

گوجه فرنگی را بپردازد. 

کارخانه های خصوصی زیر 
بار نرفتند

ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
پرس��ش ک��ه چ��را س��ازمان 
تعاون روس��تایی تنها با یکی، 
دو کارخان��ه دولت��ی ق��رارداد 
خرید بس��ته و از کارخانه های 
بخش خصوصی کمک نگرفته، 
اظهار می کند: هیچ کارخانه ای 
حاضر نشد گوجه 300 تومانی 
بخ��رد و زیر ب��ار این خریدها 
نرفتند. بر همین اس��اس وزیر 
جه��اد کش��اورزی دو کارخانه 
آیدای اصفهان و دش��ت نشاط 
مرودش��ت )ش��یراز( را مکلف 
کردند که خرید انجام دهند. 

رئوف��ی، نای��ب رییس نظام 
صنف��ی کش��اورزی هرمزگان 
ام��ا در پاس��خ ب��ه ای��ن گفته 
حیدری پوری، تصریح می کند: 
اگ��ر چنین اس��ت که ایش��ان 
می گوی��د و کارخانه ها زیر بار 

خرید نرفتند چرا به وزارتخانه و 
مسئوالن مربوط اعالم نکردند؟ 
چرا از تشکل های مربوط که با 
کم��ک نماینده میناب، چنین 
هماهنگ��ی را انج��ام دادن��د، 
اس��تمداد نگرفتند؟ آیا اسناد 
و مدارک��ی مبن��ی ب��ر مذاکره 
ب��ا کارخانه های��ی ک��ه حاضر 
به خرید نش��دند، ب��رای ارائه 
دارن��د؟ اینها مس��ائلی اس��ت 
که مس��ئوالن س��ازمان تعاون 
روس��تایی باید پاسخگو باشند 
و ب��ه کش��اورزانی ک��ه حاصل 
دسترنج ش��ان ب��ه ب��اد رفت، 

جواب دهند. 

بخش خصوصی را دور زدند
علوی، ریی��س نظام صنفی 
کشاورزی نیز در تایید سخنان 
رئوف��ی می گوی��د: از جایی که 
صن��وف و تش��کل ها در ام��ور 
مال��ی وارد نمی ش��وند، مبلغ 
اختصاص داده ش��ده از سوی 
س��ازمان مدیریت به حس��اب 
س��ازمان تعاون روستایی برای 
خرید تضمین��ی گوجه فرنگی 
باغداران هرمزگانی، واریز شد. 
از آن پس مس��ئوالن سازمان 
ما )نظام صنفی کش��اورزی( را 
کنار زدند و خودشان مدیریت 
کردند. ما نیز برای حفظ منافع 
کشاورزان مخالفتی نکردیم اما 
مدیریت نادرست آنها اکنون به 
مشکالت کشاورزان هرمزگانی 
افزوده است. وی ادامه می دهد: 
در حال��ی که ظرفیت کارخانه 
رب آی��دای اصفه��ان ب��ه 40 
کامیون می رس��د، آقایان 400 
کامی��ون ب��ار گوجه فرنگی به 
ای��ن کارخان��ه فرس��تادند و 
کامیونداران را نیز س��رگردان 
کردند. مسائل زیست محیطی 
و مش��کالت دیگ��ری نی��ز در 

منطقه به وجود آوردند. 
این مس��ائل باعث شد تا کار 
خری��د ب��ه مدت 15 تا 20 روز 
متوق��ف ش��ود و در اوج زمان 
برداش��ت، بازهم گوجه ها روی 
دست کشاورزان ماند. البته در 
این میان عده ای هم سودهای 
18 میلیون��ی از ه��ر کامی��ون 
گوجه فرنگ��ی بردن��د و بازهم 
کش��اورزان متضرر ش��دند اما 
هن��وز بابت خرید تضمینی نیز 

پولی دریافت نکرده اند. 

لهشدنگوجهفرنگیجنوبالبهالیکشمکشها
سازمان تعاونی روستایی نتوانست 15میلیاردتومان یارانه را به خوبی مدیریت کند
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مواد غذایی ناسالم، ساالنه 2میلیون 
نفر را می کشد

گف��ت:  ک��ودکان  تخصص خ��ون  ف��وق  ی��ک 
مواد غذایی نا س��الم باعث مرگ 2 میلیون نفر در 
س��ال می ش��ود که عمده این تع��داد را کودکان 

تش��کیل می دهند. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری وزارت بهداش��ت دکتر 
اعظم الس��ادات هاش��می اف��زود: مواد غذایی حاوی 
باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها هس��تند و مواد 
شیمیایی عامل بروز بیش از 200 بیماری از اسهال 

گرفته تا سرطانند. 
وی افزود: متاس��فانه تهدیدات جدید برای ایمنی 
مواد غذای��ی به ط��ور م��داوم در حال ظه��ور و بروز 

هستند. 
وی ایمن��ی غذای��ی را یک مس��ئولیت مش��ترک 
دانست و گفت: از کشاورزان و تولید کنندگان گرفته 
تا فروشندگان و مصرف کنندگان در این امر مسئول 

هستند. 
دکت��ر هاش��می در ادام��ه افزود: هفته س��المت 
فرصتی اس��ت تا به مس��ئوالن دولتی، کش��اورزی، 
متخصص��ان  توزیع کنن��دگان،  تولید کنن��دگان، 
بهداشت و س��المت و همچنین مصرف کنندگان در 
مورد اهمیت ایمن��ی مواد غذایی و هر چیزی که در 
احس��اس امنی��ت و اعتماد به غذای داخل بش��قاب 

نقش دارد، هشدار داده شود. 
وی در ادام��ه تاکید کرد: یکی از مهم ترین عوامل 
تاثیرگذار بر س��المت مواد غذایی نوع آفت کش های 
مورد استفاده در صنعت کشاورزی است که می تواند 

سرطان زا نیز باشد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 
واردات شکر منتفی شد

مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولت��ی گفت: ابتدا 
قرار بود وزارت جهاد کش��اورزی با تصفیه شکر خام 
در کارخانجات تصفیه ش��کر و ص��ادرات دوباره این 
محصول موافق کند اما حدود ش��ش ماه اس��ت که 
هیچ صحبتی با طرف  های خارجی برای واردات شکر 

انجام نشده است. 
عل��ی قنبری در گفت وگو با  »نس��یم« در واکنش 
به اظهارنظر اخیر عباس کش��اورز معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی درخصوص منتفی ش��دن واردات شکر 
اظه��ار کرد: ابت��دا قرار بود وزارت جهاد کش��اورزی 
ب��رای واردات دوباره ای��ن محص��ول موافقت کند، 
به همین دلیل با واردات ش��کر خ��ام به طور موقت 

موافقت شده بود. 
وی اف��زود: قرار بود این واردات از اردیبهش��ت 
ماه امسال آغاز شود اما بعد از بررسی های صورت 
گرفت��ه و اثبات اش��باع ب��ودن بازار از ش��کرهای 
وارداتی س��ال گذشته و مازاد تولید داخل تصمیم 
گرفت��ه ش��د که واردات ش��کر، موقت��ا و تا اطالع 

ثانوی منتفی شود. 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی اع��الم کرد: حدود 
ش��ش ماه اس��ت که هی��چ صحبتی ب��ا طرف های 
خارجی برای واردات ش��کر انجام نشده و شکر هایی 
که طی مدت اخیر وارد کش��ور ش��ده اند مربوط به 

ثبت سفارش های قبلی هستند. 
گفتنی اس��ت عباس کشاورز، دیگر معاون محمود 
حجتی در وزارت جهاد کش��اورزی چهارشنبه هفته 
گذش��ته با رد آزاد ش��دن موقت واردات ش��کر خام 
اعالم کرده بود واردات ش��کر چ��ه به صورت موقت 
و چه به صورت دائمی ممنوع اس��ت و اخبار منتشر 
شده درخصوص آزاد شدن واردات شکر خام صحت 

ندارد. 

امید مرغداران به رونق در ماه رمضان
ریی��س اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت: مرغ در 
عمده فروشی ها کیلویی 5 هزارتومان عرضه می شود 
و م��رغ زنده با قیم��ت 3۷00 ت��ا 3800 تومان به 

فروش می رسد. 
محمد یوس��فی در گفت وگو با »نسیم« بیان کرد: 
وضعیت مرغ بس��یار نامطلوب اس��ت و اگر این روند 
ادامه داش��ته باش��د بدون ش��ک مرغ��داران زیادی 

ورشکست شده و از دایره تولید خارج می شوند. 
وی خاطرنش��ان کرد: قیمت مرغ نسبت به هفته 
گذش��ته باز هم کاهش داش��ته، به طوری که امروز 
م��رغ زنده ب��ا قیم��ت 3۷00 ت��ا 3800 تومان، در 
عمده فروشی ها 5 هزار تا 5200 تومان و در میادین 
می��وه و ترب��ار نیز با قیم��ت 5420 توم��ان عرضه 

می شود.
رییس اتحادیه مرغداران گوش��تی بیان داشت: 
معاون��ت تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی 
در راس��تای بهب��ود وضعی��ت بازار م��رغ تالش 
زیادی می کنند اما متاس��فانه م��ازاد تولید مانع 
از ای��ن می ش��ود ک��ه آنها نی��ز بتوانن��د اقدامی 

اساس��ی انجام دهند.
وی در پای��ان گف��ت: بعید می دانم ت��ا ماه رمضان 
اتف��اق خاصی ص��ورت گیرد و قیمت ه��ا به واقعیت 
نزدیک ش��ود، بنابراین باید تا ماه رمضان که مصرف 

مردم باال می رود، منتظر ماند. 

اعتماد مردم را به دست آوریم
آیا بحران آب داریم یا بحران 

مدیریت آب!؟ 

 چند روز پیش یکی از کارشناس��ان آب کشورمان 
مهمان من بود. از موقعیت آب های کش��ور می گفت. 
از وضعیت سدها. از سد های احداث شده و در دست 
احداث. کمتر با مقوله فاضالب آشنا بود. بیشتر از آب 
می دانس��ت. در بین گفت وگو از بحران آب گفت و از 
کمبود آب در سطح کشور. چند بار خواستم کالمش 
را قطع کنم و از او بپرسم چه میزان اطالعات دارد که 
درب��اره بحران آب صحبت می کند. گفتم این موضوع 
به درازا خواهد کشید و راه به جایی نخواهیم برد. چرا 
که از س��ال 1343 حداقل می دانیم در تهران بحران 

آب داریم. 
بد نیس��ت بار دیگر ی��ادآوری کنیم که تهران هیچ 
منبع آب سطحی ندارد و در قدیم مردم از آب چاه ها 
و قنات ها اس��تفاده می کردند تا اینکه برای نخستین 
مرتب��ه خط لوله آب بیلقان– تهران را از س��وی کرج 
ایج��اد کردیم و حق آبی که امیرکبیر برای تهران در 
نظر گرفته بود، به تهران منتقل کردیم. آن روزها شهر 
کرج حدود 40 هزارنفر جمعیت داشت و تهران کمتر 
از یک میلیون نفر. همان زمان مس��ئوالن احس��اس 
کردند که اگر جمعیت شهر تهران افزایش یابد، بحران 
آب خود را بیشتر نش��ان می دهد. در حقیقت کشور 
پهناور ما که 1648000 کیلومترمربع وس��عت دارد 
بیش از س��ه چهارم درصد آن خشک است و امکانات 
س��کونت و زندگی در آن وجود ندارد و باید بررس��ی 
کنی��م ب��رای 1/3 تا 1/4 این س��رزمین چه امکاناتی 

می توانیم ایجاد کنیم )دروغ به مردم نگوییم(
سال های سال است مردم جنوب کشور و بسیاری 
از مناطق دیگر با مشکل کمبود آب زندگی می کنند 
و بس��یاری از بیماری های این مردم ناشی از کمبود 
آب اس��ت. ولی زمانی می گویی��م و عنوان می کنیم 
بحران آب داریم که تهران با مشکل روبه رو می شود 
و ش��اید یکی دو ش��هر بزرگ دیگر. ته��ران دیروز، 
امروز بی��ش از 10 میلیون نفر جمعیت دارد و کرج 
دیروز، امروز دومین ش��هر پر جمعیت کشور است و 
نبای��د از ورامین و قرچ��ک و رودهن و بومهن غافل 
ش��ویم که این جمعیت را تا 15 میلیون نفر افزایش 
می دهد. محدوده ای که از یک س��و تا قزوین اس��ت 
و از س��وی دیگر تا قم پیش��روی کرده و از س��مت 
ش��رق از یک طرف به سمنان وصل شده و از سمت 
دیگ��ر تا محدوده آبعلی و فیروزکوه پیش��روی کرده 
اس��ت. یادمان باش��د حوضه آبریز ته��ران از جنوب 
ب��ه گلپایگان، از غ��رب تا نزدیکی زنجان، از ش��رق 
تا دامغان و ش��اهرود و از ش��مال کوه ه��ای البرز تا 
فیروزک��وه امتداد دارد ولی ش��هر ته��ران رودخانه 
پرآب ندارد. س��وال اینجاست که چرا یک نفر حاضر 
اس��ت تمام مش��کالت تهران و اطراف آن را به جان 
خریداری کند و از ش��هر و دیار خود مهاجرت کرده 
و با بس��یاری از گرفتاری ها در اطراف تهران س��اکن 
شود. موضوعی که س��ال های سال و هزاران مقاله و 

تحقیق و میزگرد برای آن گفته و نوشته ایم. 
به راس��تی چرا تحقیق و پژوه��ش و نتایج آن برای 
ما بس��یار کم اهمیت اس��ت. چرا سال های سال است 
که می گوییم و می نویس��یم در شهر هایی که آب کم 
اس��ت نباید از گیاهانی مانن��د چمن و چنارکه نیاز به 
آب بیشتر دارند، استفاده کرد. واقعا این یک جمله چه 
میزان در مسئوالن ما در طول سال های گذشته تأثیر 
داشته است که فقط یاد گرفته ایم مردم را بترسانیم که 

اگر صرفه جویی نکنند انشعاب تان را قطع می کنیم. 
اینقدر مردم را از قطع آب نترس��انیم. کمی فکر و 
برنامه ریزی کنیم. چرا در شهری که آب ندارد انگیزه 
ب��رای مهاجرت ایجاد کرده و آنقدر امکانات رفاهی و 
اجتماعی و اقتصادی ایجاد می کنیم که هر انس��انی 
را وسوس��ه کنیم تا خانه و کاش��انه و روستای خود 
را رها کرده و برای آس��ایش بیش��تر و دسترسی به 
امکانات بهتر تمام هس��تی خ��ود را فراموش  کند و 
مهاج��رت به تهران را به هر کار دیگری ترجیح  دهد. 
بیمارس��تان خوب و پارک خوب در تهران و س��ینما 
 در تهران اس��ت، س��فارتخانه در تهران و مجلس در 
تهران اس��ت. دولت و دیوان عدال��ت اداری و دادگاه 
در تهران اس��ت. وزارتخانه در تهران و از همه مهم تر 
هر چه دانش��گاه اس��ت در تهران است، به راستی در 
کدام کش��ور تمام امکانات را در ی��ک منطقه ایجاد 
می کنن��د و به مردم فش��ار می آورند. هم��ه را یکجا 
جمع می کنیم س��پس می گوییم چرا ترافیک داریم؟ 
چرا هوای آل��وده داریم؟ چ��را آب نداریم؟ چرا برق 
نداریم؟ چرا محیط زیس��ت را خ��راب کرده ایم؟ چرا 
نیمی از دانش��جویان کش��ور در تهران هستند؟ چرا 
شهرس��تانی ها به تهران مهاجرت می کنند؟ کارخانه 
در تهران داریم ایران خودرو، س��ایپا در تهران داریم. 
ورزشگاه آزادی در تهران داریم. مسابقات جهانی در 
تهران داریم آنچه واضح و مبرهن اس��ت کمبود آب، 
ب��رق، دود گازوئی��ل، بنزین و همه را باید مش��اهده 

کنیم. 
اتف��اق عجیبی نیس��ت هم��ه را ایج��اد کرده ایم. 
برج ه��ای بلند س��اخته ایم. برج می��الد را در تهران 
ایج��اد کرده ایم. بلند مرتبه س��ازی را هر روز ترویج 
می دهی��م تا ارتف��اع 2600 کوه های ش��مال تهران 
ساخت و س��از غیر مجاز کرده ایم. بهترین و گران ترین 
آپارتمان ها را ساخته ایم هرچه خودروی گران قیمت 
اس��ت در تهران برای دور زدن خریداری کرده ایم و 
آنگاه می گوییم حق ندارید وارد طرح ترافیک شوید. 
در مصرف آب و برق صرفه جویی کنید. بهتر اس��ت 

تردد نکنید. 
کمی عاقالنه تر فکر کنیم. اعتماد مردم را خدشه دار 
نکنیم. به مردم دروغ نگوییم. س��ال 1380 نزدیک به 
110 میلیون مترمکعب حجم آب های س��طحی برای 
تهران انتقال داده شده، امروز نزدیک به 500 میلیون 
مترمکعب در سدهای اطراف تهران داریم ولی بحران 
تغییر نکرده است. آیا گناه این روز ها و این سال هایی 
را ک��ه بدون برنام��ه حرکت کرد ایم، باید به حس��اب 
مردم بنویسیم یا یکبار هم که شده از خودمان سوال 

کنیمچه می کنیم؟  

یادداشت خبـــر

خسرو رفیعی

ریی��س انس��ت�یتو تحقیق���ات 
تغذیه ای و صنایع غذایی کش��ور با 
بیان اینکه یکی از مشکالت بخش 
کشاورزی، عدم دسترسی به سموم 
اس��تاندارد است، افزود: دسترسی 
کش��اورزان به سموم استاندارد به 
دلیل باال بودن قیمت آن کم است، 
بنابراین آنها ترغیب می ش��وند که 
ترکیبی از سموم را استفاده کنند و 
ترکیب سموم، مشابه ترکیب دیگر 

آالینده ها است. 
 دکت��ر مجید حاجی فرجی، در 
گفت وگ��و با پای��گاه خبری وزارت 
بهداش��ت ب��ه کش��اورزان توصیه 
کرد از س��موم به ص��ورت ترکیبی 
اس��تفاده نکنند، چرا که عالوه بر 
اینک��ه به ماندگاری و پایداری این 
س��موم آسیب می رس��د، می تواند 
عاملی ب��رای افزای��ش ماندگاری 
س��موم روی محصوالت کشاورزی 
و آسیب رس��اندن به سالمت مردم 

باشد. 
وی با اش��اره به ش��عار امس��ال 
هفته س��المت ک��ه »ایمنی غذا« 
نام گذاری شده است، گفت: ایمنی 
غذا یکی از ارکان امنیت غذایی و 
زیرمجموعه امنیت تغذیه اس��ت و 
وقتی س��خن از دسترسی مردم به 
یک غذای سالم و پایدار با کفایت 
تغذی��ه ای به میان می آید، موضوع 
امنیت غذایی به عنوان دسترس��ی 
اقتص��ادی و فیزیکی به یک غذای 

سالم و ایمن مطرح است. 
حاج��ی فرج��ی با بی��ان اینکه 
به طورکلی امنیت غذایی از مزرعه 
ش��روع و به س��فره ختم می شود، 
گف��ت: در بخش تولید، دانه یا بذر 

باید سالم باشد. 
وی با ی��ادآوری اینکه کودهای 
ش��یمیایی نی��ز می تواند اثر منفی 
در غذا داش��ته باشد، افزود: امروزه 
ترجیح بر این است که از کودهای 

ارگانی��ک ب��ه می��زان مش��خص 
استفاده شود. 

تحقیق��ات  انس��تیتو  ریی��س 
تغذیه ای و صنایع غذایی، استفاده 
از س��موم دف��ع آف��ات در بخ��ش 
کش��اورزی را یک��ی از معض��الت 
اصل��ی عن��وان ک��رد و گفت: این 
سموم برای نگهداری از محصوالت 
اس��تفاده می ش��ود و اگر در تولید، 
میزان استفاده و طریقه مصرف آن 
استانداردها رعایت نشود، سالمت 

مردم به مخاطره می افتد. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه باقی مانده 
س��موم روی میوه ه��ا می توان��د 
خطرآفری��ن باش��د، گفت: این در 
حالی اس��ت که در سطح جهان و 
ایران به مردم توصیه می ش��ود که 
از میوه و سبزیجات در هرم غذایی 
اس��تفاده کنن��د اما ای��ن توصیه، 
می توان��د مانند یک شمش��یر دو 
لبه عمل کند و باعث می ش��ود در 
توصیه کردن به مصرف آن به مردم 
مردد باشیم، چرا که نمی دانیم آیا 
استانداردهای الزم در سم پاشی ها 

رعایت شده است؟ 
وی با بیان اینکه دسترس��ی به 
سموم اس��تاندارد کم و آموزش ها 
در این زمینه برای کشاورزان کافی 

نیس��ت، اظهار کرد: باید شرایط را 
برای آموزش مس��تمر کش��اورزان 
در چگونگی مصرف س��موم فراهم 
کنی��م، همچنین ابزار کافی جهت 
سم پاشی در اختیار آنها قرار دهیم 
برای اینکه باید میزان توزیع س��م 
روی سطوح باغ ها، میوه ها و نواحی 

کشت استاندارد باشد. 
تحقیق��ات  انس��تیتو  ریی��س 
تغذی��ه ای و صنایع غذایی کش��ور 
تصری��ح ک��رد: یکی از دغدغه های 
بهداشتی کشور سالم و ایمن بودن 
میوه ها و س��بزیجات مصرفی است 
که در این راس��تا شورای سالمت 
و امنیت غذایی از حدود سه سال 
پیش در وزارت بهداشت با حضور 
مسئوالن وزارت بهداشت و تمامی 
دس��ت اندرکاران و س��ازمان های 
از  ب��ا ح��وزه س��المت  مرتب��ط 
جمله جهاد کش��اورزی، س��ازمان 
دفع آفات، س��ازمان دامپزش��کی، 
س��ازمان استاندارد، سازمان غذا و 
دارو و مراجع دانش��گاهی از جمله 
انس��تیتو تحقیق��ات تغذیه و دیگر 
دس��تگاه ها و ارگان های مرتبط با 
بهداشت و سالمت جامعه تشکیل 

شده است. 
فرج��ی با تاکید بر اینکه دغدغه 

ش��ورای عال��ی س��المت و امنیت 
غذای��ی، ایمن��ی و س��المت غ��ذا 
است، تصریح کرد: نمی توان گفت 
در حال حاضر این مشکالت به طور 

کامل برطرف شده است. 
رف��ع این مش��کالت ب��ه همت 
همگانی بین ارگان های مس��ئول 
نی��از دارد ک��ه عالوه بر تس��هیل 
دسترسی به این سموم و کودهای 
اس��تاندارد ب��ا قیم��ت مناس��ب، 
آموزش کافی و تجهیزات الزم نیز 

در اختیار کشاورزان قرار دهند. 
وی افزود: البته این اقدام زمان بر 
و هزینه ب��ر اس��ت و در این زمینه 
ب��ا تخصیص وام های مناس��ب و با 
کمک دولت می توان مش��کالت را 

برطرف کرد. 
 

صنایع غذایی زیر ذره بین
رییس انستیتو تحقیقات تغذیه 
و صنای��ع غذایی کش��ور در بخش 
دیگری از سخنان خود اظهار کرد: 
زمان��ی که اطمینان و کنترل روی 
صنایع غذای��ی زیاد ش��ود، دغدغه 
صاحب��ان صنایع غذای��ی نیز برای 
تولی��د محصوالت غذایی س��الم تر 

بیشتر می شود. 
اگ��ر  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 

در محص��والت آالینده ه��ا، مواد 
افزودن��ی و مواد اضافی از میزان 
اس��تاندارد بیشتر شود، می تواند 
در کوتاه م��دت مس��مومیت و در 
بلند مدت در بدن حالت س��میت 
پی��دا کند. حاجی فرجی با تاکید 
ب��ر کفای��ت تغذی��ه در تولیدات 
صنعتی بیان داش��ت: در صنعت، 
کنت��رل و اندازه گی��ری، همواره 
راحت تر از بحث کفایت تغذیه ای 

است. 
وی یادآور ش��د: در حال حاضر، 
گاهی توجه به مواد غذایی بی ارزش 
مانند اس��نک ها، برخ��ی تنقالت، 
بیسکویت و چیپس در کودکان و 
نوجوان جزو س��بک الگوی مصرف 
مردم قرار گرفته و به عنوان عادت 
درآم��ده که این موضوع خطرناک 

است. 
حاجی فرجی خاطرنش��ان کرد: 
ممکن است یک ماده غذایی واقعا 
ایمن و سالم باشد و در همان لحظه 
مش��کلی در فرد ایجاد نکند اما در 
طول زمان و به خاطر نوع مصرف، 
باعث ب��روز بیماری های غیر واگیر 
مانند چاقی، افزایش وزن، دیابت، 
بیماری های کبدی و قلبی عروقی 
که وابسته به نوع مصرف و الگوی 
مصرف غذایی هس��تند، در سطح 

جامعه می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه توجه 
وی��ژه ای از س��وی س��ازمان های 
نظارت��ی و وزارت بهداش��ت در 
ح��وزه مص��رف روغ��ن و میزان 
اس��یدهای چرب ترانس و اشباع 
وجود دارد، اضافه کرد: در همین 
زمین��ه تغییر الگوی مصرف مردم 
از روغ��ن جامد ب��ه نیمه جامد و 
س��پس تا پایان سال جاری، قطع 
روغ��ن جام��د خان��وار و تولید و 
مص��رف روغن مای��ع مورد تاکید 

است. 

توصیه به کشاورزان برای پرهیز از سموم ترکیبی

مولود غالمی



حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی در همایش 
سراس��ری فرمانده��ان و مدی��ران نی��روی انتظام��ی 
جمهوری اس��المی ایران در بخش��ی از سخنرانی خود 
اظهار کرد: نخس��تین عامل ناامنی، فقر و بیکاری است 
و نه��ی از منکری که ما می گوییم همین هاس��ت. منکر 
اصلی در جامعه فقر، بیکاری و فساد است و اینها را باید 
از بی��ن ببریم. ما در حال حاضر به چند تا فرع اس��الم 
چس��بیده ایم و فکر می کنیم که هم��ه منکر و معروف 

آنهاست. 
رییس جمهور با اشاره به ضرورت شناسایی ریشه های 
ناامن��ی در جامعه تاکی��د کرد: ایجاد امنیت در س��ایه 
همدل��ی، هماهنگی و همکاری بی��ن دولت و نیروهای 
مس��لح و اطالعاتی امکان پذیر است. حکومت اسالمی، 
یعن��ی حکومت و حاکمیت قان��ون و امام خمینی )ره( 
ده ها بار در سخنرانی های خود بر این مسئله تاکید کرد 
که همه مردم ایران در برابر قانون مس��اوی هس��تند و 

قانون باید به دقت اجرا شود. 
رییس جمهوری با اشاره به اینکه خوشبختانه در نظام 
اس��المی ما ش��رع و قانون بر یکدیگر منطبق هستند، 
ادامه داد: پلیس موظف به اجرای اس��الم نیس��ت بلکه 
وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر  از این باشد، 
در مخمص��ه فکری ق��رار گرفته و م��ردم را نیز گرفتار 
خواهیم ساخت. پلیس جایی می تواند وارد شود که اوال 
مصوبه قانونی وجود داشته باش��د، ثانیا قانون روشن و 

شفاف ابالغ شده باشد. 
وی با اشاره به تفاوت میان اقتدار و زور، گفت: نیروی 
انتظام��ی نخس��تین جمعی در نظام اس��ت که با مردم 
س��ر و کار دارد و مظهر اقتدار مس��لحانه اس��ت. اقتدار 
یعنی قدرت مش��روع و مقبول و ه��ر جایی که نیروی 
انتظامی اعمال قدرت می کند و این اعمال قدرت دارای 
مشروعیت و مقبولیت است، به زبان و دل مورد تحسین 

مردم واقع می شود. 
رییس جمهور ب��ا تاکید بر ضرورت آموزش الزم برای 
برخورد با مردم توام با دقت و حس��ن خلق، گفت: همه 
مس��ئوالن و کارگزاران نظام باید یادش��ان باشد و برای 
خود تکرار کنند که صاحب این کش��ور مردم هس��تند 
و همه باید نوکر مردم باش��یم، زیرا هیچ س��متی باالتر 
از نوک��ری ملت از زن و مرد و کوچک و بزرگ نیس��ت. 
افتخار پلیس این است که خادم مردم در امنیت است، 
فضا را امن نگه می دارد تا مردم راحت تر زندگی کنند و 
بسیار مهم است که با مردم چگونه برخورد کنیم. حتی 
در برخورد با مجرم باید حواس مان باش��د که برخورد با 
جرم اولوی��ت دارد. معیار پلیس باید قانون باش��د، اگر 

کس��ی قانون را شکست، شما معترض خواهید شد، اما 
در برخورد با مردم اخالق حس��نه، روی خوش، تواضع 
و ادب جزو وظایف همه ماس��ت، مخصوصا نس��بت به 

جوانان و بانوان، این وظیفه سنگین تر است. 
وی با اش��اره به دس��تور حضرت علی )ع( به یکی از 
فرماندهان خود درخصوص ن��وع برخورد با زنان گفت: 
زن��ان با مردان متفاوت هس��تند و نوجوان��ان و جوانان 
هنوز تجربه کامل زندگی را کسب نکرده اند و برخورد با 
آنها باید متفاوت باشد، اگرچه قانون برای همه مساوی 
اس��ت. روحانی با تاکید بر تفکیک تهدیدات حقیقی از 
تهدیدات فرضی و خیالی ادامه داد: هفته ای نیس��ت که 
گزارش��ی از ی��ک تهدید اقتص��ادی و اجتماعی و حتی 
امنیتی ارائه نش��ود، اما وقتی درباره جزییات آن سوال 
می ش��ود، می بینیم تحلیل درس��تی وجود ندارد و الزم 
نیست وارد عمل ش��ویم. اما تهدید فرضی ممکن است 
تهدید واقعی درس��ت کند، زی��را عکس العمل در برابر 
تهدید خیالی، به تهدید واقعی مبدل می ش��ود و پلیس 

باید به این مسئله مهم توجه کند. 
رییس جمه��ور ب��ا تاکی��د بر شناس��ایی ریش��ه های 
آس��یب ها و مشکالت اجتماعی و انجام تحقیقات خوب 
از سوی ناجا، گفت: این تحقیقات بسیار ارزشمند است 
تا ریشه امور را شناس��ایی کنیم و با حضور و همکاری 
همه قوا و دس��تگاه ها و هدایت های رهبر معظم انقالب 

نسبت به رفع آن تالش کنیم. 
او با اش��اره به ض��رورت مدیریت فض��ای فرهنگی 
جامعه به تفاوت وس��ایل ارتباط جمعی و دسترسی ها 
نس��بت به این وسایل در سال های اخیر اشاره کرد و 
گفت: ایجاد امنیت برای انسان که موجود پیچیده ای 
اقتص��ادی،  حوزه ه��ای  در  مختلف��ی  ابع��اد  اس��ت 
اجتماع��ی، فرهنگی و حت��ی محیط زیس��تی دارد و 
ام��روز امنی��ت بخش نرم اف��زاری بیش��تر و مهم تر از 
ایجاد امنیت در س��خت افزار است. پلیس می تواند به 
دولت نس��بت به افزایش یا سرعت برخی آسیب های 
اجتماعی گزارش، هش��دار و راهکار دهد تا مجموعه 
نظ��ام با کمک هم نس��بت ب��ه حل آن اق��دام کنند.  
دکت��ر روحانی با تاکید ب��ر اولویت بندی و برخورد با 
قانون ش��کنان و متخلفان گفت: مردم گاهی از اینکه 
چرا اولویت ها در برخورد با جرم ها رعایت نمی شوند، 
عصبانی می ش��وند. باید با هماهنگی در کنار هم کار 
کنی��م و اولویت ه��ا را در جامعه مدنظ��ر قرار دهیم. 
منکر اصلی و ریش��ه فس��اد در جامعه فق��ر، بیکاری، 
فس��اد و ریا اس��ت و مواد مخ��در و عدم اس��تحکام 

خانواده، اولویت های آس��یب اجتماعی ماس��ت. 

رییس جمهور در ابتدای این جلسه، دیدار با سربازان 
مدافع امنیت کش��ور را افتخارآفری��ن توصیف کرد و با 
اش��اره به اهمیت نعمت امنیت و سالمت، گفت: دولت 
یازده��م در کنار هم��ه برنامه هایی که ب��ر دوش خود 
داشته و متعهد به اجرای آنها بوده، اهمیت ویژه ای برای 
مسئله امنیت در کنار موضوع سالمت، قائل بوده است. 
وی با بیان اینکه با وجود همه مش��کالت مالی دولت 
در س��ال های گذشته صد درصد بودجه نیروهای مسلح 
و نیروی انتظامی را اختصاص داده اس��ت، گفت: برخی 
ب��ه دولت ای��راد می گیرند و می گویند ب��ه تعبیری این 
دولت قرار بود دولتی پلیس��ی نباش��د و قرار بود فضای 
امنیتی جمع ش��ود، پس چرا بودجه نی��روی انتظامی 
افزای��ش می یابد. اما باید توجه کرد که جامعه پلیس��ی 
ب��ا جامعه دارای پلیس خوب و امنیت جامعه با امنیتی 
کردن جامعه دو مقوله متفاوت اس��ت. ما در جامعه نیاز 

به امنیت داریم و باید برای آن هزینه کنیم. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه موفق ترین نی��رو، موثرترین و 
ک��م هزینه ترین نیرو اس��ت به ادامه ش��رایط تحریم و 
کاهش قیمت نفت به بیش از نصف اش��اره کرد و  گفت: 
تخصیص کامل بودجه نیروهای مسلح درحالی رخ داده 
است که کشورهای همسایه که برخی بسیار پولدار هم 
هستند و خودشان در طراحی توطئه کاهش نفت دست 
داشتند، گرفتار شدند. چاهی را که برای برادر خود حفر 
کردن��د خود در آن گرفتار ش��دند و صدمات اقتصادی 

بسیاری دیدند. 
روحانی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر 
معظ��م انقالب، خواس��تار توجه به همدل��ی و همزبانی 
بیش��تر ش��د و گفت: همدلی میان بخش های مختلف 
ناجا که خانواده بزرگی اس��ت و از قلب ش��هرها تا لب 
مرزها گس��ترده اس��ت اهمیت ویژه ای دارد و همچنین 
همدلی نزدیک ناجا با س��ایر نیروهایی که امنیت برقرار 
می کنند و در مرزها و ش��هرها هنگام ضرورت در کنار 

شما قرار دارند، ضروری است. 
رییس جمهور با اش��اره به اینکه جانش��ین فرماندهی 
معظم کل قوا در نیروی انتظامی، وزیر کش��ور اس��ت و 
حلقه وصل میان دولت و ناجاست، گفت: دولت می داند 
پلیس امروز چه بار سنگینی بر دوش دارد و چه زحمات 
بزرگی را متحمل می شود. دولت حامی و تقویت کننده 
ش��ما خواهد بود و برای ایجاد رون��ق اقتصادی، نیاز به 

کمک و همیاری ناجا دارد. 
در این مراس��م رییس جمهور به خانواده دو ش��هید و 
یک جانباز نیروی انتظام��ی و نیز تعدادی از مدیران و 

فرماندهان ناجا لوح یادبود اهدا کرد. 

رییس جمهور در همایش نیروی انتظامی: 

امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه فرق دارد

عضو ارش��د تی��م مذاکره کننده هس��ته ای گفت: همه 
تحریم های اقتصادی و مالی در روز اجرای توافق باید لغو 
ش��ود و برهمین اس��اس هم توافق صورت گرفته است و 
ت��الش خواهیم ک��رد تا آن را مکتوب کنی��م.  به گزارش 
پرس ت��ی وی،  س��یدعباس عراقچی در پای��ان مذاکرات 
وین از گفت وگوهای س��ازنده با دیپلمات های آمریکایی و 

اروپایی بر سر موضوع تحریم ها خبر داد. 
عراقچی گف�ت: ما بحث بسیار خوبی را به خصوص با 
هیات آمریکایی داش��تیم و از آنها خواس��تیم که موضع 
خ��ود را در مورد تحریم ها روش��ن کنن��د و بگویند که 
در کنگ��ره چ��ه می گذرد.  ب��ه نظر م��ن توضیح هیات 
آمریکای��ی بس��یار مفید بود.  اکنون م��ا کار روی تهیه 

پیش نوی��س برنام��ه جام��ع اقدام مش��ترک را ش��روع 
کرده ایم.  روش��ن اس��ت که در آغاز کار،  ما باید درباره 
چارچوب و ش��کل چنین پیش نویسی صحبت کنیم.  ما 
پیش��رفت هایی داش��ته ایم اما این پیش��رفت کند بوده 
اس��ت.  ما روی س��از و کار حل اختالفات کار می کنیم.  
جزییات درحال بررسی اس��ت.  ما اهمیت زیادی برای 
احتمال نقض تعهدات از س��وی هر دو طرف به خصوص 
ازط��رف مقابل قائل هس��تیم چون طرف مقابل س��ابقه 
خوب��ی در اج��رای تعهداتش ندارد.  ما قطعا این س��از 
و کار را خواهیم داش��ت تا اگ��ر هرگونه نقضی رخ دهد 
بتوانیم به این س��از و کار مراجعه کنیم و مشکل را حل 

کنیم و کار به مختومه ش��دن توافق منجر نش��ود. 

مذاکرات آهسته پیش می رود

  استفان دی میستورا فرستاده ویژه 

س�ازمان ملل به س�وریه در گزارشی 
به ش�ورای امنیت از برنامه خود برای 
آغاز گفت وگوهای جدید با طرف های 
قدرت ه�ای  و  س�وریه  در  درگی�ر 
تأثیرگ�ذار بر بح�ران این کش�ور در 

اوایل ماه مه خبر داد. 
  ش�بکه الجزی�ره مدع�ی ش�د که 

جنگنده های رژیم صهیونیستی جمعه 
ش�ب برخی مواضع نظامی س�وریه و 
حزب  اهلل لبنان را در اطراف دمش�ق 

بمباران کرده اند. 

به نقل از شبکه المیادین،  جنگنده های سعودی حمالت خود را به استان های یمنی 
به ویژه در عدن شدیدتر کرده و همچنین تعز،  مأرب و شهر زبید در الحدیده در 
غرب یمن را هدف قرار دادند از سوی دیگر نیز مقامات آمریکایی اعالم کرده اند که 

واشنگتن هواپیمابر و ناو جنگی خود را از نزدیکی سواحل یمن خارج کرده است

تیتر اخبار

رییس پلی��س مرکز کنترل ترافیک راه ها،  به تش��ریح 
آخری��ن وضعیت راه ه��ای مواصالت��ی کش��ور پرداخت.  
سرهنگ نادر رحمانی، رییس پلیس مرکز کنترل ترافیک 
راه ه��ا  با اش��اره به آخری��ن وضعیت راه ه��ای مواصالتی 
کش��ور،  اظه��ار کرد:  طب��ق  آخرین گزارش��ات دریافتی 
از مرک��ز کنترل ترافیک راه های کش��ور،  در باند جنوبی 
آزادراه ک��رج - قزوین محدوده ترمینال ش��هید کالنتری 
ترافیک نیمه س��نگین گزارش ش��ده و در س��ایر جاده ها 

و معابر کش��ور وضعی��ت ترافیکی ع��ادی و روان گزارش 
ش��ده است.  بر همین اساس در اس��تان  گلستان در اکثر 
 محورها،  خراسان شمالی محور چمن بید،  مازندران محور 
باب��ل - بابلس��ر و اردبیل مح��ور پارس آباد ب��ارش باران 
گزارش شده و در سایر راه ها و محور های مواصالتی کشور 
وضعیت جوی آرام گزارش ش��ده است.  سرهنگ رحمانی 
در پای��ان تصریح کرد:  محور شمش��ک - دیزین تا اطالع 

ثانوی مسدود است. 

وضعیت جاده های کشور

  علیرضا جمش�یدی،  با حکمی از سوی 

وزیر دادگس�تری به س�مت مع�اون وزیر 
دادگس�تری و ریی�س جدی�د س�ازمان 

تعزیرات حکومتی منصوب شد. 
  به گزارش ایسنا، هاشمی، وزیر بهداشت 
درخصوص طرح ش�ایعات در حوزه سالمت 
گفت:  گاهی یکی از مسئوالن نیز مصاحبه ای 
می کند و شایعه ایجاد می شود.  بنابراین یک 
بخش این موضوع به دست مسئوالن است 
و باید با کسانی که مردم را نگران می کنند، 

برخورد شود. 
مع�اون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش گفت: ثبت ن�ام دانش آموزان در 

مقطع ابتدایی از اول خرداد ماه آغاز می شود

تیتر اخبار

سرپرس��ت موزه هنرهای معاصر و مدی��رکل دفتر هنرهای 
تجس��می وزارت ارش��اد به برخی ابهام ها و پرس��ش ها درباره 
هفتمی��ن حضور ای��ران در دوس��االنه ونیز پاس��خ داد.  مجید 
مالنوروزی در گفت وگو با ایس��نا  درباره نقش بنیاد  »فیض نیا« 
به عنوان بخش خصوصی و مارکو منگوتزو  )کیوریتور ایتالیایی 
غرفه ایران( در ونیز  اظهار کرد:  بنیاد فیض نیا قرار بود به صورت 
جداگانه در ونیز حضور داشته باشد،  اما با صحبت هایی که با هم 
داشتیم،  تصمیم گرفتیم این کار را با هم انجام بدهیم.  قرار شد 
این حضور به نام جمهوری اس��المی باشد و  پولش را هم خود 
فیض نیا بدهد. آقای فیض نیا دکترای کیوریتوری دارد و کارش 
همین است. مارکو منگوتزو هم استادی است که بیش از 20جلد 
کتاب و مقاله در زمینه هنرهای معاصر چاپ کرده است.  او در 

مدت 10 س��ال گذش��ته دوبار به ایران دعوت شده و سخنرانی 
کرده است.  او ادامه داد:  فیض نیا با پول خودش می خواست یک 
نمایشگاه در ونیز بگذارد،  ما هم گفتیم یک فضای 400متری به 
ما بدهید تا چهار هنرمند را از طرف دولت ایران به ونیز ببریم.  
بخش خصوصی اگر بخواهد نفع اقتصادی ببرد،  می رود  آرت فر 
برگ��زار می کن��د و آثار هنرمندان را می فروش��د.  فیض نیا یک 
بنیاد هنری نیست که نگارخانه داشته باشد و بخواهد یکسری 
هنرمن��د خاص را انتخ��اب کند،  بلکه یک بنی��اد غیرانتفاعی 
است که به کارهای فرهنگی کمک می کند.  این بنیاد در کنار 
کارهای اقتصادی،  فعالیت فرهنگی هم دارد.  س��ال قبل هم با 
همکاری این بنیاد اثر  »پومودورو« - هنرمند ایتالیایی - را که 
زیر باران های اسیدی در تهران آسیب دیده بود،  ترمیم کردیم. 

پاسخ های بخش دولتی به ابهام ها درباره بی ینال ونیز

  عل�ی رهب�ری مدی�ر هنری ارکس�تر 

سمفونیک ملی ایران در نشستی رسانه ای 
با اشاره به ادغام ارکستر سمفونیک تهران 
و ارکس�تر ملی ایران،  تأکی�د کرد:  هدف 
کوچ�ک کردن ارکس�ترهای س�مفونیک 

نیست. 
    نمایش موزیکال  »شکس�پیر عش�ق 

۲۰۰۱« نوش�ته میالد اکبرنژاد و کارگردانی 
عباس اقسامی برای حضور و اجرا در کشور 
اسپانیا،  جمعه ۴ اردیبهشت ماه راهی این 

کشور شد. 
پیکر حسین قندی استاد روزنامه نگاری و پیشکسوت این عرصه،  صبح شنبه 

در جمع شاگردان و دوستان و همکارانش تشییع و به خاک سپرده شد

تیتر اخبار

نماین��ده وزارت ورزش در مذاکره ب��ا کارلوس کی روش و 
فدراسیون فوتبال با قرائت تفاهم نامه سه جانبه،  گفت:  همه 
بای��د همزبان و همدل برای موفقیت تیم ملی گام برداریم و 
هر کسی که توانایی این کار را ندارد برود.  در پایان نشست 
کارل��وس  کی روش با علی کفاش��یان و حس��نی خو نماینده 
وزارت ورزش،  تفاهم نامه مش��ترک قرائت ش��د.  حسنی خو 
این تفاهم نامه را به این شکل در جمع خبرنگاران قرائت کرد. 
1- مقرر ش��د س��رمربی تیم ملی برابر ق��رارداد خود به 
وظایفش عمل کند و برنامه هایش را متناس��ب با شرایط و 
امکانات فدراس��یون فوتبال هماهنگ کند.  2- فدراسیون 
فوتبال موظف ش��د با توجه به ش��رایط موجود،  نسبت به 
فراهم کردن امکانات مورد نیاز اقدام کند.  در این خصوص 

بررسی و تصویب برنامه سرمربی تیم ملی و تأمین اعتبارات 
مورد نیاز جزو اولویت های فدراسیون است.  حسنی خو در 
این خصوص تأکید کرد:  همه باید همزبان و همدل کار را 
دنبال کنند.  همه باید برای موفقیت تیم ملی قدم بردارند 
و هر کسی توانایی ندارد می تواند خودش برود.  ۳ - وزارت 
ورزش و جوانان در راس��تای موفقیت تیم ملی و برای حل 
مشکالت متعهد اس��ت حداکثر حمایت مادی و معنوی را 
از تیم ملی داش��ته باشد.  حسنی خو همچنین تأکید کرد:  
م��ا باید همدل و همزبان تالش کنیم ت��ا تیم ملی به جام 
جهانی روس��یه صعود کند.  همان طور که علی کفاش��یان 
ه��م گفت برنامه ریزی ما بای��د برای صعود به دور دوم جام 

جهانی روسیه باشد. 

متن تفاهم نامه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش برای ماندن کی روش

  مدی�ر تیم های ملی کش�تی فرنگی 

گف�ت:  فیلم قض�اوت یک طرف�ه داور 
مس�ابقه کشتی س�وریان مقابل حریف 
بلغ�اری را ب�ه اتحادیه جهانی کش�تی 

ارسال خواهیم کرد. 
  ه�ادی س�اعی از احتمال هم�کاری با 

فدراس�یون تکوان�دو خب�ر داد و گفت:  
صحبت های�ی با پوالدگر انج�ام داده ام و 
اگر شرایط مهیا شود حتما با فدراسیون 

همکاری می کنم. 

پزش�ک تیم فوتبال زیر ۱۴ س�ال دختران پس از وق�وع زلزله در نپال گفت:  
خوشبختانه وضعیت تمامی بازیکنان وکادر فنی مطلوب بوده و هیچ خطری 

این تیم را تهدید نمی کند

تیتر اخبار
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ورزش

معاون خدمات شهری و محیط زیست 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  ته��ران  ش��هرداری 
گنجای��ش   97 س��ال  ت��ا  بهش��ت زهرا 
دف��ن متوفی��ان را دارد، از وجود 120 
قبرس��تان متروکه و متبرک��ه در تهران 
خبر داد. مجتبی عبداللهی در گفت وگو 
با ایسنا گفت: ما بحثی در این خصوص 
در ش��هرداری داش��تیم و بررس��ی های 
انج��ام  نی��ز  مطالعات��ی  و  کارشناس��ی 
می دهیم که ظرفیتی در قبرس��تان های 
متروک��ه و متبرک��ه برای دف��ن محدود 
و محل��ی برای ه��ر محله ایج��اد کنیم. 
برای انجام این کار از مشاوران سازمان 
بهش��ت زهرا )س( کمک گرفتیم و چند 
جلس��ه نیز برای شناسایی قبرستان های 

قبرس��تان های  ش��امل  ته��ران  قدی��م 
متروک��ه و متبرکه برگزار ش��ده اس��ت. 
البت��ه این موضوع ظرفیت چش��مگیری 

ب��رای م��ا ایج��اد نمی کن��د. 
معاون خدمات ش��هری و محیط زیست 
ش��هرداری تهران از وجود 120 قبرستان 
متروک��ه و متبرکه در ته��ران خبر داد و 
افزود: 60 مورد از این قبرس��تان ها به طور 
کامل از بین رفته و تغییر کاربری داده اند 
ولی ح��دود نیمی از آنها. باق��ی مانده که 
از ای��ن بین تع��دادی قبرس��تان  قدیمی 
و متبرک��ه هس��تند و برنام��ه این  اس��ت 
ک��ه بررس��ی های میدان��ی ب��رای احیای 
آن ص��ورت بگی��رد. پ��س از تکمیل این 
مطالع��ات، ظرفیت خالی قابل اس��تفاده 

در گورس��تان های متروک��ه و برخ��ی از 
امامزاده ها را ب��رای دفن محدود و محلی 

استفاده خواهیم کرد. 
عبدالله��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه در حال 
حاض��ر بهش��ت زهرا )س( ت��ا س��ال 97 
گنجایش دف��ن متوفی��ان را دارد، افزود: 
فضای بهش��ت زه��رای فعلی حدود 800 
هکت��ار اس��ت و روزان��ه از 170 متوف��ی 
پایتخت، 120 نفر از آنها در بهش��ت زهرا 
تدفی��ن می ش��وند.  ب��ه گفت��ه مع��اون 
شهرداری تهران، بهشت زهرا در سال 49 
نخستین دفن را داشته است و تا سال 97 

نیز همچنان گنجایش دارد. 
معاون خدمات ش��هری و محیط زیست 
ش��هرداری تهران درخصوص محل جدید 

گورستان تهران، عنوان کرد: از مکان های 
مختلف��ی دیدن کردی��م و رایزنی هایی را 
ب��رای مکان یابی انجام داده ای��م اما هنوز 

قطعی نشده است. 
او با بی��ان اینکه زمی��ن در نظر گرفته 
شده باید بیش از 500 هکتار باشد گفت: 
از نظ��ر ما برای گورس��تان باید 1000 و 
1200 هکتار مس��احت در نظر بگیریم تا 
برای 50 س��ال آینده با مش��کل ظرفیت 
مواجه نش��ویم. عبداللهی در ادامه گفت: 
خواسته ما این اس��ت که دو یا سه نقطه 
ب��رای گورس��تان مکان یاب��ی کنی��م که 
احتماال جنوب و ش��رق تهران گزینه های 
مناس��بی هس��تند که مورد بررسی قرار 

می گیرند. 

شروط شهرداری برای بهشت زهرای  ۲
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چرا صداوسیما جریمه تبلیغ کرم 
حلزون، چیپس و پفک را نپرداخت؟ 

در می��ان بنده��ای گ��زارش تفری��غ بودج��ه 
س��ال ۹۱، بن��دی به چش��م می خورد که بس��یار 
آشناس��ت؛ جای��ی ک��ه درب��اره »درآم��د حاصل 
از وص��ول جریمه ه��ای س��وء تبلی��غ خدمات و 
اظهار نظ��ر  س��امت«  تهدیدکنن��ده  کااله��ای 
ش��ده و تبلیغات صدا و س��یما را تداعی می کند؛ 
آن  از  ک��ه  مش��هوری  تخلف��ات  باوج��ود  ام��ا 
 ص��ورت گرفت��ه و می گی��رد، هیچ گون��ه وصولی 

 نداشته است. 
در ش��رایطی ک��ه قانونگ��ذار برای پیش��گیری 
خطرس��از  عوام��ل  و  بیماری ه��ا  ب��ا  مقابل��ه  و 
و  اقتص��ادی  هزین��ه  بیش��ترین  س��امتی- که 
اجتماعی را دارند -در فصل س��امت قانون برنامه 
 پنج  س��اله پنجم توس��عه جمهوری اسامی ایران 
)۱۳۹۴-۱۳۹۰(   پیش بینی هایی کرده  و سازوکاری 
تعیی��ن و اباغ کرده و حت��ی جرایم مرتبط با آن 
را تدارک دیده، گزارش تفریغ بودجه س��ال ۹۱، 
نش��ان می دهد  رس��انه مل��ی از وظای��ف خود در 
 این باره سرپیچی کرده و البته  هیچ گونه مجازاتی

  نشده است.
 به عب��ارت بهتر، س��کوت وزارت بهداش��ت و 
آموزش پزش��کی ک��ه باید این قصور رس��انه ها را 
رص��د و از  مراجع قضایی آن را پیگیری می کرده، 
موجب شده که ردیف درآمدی ۱۵۰۱۲۵ پیوست 
شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، هیچ 
وصولی  نداش��ته باش��د و پیش بینی ۲۰۰ میلیارد 
ری��ال تحقق بودج��ه را نقش بر آب کند. ش��اید 
در وهله نخس��ت، درک این م��وارد و اصطاحات 
کمی دش��وار به نظر برس��د؛ اما اگر بدانید  بنا بر 
قانون، وزارت بهداش��ت موظف شده که هر ساله 
فهرس��ت اقدام��ات و کااله��ای آسیب رس��ان به 
س��امت و داروهای با احتمال س��وءمصرف را در 
کارگروهی )به سرپرستی این وزارتخانه و عضویت 
وزارتخانه های ام��ور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، 
رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت 
برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور( 
تعیین و اباغ کند و متخلفان موظف به پرداخت 

جریمه هستند، ماجرا کمی ساده تر می شود. 

ماده 37 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه 
جمهوری اسالمی ایران 

اکنون با نگاه  به فهرس��ت اعام ش��ده از سوی 
وزارت بهداش��ت  و انب��وه تبلیغات چیپس و پفک 
در رس��انه ملی،  درخواهیم یاف��ت که پیش بینی 
تحق��ق ۲۰ میلیارد تومان جریم��ه از بابت تبلیغ 
این محصوالت در بودجه، چه بس��ا دس��ت پایین 
محاسبه شده باش��د، چراکه تبصره ذیل ماده ۳۷ 
قانون برنامه پنج  ساله پنجم توسعه اذعان می دارد 
ک��ه به ازای هر ب��ار تکرار تخلف، باید دس��ت کم 
۲۰  درص��د به جریمه پیش��ین افزوده ش��ود که 
معنای آن چیزی نیست، جز تصاعدی کمر شکن. 
اگر به این فهرست تخلفات، تبلیغ گسترده کرم 
حلزون در س��ال گذش��ته را اضافه کرده و افشای 
تقلب��ی بودن ای��ن محصول ) ق��رار گرفتن آن در 
زم��ره ردیف چهارم فهرس��ت اقدامات و کاالهای 
آسیب رسان به سامت، داروهای فاقد مجوز ورود 
یا ساخت از وزارت بهداشت( را  از یاد نبرده باشید، 
حتما اذعان خواهید داش��ت که عدد از کف رفته   
دولتمردان در تبلیغ این کاالهای آسیب رسان به 
سامت، به مراتب بیش��تر از این ۲۰ میلیارد بوده 

است.
 اینجاس��ت که چرایی تن ندادن صداوسیما به 
وظای��ف قانونی و وصول نش��دن این جرایم جای 
س��وال خواهد داشت؟ آیا رسانه ملی مانند برخی 
افراد و نهاد ها، خ��ود را فراقانون می داند یا اینکه 
جریمه ای پرداخت نش��ده چون مطالبه ای صورت 

نگرفته است؟ 
پاس��خ به این پرس��ش، س��اده و در عین حال 
دش��وار اس��ت؛ از یک س��و گزارش تفریغ بودجه 
اذع��ان دارد که همه مکاتب��ات الزم انجام گرفته 
و صداوس��یما در جریان ممنوعیت های تبلیغاتی 
بوده، ولی  وزارت بهداش��ت اقدام حقوقی نکرده و 
در نتیجه بودجه محقق نش��ده، اما از سوی دیگر، 
مگر می ش��ود صداوس��یما در جری��ان غیرقانونی 
ب��ودن کار خود قرار گرفت��ه  و از جریمه تخلفات 
خ��ود آگاه باش��د ولی باز تبلی��غ چیپس، پفک و 
دیگ��ر محص��والت تولید کنن��دگان ک��رم تقلبی 
حلزون و دستگاه های غیر استاندارد ورزشی را در 

این حجم پخش کند؟ 
گویا بخشی از چرایی پرداخت نشدن این جرایم، 
ناش��ی از احس��اس فراقانونی بودن مدیران رسانه 
ملی و بخش دیگر و مهم تر آن، کوتاهی مسئوالن 
وزارت بهداش��ت در س��ال های گذش��ته باش��د؛ 
مدیرانی که فهرس��ت اقام   و اقدامات آسیب رسان 
به س��امت را تعیین و با افتخ��ار اباغ می کردند، 
حال آنکه ذره ای به کار خود اعتقاد نداش��تند که 
اگر داش��تند، هم پیگیری قانون��ی و حتی قضایی 
پخ��ش تبلیغات ممنوع از رس��انه ملی را فراموش 
نمی کردن��د و هم منابع حاص��ل  از این پیگیری را 
دریافت کرده و صرف آگاهی مردمی می کردند که 
تحت بمباران ای��ن تبلیغات، مصرف کننده ثابت و 

هر روزه این محصوالت آسیب رسان هستند. 

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

شعارنویس��ی در کشور ما قاعده خودش را 
دارد؛ یک فرد خاق شیوه ای را اجرا و مابقی 
آن را تک��رار می کنند. تکرار و تکرار، تا اینکه 
دیگر ش��یوه خ��اق هیچ نگاه��ی را به خود 
جلب نمی کن��د. همین تقلید رنگ   و رو رفته 
باعث نادیده گرفتن برخی ش��عارهای جالب 
نیز می شود. یکی از ش��عارهای تبلیغاتی که 
میان تصویر آگهی شلوغ آن گم شده، آگهی 
نوروزی ش��رکت آسیاتک است. آگهی  که در 
آن شعار تبلیغاتی با عنوان »سال نو با عیدی  
اس ال« در انتهای آگهی خودنمایی می کرد، 
اما به نظر جاگذاری بد ش��عار در آگهی تمام 
ت��اش کپی رایتر را از بی��ن برده بود. به نظر 
آس��یاتک از تصویر آگهی قبلی خود با کمی 
تغییر برای مناسبت نوروز استفاده کرده بود 
و تنها تفاوت قابل مش��اهده در آگهی ش��عار 
آن بود. در ادامه به منظور نقد و بررسی شعار 
آسیاتک به س��راغ دو نفر از کارشناسان این 

حوزه رفته ایم. 

شعاری که فقط وعده عیدی می دهد 
ایمان ماجعفری، کارشناس ارشد تبلیغات، 
مدرس گرافیک و تبلیغات درباره شعار آگهی 
آسیاتک می گوید: این آگهی به نظر بخشی از 
کمپین نوروزی یا یک تک آگهی مناس��بتی 
نوروزی است که شرکت آسیاتک اکران کرده 
است. در مورد اینکه این شرکت چه خدماتی 
در ایام ن��وروز برای مش��تریان خود به عنوان 
عیدی در نظرگرفته اطاع دقیقی ندارم. چون 
با مراجعه به سایت این شرکت نیز درباره این 
موض��وع نکته ای را نیافت��ه ام، ولی به هرحال 
استفاده از شباهت نوش��تاری ای دی اس ال با 
عیدی اس ال در ش��عار نوروزی این آگهی به 
نظرم بازی هوشمندانه ای است که کپی رایتر 
ای��ن آگهی ب��ه کار برده اس��ت. از آنجایی که 
 ای  دی اس ال در زبان فارس��ی معادل س��ازی 
نش��ده و نوع نوش��تار آن به مرور در کش��ور 
ما به این ش��کل مرسوم ش��ده است، بنابراین 
کپی رایتر این آگهی، آن را غلط ننوشته، بلکه 
 امای نوشتار را تغییر داده است. حال نوشتار  

ای دی اس ال ب��ه ای��ن ش��کل دو پیام را به 
دنب��ال دارد، اول اینک��ه هم��ان واژه عمومی 
ADSL که به فارسی برگرداننده شده و دوم 
اینکه آسیاتک برای مش��تریان خود در سال 
جدید یک عیدی به ارمغان آورده اس��ت. این 
شعار می توانست ایده یک کمپین خوب باشد 
که در آن آس��یاتک یک عی��دی خوب برای 
مخاطبانش ب��ه ارمغان بی��اورد. عیدی که با 
این شعار تکمیل می شد و شرکت به هدفش 
می رس��ید ولی این طور که از شواهد مشخص 
اس��ت، آسیاتک در شعارش فقط وعده عیدی 
به مشتریانش داده است. حال اگر این شرکت 
وعده ای نیز به مش��تریان داده ب��ود، باید در 
تبلیغات خود به مش��تریان اعام می کرد که 
آن عیدی چیست و ش��امل حال چه کسانی 

می شود. 

خالقیتی که به هدر رفته 
ماجعف��ری می گوی��د: با تم��ام خاقیتی 
که در ش��عار این آگهی وجود دارد ولی یک 
نکته به این آگهی آس��یب می زند. من که با 
تمرکز زیادی تمام��ی آگهی های محیطی را 
دنب��ال می کنم به هیچ وجه متوجه این تبلیغ 
جدید آسیاتک نش��دم، این موضوع نیز فقط 
یک دلیل دارد و آن این اس��ت که آس��یاتک 

از تصوی��ر آگه��ی قبل��ی خود ب��رای آگهی 
نوروزی اش اس��تفاده کرده است. تنها تغییر 
این آگهی نس��بت به آگهی قبلی، س��بزه ای 
اس��ت که در قس��مت پایی��ن کادر آمده که 
آن نیز محسوس و مش��خص نیست و از آن 
بدتر جداش��دن ش��عار تبلیغاتی نوروزی این 
ش��رکت در انتهای آگهی اس��ت. این ش��عار 
در کادری ج��دا آمده که اگر در درون آگهی 
جایگاه ویژه ای برای آن درنظرگرفته می شد، 
ش��اید تاثیرگذارت��ر ب��ود. این نش��ان دهنده 
حرکت عجوالنه این ش��رکت و بس��یاری از 
ش��رکت های داخلی اس��ت که ب��رای نوروز 
کاری انجام داده اند. کاما مش��خص اس��ت 
که برای ن��وروز از ابتدا فکر اساس��ی یا ایده 
مش��خصی طراحی نش��ده اس��ت برای مثال 

سال گذشته ش��عار شرکت »دوو« یعنی 
»عیدوو« کاما مش��خص بود که برایش 
زمان گذاشته شده و یک اتفاق خوب در 
صنعت شعارنویس��ی تبلیغات افتاده بود، 
چه خوب بود اگر ش��رکت های دیگر نیز 
برای ای��ن موضوع برنامه ریزی می کردند. 
ش��رکت هایی ک��ه ب��دون برنامه ری��زی 
قبلی آگهی های تبلیغات��ی خود را خلق 
می کنن��د، ج��ز دور ریخت��ن بودج��ه و 
هزینه شان چیز دیگری به دست نخواهند 
آورد. ب��ه هرح��ال عملکرد آس��یا تک به 
نظرم باعث ش��ده، خاقیتی که در شعار 

به کار رفته مهجور بماند و حیف شود. 

2 سبک رایج در شعارنویسی تبلیغاتی 
این کارش��ناس می گوید: در کشور ما مدتی 
اس��ت که دو تکنیک نگارش ش��عارتبلیغاتی، 
رواج بس��یاری پی��دا ک��رده اس��ت. اول: غلط 
نویس��ی و دوم: استفاده از کلمات با دو معنای 
متف��اوت. در تکنیک دوم نام برند در جمله ای 
ق��رار می گیرد و معنای دیگ��ری پیدا می کند 
و ای��ن بازی دومعنایی ب��رای مخاطب جذاب 
اس��ت و به ماندگاری در ذهن کمک می کند. 
نخس��تین استفاده ها از این ش��یوه خوب بود؛ 
مثا وقتی بانک س��رمایه از این شیوه استفاده 
ک��رد و ش��عار »بانک خوب س��رمایه اس��ت« 
را ب��ه کار ب��رد، جالب بود ولی ب��ه مرور وقتی 
همه برندها از این ش��یوه استفاده کردند دیگر 

تکراری و س��طحی ش��د. وقتی یک شیوه مد 
می شود، ارزش آن نیز پایین می آید. به هرحال 
استفاده از این شیوه بستگی به قابلیت کلمه و 
پیام تبلیغاتی دارد که در ش��عار به کار می رود. 
حال وقتی همه از این شیوه استفاده کنند، اگر 
یک ش��رکت نیز خاقانه از آن اس��تفاده کند، 
البه الی مابقی محو خواهدش��د. نکته مهم در 
استفاده از این تکنیک همخوانی شعار با تصویر 
آگه��ی یاکمپی��ن تبلیغاتی اس��ت. باید بازی 
کامی که در شعار استفاده شده برای مخاطب 
ش��یرین باشد. یکی از مشکات پیش آمده در 
اس��تفاده از این تکنیک در حال حاضر همین 
موضوع اس��ت. دقیقا مانند کاری که آسیاتک 
انجام داده است. حس عیدی گرفتن در تصویر 
آگهی این شرکت به مخاطب منتقل نمی شود. 

شیوه  غلط نویسی برای آگهی های 
طنزآمیز 

ماجعفری می گوی��د: تکنیک دیگر، یعنی 
غل��ط نویس��ی ش��یوه جداگانه ای اس��ت که 
هنوز آنچنان ش��رکت های داخلی س��راغ آن 
نرفته اند. در این تکنیک ش��رکت ها در شعار 
خود از امای غلط برای تاکید بیشتر استفاده 
می کنند. باید دق��ت کرد، زمانی که کلمه ای 
در شعار غلط به کار می رود، مخاطب را دچار 
مش��کل نکند و بیننده برداش��ت درستی از 
پیام نهفته در ش��عار داشته باشد. در واقع با 
غلط نوشتن واژه های ش��عار روی آنها تاکید 
بیش��تری می ش��ود. معموال از این شیوه در 
تبلیغاتی اس��تفاده می ش��ود که ریش��ه طنز 
دارن��د. چنین تبلیغاتی حتم��ا باید طنزگونه 
باش��ند، حت��ی به ص��ورت نامحس��وس. باید 

غلط نویسی در شعار تبلیغاتی با ترکیب بندی 
آگهی سازگار باش��د، یعنی مخاطب ماجرا را 
خیلی جدی نگیرد و کاما متوجه ش��ود که 
آگهی با او ش��وخی کرده اس��ت. مخاطب در 
این ش��وخی تبلیغاتی توج��ه اش به کلمه ای 
جلب شود که قبا به شکل دیگری می دیده، 
حال به شکل متفاوتی آن را مشاهده می کند. 
اگر غلط نویسی در راستای معنایی کلمه هم 
باش��د، تاثیرگذاری بیش��تری خواهد داشت، 
مثا اگ��ر خود کلمه غل��ط را به صورت غلت 
بنویس��ید، همین کلمه در راس��تای معنای 
آن القا کنن��ده یک پیام برای مخاطب اس��ت 
ی��ا ف��رض کنی��د: دروغ را به ص��ورت دروق 
بنویس��ید، این غلط نویسی در راستای کلمه 
است یعنی به انتقال معنای کلمه به مخاطب 
کمک می کن��د. اگر این تکنی��ک در جای 
مناسب خود اس��تفاده ش��ود، تاثیرگذاری 
زیادی خواهد داش��ت. چنین تکنیک هایی 
بازی با کام اس��ت ک��ه در همه جای دنیا 
از آن استفاده می شود. زبان فارسی آن قدر 
قابلیت دارد که می توان از آن استفاده های 
زی��ادی کرد ولی به نظرم ش��عارنویس های 
م��ا از این همه امکان��ات زبانی بهره الزم را 
نمی برند یا شاید مجریان تبلیغات برای این 
کار س��راغ متخصصان این حوزه نمی روند. 
چون به نوش��تار در تبلیغ��ات به عنوان یک 
حرف��ه ج��دی و تخصصی نگاه نمی ش��ود 
و هن��وز ای��ن هنر جایگاه و ش��أن خود را در 

تبلیغات نیافته است. 

نگاه غیر حرفه ای به شعار تبلیغاتی 
و  م��درس  کپی رایت��ر،  بهت��اش،  پی��ام 
کارش��ناس تبلیغات و برندینگ درباره شعار 
آگه��ی تبلیغاتی آس��یا تک می گوی��د: ما در 
حال بررس��ی یک نوش��ته ادبی نیستیم، این 
یک کار تبلیغاتی است و به همین دلیل باید 
کلی��ت آن )تصویر و مت��ن( را در نظر گرفت 
چ��ون هیچ ی��ک از این دو عنصر مس��تقل از 
یکدیگر عمل نمی کنند. نخستین نکته ای که 
به ذهنم می رس��د وجود دو نوش��ته متفاوت 
اس��ت: جمله اول که به نظر می رس��د، شعار 
س��ازمانی ی��ا تگ الین این ش��رکت باش��د. 
این ش��عار ب��ا این هدف نوش��ته ش��ده تا از 

اش��تباه احتمال��ی مخاطب��ان در خوانش نام 
»آس��یا تک« جلوگیری کند. منظورم ازشعار 
س��ازمانی هم��ان »اینترنت یک، آس��یاتک« 
اس��ت. این گونه انتخاب نام سازمان که اکثرا 
توس��ط افراد غیرمتخصص ص��ورت می گیرد 
معم��وال برنده��ا را دچ��ار مش��کل می کند؛ 
برای مثال شاید آس��یاتک؛ آسیاتَک خوانده 
ش��ود و در ن��گارش فارس��ی و التین آن هم 
دوگانگ��ی مشکل س��ازی به وج��ود آی��د. به 
ه��ر روی اگر با ای��ن نیت هم ب��وده به نظر 
نمی رس��د که کپی رایتر از عه��ده کار برآمده 
باش��د چون ضعف قافی��ه و کلی گویی درباره 
برند از مهم ترین دالیل این عدم توفیق است. 
متاس��فانه در این مورد هم مانند بسیاری از 
کاره��ای تبلیغاتی فعلی با همان نقطه ضعف 
همیش��گی روبه رو هس��تیم یعنی فقدان یک 
تیم حرفه ای که درک درس��تی از استراتژی، 
برندینگ و کمپین نویس��ی داش��ته باشد. در 
کاره��ای معتبر دنیا ش��ما می توانید با دیدن 
ی��ک اثر تبلیغات��ی و حرکت در جهت عکس 
مس��یر خاقیت، به ایده اصلی و حتی مشکل 
و خواسته سفارش دهنده برسید اما در اینجا 
معلوم نیست که آگهی در خدمت چه هدفی 
طراحی شده اس��ت. در اینجا عاوه بر جمله 
مذکور، عبارت مناس��بتی دیگری با موضوع 
نوروز به چش��م می خورد که متاس��فانه هیچ 
کمک��ی به انتقال پیام نمی کند و از انس��جام 
آن می کاه��د. در جمله »س��ال ن��و با عیدی 
اس ال« نویس��نده س��عی کرده نوعی جناس 
کامی میان دو حرف اول و آخر ADSL  و 
کلمه »عیدی« ایجاد کند که به نظرم موفق 
نشده است؛ برای چنین کاری باید در نوشتار 
دخل وتصرف های��ی ک��رد تا مطمئن ش��ویم 
مخاطب نوش��ته ما را آن طور که می خواهیم، 
بخواند. خوِد من باوجود بیش از ۱۵ سال کار 
کپی رایتینگ متوجه این بازی کامی نشدم. 
بهتاش در ادامه می گوید: نویس��ندگی در 
تبلیغات بس��یار فراتر از ی��ک بازی کامی و 
یک ش��وخی نوشتاری است. خیلی از فعاالن 
در این عرصه نه با اصول نویس��ندگی آش��نا 
هس��تند، نه با بدیهیات کپی رایتینگ. وقتی 
کار براس��اس یک کانسپت اصلی پیش برود، 
حتی اگ��ر ظرافت های خاقانه هم نداش��ته 
باش��د می توان امیدوار بود که سفارش دهنده 

را به منظورش نزدیک کند. 
بهت��اش در م��ورد اس��تفاده از کلماتی که 
دو ب��ار معنایی مختلف دارن��د می گوید: این 
تکنی��ک متداول��ی اس��ت ولی تنه��ا زمانی 
می توان��د اثرگ��ذار باش��د ک��ه در خدم��ت 
کانس��پت اصل��ی به وجود آمده باش��د نه در 
نتیجه تصادف و پرسه زدن در جدول کلمات 
متقاط��ع. به عنوان نمونه جمله  »بانک خوب 
س��رمایه اس��ت« از این تکنیک به��ره برده، 
ب��دون آنک��ه جانب اعتدال را از دس��ت داده 
باشد یا برخاف اهداف برند حرکت کند. این 
کارش��ناس در مورد اس��تفاده از شیوه »غلط 
نویس��ی« در ش��عارهای تبلیغاتی می گوید: 
به ط��ور معمول مواف��ق این بازی ها نیس��تم 
مگر آنکه با فکر کارش��ده و در نتیجه خوش 
نشس��ته باشد. یادمان باش��د که جلب توجه 
مخاطب تنها یکی از ابزارهایی است که برای 
ارتقای فروش به کار گرفته می ش��ود و به هر 
ش��کلی هم می توان توجه دیگ��ران را جلب 
کرد؛ مهم آن است که ببینیم سفارش دهنده 
آگهی هم از این کار نتیجه می گیرد یا حاصل 
ش��عار ما از حد یک تبسم گذرا با طول عمر 

چند ثانیه  فراتر نمی رود؟! 

در کشورما مدتی است که دو تکنیک 
نگارش شعارتبلیغاتی، رواج بسیاری پیدا 

کرده است. اول: غلط نویسی. دوم: استفاده 
از کلمات با دو معنای متفاوت. در تکنیک 
دوم نام برند در جمله ای قرار می گیرد و 
معنای دیگری پیدا می کند و این بازی 
دومعنایی برای مخاطب جذاب است

ویلچر خالی درباره پوکی استخوان به 
مردم هشدار می دهد

احتماال پخش یکس��ری آگهی تبلیغاتی چاپی و هشدار 
دادن درباره خطرات پوکی اس��تخوان توجه افراد را به سوی 
خود جلب نمی کند، اما مش��اهده اف��رادی که از یک ویلچر 
مجهز به کنترل از راه دور فرار می کنند، جالب توجه اس��ت.  
این کمپین تبلیغاتی آموزش��ی با تم شوخی از سوی آژانس 
تبلیغاتی FCB Health برای بیمارستان Crouse در شهر 
سیراکیوس نیویورک یکسری اطاعات کاما هشدار دهنده را 
با مردم به اشتراک می گذارد: حدود ۵۴ میلیون نفر آمریکایی 
یا مبتا به پوکی اس��تخوان بوده یا از تراکم کم اس��تخوان 
رنج می برند. در ادامه نیمی از زنان باالی ۵۰ س��ال به علت 
ابتا به پوکی دچار شکس��تگی استخوان می شوند. بهبودی 
می تواند سخت یا غیر ممکن باشد، از این رو ویلچر به عنوان 
تکیه گاه اصلی معرفی می شود.  با موسیقی پس زمینه کمی 
شوم، آگهی تبلیغاتی »به ویلچر فکر کنید« می تواند ترس و 
وحش��ت را در دل انسان بیندازد. واکنش اولیه افراد به ظاهر 
ترس و وحشت است.  به گزارش  ام بی ای نیوز، این کمپین در 
قالب آگهی های چاپی، تبلیغات در فضای محیطی و انتشار 
گسترده در رسانه های اجتماعی از طریق توییتر، اینستاگرام، 
فیس ب��وک و یوتی��وب بیمارس��تان Crouse راه ان��دازی 
ش��د. آژانس تبلیغات��ی FCB نیز آن را به ط��ور رایگان به 
بیمارستان ها و گروه های درمانی سراسر کشور پیشنهاد داد. 

نرگس فرجی

نگاهی به آگهی مناسبتی شرکت خدمات اینترنتی

شعار خالقانه ای که در انبوه تصاویر گم شد
محمد نفر

 کارشناس حقوق



نقشه سفر مشتری 

پیرو مباحثی که هفته گذشته در همین صفحه در مورد 
نقشه سفر مش��تری بیان کردیم، امروز قصد داریم در مورد 
گام های طراحی نقشه سفر مشتری )CJM( بحث کنیم اما 
قبل از بیان گام ها باید بدانیم که اصوال به دو صورت می توان 
یک نقشه سفر مشتری را نمایش داد: شکل دایره ای و شکل 

افقی؛ اشکالی که مزایای زیر را به همراه دارد. 
- تجربیات مشتری را در قالب چند مرحله تقسیم بندی 

می کند. 
- از دیدگاه مش��تری به فرآیند خرید ن��گاه می کند و بر 

هرمرحله از آن متمرکز است. 
- توصیف کننده عوامل ارزش افزا که بیشترین اهمیت را 

برای مشتریان دارد، است. 
پس از آگاهی از مقدمات الزم برای طراحی نقش��ه س��فر 

مشتری، حال به ارائه پنج گام اساسی آن می پردازیم: 
* گام اول: مشخص کردن مسیر سفر مشتری برای 

طراحی 
نخس��تین گامی که یک س��ازمان باید بردارد، شناسایی 
مشتریان و چرخه حیات تجربی مشتری در سازمان است. در 
این راستا پاسخ دادن به سواالت زیر می تواند مفید واقع شود: 

- مردم چگونه به مشتریان سازمان تبدیل می شوند؟ 
- وقتی تبدیل به مشتری شدند، چگونه به سازمان وفادار 

می مانند؟ 
- چطور ترغیب می شوند که مشتریان جدیدی را به سازمان 

معرفی می کنند؟ 
- و... 

فرآیند و چرخه تجربه مش��تری در خرید یک محصول یا 
خدمت، بسته به نوع آن می تواند مراحل متفاوتی داشته باشد 

ولی عموما روند زیر را شامل می شوند: 
- آگاهی، جمع آوری اطالعات، گزینش و انتخاب )خرید 

یا دفاع(
- در صورت خرید، ارزیابی رضایت یا عدم رضایت از خرید 
که در صورت رضایت ام��کان دارد به وف��اداری یا توصیه به 

دیگران منجر شود. 
- در صورت دفاع امتناع از خرید و احتماال مشتری سازمانی 

دیگر شدن. 
باید در نظر داشته باشیم تعیین مسیر سفری که انتخاب 
می کنیم در اندازه ای باش��د که بتوان جزیی��ات آن را در نظر 
گرفته و ترسیم کرد و در عین حال بازگوکننده تجربه بخش 

قابل توجهی از مشتریان سازمان باشد. 
* گام دوم: تهیه فهرستی از نقاط تماس مشتریان 

با سازمان
نقاط تماس )TOUCH POINT( مشتری با سازمان 
جاهایی است که مش��تری با س��ازمان به تعامل می پردازد، 
شناسایی این نقاط باوجود پیچیده بودن اما قابل دستیابی 
است. به طور مثال نقاط تماس معموال با عبارت »من می خواهم 
که...« ش��روع می ش��ود. به عنوان مثال در یک شرکت تلفن 
همراه، مش��تری ممکن اس��ت خطاب به س��ازمان بگوید: 
»می خواهم یک سوال راجع به محصول شما بپرسم« بنابراین 
»پرسیدن س��وال« یک نقطه تماس اس��ت. یا مثال بگوید: 
»می خواهم سفارشم را لغو کنم« که در این صورت »لغو کردن 

سفارش« یک نقطه تماس خواهد بود. 
* گام سوم: توصیف هر کدام از نقاط تماس

پس از شناسایی نقاط تماس باید به بیان و شرح پنج ویژگی 
اساس��ی که در نقاط تماس )TOUCH POINT( حائز 
اهمیت هستند پرداخته شود، پنج ویژگی موردنظر عبارتند از: 
توصیف، فعالیت مشتری، احساسات مشتری، روش تعامل، 
خواس��ته ها و انتظارات که باید در تمامی مراحل بررس��ی و 

شناسایی کنیم. 
- توصیف: بیان اینکه مش��تری می خواهد به چه چیزی 

برسد؟ 
- فعالیت مشتری: مشتری در این نقطه تماس چه فعالیتی 

را انجام می دهد؟ 
- احساسات مش��تری: احساساتی که مش��تری در طول 
نقطه تماس تجربه می کند، چیس��ت؟ احساس��اتی از نوع 
ترس، تردید، ناراحتی و خوش��حالی و... البته ممکن اس��ت 
اصال احس��اس خاصی هم نداشته باش��د و در نهایت تعیین 
اینکه سازمان می خواهد مشتری در پایان نقطه تماس چه 

احساسی داشته باشد. 
- روش تعامل: بیان چگونگی و نوع تعامل مشتری با سازمان 
در این نقطه تماسی است و اینکه ترجیح و ایده آل مشتری 

داشتن چه نوع تعاملی است؟ 
- خواسته ها و انتظارات: بیان انتظارات و خواسته های پنهان 

و آشکار مشتری در هرکدام از این نقاط تماسی
* گام چهارم: شناس�ایی لحظات خاص در طراحی 

سفر مشتری 
پس از شناس��ایی و ش��رح توصیف نقاط مختلف تماسی 
مشتریان با سازمان، حال باید مهم ترین لحظات خاص سفر 
مشتری مشخص شود. لحظات خاص شامل مهم ترین تعامالت 
یک سازمان با مشتری )از دیدگاه مشتریان( و لحظاتی است که 
عملکرد سازمان در آنها بر رضایتمندی و وفادارسازی مشتریان 
بس��یار تعیین کننده و حائز اهمیت اس��ت. اصوال شناسایی 
این لحظات خاص از روش هایی مانند پرس��یدن از مدیریت، 
پرسیدن از کارمندانی که با مشتریان در تماس مستقیم هستند، 
بررس��ی تحقیقات بازاریابی و  بررس��ی اطالعات لغو خرید یا 
سفارش مش��تری صورت می گیرد. البته در کنار جمع آوری 
چنین اطالعاتی، داشتن یک لیست طوالنی از تجربیات ضعیف 
مشتریان نیز س��ازمان را در تشخیص اینکه کدام نقاط ارزش 
سرمایه گذاری و توجه بیش��تر برای پیشرفت دارند ، دچار سر 
درگمی خواهد کرد. لذا هر سازمان بهتر است پس از تشخیص 

نقاط حساس ،   به اولویت بندی آنها اقدام کند. 
* گام پنجم: ایجاد دفترچه ه�ای راهنمای کاربران 

برای راهنمایی پیاده سازی
قدم نهایی فرآیند طراحی نقشه سفر مشتری، به کارگیری 
و استفاده از نقشه طراحی ش��ده به عنوان راهنمایی جهت 
اختصاص منابع، سازمان دهنده سفر مشتری و معیاری برای 
ارزیابی تجربه مشتری اس��ت. بهترین راه برای این مهم، 
ایجاد دفترچه های راهنمای کاربران است که می تواند 
سازمان را در مسیر مراحل ذکر شده هدایت کند.  پس 
از ارائه مطالبی که در دو بخش در ارتباط با طراحی نقشه 
سفر مشتریان ارائه دادیم در هفته آینده به بررسی یک 
مثال موردی خواهیم پرداخت تا بتوانیم درک درستی از 
مفاهیم و گام های الزم برای طراحی نقشه سفر مشتری 

به صورت واقعی نمایش دهیم. 
ارتباط با نویس�ندگان: 
poyanovin.cem@gmail.com

ایمان، زیبا ترین روش بازاریابی

مطالعات نش��ان می دهد ک��ه بازاریابان بزرگ 
و موفق همیش��ه ع��ادت به دعا ک��ردن و نیایش 
داشته اند . داستان های زیادی در این زمینه وجود 
دارد ک��ه بازاریابان هر زمان که قرارداد مهمی در 
راه بوده اس��ت، همه کارکنان شان را در صبح زود 
به کلیس��ا می برده اند و همگی ب��ا هم برای انجام 
بهترین کاری که به صالح ایش��ان است، به درگاه 

خداوند دعا می کرده اند .
 از این موارد در دنیای کسب و کارهای موفق در 
سراس��ر دنیا کم نیست . در جای جای نوشته های 
نویس��ندگان موفق و نامی در زمینه بازاریابی نیز 
ردپ��ای خ��دا و آموزه های دینی دیده می ش��ود . 
در این راس��تا اعتق��ادات فرد مهم نیس��ت، مهم 
این اس��ت که یک وجود مش��ترک میان تمامی 
بازاریابان موفق یا وابس��تگان ب��ه بازاریابی موفق 
وجود دارد و آن وجودی اس��ت به نام خدا؛ وجود 
عظیمی ک��ه در هر لحظه زندگ��ی به عنوان یک 

بازاریاب، جاری است . 
کار بازاریاب��ی، به وی��ژه بازاریاب��ی حض��وری و 
مس��تقیم، کار سختی است که به اعتماد به  نفس 
زیاد، اطمینان و آرامش، روحیه ای شاد و پر انرژی، 
صداق��ت، درک متقابل، پرهیز از دروغ و دورویی، 
پاکی و نجابت و امانت��داری نیاز دارد . با توجه به 
ای��ن توضیحات هر فرد به عنوان یک بازاریاب نیاز 
به یک همراه همیش��گی و یک پش��توانه روحی 
محکم دارد  که این پش��توانه می تواند تنها خدای 
متعال باش��د . به عنوان یک بازاریاب در شروع هر 
روز بای��د از خ��دا بخواهیم به ما ای��ن فرصت را 
بده��د که خ��ود را باور کنیم . اگر ب��ه چنین باور 
قدرتمندی دس��ت پیدا کنی��م، زندگی بزرگی در 

پیش خواهیم داشت .
 در مس��یر این پیشه نیز مش��کالت می آیند و 
می روند و یک بازاریاب موفق آن اس��ت که بدون 
منفی باف��ی و با ایمان و ان��رژی و توکل به تالش 
خ��ود ادام��ه می دهد ک��ه این روش بس��یاری از 

بازاریابان معروف و موفق بوده است . 

بدانی��د ک��ه انس��ان کش��اورز و پرورش دهنده 
خویش اس��ت و بیشترین سهم و مسئولیت را در 
ای��ن زمینه دارد. آینده و موفقیت در این پیش��ه 
به خیلی چیزها بس��تگی دارد . ولی بیش از همه 
به خود فرد بازاریاب و ش��خصیت و مس��یری که 

انتخاب کرده است بستگی دارد. 
باورها و عقاید هرفرد ظرفی است که در آن قرار 
گرفته و رش��د می کند . هر مقدار باورهای متعالی 
و بزرگ تری داش��ته باشد، به همان اندازه به خود 
اجازه خواهد داد که ظرفیت های بیشتری از ابعاد 

انسانی  رشد و شکوفا شود . 
به عنوان یک بازاریاب موفق می توان تمام عقل 
و درای��ت و هوش و ذکاوت و قدرت و ش��جاعتی 
که به خدا نسبت می دهیم، در خود بیابیم . هدف 
زندگی آن اس��ت که تمام توانایی های بالقوه خود 
را در مقام انسان شکوفا کنیم و بهترین خویشتن 
خویش و نیز بیشترین رشد و شکوفایی را از خود 

ظاهر سازیم .
 ب��ا مطالع��ه زندگی افراد موفق ب��ه این نتیجه 
می رس��یم که فقط یک چیز در ف��روش اهمیت 

باالیی دارد و آن اعتقاد است . 
پ��س می توان برای دس��تیابی ب��ه موفقیت به 
پرورش این بخش از ش��خصیت و به طور جامع تر 
به گس��ترش این اعتق��اد در تمام کس��ب و کارها 
پرداخت و طب��ق تجربیات اف��راد موفق به زودی 

شاهد موفقیت های روزافزون و دلچسب بود.
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مشتریان ابدیبازاریابی مجانی

عطیه عظیمی

در همراه اول تنوع طرح ها و نام ها زیاد 
است و یک طرح اگر قصد رسیدن 

به هدف های اولیه خود را داشته باشد 
باید برای آن طرح هزینه های تبلیغاتی 

زیادی انجام داد و کمپین های تبلیغاتی را 
راه اندازی کرد که برای تمامی این طرح ها 
امکان موفق بودن وجود ندارد و دیگر از 
آنها استفاده نمی شود. کسانی که با این 
طرح ها آشنا هستند و با آنها خو گرفتند 
همچنان از این طرح ها استفاده می کنند

ساده سازی ایده ها
آیا می دانستید ساده سازی ایده ها یکی از اصول 
مهم ب��رای موفقیت آنها در فضای کس��ب و کار 

است؟ 
همیشه این سوال را در ذهن تان داشته باشید: 
چگونه می توانم ای��ده ام را برای یک بچه توضیح 
ده��م طوری ک��ه او ایده  م��ن را درک کند؟ اگر 
بتوانی��د به این س��وال پاس��خ درس��تی بدهید، 
مطمئن باشید در توضیح دادن ایده تان به افرادی 
که قرار اس��ت درباره  آن تصمیم بگیرند، مشکلی 

نخواهید داشت. 
پیچیده کردن و س��خت کردن موضوع ارزشی 
ندارد بلکه آنچه ارزش��مند اس��ت این اس��ت که 
بتوانید با زبانی س��اده و تصاویری قابل فهم ایده  

خود را شرح دهید. 
س��اده و مختصر صحبت کردن هنری است که 
خیلی ه��ا ندارند و به همین دلیل تالش می کنند 
با اس��تفاده از کلم��ات س��خت و غیرقابل فهم و 
ب��ا طوالنی ک��ردن جلس��ات، این نق��ص خود را 

بپوشانند. سعی کنید شما از این افراد نباشید.

آیا می دانستید

امیر کاکایی

بررسی های »فرصت امروز« از طرح روز های گرم حرفی همراه اول 

طرح گرم برای روزهای گرم

ذهن ما همیش��ه با این س��وال 
روبه روس��ت ک��ه چ��را برخی از 
موف��ق  کس��ب وکار ها  صاحب��ان 
دیگ��ر  بعض��ی  ام��ا  می ش��وند، 
نمی توانند. همه اینه��ا با عادات، 
اعتق��ادات، ش��ور، انعطاف پذیری 
و نگرش رابط��ه دارد. اغلب همه 
اف��راد می توانند کارهای��ی را که 
یک ف��رد موفق انج��ام می دهد، 
انجام دهند اما برخی از این افراد 
ع��ادات عملی ای دارن��د که باعث 
انجام  مهم��ی  کارهای  می ش��ود 
دهند. در هر کس��ب و کاری برای 
اینکه به عنوان یک بازاریاب موفق 
عمل کرده، به فردی موفق و کارا 
تبدیل شویم و با صرف هزینه کم 
ثروتی ب��زرگ بیافرینیم به جرات 

و ش��جاعت نیاز داریم. با شجاعت 
می توان ب��ه خلق روش های نوین 
و کم هزین��ه و عملی ک��ردن این 
روش ها پرداخ��ت و این می تواند 
یکی از پرفایده ترین فعالیت هایی 
باش��د که تابه حال انجام داده ایم. 
درس��ت اس��ت ک��ه خط��رات و 
مش��کالتی نیز با آن همراه است 
اما زندگی همین است. مهم ترین 
چی��زی که باید به خاطر داش��ته 
باشیم این اس��ت که برنامه ریزی 
کنیم، وارد عمل شویم و هیچ وقت 
به شکست به عنوان شکست نگاه 
نک��رده و دیدگاه خوبی به رش��د، 
پیش��رفت و ش��کوفایی کارم��ان 
داش��ته باش��یم. در داستانی بیان 
می شود که روزی ماهیگیر پیری 
در کن��ار رودی نشس��ته ب��ود و 
ب��ه ماهیگیری مش��غول بود. مرد 

بازرگان��ی او را دی��د. جلو رفت و 
به او گفت:  ای پیرمرد آیا می دانی 
ک��ه اگر بتوانی دو برابر بیش��تر از 
مقداری که هر روز صید می کنی، 
ماهیگی��ری کنی، پ��س از مدتی 
با فروش م��ازاد آن می توانی یک 
قایق ماهیگیری بخ��ری و میزان 
صیدت را چند براب��ر کنی و بعد 
از فروش مازاد صیدت چند قایق 
دیگ��ر بخ��ری و می��زان صیدت 
را چندی��ن براب��ر کنی و س��پس 
می توانی یک ش��رکت شیالت راه 
بیندازی و س��هامش را به فروش 
برسانی و یک آدم ثروتمند شوی؟! 
پیرمرد ماهیگیر رو به مرد بازرگان 
می کن��د و می گوید: پس از اینکه 
ثروتمند ش��دم، چه می ش��ود؟ و 
بازرگان می گوی��د: می توانی  مرد 
دوران بازنشس��تگی خ��ود را در 

کنار ن��وه ای که دوس��تش  داری 
به ماهیگی��ری بپردازی و بی هیچ 
دغدغه ای خوشبخت و خوشحال 
باش��ی. و پیرمرد می گوید: یعنی 

مثل همین حاال باشم؟! 
حال به عنوان ی��ک بازاریاب به 
این فکر فرو می رویم که در مسیر 
کسب و کار خود مانند مرد بازرگان 
بیندیش��یم یا م��رد ماهیگیر! در 
مسیری که به عنوان یک بازاریاب 
انتخاب کرده ایم بی حرکت ماندن 
و با آرامش س��اکن ماندن، مانند 
مرد ماهیگیر عمل کردن است که 
به وضوح می ت��وان به این نتیجه 
رس��یدکه این نوع عملک��رد ما و 
کسب و کارمان را با موقعیت های نو 
و خ��الق مواجه نکرده و در حالت 
کلی عملکردی شجاعانه نیست اما 
مانند بازرگان اندیشیدن به معنای 

وارد دنیای بزرگان ش��دن است و 
تن به مخاطره دادن و لذت بردن 
از آن می تواند ما و کسب و کارمان 
را به نتایج دلخواه برس��اند حتی 
اگر آرامش نهایی ما شبیه آرامش 
نهای��ی مرد ماهیگیر باش��د. برای 
موفقی��ت در کس��ب وکارمان باید 
شجاعت داش��ته باش��یم و برای 
شجاع بودن باید کارهای شجاعانه 
انج��ام دهیم. بخش عم��ده ای از 
موفقیت آمیز ب��ودن رفتن فراتر از 
آنچه به آن فکر می کنیم اس��ت، 
به عبارت دیگر، جس��ارت داشتن 
برای کارهای ناشناخته. چه موفق 
شویم و چه شکست بخوریم، این 
کار به ما خواهد آموخت تا رش��د 
کنیم و دنیایی مانند آنچه را مرد 
ب��ازرگان در ذهن داش��ت، تجربه 

کنیم.

در بازاریابی بازرگان باشیم یا ماهیگیر؟

طرح  »روزهای گرم حرفی« 
اس��تراتژی جدید اپرات��ور اول 
برای جذب مش��تری است که 
از اول دی م��اه ۹۳ آغ��از ش��د 
و به ای��ن صورت اس��ت که با 
در  توم��ان   ۱۰۰۰ پرداخ��ت 
هرروز، می توانید تا س��اعت ۱۱ 
شب همان روز، با دوستان  خود 
در ش��بکه همراه اول که شامل 
تلفن ه��ای هم��راه و تلفن های 
ثابت هس��تند، تم��اس بگیرید 
و ۶۰ دقیق��ه به ط��ور رای��گان 
مکالمه کنی��د. طرح  »روزهای 
گ��رم حرفی« با ش��عاری برای 
فصل سرد زمستان مطرح شد 
و انتظ��ار این بود ک��ه با پایان 
فصل زمس��تان ای��ن طرح هم 
به پایان برس��د، اما طرح همراه 
اول با آمدن فص��ل بهار و گرم 
ش��دن هوا همچنان ادامه دارد. 
از مش��کالت دیگ��ر این طرح 
این اس��ت که مش��تری آن را 
ب��رای کم ک��ردن هزینه ه��ای 
تماس خ��ود و صرفه جویی در 
این هزینه ه��ا فعال می کند، اما 
به گفته برخی از مش��ترکان، با 
فعال کردن این طرح، مشتری 
پیامک های زی��ادی را از طرف 
هم��راه اول دریافت می کند که 
باالیی  پیامک ها هزین��ه  ای��ن 
را برای مش��تری رق��م می زند. 
گذش��ته از هم��ه ام��ا و اگرها، 
مس��ئله ای که مطرح است این 
اس��ت که آی��ا ام��کان طراحی 
پیش��نهاد جدیدی برای فصلی 
ب��ا هوای گرم ب��رای این اپراتور 
وجود نداش��ت ک��ه تصمیم به 
تمدی��د ای��ن طرح زمس��تانی 

گرفت؟  

این اپراتور آینده نگر! 
درباره همین موضوع کیانوش 
هاتف��ی، از ایده پردازان کمپین 
گ��رم  »روز ه��ای  تبلیغات��ی  
حرفی« در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« می گوید: فض��ای این 
طرح پیش��نهادی همراه اول به 
این صورت اس��ت که حرکت و 
پیش��نهادی از سوی همراه اول 
برای جامعه معرفی می شود که 
یک اتف��اق را رقم می زند. ما به 
این قضیه فک��ر کردیم که این 
پیش��نهاد چه اتفاقی را در آن 
زمانی که قرار است طرح پیاده 
ش��ود می تواند برای همراه اول 
رقم بزند. مس��ئله ای که پیش 

می آی��د ای��ن اس��ت وقتی که 
مش��تری از طرح های مختلف 
استفاده می کند باعث می شود 
با خی��ال راحت تر تماس گیرد 
و تع��داد تماس های مش��تری 
توسط همراه اول بیشتر می شود 
و هم��راه اول فاصله زمانی بین 
افراد را کم می کند و مشتری با 
خیال راحت می تواند با اطرافیان 

خود تماس برقرار کند. 
هاتف��ی ادامه می دهد: همراه 
اول ب��رای یک ه��دف بلند تر و 
طوالنی ت��ر این طرح ه��ا را به 
پیش��نهاد می دهد  مش��تریان 
و یک��ی از ن��کات متمایزی که 
طرح های همراه اول نس��بت به 
طرح های ایرانس��ل و. . . دارند 
این اس��ت که طرح های همراه 
اول به ۱۰ س��ال آین��ده خود 
فکر می کند و هم��راه اول این 
طرح ها را با توجه به هدفی که 
برای آینده خود ترس��یم کرده 
به مش��تریان عرض��ه می کند. 
طرح ه��ای ایرانس��ل برای یک 
مقطع زمانی خاص اس��ت و به 

فکر  لحظ��ه ای  فروش 
می کن��د ک��ه همی��ن 
عام��ل باعث می ش��ود 
طرح های ایرانسل پس 
از مدتی به فراموش��ی 

سپرده شود.«
کارش��ناس  ای��ن 
تبلیغات درب��اره اینکه 
ش��عار »روز ه��ای گرم 
فصل  مختص  حرفی« 
زمستان است و در بهار 
با گرم ش��دن هوا این 
ش��عار باعث دل زدگی 
می ش��ود،  مش��تری 

روز های  خاطرنش��ان  می کند: 
گرم حرفی بیش��تر برای فصل 
زمس��تان طراحی شده است اما 
ش��عار این طرح این اس��ت که 
روز های گرم حرفی یعنی گرم 
حرف باش��ید و اگ��ر این طرح 
بخواهد در فصل بهار و زمستان 
ادامه پیدا کند مفهوم این شعار 
این اس��ت که ش��ما اگر از این 
طرح استفاده کنید گرم حرف 
می شوید اما اگر از طرح روز های 
گرم حرفی اس��تفاده کنید در 
زمس��تان به این معنا است که 
ش��ما یک زمس��تان گرم را با 
اطرافیان خود ب��ه همراه دارید 
و اگر قرار باش��د ای��ن طرح در 
روز های گرم ادامه داشته باشد 
قطعاً در تبلیغ��ات خود باید به 
سمت دیگری هدایت شود که 

بار معنایی گرمی هوا را نداشته 
باشد. 

او درباره  طرح های پیشنهادی 
اپراتوره��ای خ��ارج از کش��ور 
بیان می کند: طرح هایی که در 
کشور های خارجی به مشتریان 
ارائه می ش��ود براساس فرهنگ 
مش��تریان طراحی ش��ده است 
و مخت��ص هم��ان فرهن��گ و 
کشور است و ممکن است این 
طرح ها با فرهنگ ما سازگاری 
نداشته باشد و با استقبال مردم 
مواجه نشود. طرح هایی که در 
کش��ور های دیگر موف��ق بوده 
اس��ت به این معنا نیس��ت که 
در هر ص��ورت الگوب��رداری از 
این چنین طرح های��ی در ایران 

هم موفق باشد. 
هاتفی درب��اره  خدماتی که 
اپراتوره��ای خ��ارج از کش��ور 
به مش��تریان ارائ��ه می دهند، 
اظه��ار می کن��د: خدماتی که 
ش��رکت هایی مانند وودافون به 
مشتریان ارائه می دهند معموالً 
طرح های بلندمدت اس��ت که 

مشتریان به نوعی با این طرح ها 
زندگی می کنند و ممکن است 
خدم��ات جدی��د را در کن��ار 
ای��ن طرح ها به مش��تری ارائه 
دهند اما ای��ن طرح ها با توجه 
ب��ه فرهنگ و نگ��رش افراد آن 
جامعه تعیین می شود. به عنوان 
نمونه شرکت کوکاکوال در ایران 
برای مشتریان خود مزه نوشابه 
را کمی ش��یرین تر می کند که 
این ش��یرینی موردپسند ذائقه 

ایرانی هاست. 

کاربران چه می گویند؟ 
»محمد ف«، یکی از کاربرانی 
که از طرح روزهای گرم حرفی 
استفاده می کند در گفت وگو با  
»فرصت امروز« می گوید: من از 
ای��ن طرح همراه اول اس��تفاده 

کردم و اگر ای��ن طرح را فعال 
کنیم از سوی همراه اول روزی 
چن��د ب��ار پیام��ک می آید که 
همین موضوع باعث می ش��ود 
شارژ سیم کارت شما خیلی زود 
تمام ش��ود و در خیلی از مواقع 

صرفه اقتصادی ندارد. 
»سارا.ک«، کاربر دیگری که 
از ط��رح روزهای گ��رم حرفی 
اس��تفاده می کند در گفت وگو 
با  »فرصت امروز« بیان  می کند: 
ط��رح روز ه��ای گ��رم حرفی 
طرحی بود که برای زمس��تان 
به مش��تریان عرضه شد اما من 
بااینکه فصل  تعجب می کن��م 
زمس��تان تمام ش��ده است چرا 
هنوز هم پیامک های تبلیغاتی 
این ط��رح ب��رای من ارس��ال 

می شود. 

مزیتی که ادامه دار شد
کارشناس  محمدی،  حسین 
ب��ا  گفت وگ��و  در  بازاریاب��ی 
 : ی��د ز«می گو مرو ا »فرصت 
این چنین طرح ها باعث می شود 
هزین��ه  ب��ا  کارب��ران 
کمتری تماس بگیرند و 
این طرح می تواند یک 
مزی��ت ب��رای کاربران 
محسوب شود. من فکر 
نمی کنم برای ادامه این 
طرح، همراه اول از این 
اسم استفاده کند چون 
کمپین ه��ای تبلیغاتی 
هم��راه اول ه��م یک 
بخش فن��ی دارد و هم 
و  تبلیغاتی  یک بخش 
کاربرانی که از این طرح 
اس��تفاده می کنند و با 
این طرح آشنا هستند همچنان 
می توانند از این طرح اس��تفاده 
کنند و همراه اول بالفاصله پس 
از مدت زمانی که برای یک طرح 
در نظر گرفته است آن طرح را 
ب��ه پایان نمی رس��اند. به عنوان 
نمونه طرح شب های روشن که 
مختص ماه رمضان است پس از 
اتمام ماه رمضان تمام نمی شود 
و کاربرانی که با این طرح ها خو 
گرفتند می توانن��د همچنان از 
این طرح ها اس��تفاده کنند. به 
خاطر همین موضوع طرح های 
همراه اول بح��ث تبلیغاتی آن 
پس از اتم��ام مدت زمانی تمام 
می شود و تبلیغات طرح متوقف 
می ش��ود اما کاربران می توانند 
همچنان از این طرح اس��تفاده 
کنند و بخش فنی این طرح ها 

کارب��ران خدمات  به  همچنان 
ارائه می دهند. 

این کارشناس بازاریابی درباره 
ام��کان طراح��ی جدید  چنین 
طرح های��ی بیان می کند: وقتی 
اولیه  به هدف گ��ذاری  طرحی 
خود برس��د م��ا می گوییم که 
آن طرح موفق اس��ت. به عنوان 
نمونه طرح ش��ب های روش��ن 
که مختص م��اه رمضان بود از 
آن ه��دف اولیه ای ک��ه همراه 
اول گذاش��ته بود جلوتر بود به 
همین دلیل این طرح ادامه پیدا 
کرد چون برای آن طرح هزینه 
تبلیغاتی زیادی در نظر گرفته 
ش��ده بود و هزینه های زیادی 
برای همراه اول به همراه داشت 
و کاربران را با شعار جدید آشنا 

می کرد. 
او ادام��ه می ده��د: در همراه 
اول تنوع طرح ه��ا و نام ها زیاد 
اس��ت و ی��ک طرح اگ��ر قصد 
رس��یدن ب��ه هدف ه��ای اولیه 
خود را داش��ته باشد باید برای 
آن ط��رح هزینه های تبلیغاتی 
زیادی انجام داد و کمپین های 
تبلیغات��ی را راه اندازی کرد که 
برای تمامی این طرح ها امکان 
موفق بودن وجود ندارد و دیگر 
از آنها استفاده نمی شود. کسانی 
که با این طرح ها آشنا هستند و 
با آنها خ��و گرفتند همچنان از 

این طرح ها استفاده می کنند. 
این کارشناس بازاریابی اظهار 
می کن��د: همراه اول براس��اس 
نظرس��نجی هایی  و  تحقیقات 
که از کاربران صورت می گیرد، 
طرح های��ی را ب��رای کارب��ران 
پیشنهاد می کند و مجموعه ای 
ه��م درآمد های حاص��ل از این 
ط��رح را پیش بین��ی می کنند 
که چق��در ب��رای هم��راه اول 

سودآوری دارند. 
محم������دی درب�������اره  
اس��ت����راتژی های بازاریاب��ی 
اپراتوره��ای خ��ارج از کش��ور 
امروزه  خاطرنش��ان  می کن��د: 
اپراتوره��ای خارج��ی معموالً 
بس��ته های  و  دیتاه��ا  روی 
اینترنتی بیش��تر کار می کنند 
و طرح ه��ای در ای��ن زمین��ه، 
بیش��تر طرف��دار دارد اما دیتا 
در ایران هنوز همه گیر نشده و 
مورد استقبال کاربران همچون 
کاربران کش��ور های دیگر قرار 
نگرفته است. در ایران هم باید 
طرح ه��ا این سمت وس��وها را 

پیش گیرند. 

ایستگاه بازاریابی

سعید علیخانی

مسعود یگانه- صدف افراشته
کارشناسان مدیریت تجربه مشتری



بس��یاری از افرادی که دارای 
سرمایه هستند، همیشه مردد ند 
که سرمایه خود را در کدام بخش 
بگذارند تا سود خوبی عایدشان 
ش��ود. برای افرادی که سرمایه 
زیادی دارن��د راه ه��ای فراوانی 
وجود دارد و آنها هم می خواهند 
تا بهترین را انتخاب کنند که هم 
سود عایدشان شود و هم بتوانند 
برای جامعه و کش��ور خود مفید 
باشند. برخی به س��رمایه داران 
ای��ن پیش��نهاد را می دهند که 
پول خود را نزد بانک بگذارند و با 
خیال آسوده سود دریافت کنند 
اما حقیقت ماجرا اینجاست که 
پول انبوه با گذر زمان ارزش خود 
را از دس��ت می ده��د. به همین 
دلیل باید به س��راغ کاری رفت 
که هم سرمایه گذاری محسوب 
ش��ود و هم در کنار آن چند نفر 
مش��غول به کار ش��وند. یکی از 
بهترین پیشنهادها در این زمینه 
خرید ی��ک قطار از یک کش��ور 

معتبر است. 
ش��اید تا همین چن��د وقت 
پیش که قط��ار مجارس��تانی 
جهانگ��ردی وارد ایران ش��د، 
نمی ک��رد  تص��ور  هیچ ک��س 
که چنی��ن امکانات لوکس��ی 
می تواند در قطار وجود داشته 
باش��د. در هر کوپه ای��ن قطار 
س��رویس بهداش��تی، حمام و 
تختخواب دو نفره اس��ت. شما 
نیز وقت��ی چنی��ن امکاناتی را 
در یک قطار با نام سوپرلوکس 
قرار دهید و آن را در مسیرهای 
طوالنی م��دت ب��ه حرکت در 
مش��تریان  می توانید  بیاورید، 
فراوانی را برای خود دس��ت وپا 

کنید. اگر چنین قطاری را تهیه 
کرده و همه ظواهر آن را لوکس 
و مدرن کرده اید، بهتر است به 
نکات مه��م زیر دق��ت کنید تا 
از طریق مش��تریان و مسافران 

پول خود را به دست آورید. 

خیال مشتریان را راحت 
کنید

ابت��دا بای��د بدانید که 
پول ش��ما در کوتاه مدت 
باز نمی گردد و با پوش��ش 
هم��ه هزینه ه��ا مدت��ی 
مثال س��ه س��ال به طول 
می انجامد ام��ا در این بین 
ش��ما تعداد زیادی از افراد 
را ب��ر س��ر کار آورده اید و 
عالوه بر اشتغال در کشور، 
خدم��ات خاص��ی را ارائه 
می دهید که باعث راحتی 
مس��افران و مردم خواهد 
بود. نحوه خدمات در این 
قطار باید با س��ایر قطارها 

متفاوت باش��د. ما در قطارهای 
فعلی قط��ار ویژه ی��ا لوکس در 
مس��یرهای پرت��ردد نداری��م و 
اگر هم این قطار وج��ود دارد به 
تعداد انگش��تان یک دست هم 
نمی رس��د. ای��ن روزه��ا مردم 
ترجیح می  دهن��د پول پرداخت 
کنند تا خدمات بهتری دریافت 
کنند. موضوع خدمات دادن در 
کشور شاید آن گونه که باید و در 
سطح مدیریتی اتفاق نیفتاده به 
همین دلیل برخی افراد حاضرند 
تا پول بیش��تری پرداخت کنند 
اما خیال ش��ان در طول س��فر از 
هرگونه خدمات آس��وده باشد. 
ش��ما نیز می توانید از فرصت به 
دس��ت آمده نهایت اس��تفاده را 
کنید تا سودتان در مدت تعیین 

ش��ده تضمین ش��ود و ب��ه قول 
معروف بازگشت سرمایه کارتان 

را دریافت کنید. 
ک��ه  خدمات��ی  بهتری��ن 
کوپه ه��ای  در  می توانی��د 
قطاره��ای لوکس ارائ��ه دهید 
اختصاص کوپه های خانوادگی 
به همراه تختخواب های دونفره 

اس��ت. حتی می توانید در این 
قطار حم��ام تعبی��ه کنید و در 
ایامی مانند نوروز که مسافران 
عالق��ه دارن��د کل کش��ور را با 
این قطار س��فر کنن��د بتوانند 
از آن بهره ببرن��د. فروش بلیت 
کوپه ه��ای واگ��ن خانوادگ��ی 
می توان��د ب��ا ارائه شناس��نامه 

انجام شود. 

خدمات در آشپزخانه
برای ارائه خدمات در قسمت 
رس��توران قط��ار بای��د بدانید 
که س��رو غ��ذا مهم ترین بخش 
کار ش��ما ب��ه حس��اب می آید. 
به این دلیل ک��ه ایرانی ها ابتدا 
خوراک برای شان اهمیت دارد 
و هر جا ک��ه خ��وراک خوب و 

تازه به دست مشتریان برسد به 
سرعت سرشان شلوغ می شود. 
ش��ما هم می توانی��د در بخش 
رس��توران قطار خوراک خوب 
به مسافران ارائه دهید و قیمت 
آن را در بلیت در نظ��ر بگیرید 
تا مس��افران دغدغه گرسنگی 
نداش��ته باش��ند. غذا را به طور 
کامال پیشرفته سرو 
کنید. ابتدا پیش غذا 
بیاوری��د، بعد غذای 
اصلی و بعد از آن هم 
دس��ر بعد از غذا. این 
کار شما را نسبت به 
متمایز  رقبای ت��ان 

خواهد کرد. 
اگ����ر قیم����ت 
را  خ��ود  خدم��ات 
لح��اظ  بلی��ت  در 
کنی��د بای��د بدانید 
ک��ه بهتری��ن کار را 
انجام داده اید. حتی 
می توانی��د در بلیت 
نوع خدم��ات و همچنین نحوه 
خدمات را ذکر کنید تا مس��افر 
مطمئن ش��ود که قرار است چه 
خدمات��ی دریافت کن��د. برای 
س��فری آس��وده تر حتم��ا یک 
کلید داخل کوپه ب��رای ارتباط 
مسافر با مهماندار تعبیه کنید تا 
مسافر زحمت سفارش دادن را 
نکشد و مهماندار بعد از دریافت 
س��فارش ب��ه کوپ��ه موردنظر 

مراجعه کند. 

استفاده از پرسنل خانم و آقا
برای اینک��ه نظر مس��افران را 
به خدم��ات خود جل��ب کنید از 
نیروه��ای خان��م و آق��ا به عنوان 
خدم��ات  بخ��ش  مهمان��دار، 
رستورانی و آشپزخانه بهره ببرید. 

همه خانم ها و آقایانی که به عنوان 
پرسنل قطار محسوب می شوند 
باید از یک لباس واحد اس��تفاده 
کنند تا قطار جلوه بهتری داشته 
باش��د. همچنین می توانید کف 
قطار را به کل فرش کنید و برای 
مس��افران یک دمپایی روفرشی 
یکبارمص��رف در نظ��ر بگیرید تا 
آس��وده تر تردد کنن��د. در بخش 
س��رویس بهداش��تی ه��م باید 
نظافت به طور کامل رعایت شود. 
حتما توضیح��ات الزم را در این 
بخش برای مس��افران به صورت 
نوش��ته در داخل س��رویس های 

بهداشتی قرار دهید. 

درج همه مشخصات مسافر 
برای ارائه خدمات خاص 

ب��رای ف��روش بلیت ب��ه دفاتر 
فروش بگویید که همه مشخصات 
مس��افر ازجمله تاریخ تول��د و نام 
به صورت کامل در بلیت لحاظ شود. 
همچنین در زم��ان ارائه خدمات 
و ورود به قطار کارت شناس��ایی را 
از مس��افر بخواهید. این کار را برای 
محکم کاری نکنید بلکه برای ارائه 
خدمات که در زیر می خوانید انجام 
دهید. برای مسافرانی که در آن روز 
تولدشان است، سرویس خاص در 
نظر بگیرید و حتما قبل از حرکت 
تعداد افرادی که تولدش��ان است 
را حساب کنید و به آنها یک هدیه 
بس��یار کوچک و یک کیک شیک 
و جمع و جور بدهید. این کار ش��ما 
باعث می ش��ود تا نح��وه خدمات 
ش��ما به هم��ه همراه��ان و اقوام 
مسافر منتقل شود. همین موضوع 
می توان��د هزینه تبلیغات ش��ما را 
کاهش دهد و با ارائه خدماتی خاص 
 ج��ای خ��ود را در س��بد خانوارها 

پیدا  کنید. 

 درس هایی کاربردی
از عملکرد برندهای جهانی )81(

کانن؛ ساخت منابع

کلید موفقیت تش��خیص ضروریات )نظیر مردم، 
مش��تریان، ایده ها، نقدینگی، مهارت ها، س��ابقه و 
س��ایر موارد( ح��وزه تجاری تان هن��گام کاهش یا 
تجمع منابع اس��ت. با اتخاذ رویک��رد منبع محور و 
توجه ویژه به منابع مورد نیاز و اس��تفاده تان ش��ما 
قادر خواهی��د بود تا به جای تصمیم گیری س��نتی، 

رویکردی پویا و رو به جلو داشته باشید. 
ایده

منابع موجب برقراری ارتباط و اتصال می ش��وند. 
این واقعیت س��اده از آنجا که توجه ب��ه آن می تواند 
موجب موفقی��ت طرح ه��ا و برنامه ریزی ها  ش��ود 
می تواند به رش��د و توسعه کس��ب و کار شما کمک 

کند. 
هنگام ورود ب��ه مقاطع مهم و حس��اس و رقابت 
می��ان اس��تراتژی های پویا، پروفس��ور کی��م وارن 
از اس��اتید مدرس��ه اقتصادی لندن معتقد اس��ت 
عمده ترین چالش��ی که امروزه مدیران با آن روبه رو 
هس��تند درک صحیح از عملکرد تش��کیالت تحت 

نظرشان و بهبود و توسعه آن در آینده است. 
پروفس��ور وارن می گوی��د: هنگام��ی ک��ه عل��ل 
عملکرد در طول زمان به درس��تی درک نمی شود، 
شرکت های تجاری انتخاب های نادرست و ضعیفی 
انج��ام می دهن��د. مقطع زمان��ی مهم و حس��اس 
یک دوره زمانی اس��ت ک��ه در آن یک کس��ب و کار 
ش��روع به س��اخت و جمع آوری منابع م��ورد نیاز و 
همچنی��ن مواجهه با چالش های اس��تراتژیک خود 
 ک��رده و در نظر دارد ت��ا عملکرد خ��ود را در آینده 

بهبود ببخشد. 
شرکت کانن ژاپن که در حوزه تکنولوژی فعالیت 
می کند در دهه 1970 به ضرورت و اهمیت موضوع 
س��اخت و تامین منابع پی برد. به منظ��ور غلبه بر 
برتری ه��ای ش��رکت زیراک��س به عنوان ش��رکت 
پیشرو در بازار، ش��رکت کانن اقدام به ساخت منابع 
ملموس و مس��تقیم نظی��ر )مش��تریان، تولیدات، 
پخش کنن��دگان و در نهای��ت نقدینگ��ی( و منابع 
نامحسوس و غیرمس��تقیم نظیر )شهرت و پیشینه 

نشان تجاری( کرد. 
کانن تصمیم گرف��ت تا با طراحی دس��تگاه های 
کپی قابل اطمینان و ب��ا کیفیت و همچنین قطعات 
یدک��ی کوچک ام��کان تعوی��ض قطع��ات را برای 
مشتریانی که استفاده بس��یار زیادی از این دستگاه 

دارند فراهم آورد. 
همچنی��ن طراحی س��اده کانن س��بب ش��د تا 
خرده فروشان و نمایندگی های فروش دستگاه های 
کپی این شرکت به سادگی توان تعمیر این دستگاه 
را داشته باشند. موضع جدیدی که از سوی شرکت 
کانن اتخاذ شده بود سبب ش��د تا شرکت زیراکس 
به عنوان شرکت پیش��رو در بازار نتواند برتری خود 
را حفظ کن��د و در نهایت جایگاه خ��ود را به عنوان 

شرکت برتر در بازار از دست داد. 
موفقیت در تجارت به این موضوع بس��تگی دارد 
که آیا منابع مورد نیاز به میزان کافی وجود داش��ته 
یا رو به کاهش باش��ند. تکمیل ی��ا تضعیف یکدیگر 
ناش��ی از وضعیت رقبا بوده و تحت تاثی��ر اقدامات 

آنان صورت می پذیرد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
سه موضوع اساسی نیازمند آن هستند که به آنها 
توجه و رسیدگی ش��ود: چرا عملکرد شرکت مسیر 
فعلی را طی می کند، سیاس��ت ها و استراتژی های 
موجود ش��رکت را ب��ه کدام س��و خواهد ب��رد و در 
نهایت آنکه چگونه می توان آینده را برای رس��یدن 
به شرایط بهتر تغییر داد. مراحل زیر برای رسیدگی 

به سه مورد ابتدایی به ما کمک خواهند کرد: 
شناس��ایی منابع و درک این موض��وع که چگونه 
رفتار می کنند. برای رس��یدن به پاس��خ این سوال 
نیازمند اس��تفاده از منابع تان نیستید. سواالت زیر 

می توانند به شما کمک کنند: 
مهم تری��ن مناب��ع مورد نیاز س��ازمان ش��ما چه 

چیزهایی هستند؟ 
این منابع چگونه با یکدیگر ارتب��اط برقرار کرده 
و بر هم تاثی��ر می گذارند؟ به طور وی��ژه چگونه این 
منابع کمیت و کیفیت س��ایر مناب��ع را تحت تاثیر 

خود قرار می دهند؟ 
در نظ��ر گرفتن تاثی��ری ک��ه افراد بر سیس��تم 

می گذارند: 
آیا شما از اشخاص برای ساخت، مصرف، توسعه و 

حفظ منابع استفاده می کنید؟ 
آی��ا از باالت��ر رفتن کیفی��ت منابع توس��ط افراد 

مطمئن می شوید؟ 
دریابید ک��ه منابع چگون��ه بر عملکرد ش��ما اثر 

می گذارند؟ 
منابع جدیدی را در کس��ب و کار خود ایجاد کنید 

و توسعه دهید. 
عناصر خارج��ی را که ب��ر جریان تامی��ن منابع 

اثرگذار هستند تشخیص دهید. 
سعی کنید وابستگی متقابل میان منابع را درک 

کنید. 
تش��خیص  ب��ا  کنی��د.  روز  ب��ه  را  منابع ت��ان 
به موق��ع منابع��ی ک��ه در ح��ال اتم��ام اس��ت،از 
اف��ت کیفی��ت و احتم��ال آس��یب زدن به س��ایر 
 منابعمطمئن شوید که مش��کلی در زمینه کیفیت

 نداشته باشید. 
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مترجم: معراج آگاهی
پاسخ کارش�ناس: ابتدا به ش��ما توصیه می کنیم 
مزایا و معای��ب راه اندازی این واحد جدی��د و هزینه ها 
 و دس��تاوردهای آن را ب��ه دق��ت م��ورد ارزیاب��ی 
قرار دهید. شاید به نفع شما باش��د که کار را همچنان 
برون س��پاری کنی��د و از ص��رف هزینه ه��ای اضافی 

بپرهیزید. 
اگر بع��د از انج��ام بررس��ی های الزم و مش��ورت با 
کارشناس��ان به این نتیجه رس��یدید که راه اندازی این 

واحد به نفع شماس��ت، باید چند مورد اساس��ی را در 
دستور کار واحد مذکور قرار دهید. 

یکی از وظایف اصلی این واحد ارزیابی پتانسیل بازار 
و تخمین س��ود بازارهای محصول فعلی و محصوالت 

جدید است. 
در مرحله بعدی باید س��هم ب��ازار و نس��بت درآمد 
فروش ش��رکت به کل درآمد فروش تمام ش��رکت ها 
در صنع��ت را مدنظ��ر ق��رار دهی��د. همچنی��ن باید 
خصوصی��ات ب��ازار را م��ورد ارزیاب��ی ق��رار داده و 
 می��زان موفقی��ت در نف��وذ ب��ه بازاره��ای مختلف را 

تخمین بزنید. 
مرحله بعدی تحلیل وضعیت فروش ش��رکت است 
تا خصوصیات مش��تری، خصوصیات محصول، منطقه 
جغرافیایی، اندازه س��فارش و قیمت ی��ا طبقه تخفیف 

مشخص و دسته بندی شود. 
بع��د از جم��ع آوری اطالع��ات می ت��وان از آنه��ا 
ب��رای پیش بین��ی وضعی��ت ب��ازار اس��تفاده ک��رد. 
پیش بین��ی کوتاه م��دت و بلندم��دت ه��ر دو ب��رای 
 فرآین��د برنامه ری��زی بازاریاب��ی داده های��ی حیات��ی

 محسوب می شود. 

راه اندازی واحد تحقیقات بازار

پرسش: تولیدکننده مواد آرایشی و بهداشتی هستم. تا به حال کار تحقیقات بازار را به صورت کامل برون سپاری می کردم، اما حاال 
تصمیم دارم یک واحد کوچک را برای تحقیقات بازار در داخل شرکت راه اندازی کنم تا صحت نتایج ارائه شده را مورد بررسی قرار 

دهم. چه توصیه ای برای من دارید؟ 
نگارش متنکلینیک کسب و کار

حس��ب تجرب��ه بی مقدار ای��ن حقیر در مناس��بات 
ش��غلی، به طور کل��ی دو جناح دس��ت باال و دس��ت 
پایین قابل تعریف کردن اس��ت. دس��ت باال آن سوی 
قضیه اس��ت که منابع مالی در اختیار دارد و قرار است 
کاالیی یا خدماتی خریداری کند یا چیزی را بس��ازد. 
دست پایین طرفی اس��ت که مطابق مفاد یک قرارداد 
فی مابین تعه��د می کند که کاال ی��ا خدمات مورد نظر 
ط��رف اول را تامین کرده یا ش��یء مورد نظ��ر او را در 
ازای رقم معینی بسازد. مرسوم است که عالوه بر متن 
قرارداد و پیوست های آن، س��ایر توافقات و مذاکرات و 
تغییرات احتمال��ی در روند کار هم به ش��کل مکتوب 
درآید، جهت جلوگیری از خل��ف وعده یکی از طرفین 
)یا به عبارت افواهی، برای آنکه حرف تویش درنیاید(. 
مکتوب ک��ردن توافق��ات و قرارها معم��وال به صورت 
نامه های ارس��الی یا به صورت صورتجلسات تنظیمی 
انجام می گیرد. باز به ش��کل عرفی، معمول آن اس��ت 
که زحم��ت تهیه ای��ن مت��ن را یکی از نف��رات طرف 
پایین دس��ت قرارداد بکش��د. توجیه قضیه آن اس��ت 
که بهتر اس��ت طرف باالدس��ت درگیر نوش��تن نشود 
که حواس��ش جمع باش��د و بتواند تصمیم گیری های 
درس��ت تری انجام دهد، اما حقیقت ماجرا آن اس��ت 
که طرف باالدس��ت هم مثل بن��ده و جنابعالی به طور 
معمول حال دست به قلم ش��دن را ندارد،بنابراین آن 
را به طرف پایین دس��ت تفویض )یا فی الواقع تحمیل( 
می کند! از نظرگاه میزان انطباق مفاد متن نوشته شده 

با مذاکرات انجام گرفته سه حالت اتفاق می افتد.
حال�ت اول: انطباق حداکث��ری اطالعات رد و بدل 
ش��ده و عناوین مقرر ش��ده با مفاد متن در این حالت 
مش��خص اس��ت که ش��خص تنظیم کننده متن هم 
بر موضوع مطروحه اش��راف قابل قبول داش��ته و هم 
از انگی��زه و وج��دان الزم جهت نوش��تن درس��ت آن 

برخوردار بوده است.
حالت دوم: کمتر بودن محتوای متن نوش��ته شده 
از فحوای مورد بحث. در این ص��ورت می توان فهمید 
طرف تنظیم کننده مت��ن یا حواس پرتی داش��ته و از 
عاش��قی و هجران رنج می ب��رده یا زبان��م الل غرض و 
مرضی در کار متن کرده و س��عی کرده از آب گل آلود 
مذاکرات ماهی بگیرد و نکته یا نکاتی را از قلم بیندازد.

حالت س�وم: بیش��تر بودن مفاد مت��ن مکتوب از 
مس��ائل مورد بحث و تبادل نظر. در شرایط اخیر اصوال 
س��خت می توان قضیه را گردن حواس پرتی و عشق و 
عاشقی و این جور مس��ائل انداخت، می شود به صورت 
مس��تقیم رفت س��ر اصل مطلب. طرف تنظیم کننده 
متن، با نقشه از پیش ترسیم ش��ده و قصد و نیت قبلی 
و در کمال سالمت عقل، سعی کرده از شرایط موجود 

استفاده کرده و زیرآبی مطبوعی به نفع خودش برود. 
مالحظه می شود که از س��ه حالت فوق در دو حالت 
احتم��ال مفس��ده و انح��راف وج��ود دارد. در چنین 
ش��رایطی عقل س��الم حکم می کند که چرا نباید این 
شاخی را که س��ر بر خانه همسایه می برد از بیخ برکند 
تا احتمال تلخی آوردن آن هم نباش��د؟ و درس��ت در 
همین بزن��گاه تاریخی اس��ت که می ش��ود حکم این 
دس��تور همیش��گی و المکان و الزمان رییس بنده را 
فهمی��د. احدی حق ن��دارد نگارش صورتجلس��ه را به 
طرف مقابل بس��پارد، مگر در صورت ابرام و پافشاری 
ش��دید طرف مقابل آن هم فق��ط در صورتی که طرف 

مقابل دست باالی قرارداد باشد والغیر. 
تنظیم کننده متن )متنی که قرار اس��ت مورد توافق 
قرار گرفته و بعدها به آن استناد ش��ود( به هر حال در 
نگارش آن به نحوی که س��ود خودش را  دربرداش��ته 
باشد، ابتکار عمل بیش��تری خواهد داشت. در نتیجه 
بنده االن سال هاس��ت که به س��مت میرزابنویس��ی 

جلسات مفتخرم.

نوکیا برمی گردد

تقریبا یک سال از زمانی که مایکروسافت بخش موبایل 
ش��رکت نوکیا را خریداری کرد، می گذرد و حاال شایعات 
مبنی بر آن است که فنالندی ها قصد دارند به بازار پر رونق 
موبایل بازگردند! نوکیا در حال تصمیم گیری برای ورود به 
بازار مصرفی گوشی های موبایل در زمان کوتاهی مانند یک 
سال بوده و دو منبع نزدیک به این شرکت، نقشه های آنها را 
به طور مختصر اعالم کرده اند. به گزارش فارنت، هنوز به طور 
دقیق مشخص نیست که این شرکت فنالندی چگونه قصد 
بازگشت دارد اما براساس قرارداد بین آنها و مایکروسافت، 
نوکیا حق استفاده از برند نوکیا در گوش��ی های موبایل را 
تا سه ماهه چهارم س��ال ۲01۶ ندارد. البته این محدودیت 
باعث نش��ده تا نوکیا یک تبل��ت با ظاهری مش��ابه آی پد 
مینی اما اندروی��دی را روانه ب��ازار نکند! اما ای��ن قرارداد 
باعث می شود تا نوکیا مدتی دیگر را نیز به ناچار صبر کند. 
مایکروسافت در حال حاضر سعی می کند از برند نوکیا روی 
گوشی های لومیای خود استفاده نکند، اما در گوشی های 

ارزان قیمت از این نام بهره خواهد برد.

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  .

الگوهای طالیی

بهترین خدماتی که می توانید در 
کوپه های قطارهای لوکس ارائه دهید 

اختصاص کوپه های خانوادگی به همراه 
تختخواب های دونفره است. حتی 

می توانید در این قطار حمام تعبیه کنید 
و در ایامی مانند نوروز که مسافران 
عالقه دارند کل کشور را با این قطار 
سفر کنند بتوانند از آن بهره ببرند. 

فروش بلیت کوپه های واگن خانوادگی 
می تواند با ارائه شناسنامه انجام شود

غزال بابایی

از میان خبرها

علی معروفی

گزارش »فرصت امروز« از فوت و فن های مدیریتی حوزه حمل و نقل ریلی

خدمات خاص بدهید و سود کسب کنید

BRAND

O2، اولین اپراتور تلفن همراهی است 
که مش��کل حواس پرتي بچه ه��ا هنگام 
کار با گوش��ي خود حین پی��اده روي در 
خیاب��ان را حل مي کن��د. ای��ن اپراتور با 
اقدام ابت��کاري "Watch Out" بچه ها 
و نوجواناني که با گوش��ي هوشمند خود 
س��رگرم هس��تند را از خطر تصادف دور 

نگاه مي دارد.
به گ��زارش ام ب��ی ای نی��وز، در وهله 
 نخس��ت، پدر و مادره��ا م��ي توانند این 

نرم افزار را روي گوش��ي هوشمند کودک 
خ��ود نص��ب کنن��د. در نتیجه ه��رگاه 
حواس کودک به واس��طه کار با گوش��ي 
هم��راه خ��ود در محل ه��اي خطرناکي 
مانند به پش��ت چراغ راهنما پرت ش��ود، 
او یک سیگنال از فرس��تنده موجود روي 
چراغ در همان حوال��ي از طریق بلوتوث 
دریافت خواهند کرد. به این ترتیب همه 
فعالیت ه��اي گوش��ي هوش��مند کودک 
 متوق��ف مي ش��وند و تمرک��زش را ب��از

 مي یابد.

اپراتوری که از بچه هاي حواس پرت مراقبت می کند

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 66,540,60شاخص کل
(28,62)میزان تغییر
B 2,955,552,090ارزش بازار

B 823,227ارزش معامالت
M 356,744حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
5,25562,62پاالیش نفت بندرعباس
5,78542,68پاالیش نفت اصفهان
(31,27)2,388پتروشیمی تامین

2,43925,16بانک ملت
(22,91)7,640گروه مپنا

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 5,25553,377پاالیش نفت بندرعباس

B 12,74917,893خدمات انفورماتیک
B 2,01610,082لیزینگ صنعت و معدن
B 7,4127,263تامین ماسه ریخته گری
B 5,7825,517صنایع شیمیایی فارس

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 5,9959,432پتروشیمی شازند

B 2,5429,354لیزینگ خودرو غدیر
B 13,5564,098نفت پارس
B 32,5753,397سیمان قائن
B 11,9142,870سیمان دورود

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,68624,02افست

3,4828,14مارگارین
5,2554پاالیش نفت بندرعباس

6,8913,98پگاه خراسان
2,6333,91معادن منگنز

درصدقیمتنام کامل شرکت
(11,66)2,121آلومراد

(8,01)2,803محورسازان ایران خودرو
(3,88)2,555ایران ارقام

(3,82)2,546لیزینگ خودرو غدیر
(3,79)2,414توریستی آبادگران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M42,576 B 45,353بانک صادرات
M28,485 B 30,187پارس خودرو
M24,178 B 23,281بانک تجارت

M133,910 B 23,146پاالیش نفت اصفهان
M21,676 B 16,323سایپا دیزل

ارزشحجمنام کامل شرکت
M133,910 B 23,146پاالیش نفت اصفهان

M42,576 B 45,353بانک صادرات
M28,485 B 30,187پارس خودرو
M24,178 B 23,281بانک تجارت

M23,584 B 4,728س. دارویی تامین

 752,50شاخص کل
2,70میزان تغییر

B 1,447,927ارزش معامالت
M 176,038حجم معامالت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
10,1842,1پاالیش نفت تهران
(1,78)35,532پتروشیمی مارون

16,8871,04پتروشیمی زاگرس
1,8090,8ذوب آهن اصفهان

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

تاثیر در شاخص فرابورس

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران در نخس��تین 
س��اعات معامالتی نخس��تین 
افزایش��ی  با روند  روز هفت��ه 
ت��ا 150 واح��د افزایش یافت 
ام��ا در ادام��ه و ب��ا افزای��ش 
عرضه ه��ا، در نهای��ت با افتی 
26 واحدی در کانال 66 هزار 
و 718 واحدی متوقف ش��د و 
متوالی منفی  روز  چهارمی��ن 
خود را س��پری ک��رد. چنان 
که بازار س��هام ب��ا حجم کم 
معام��الت و ارزش واقعی زیر 
تومانی، همچنان  میلیارد   80
بی رم��ق به فعالیت خود ادامه 
داد؛ رون��دی که س��هامداران 
را بیش از پی��ش نگران کرده 
است. روزهای پی در پی منفی 
بازار س��هام در حالی س��پری 
می ش��ود که برخی از فعاالن 
ب��ازار س��هام معتقدند کاهش 
2 درص��دی نرخ س��ود بانکی 
می توان��د پول ها را به س��مت 
اما بس��یاری  بورس بکش��اند 
از تحلیلگ��ران بازار س��هام با 
دی��ده تردید به ای��ن موضوع 
نرخ  میزان  گرچ��ه  می نگرند. 
س��ود بانکی تنها چالش بازار 
س��هام نیس��ت. از سوی دیگر 
دور جدید مذاکرات هسته ای 
ب��ا تمرکز ب��ر نهای��ی کردن 
مت��ن تواف��ق نهای��ی نی��ز به 
پایان رس��ید و ادامه مذاکرات 
ب��ه هفته ج��اری و در ش��هر 
نیوی��ورک موکول ش��د. هنوز 
اتف��اق مهمی در ای��ن رابطه 
عی��ن  در  اس��ت.  ن��داده  رخ 
حال با نزدیک ش��دن به زمان 
برگ��زاری مجامع ش��رکت ها، 
گزارش ه��ای ص��ورت مال��ی 
ش��رکت ها می توان��د به عنوان 
رون��دی  در  مح��رک  عام��ل 

صعودی یا نزولی قیمت سهام 
شرکت های فعال در بورس در 
ب��ازه زمانی کوتاه م��دت موثر 

باشد. 

افزایش 2 واحدی شاخص 
فرابورس

در فرابورس ایران ش��اخص 
کل ب��ا دو واح��د افزای��ش به 
752 واح��د و ارزش روز بازار 
اول و دوم فراب��ورس ب��ه 61 
ه��زار میلیارد تومان رس��ید. 
 176 فرابورس��ی  معامله گران 
میلی��ون و 97 ه��زار برگ��ه 
به��ادار در قال��ب 26 ه��زار و 
402 نوبت معالعه و به ارزش 
150 میلیارد تومان دادوستد 
کردند. نمادهای پاالیش نفت 
ته��ران، پتروش��یمی زاگرس، 
گ��روه  اصفه��ان،  ذوب آه��ن 
و  ایرانیان  پتروشیمی سرمایه 
پاالیش نفت شیراز در تقویت 
شاخص فرابورس اثرگذار بوده 
نمادهای پتروشیمی مارون  و 
و پتروش��یمی جم در کاهش 

شاخص اثرگذار بودند. 

امکان تعدیل منفی در یک 
سهم فوالدی

از جمل��ه اتفاق های قبل از 
ش��روع معامالت بازار س��هام، 
دو  معامالت��ی  نم��اد  توق��ف 
شرکت بورس��ی ماشین سازی 
امیرکبیرکاشان  فوالد  و  اراک 
ب��ود که ط��ی آن ناظ��ر بازار 
پیغام داد توق��ف این دو نماد 
ناشی از ابهام در ارائه اطالعات 
پیش بینی  تعدیل  و  »فاراک« 
درآمد هر سهم »فجر« است. 
علت توقف نماد ماشین سازی 
م��ورد  در  اخی��را  ک��ه  اراک 
ی��ک پ��روژه 69,9 میلی��ارد 
تومان��ی به اضافه 9,3 میلیون 
اس��کله  (اح��داث  یوروی��ی 
صادرات گوگرد بندرماهشهر) 
از  ناشی  کرده،  شفاف س��ازی 
وج��ود توضیحات��ی در مورد 
پروژه قش��م اس��ت ک��ه قرار 
اس��ت طی امروز به س��ازمان 
ب��ورس ارائ��ه تا نم��اد آن در 
نخس��تین فرصت بازگش��ایی 
ش��ود.  علت توقف نماد فوالد 
امیرکبیرکاش��ان که طی سه 

ماه اخیر با کاهش قیمت 14 
مواجه شده،  درصدی س��هام 

ناشی از تعدیل منفی است. 

آغازی مثبت، پایانی منفی
در گ��روه بانک و موسس��ات 
اعتب��اری معامالت کم حجمی 
انج��ام گرف��ت. گ��روه بان��ک 
معام��الت خ��ود را تمام��ا در 
ب��ازه مثبت آغ��از کردند اما در 
ادام��ه ش��اهد رون��د نزولی در 
اکثر س��هم های گروه بودیم. با 
معامله 45 میلیون سهم، بانک 
صادرات ایران پرحجم ترین نماد 
معامالتی گروه ب��ود. نمادهای 
گروه خودرو و س��اخت قطعات 
نیز معام��الت خ��ود را مثبت 
آغ��از کردند، ولی نتوانس��تند 
ای��ن روند مثب��ت را ت��ا پایان 
معامالت حفظ کنند. با معامله 
30 میلیون سهم، پارس خودرو 
پرحجم تری��ن نم��اد معامالتی 
گروه بود. نماد س��ایپا دیزل به 
روند صعودی خ��ود ادامه داد. 
حق تق��دم نیرومحرکه نیز بار 

دیگر قیمت نخورد. 

معامالت بی رمق در 
گروه های بورسی

با ش��روع مثب��ت معامالت 
رون��دی نزول��ی را در گ��روه 
در  بودیم.  ش��اهد  انبوه سازی 
نمادهای  اکثر  معامالت  پایان 
گروه انبوه سازی در بازه منفی 
قرار گرفتن��د و تنها نمادهای 
س��رمایه گذاری مسکن شمال 
شرق و شرکت سرمایه گذاری 
مس��کن ش��مال غرب در بازه 
مثبت قرار گرفتند. روزگذشته 
نی��ز معام��الت کم حجمی در 
گرفت  انجام  انبوه سازی  گروه 
ک��ه ب��ا معامل��ه 2 میلی��ون 
سهم، س��رمایه گذاری مسکن 
نم��اد  پرحجم تری��ن  ته��ران 
معامالت��ی گ��روه ب��ود. گروه 
س��رمایه گذاری روز گذش��ته 
نی��ز معامالت ک��م حجمی را 
س��پری ک��رد، به طوری که با 
میلیون س��هم،  معامل��ه 6,9 
خوارزم��ی  س��رمایه گذاری 
بیش��ترین حج��م معامالت��ی 
س��رمایه گذاری  گ��روه  در  را 
ب��ه خ��ود اختص��اص داد. در 
گ��روه فرآورده های نفتی، روز 
چهارش��نبه که پ��س از ارائه 
اطالعات س��ه نم��اد پاالیش 
نف��ت بندرعب��اس، پاالی��ش 
نف��ت اصفه��ان ب��ه ترتیب با 
15درصد منف��ی و 15درصد 
مثبت و پاالی��ش نفت تهران 
نیز 8درصد منفی بازگش��ایی 
ش��دند، روز گذش��ته پاالیش 
پاالیش  و  بندرعب��اس  نف��ت 
نف��ت ته��ران با ص��ف خرید 
و پاالی��ش نف��ت اصفهان در 
حوالی س��قف قیم��ت معامله 
ش��دند. با معامله 23 میلیون 
اصفهان  نفت  پاالیش  س��هم، 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 
گ��روه فرآورده های نفتی قرار 

گرفت. 

شاخص کل مثبت نشده، منفی شد

یک روز کسالت بار در بازار سهام

 P/E س�نا- در ح��ال حاضر
موج��ود در بازار س��رمایه ایران 
در مقایس��ه باP/E بازارهای دنیا 
جذاب تر است، بنابراین با وجود 
ای��ن ویژگی، ورود س��رمایه گذار 
خارج��ی به ب��ازار فض��ا را برای 
رش��د بیش��تر مهی��ا می کند. به 
نظر می رسد بازار تا انجام توافق 
نهای��ی بیش از هر اتفاقی در پی 
نوس��ان گیری باش��د. بازگش��ت 
نیازمند  س��نگین  س��رمایه های 
اعتماد دوباره س��رمایه گذاران به 

این بازار است و به نظر می رسد 
ب��ا قطعی��ت توافق هس��ته ای و 
مثب��ت بودن آن ای��ن اتفاق رخ 

دهد. 
بانک��ی  کاه��ش ن��رخ س��ود 
ب��ه ش��کل دس��توری گرهی از 
مش��کالت اقتصاد حل نمی کند 
بانک  متولیان  اما درصورتی ک��ه 
مرک��زی تمام جوان��ب امر را در 
نظ��ر بگیرن��د و با کنت��رل تمام 
بانک ها و موسسات مالی نسبت 
به این مس��ئله اقدام کنند، این 
مس��ئله تاثیرات خوبی را خواهد 
داشت. همبس��تگی قابل توجهی 
می��ان کاهش نرخ س��ود بانکی 

ب��ازار  در  بازده��ی  افزای��ش  و 
س��رمایه وجود دارد. هرچه سود 
بانک��ی کاه��ش بیش��تری یابد 
بازار س��رمایه جذاب تر ش��ده و 
امکان رش��د بیش��تر  P/E را در 
ب��ورس مهی��ا می کن��د و همین 
موضوع اس��تقبال از این بازار را 
بیش��تر می کند. در صورت انجام 
تواف��ق نهای��ی و مثب��ت بودن 
آن، س��رمایه گذاران خارجی در 
کمتر از یک س��ال وارد این بازار 
می ش��وند چراکه در حال حاضر 
نبود اعتماد مان��ع اصلی در این 

مسیر است. 
و  نرم اف��زاری  بس��تر  اکن��ون 

اطالعاتی بازار ت��ا حدودی مهیا 
اس��ت، ضمن اینکه تکمیل این 
سرمایه گذار  ورود  برای  زمینه ها 
خارج��ی در کوتاه مدت میس��ر 
اس��ت و درصورتی ک��ه متولیان 
مربوط��ه و بورس زمین��ه ورود 
س��رمایه گذار خارجی را تسهیل 
کن��د عالوه ب��ر تاثی��رات مثبت 
موجب زنده ش��دن بازار خواهد 

شد. 
در حال حاض��ر  P/E موجود 
در بازار سرمایه ایران در مقایسه 
با  P/E بازاره��ای دنیا جذاب تر 
اس��ت که با وجود ای��ن ویژگی 
ورود سرمایه گذار خارجی بازار را 

توس��عه داده و فضا را برای رشد 
بیش��تر مهیا می کند. هماهنگی 
با اس��تانداردهای حسابرس��ی و 
بین الملل��ی و مجه��ز ب��ودن به 
ازجمل��ه  خ��اص  نرم افزاره��ای 
پیش نیازهای ورود س��رمایه گذار 

خارجی است.
 در صورت ورود سرمایه گذاران 
خارجی قطعا رش��د شرکت های 
بورس بیش��تر خواهد شد به این 
معنا ک��ه امکان رش��د P/E  از 
اع��داد 4 و 6 ب��ه 10 هم وجود 
کاه��ش  اینک��ه  ضم��ن  دارد، 
 نرخ س��ود بانک��ی ه��م اثرگذار 

خواهد بود.

P/E  بازار سهام ایران در مقایسه با بازارهای دنیا جذاب تر است

یکشنبه
6 اردیبهشت 1394 12

از نگاه کارشناسان

خبر

ثبت نام همایش بازار سرمایه 
فرانسه آغاز شد

همای��ش ب��ازار س��رمایه بین الملل- فرانس��ه با 
همکاری کالج بورس فرانس��ه و با هدف آش��نایی 
با بازار س��رمایه فرانسه، ش��رکت های کارگزاری و 
نهاده��ای مالی به همت کان��ون کارگزاران بورس 
اوراق بهادار و ش��رکت ارتباطات صنعت آتی پارس 

برگزار می ش��ود.
زم��ان تقریب��ی ای��ن همای��ش بی��ن 12 تا 16 
خردادم��اه 94 خواهد بود و هزینه بازدید ش��امل 
هزین��ه اقام��ت و خدمات جانبی ب��ه مبلغ 2900 
یورو و هزین��ه بلیت هواپیما در حدود 20 میلیون 

ریال خواهد بود. 
خدم��ات ای��ن دوره ش��امل خدمات آموزش��ی، 
جلس��ات تخصصی، بازدیدها، اخذ ویزای ش��نگن و 
گش��ت ش��هری در پاریس اس��ت. متقاضیان تا روز 
14 اردیبهش��ت ماه 94 برای ثبت ن��ام فرصت دارند. 
متقاضیان می توانند برای ثبت نام به وب سایت کانون 

کارگزاران مراجعه کنند. 

معامله 727 هزار تن کاال در بورس کاال
طی هفته منتهی به س��وم اردیبهش��ت ماه، بیش از 
727 هزار تن انواع کاال به ارزش نزدیک به 10 هزار و 
280 میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران 
مورد دادوس��تد قرار گرفت. در تاالر داخلی و صادراتی 
محصوالت صنعتی و معدنی، 289 هزار و 600 تن انواع 
کاال با ارزشی بیش از 4695 میلیارد ریال معامله شد. 
در این تاالر 283 هزار و 941 تن انواع مقاطع فوالدی، 
4650 ت��ن انواع مس، 100 تن کنس��انتره مولیبدن، 
900 تن کک، 9 تن کنس��انتره و سه کیلوگرم شمش 
طال توسط مش��تریان خریداری شد. همچنین در دو 
بخش داخل��ی و صادراتی ت��االر فرآورده های نفتی و 
پتروش��یمی، در حالی 400 هزار و 894 تن انواع کاال 
به ارزش بیش از 3812 میلیارد ریال به فروش رس��ید 
که به لحاظ حجم و ارزش به ترتیب از رشد 65 و 34 
درصدی برخوردار ش��د. در این تاالر، 287 هزار و 566 
ت��ن انواع قیر، 43 ه��زار و 928 تن مواد پلیمری، 25 
هزار تن وکیوم باتوم، 23 هزار تن لوب کات، 19 هزار و 
812 تن مواد شیمیایی، 498 تن عایق رطوبتی، 1060 
تن گوگرد و 30 تن گاز و خوراک توس��ط مش��تریان 

خریداری شد. 

خط و نشان بورس لندن برای 
شیکاگو

درحالی که بورس ش��یکاگو به تازگ��ی اعالم کرده 
اس��ت که برای بس��تن تاالرهای فیزیکی و تعطیلی 
جایگاه ه��ای معامالتی برنامه ای ج��دی دارد، گروه 
بورس ه��ای هنگ کنگ -مالک ب��ورس فلزات لندن  
(LME)- خب��ر داده ک��ه ب��ه دنبال ارتق��ای تاالر 
معامالت بورس لندن اس��ت. بورس ش��یکاگو قصد 
دارد تاالره��ای معامالت حضوری خ��ود را تا اوایل 
تابس��تان امس��ال تعطیل کند که این امر با اعتراض 
ش��دید کارگزاران و معامله گران ای��ن بورس روبه رو 
ش��ده اس��ت. در همین ش��رایط گ��روه بورس های 
هنگ کنگ مال��ک بورس فلزات لن��دن اعالم کرده 
اس��ت که نه تنها قصد تعطیلی ت��االر لندن را ندارد، 
بلک��ه درنظر دارد ی��ک میلیون پوند ب��رای ارتقای 
زیرس��اخت فناوری تاالر سرخ س��رمایه گذاری کند. 
ب��ه اعتق��اد برخی تحلیلگ��ران، موضع گی��ری گروه 
بورس ه��ای هنگ کن��گ در رابط��ه ب��ا تقویت تاالر 
معامالت بورس لندن به نوعی خط و نش��ان با بورس 
ش��یکاگو تلقی می ش��ود. باوجود سهم 88 درصدی 
معامالت الکترونیک و غیرحض��وری در این بورس، 
قیمت های رسمی LME برمبنای محصوالت فلزی 

این تاالر کشف نرخ می شود. 

افزایش 4503 ریالی ارزش بازار 
»پارسان« طی یک ماه

ارزش ب��ازار ش��رکت گ��روه گس��ترش نف��ت و 
گاز پارس��یان در دوره ی��ک ماه��ه منته��ی به 31 
فروردین م��اه 94 مع��ادل 4 ه��زار و 503 میلیارد و 
747 میلی��ون ری��ال افزای��ش یافت. ش��رکت گروه 
گس��ترش نف��ت و گاز پارس��یان با انتش��ار صورت 
وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه 
منته��ی به 31 فروردین ماه 94 اعالم کرد در ابتدای 
دوره یاد ش��ده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی 
را با بهای تمام شده 28 هزار و 140 میلیارد و 951 
میلیون ریال و ارزش بازار 79 هزار و 435 میلیارد و 

614 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. 

»وگستر« طی اسفندماه هم 
خریدار و هم فروشنده بود

شرکت گسترش س��رمایه گذاری ایرانیان در دوره 
ی��ک ماهه منته��ی ب��ه 29 اس��فندماه 93 از بابت 
واگ��ذاری تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورس��ی 
معادل 7 میلیارد و 871 میلیون ریال س��ود کس��ب 
کرد. این ش��رکت در دوره یاد شده تعدادی از سهام 
شرکت بورسی لیزینگ ایرانیان را با بهای تمام شده 

یک میلیون ریال خریداری کرد. 

رشد شاخص آزاد شناور و بازار اول 
در نخستین روز معامالتی هفته

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معامالت روز 
ش��نبه بازار س��هام با افت 28 واح��دی در ارتفاع 66 هزار 
و 540 واحدی ایس��تاد. ش��اخص قیمت (وزنی - ارزشی) 
12واحد، شاخص کل  (هم وزن) 3 واحد و شاخص قیمت 
(هم وزن) 3 واحد افت را تجربه کردند. درحالی که شاخص 
30 ش��رکت بزرگ 6 واحد، شاخص بازار دوم 440 واحد و 
ش��اخص صنعت 71 واحد افت را تجربه کردند همچنین 
ش��اخص آزاد ش��ناور 22 واحد و بازار اول 37 واحد رشد 

را تجربه کردند. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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محمد خانزاده
مدیرعامل کارگزاری پگاه یاوران نوین

دریچه

 23 درصد کل معامالت فروردین بورس 
در اختیار ۶ کارگزار

براساس اطالعات منتشره توسط اداره آمار و اطالعات بازار شرکت بورس در نخستین 
م��اه امس��ال از 103 کارگ��زار فعال در ب��ورس، 98 کارگزار در معام��الت آنالین فعال 
بوده اند. براس��اس این گزارش، 37 درصد از کل معام��الت الکترونیکی فروردین ماه در 
ش��ش کارگزاری انجام شده اس��ت که به ترتیب کارگزاری های مفید با 24,24 درصد، 
بانک کش��اورزی با 3,19 درصد، آگاه ب��ا 2,80 درصد، بانک ملی ایران با 2,31 درصد، 
بانک س��امان با 2,18 درص��د و حافظ با 2,10 درصد رتبه های اول تا شش��م را به نام 

خود ثبت کردند. 
همچنین از کل معامالت بازار سرمایه در ماهی که گذشت، بیش از 21 هزار میلیارد 
ریال خریدوفروش الکترونیکی بوده که 23,74 درصد کل خریدوفروش اس��ت. بنابراین 
گزارش ارزش کل خریدوفروش های 103 کارگزار فعال بورس تهران در نخس��تین ماه 
بهار، بیش از 91 هزار میلیارد ریال و ارزش خریدوفروش خرد و بلوک معادل 82 درصد 

کل معامالت بوده است. 
همچنین ارزش خریدوفروش عمده و س��ایر نیز در این مدت 17 درصد از معامالت 

را به خود اختصاص داده است. 
این گزارش می افزاید: تعداد ش��ش ش��رکت کارگزاری 32 درصد کل ارزش معامالت 
را در پای��ان فروردین م��اه س��ال 94 به خود اختص��اص دادند. همچنین ش��رکت های 
کارگ��زاری صب��ا تامین با 12,34 درص��د، کارگزاری مفید ب��ا 6,94 درصد، کارگزاری 
خبرگان س��هام با 6,24 درصد، کارگزاری آگاه با 2,25 درصد، کارگزاری حافظ با 2,20 
 درص��د و کارگزاری بانک تجارت با 2,01 درصد در رتبه های اول تا شش��م این جدول 

قرار دارند. 

لیگ برتری ها هم می توانند متقاضی خرید پرسپولیس و 
استقالل باشند

علی اش��رف عبداهلل  پوری حس��ینی درخصوص مزایده س��وم دو باش��گاه پرسپولیس 
و اس��تقالل که قرار اس��ت چهارش��نبه 9 اردیبهش��ت برگزار ش��ود و اینکه آیا تاکنون 
پاکت��ی ارائه ش��ده، گف��ت: روال مزایده ها این گونه اس��ت که معموال ت��ا یک روز قبل 
از برگ��زاری مزای��ده پاکتی داده نمی ش��ود و ای��ن کار در روز پایانی انجام می ش��ود و 
م��ا هم تا 24 س��اعت قب��ل از مزایده این موض��وع را اعالم نخواهیم ک��رد. با این حال 
پیش بینی ما این اس��ت که این بار برای این دو باش��گاه خریداری پیدا ش��ود. وی در 
مورد تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده ب��رای خریداران عنوان کرد: پی��ش از این گفته 
بودیم مالکان لیگ برتری نمی توانند در مزایده شرکت کنند اما این مورد را برداشتیم، 
 چراکه واگذاری پرس��پولیس و اس��تقالل برای فصل آینده است و ارتباطی به این فصل 
ندارد. با این وجود، اگر مالک باش��گاهی یکی از دو باش��گاه را خرید، باید از تیم قبلی 

خود جدا شود. 
رییس سازمان خصوصی سازی درباره سهام 20 درصدی پیشکسوتان و هواداران اظهار 
داش��ت: اعالم کرده بودیم که 20 درصد سهام باشگاه با قیمت سازمان خصوصی سازی 
یا کمتر در اختیار پیشکس��وتان و هواداران قرار بگیرد ولی به این نتیجه رس��یدیم که 

خریدار خودش می تواند هر قیمتی که می خواهد تعیین کند. 
سومین نکته هم این است که پیش  پرداخت هم به 20 درصد کاهش یافته و پرداخت 
اقس��اط آن هم پنج س��اله خواهد بود. پوری حسینی درخصوص اینکه آیا دو باشگاه در 
ص��ورت عدم واگذاری منحل خواهند ش��د، گفت: قانون گذار ب��رای ما تعیین نکرده که 
چند مزایده می توانیم برگزار کنیم و اگر مزایده س��وم برنده نداشته باشد، بحث انحالل 

مطرح نخواهد بود. 



مهــــم تــــــریــن 
ی  ری ها یه گذا ما ــر س
شرکت در زمینه صنعت 
ــای  کانه ه ــتخراج  اس
ــی  فلزی و فلزات اساس
ــت. بنابراین، شرکت  اس
ــن  بزرگ تری از  ــی  یک
معدنی  ــای  هلدینگ ه
ــازار بورس اوراق بهادار  ب

است. نمودار زیر وضعیت ترکیب بهای تمام شده 
ــی و خارج از بورسی  ــرمایه گذاری های بورس س
ــخص کرده  ــرکت را به تفکیک صنعت مش ش

است.  )نمودار یک(

 :NAVتعریف
ــت از خالص  NAV مطابق تعریف عبارت اس
ــرکت و به عبارت دیگر  ارزش دارایی های یک ش
ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی ها. 
از نظر حسابداری، کشف NAV هر سهم عبارت 
است از دارایی های شرکت منهای بدهی های آن 

یعنی همان حقوق صاحبان شرکت. 
ــی این رقم نمی تواند  ــا در برآوردهای مال ام
ــص ارزش دارایی های  ــکاس دقیقی از خال انع
ــرکت ارائه دهد که علت آن نیز به برخی از  ش
محدودیت های ترازنامه بازمی گردد. در ترازنامه 
ــای تمام  ــه به ــا ب ــیاری از دارایی ه ارزش بس
ــوند که در برخی  ــده تاریخی گزارش می ش ش
سرفصل ها نظیر سرمایه گذاری ها و دارایی های 
ثابت بین ارزش روز آنها و مبلغ دفتری تفاوت 

وجود دارد. 
ــکل باید ابتدا  ــرای رفع این مش ــن ب بنابرای
ــرکت را ارزش گذاری  ــرمایه گذاری های ش س
کنیم، سپس از این رقم را با بهای تمام شده درج 
شده در صورت های مالی شرکت مقایسه کنیم. 
ــتر از بهای تمام  درصورتی که ارزش بازار بیش
شده باشد این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام 
شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی ها در 
نظر گرفته شود، زیرا در حقیقت این مازاد ارزش 
ــه هنگام ارائه اطالعات در بخش دارایی ها در  ب

ترازنامه پنهان مانده است. 
ــص ارزش  ــبه خال ــول محاس ــن فرم بنابرای
دارایی های یک شرکت به صورت زیر به دست 

می آید. 
ــازاد ارزش  ــهام + م ــان س ــوق صاحب حق

ــبت به بهای تمام شده -  ــرمایه گذاری ها نس س
خالص ارزش دارایی ها

ــبه فوق در زمانی  ــت انجام محاس بدیهی اس
ــهام بورسی  ــرمایه گذاری ها در س که تمامی س
ــت اما زمانی  ــان اس ــد، آس صورت گرفته باش
ــرکت سرمایه گذاری فعالیت هایی خارج  که ش
ــد در این حالت معموال  ــته باش از بورس داش
 NAV مشکالت بیشتری درخصوص محاسبه
ــه فقدان بازار  ــد که علت آن نیز ب ــروز می کن ب
ــرمایه گذاری ها  منصفانه برای ارزش گذاری س
ــکل می توان  باز می گردد که برای رفع این مش
ــورس را معادل  ــارج از ب ــوی خ ارزش روز پرتف
ــرد.  دربرآورد ــده آنها منظور ک ــای تمام ش به

ــرمایه گذاری های بورسی  NAV حاضر، ریز س
و خارج از بورس شرکت های سرمایه گذاری از 
ــره شده  آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتش
ــرکت ها در سامانه ناشران بورسی استخراج  ش
ــت. همچنین برای استخراج حقوق  ــده اس ش

ــن  ــهام از آخری ــان س صاحب
ــای مالی میاندوره ای  صورت ه
منتشر شده شرکت ها استفاده 
ــت  ــود. گاهی ممکن اس می ش
ــر  تاریخ آخرین ترازنامه منتش
شده با آخرین صورت وضعیت 
ــان نباشد، دراین  پرتفوی یکس
ــودهای تقسیم شده  حالت س
ــوی  ما بین این دو تاریخ از س
ــرکت ها باعث کاسته شدن  ش
ــان شده است  قیمت سهام ش
ــود  ــرفصل س درحالی که به س
انباشته در ترازنامه اضافه نشده 
ــت، بنابراین در محاسبات  اس
ذیل سود های تقسیمی محقق 
ــده نیز به محاسبات اضافه  ش
ــت. همچنین سود  ــده اس ش

ــرمایه گذاری های بورسی  حاصل از واگذاری س
در فاصله صورت های مالی میاندوره ای و تاریخ 

پرتفوی به محاسبات اضافه می شود. 
ــرفصل ذخایر کاهش  ــل توجه، س ــه قاب نکت
ــت. با توجه به اینکه  ارزش سرمایه گذاری هاس
ــت،  این ذخیره در ترازنامه کاهنده دارایی هاس
ــوط به NAV به  ــبات مرب ــن در محاس بنابرای

محاسبات افزوده می شود. 
و آخرین نکته قابل ذکر اینکه پس از محاسبه 
خالص ارزش دارایی های تعدیل شده )با منظور 
کردن سود نقدی و ذخایر کاهش ارزش(، باید 
ــهام شرکت شود  ــیم بر تعداد س رقم فوق تقس
ــهم محاسبه شود، درخصوص  تا NAV هر س
ــرکت هایی که درحال انجام افزایش سرمایه  ش
ــتند باید به این نکته توجه کرد که تعداد  هس
سهام آخرین سرمایه ثبت شده به عالوه تعداد 
ــت باید مالک  ــار اس ــهامی که در حال انتش س
تعداد سهام قرار گیرد.  با توجه به مطالب فوق 

NAV الذکر خالصه مفروضات مبنای محاسبه
به صورت ذیل است: 

دارایی و بدهی های منظور شده در محاسبه 
ــره از  NAV مربوط به آخرین ترازنامه منتش
سوی شرکت ها است. آخرین ترازنامه در دسترس 
شرکت به تاریخ 30 آذرماه 1393 در کارشناسی 
ــت، اما از آنجایی که فاصله آخرین  NAV اس
ــرکت، بیشترین  ــال مالی ش ترازنامه تا پایان س
درآمدهای شرکت از محل درآمد سرمایه گذاری 
ــرکت های سرمایه پذیر محقق می شود و  در ش
همچنین در نخستین بودجه سال 1394 مورخ 
26 اسفند ماه 1393، تشریح درآمدهای بودجه 
سال 1393 با فرض تحقق 6303 میلیارد ریال 
ــرمایه گذاری ها  ــود نقدی و فروش س درآمد س
ــت و حال اینکه در عملکرد 9  ــده اس تدوین ش
ماهه 1021 میلیارد ریال از درآمد ها محقق شده 
است، بنابراین اختالف سود پیش بینی شده و 
سود واقعی در صورت های مالی 9 ماهه به عنوان 
تعدیالت سود انباشته از اقالم 
مهم ترازنامه دیده شده است. 
ــات مربوط به پرتفوی  اطالع
شرکت براساس آخرین صورت 
ــده در  وضعیت پرتفوی ارائه ش
سایت codal.ir است. پرتفوی 
ــبه  ــتفاده در محاس ــورد اس م
ــای  دارایی ه ارزش  ــص  خال
ــرکت صندوق بازنشستگی  ش
ــوری، به تاریخ 29 اسفند  کش

ماه 1393 است. 
روز  ارزش  ــبه  محاس در 
پرتفوی بورسی، قیمت پایانی 
ــود. ارزش  روزانه اعمال می ش
ــی شرکت  بازار پرتفوی بورس
به قیمت های 31 فروردین ماه 

1394 است. 

ارزش بازار 
پرتفوی بورسی و 

غیر بورسی: 
ــوی  ارزش روز پرتف
ــی با قیمت های  بورس
مورخ 31 فروردین ماه 
ــی  1394 و کارشناس
ــی با  پرتفوی غیر بورس
ــاب P/E معادل  احتس
ــر  ــالم ذک ــرای اق 4 ب
ــم پرتفوی  ــده مه ش
غیر بورسی یا اعمال 10 
درصد افزایش ارزش نسبت به بهای تمام شده. 

مبنای نتیجه گیری: 
میانگین نسبت قیمت به NAV شرکت های 
سرمایه گذاری حدود 70 تا 80 درصد است اما 
ــود P/NAV برخی از  چنانچه مالحظه می ش
ــد، که این  ــرکت ها در این محدوده نمی باش ش
ــد،  امر می تواند به دالیل مختلفی رخ داده باش
یکی از این دالیل می تواند درصد باالی پرتفوی 

غیر بورسی در پرتفوی شرکت باشد. 
ــرکت  ــبت P/NAV ش در حال حاضر نس
ــزات معادل 45  ــادن و فل ــرمایه گذاری مع س
درصد است. حال این سوال مطرح است که 
آیا سرمایه گذاری در این سهم مطلوب است یا 
خیر؟ با توجه به افت قابل توجه قیمت جهانی 
سنگ آهن طی یک سال اخیر، کاهش قیمت 
سهام شرکت های سنگ صورت گرفته است. 
ــنگ  ــاالنه قیمت س نمودار ذیل تغییرات س
آهن جهانی بر حسب دالر در هر تن را ارائه 

می دهد. )نمودار 2(
بیشترین تحلیلگران بازار جهانی سنگ آهن، 
با اشاره به پیش بینی تداوم عرضه باالی سنگ 
ــزرگ تولیدکننده در  ــوی معادن ب ــن از س آه
ــنگ  ــترالیا و برزیل و ضعف بنیادی بازار س اس
ــنگ آهن را همچنان  ــم انداز بازار س آهن، چش
ــی ارزیابی می کنند و افزایش اخیر قیمت  منف
را به دلیل انتظار بهبود تقاضای چین در نیمه 
ــال جاری دانسته که پایدار نخواهد بود.  دوم س
بنابراین با جمیع شرایط مزبور می توان دریافت 
ــرای گروه  ــم انداز مثبتی ب ــه همچنان چش ک
معدنی حداقل در ماه های اخیر متصور نیست 
و بنابراین انتظار رشد قیمتی سهام شرکت های 
 معدنی آن وجود نداشته و به رغم نسبت پایین

P/NAV معادل 45 درصد، گزینه جذابی برای 
سرمایه گذاری در دوره کوتاه مدت نیست. 

سهامی که در کوتاه مدت جذاب نیست

تحلیل بنیادی »و معاون«

ــازی و مهم ترین  این روزها صنعت خودروس
ــته  ــهم آن یعنی ایران خودرو به نوعی توانس س

است آینه ای تمام نما از وضعیت بازار باشد. 
ــهم با نزول همراه بود و  ــته س در هفته گذش
ــن نماد به ترتیب 280 و بعد از  ــای ای حمایت ه
ــان بود.  ــت 230 توم ــان و در نهای آن 250 توم
برگشت قیمت از هر کدام از این حمایت ها معنی 
ــت. در هفته ای که  و مفهوم خاص خود را داش
 abc گذشت نماد خودرو با یک ساختار اصالحی
با اصالح 50 درصد از موج صعودی قبلی خود به 
ــتین ناحیه حمایتی خود در قیمت 280 تا  نخس
ــان داد. برگشت سهم از  285 تومانی واکنش نش
این قیمت، نوید این موضوع را داد که نزول هفته 
گذشته صرفا یک اصالح بوده و احتمال دستیابی به 

سقف 320 تومانی قبلی و قیمت های باالتر از آن در 
دسترس قرار گرفته است. مناطقی که در دو هفته 
آینده قیمت می تواند به آنها دسترسی پیدا کند 
ــت. البته  محدود ه 330 تومانی و 355 تومانی اس
عبور از سقف 320 تومانی نخستین مرحله برای 
ــیدن به این اهداف قیمتی خواهد بود. هرچه  رس
قیمت در زمان کوتاه تری به این محدوده ها برسد 
احتمال دستیابی به اهداف باالتر، آسان تر می شود.  
از منظر موج شماری الیوت نیز می توان این گونه 
ــه اصلی قرار  ــه از س تصور کرد که در یک موج س
گرفته ایم. موج یک اصلی را می توان شکست کانال 
نزولی ماه های پیش در نظر گرفت که موج دو آن 
اصالح قیمتی و پولبک به کانال شکسته شده بود. 
موج فرعی یک از سه اصلی با اعالم تفاهم سیاسی 
ــوییس و صف های خرید میلیونی تشکیل شد  س
ــس از اصالح موج قبلی وارد یک موج  ــون پ و اکن

کوتاه مدت سه از موج اصلی سه شده ایم. 

تحلیل تکنیکال خودرو

یکشنبه
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تحلیل

 نوشدارویی که 
دیر به بازار سرمایه می رسد

ــت از هفته  ارزش فوق العاده پایین معامالت در روز نخس
ــخت سال 93 را برای معامله گران  ــرد و س جدید، روزهای س
ــته، شاخص کل  ــه معامالتی گذش بازار تداعی کرد. در جلس
ــران پس از درگیری مختصری  ــورس اوراق بهادار ته ــازار ب ب
ــا، 28.62 واحد نزول را تجربه کرد و  ــا و گاوه ــان خرس ه می
ــدن زنگ شروع  ــید. با نواخته ش به رقم 66540.6 واحد رس
معامالت در روز گذشته، رنگ سبز به سرعت در بازار گسترش 
ــد.  ــاخص نیز دیده می ش یافته و این موضوع به خوبی در ش
بدین ترتیب، شاخص کل توانست در 30 دقیقه نخست این 
جلسه رشدی حدود 150 واحد را تجربه کند و به مدت یک 
ساعت و نیم تحرک خاصی در جهت شاخص رویت نشد. با 
ــیاری از نمادها رو  ــاعت 11، عرضه ها در بس عبور زمان از س
به افزایش گذاشته و در نتیجه، این نمادها به بخش تابلوی 
ــاندند  ــاخص کل را نیز به دنبال خود کش خود فرورفتند و ش
ــد.  ــاخص کل نیز قرمز رنگ ش و باالخره در دقایق پایانی، ش
ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته 
ــد که این رقم در نوع  ــارد تومان گزارش ش ــدود 82 میلی ح
خود بسیار جالب توجه بود. ارزش معامالت پایین تر از یکصد 
میلیارد تومان، یکی از ویژگی های بارز سال گذشته بود که 
ــی سپرده شد. حال  ــال جدید تقریبا به فراموش ــروع س با ش
آنکه در برهه زمانی حاضر، اگر بازار بخواهد حرکت صعودی 
در خور توجهی انجام دهد، باید این ارزش معامالت رشدی 
ــته باشد. در طرف مقابل، بازار فرابورس ایران  ــمگیر داش چش
در روز گذشته 2.7 واحد رشد را تجربه کرد و شاخص این 
بازار 752.5 واحد رسید. ارزش معامالت این بازار حدود 150 
میلیارد تومان گزارش شد که با توجه به ارزش کم معامالت 

بازار بورس تهران، رقم قابل توجهی به نظر می رسید. 
با توجه به روند معامالت، تغییر روند بازار مستلزم رخداد 
ــه بنا بر اظهارات  ــت؛ معجزه ای ک ــزه ای از قلب اروپاس معج
ــد در حال حاضر  ــورمان نبای ــر امور خارجه کش ــاون وزی مع
ــید. به گزارش مهر، عباس عراقچی پس از  انتظارش را کش
پایان رایزنی های سه روزه هیات ایرانی با 1+5، مذاکرات را 
»آهسته اما سازنده« خواند. وی ادامه داد: کار روی نگارش 
ــروع کردیم. در این میان، باز هم منتقدان داخلی  متن را ش
برای خالی نبوده عریضه، بیانات پراکنده ای را در مورد روند 
ــد. صحبت در مورد بایدها و نبایدهای  ــرات ایراد کردن مذاک
ــته ای ایران و 1+5 از حوصله این مقاله  متن توافقنامه هس
خارج است، اما نکته مهم آن است که در مورد بازار سرمایه 
که تبعا تاثیرات زیادی بر شرایط سیاسی داخل کشور اعمال 
می کند، »نوش دارو پس از مرگ سهراب« قطعا موثر نخواهد 
ــتند،  ــه طرفین دعوا در حال نگارش آن هس ــی ک ــود. متن ب
ــده خود نهفته دارد. بعد از آن  ــش را در آین ــش و پیرای ویرای
نیز باید در چرخه تصویب قرار بگیرد تا پس از آن به مرحله 
ــه و گره  ــد. لذا با توجه به زمان بر بودن این پروس ــرا درآی اج
ــه رفع این تحریم ها،  ــای اقتصادی دولت ب ــوردن برنامه ه خ
به زودی سواالت بسیار زیادی از سوی منتقدان، دفتر ریاست 
ــاید نتوان انتظار  ــدف خواهند گرفت. لذا ش ــوری را ه جمه
ــرمایه کند اما  ــت وین در هفته جاری لطفی به بازار س داش
اگر بنا بر وقوع توافق بین المللی گذاشته شده است، باید به 
خاطر داشت که با گذشت زمان، عدم رفع تحریم ها، اقتصاد 

کشور ما را شکننده تر می کند نه اقتصاد طرف مذاکره را. 
با نادیده گرفتن طلوع خورشید معجزه از وین، بازار در روز 
جاری آنقدرها پیچیده نخواهد بود. محتمل ترین سناریو در مورد 
بازار روز جاری، از بین رفتن تقاضا در نیمه نخست بازار و  قدرت 
گرفتن عرضه در نیمه دوم آن است. با این توصیف می توان انتظار 
داشت شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان روز 
جاری از کانال 65000 واحد سر در بیاورد. مهم ترین حمایت 
ــت که  ــال 66000 واحد، رقم 66305 واحد اس ــود در کان موج
بعید به نظر می رسد در صورت وقوع سناریوی مطرح شده در 
باال، در برابر شاخص کل حرفی برای گفتن داشته باشد. اما در 
طرف مقابل این امکان وجود دارد که بازار در جلسه معامالتی 
پیش رو، با رنگ قرمز یکدست گشوده شود و با گذشت زمان، 
ارزش معامالت به شدت افزایش یابد و به دنبال آن قیمت آخرین 

معامله اکثر نمادها از قیمت پایانی شان فزونی گیرد. 

شایعات و شنیده های بازار

ــهم این  ــود که س ــنیده می ش -خبرهای خوبی از غپاک ش
ــیار جذاب می کند. از جمله  ــهامداران بس ــرکت را برای س ش
این شنیده ها افزایش سرمایه 400درصد از محل آورده نقدی 
در مجمع فوق العاده که قرار است در خرداد ماه تشکیل شود، 
ــرکت ان جی  ــتگاه ها و انعقاد قرارداد با ش مدرن کردن دس

تولید کننده کره است. 
-خبرها از این روزهای صنعت سیمان، خبرهای منفی است. 
دلیل این اخبار افت قیمت مسکن است. گفته می شود اکثر 
شرکت های سیمانی با تعدیل منفی همراه خواهند بود که این 
ناشی از تعدیل منفی زیرمجموعه های این صنعت می باشد. 
ــنیده می شود که با حصول توافق، تعدیل  ــی ها ش -از پاالیش
ــی از ثبات قیمت  ــت که ناش مثبتی در درآمد خواهند داش

جهانی نفت نیز است. 
- شنیده ها حکایت از تعدیل مثبت در نماد وشهر دارد. 

ــنیده می شود صندوق سپاس خریدار نمادهای پاالیشی  -ش
است تا بتواند 30 درصد سود تضمین شده را بسازد. 

ــود صندوق توسعه بازار خریدار سهم شپنا  ــنیده می ش  - ش
است. 

-خبرهای خوشی از شرکت رانفور به گوش می رسد. از جمله 
این اخبار برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود 
ــهم و  ــود هر س ــته، وعده تعدیل مثبت 20 درصدی س انباش

افزایش قیمت سهام این شرکت است. 
- درنماد شاراک شنیده ها حکایت از افزایش تولید و فروش 
و صادرات محصوالت، تعدیل مثبت سود هر سهم در گزارش 

سه ماهه سال جاری و رشد قیمت این نماد دارد. 
ــت.  ــایعات مبنی بر تعدیل منفی اخابر به حقیقت پیوس -ش
اخابر صورت های مالی منتهی به پایان سال 93 را با تعدیل 
ــبت به آخرین  ــهم نس ــود هر س ــدی در س ــی 14 درص منف

پیش بینی روی کدال نشاند. 
ــود وانصار دارد. گفته  ــمگیر س ــد چش -خبرها حکایت از رش
می شود این شرکت با تعدیل مثبت باالیی همراه خواهد بود 

و برنامه افزایش سرمایه را پیش رو دارد. 
ــد. دلیل این توقف ابهام در  ــته متوقف ش -فاراک روز گذش
ــود این شرکت  ــنیده می ش ــد. اما ش صورت های مالی ذکر ش
یک قرارداد 2800میلیارد تومانی با چین منعقد کرده است 

و با تعدیل مثبت سنگینی همراه خواهد بود. 

عمق بازار

دنیای مجازی

امیر عباس کریم زاده 
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

افزایش )کاهش( ارزش بازارارزش بازار -میلیون ریالارزش روز هر سهم-ریالبهای تمام شده کل -میلیون ریالبهای تمام شده هر سهم- ریالتعداد سهام سرمایه - م ریالنماد سهام 

18.000.0004.034.689.8501.0644.292.910359314.496.64110.203.731کگلسنگ آهن گل گهر

43.400.0002.047.241.5231.9173.924.56221744.450.703526.141فمليملي صنایع مس ایران

17.100.0002.821.573.1191.1833.337.921375010.580.8997.242.978کچادمعدني و صنعتي چادرملو

2.036.4221.823.449.7261.0941.994.85430475.556.0513.561.197کنورتامین مواد اولیه فوالد صبانور

5.600.0001.320.128.1431.2331.627.71862658.270.6036.642.885فخاسمجتمع فوالد خراسان

)650.532(43.400.000491.338.0281.917941.895593291.363فملیحملي صنایع مس ایران )حق تقدم(

)264.762(600.000462.870.9681.984918.3361412653.574بکامکابل هاي مخابراتي شهید قندي

)156.358(8.000.000323.723.2602.356762.6921873606.334سامانبانک سامان

979.101979.1010 سایر سرمایه گذاری ها

    27.105.280     45.885.269      18.779.989     جمع کل 

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

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

علی زالی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه 

 ارزش اسمی سهام 
هر سهم 

بهای تمام شده تعداد سهامدرصد مالکیتسرمایه - م ریال
هر سهم- ریال

بهای تمام شده 
کل- م ریال

EPSP/Eارزش برآوردی ارزش برآوردی
کل- م ریال

11741.1001.100.253-10005.000.000201.000.230.0001.0001.000.230سنگ آهن گهر زمیني
10002.500.00035875.000.0001.000875.00013741.100962.500صنایع آهن و فوالد سرمد ابر کوه

41.100770.000-10007.000.00010700.000.0001.000700.000توسعه آهن و فوالد گل گهر
1000320.00051163.068.8152.979485.7821.27645.104832.303کک طبس

10001.200.00025294.000.0001.000294.00041741.668490.392گهر انرژي سیرجان
41.100177.298-1000200.00081161.180.0001.000161.180گسترش کاتالیست ایرانیان

100000550.000201.099.998114.512125.96312.9064125.963138.559بین المللي تولیدوتوسعه موادفلزي
1000200.0002550.000.0001.00050.00090543.620181.000احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس

10000100.000404.047.0169.72039.3371.316410.69243.271صنایع آهن و فوالد توس
1000100.0002120.507.5631.19024.4041.21244.84899.421کارگزاري حافظ

-1.006.4931.006.493سایر سرمایه گذاریها
47623894.794.997جمع کل

21.460.291 حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری- م ریال
27.105.280 افزایش )کاهش( ارزش پرتفوی بورسی-م ریال

4.794.997 افزایش )کاهش( ارزش پرتفوی غیر بورسی- م ریال
 تعدیالت

-   کسر می شود : سود نقدی سال قبل
-   اضافه شود: ذخایر سهام

5.180.952 اضافه شود: تفاوت سود بودجه 93 و سود 9 ماهه 
58.541.520 جمع خالص ارزش دارایی ها - م ریال

16000000000تعداد سهام
3.659 ارزش خالص دارایی های هر سهم - NAV- ریال

1629قیمت تابلو بورس
P/NAV 0.445 نسبت

NAV- محاسبات ارزش خالص دارایی های هر سهم ومعادن
جدول 3

جدول 1

نمودار 1 نمودار 2

جدول 2
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سرنخ

خبر

در سال عروس، عروس ها را شاد کنید

مراس��م  برگ��زاری 
عروس��ی هم��واره یکی 
البت��ه  و  دغدغه ه��ا  از 
آرزوهای زوج های جوان 
ب��وده و هس��ت، امروزه 
در کش��ور م��ا ب��رآورد 
عروس��ی  هزینه ه��ای 
آن چنان مبلغ هنگفتی می ش��ود که برخی این مراس��م 
زیبا و سنتی را کنار گذاشته و قضیه را با یک ماه عسل 
ساده حل وفصل می کنند، اما بزرگ ترها همیشه معتقدند 
هرچیزی سر جای خودش انجام شود بهتر است.  لباس 
عروس و کت و ش��لوار دامادی ش��اید یکی از زیباترین 
لباس هایی باش��د که اغلب افراد دوست دارند خود را در 
ای��ن لباس ها ببینند، اما معموال ب��ه خاطر قیمت باالی 
لباس عروس، افراد س��عی می کنند یک لباس س��اده با 
پارچه ای نامرغوب تهیه کنند تا هزینه های شان خیلی باال 
نرود، یک دلیل دیگر این عدم تمایل برای پراخت مبلغی 
باال این است که لباس عروس فقط به عنوان یک خاطره 

می ماند و عمال استفاده دیگری نمی توان از آن کرد. 
البته سال های پیش معموال مزون های لباس عروس، 
لباس را به صورت اجاره در اختیار مشتری قرار می دادند، 
اگرچه امروز هم این امکان وجود دارد اما به دلیل اختالف 
قیم��ت ناچیزی که در خرید و اجاره هس��ت، عروس ها 
ترجیح می دهند که لباس را دست اول خریداری کنند، 
در واقع میانگین قیمت خرید لباس عروس در بازار امروز 
یک میلیون و 200هزار تومان اس��ت. درحالی که اجاره 
همین لباس یک میلیون و 100ه��زار تومان برای یک 
ش��ب تمام می ش��ود، به عالوه تنوع لباس های اجاره ای 
به شدت پایین اس��ت و معموال شما چند گزینه بیشتر 
برای انتخاب ندارید، که همین مس��ائل ف��رد را وادار به 
خرید لباس عروس می کند و تا مدت ها بعد هم دغدغه 
جابه جایی و نگهداری آن را در خانه دارد و اما ما در این 
کالف می خواهیم به شما پیشنهاد درست و حسابی برای 
راه اندازی یک کسب وکار زیبا و زنانه بدهیم، در واقع شما 
با راه اندازی یک مزون بزرگ و مناس��ب، تنوع زیادی به 
لباس های عروس خود داده و تمام لباس ها را با قیمتی که 
معقول و مناسب این کار است فقط اجاره می دهید، که 
طبق بررس��ی های ما به طور میانگین اگر هر لباس را به 
300 تا 400 هزار تومان اجاره دهید، پس از دو بار اجاره، 
قیمت اصلی لباس برگردانده شده و پس از آن به ازای هر 

بار اجاره، سود مناسبی عایدتان می شود. 
اگر می خواهی��د مبلغ س��رمایه گذاری را هم بدانید، 
ب��دون در نظ��ر گرفتن فضا، ش��ما ح��دود 20 میلیون 
تومان برای خری��د اولیه 30مدل لباس عروس و حدود 
10 میلیون هم برای دکور زدن فروش��گاه و خرید یک 
سیستم ثبت سفارش نیاز دارید. همچنین الزم است که 
با یک خیاط حرفه ای لباس عروس و یک خشکشویی در 
ارتباط باشید که لباس ها را براساس سایز توسط خیاط 
دس��تکاری کنید و پس از هر بار اجاره به خشکش��ویی 
بس��پارید تا مثل روز اول تحویل ت��ان دهد.  اگرچه این 
کسب وکار خیلی جدید و نو به نظر نمی آید. اما به دلیل 
اینکه هنوز هیچ فروش��گاه یا مزون��ی حداقل در تهران 
وج��ود ندارد که صرفا لباس ع��روس را به قیمت پایین 
و مناسب خود اجاره دهد، قطعا می توانید در این مسیر 
نخستین باش��ید و به خوبی در دل عروس ها برای خود 

جایی باز کنید. 

 تسهیل صدور ضمانت نامه بانکی
در جهت حمایت از سرمایه گذاران

مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری تعاون 
در تشریح برنامه س��ال ۹4 صندوق گفت: طبق آمار 
میزان ضمانت های صادر در س��ال ۹3 نسبت به سال 
۹2 با رش��د ۶0 درصدی روب��ه رو بوده که پیش بینی 
می ش��ود این روند صعودی در خدمات دهی در سال 

۹4 ادامه دار باشد. 
مهدی حس��ین نژاد در گفت وگو با تس��نیم، درباره 
توفیقات حاصل ش��ده در س��ال ۹3 گف��ت: طراحی 
محص��والت و خدم��ات جدی��د در راس��تای خروج 
غیر تورم��ی از رکود، انعقاد تفاهم نامه های مش��ترک 
ب��ا بانک ها و موسس��ات اعتب��اری، جل��ب همکاری 
تامین کنندگان عم��ده مواد اولیه به عن��وان ذی نفع، 
تصویب بالغ بر س��ه هزار میلیارد ری��ال ضمانت نامه 
اعتباری، صدور بالغ بر یک هزار و پانصد میلیارد ریال 
ضمانت نام��ه اعتباری، افزایش مانده تعهدات صندوق 
ب��ه بیش از دو هزار و هفتص��د میلیارد ریال از جمله 

موفقیت ها در سال ۹3بوده است. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه روند ص��دور ضمانت نامه در 
س��ال گذش��ته در صندوق به یک روز رسیده است، 
گفت: برای مناطق محروم و ش��رکت های دانش بنیان 

تا 80درصد تسهیالت ضمانت نامه صادر می شود. 
حس��ین نژاد در بی��ان اه��م فعالیت ه��ای صندوق 
افزود: تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، 
مطالبات و معامالت شرکت های تعاونی، تضمین اصل 
و س��ود تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات مالی و 
اعتب��اری  )دارای مجوز رس��می از بانک مرکزی( به 
ش��رکت های تعاونی از مهم ترین موضوعات صندوق 

است. 
 وی در توضیح جلب همکاری تامین کنندگان عمده 
مواد اولیه به عنوان ذی نفع گفت: صندوق جهت حصول 
اهداف خود در عملی کردن ضمانت نامه های معامالت 
و ایجاد فضای مناس��ب برای گسترش سرمایه گذاری 
جدید و افزایش تولید در جهت تامین ثبات اقتصادی، 
سازمان ها و شرکت های بزرگ تامین کننده مواد اولیه 
تعاونی ها را جذب کرد. این تعامالت به صدور ضمانت 
نامه هایی منجر ش��ده تا تعاونی ه��ا بتوانند مواد اولیه 
مورد نیاز خود را با اس��تفاده از تضمین صندوق تهیه 
کنن��د که مهم ترین آنها بورس کاالی ایران، ش��رکت 
بازرگانی پتروش��یمی و اتحادیه سراسری تعاونی های 
تامین نیازصنایع پایین دس��تی پتروشیمی، سازمان 
تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه 

سراسری فوالد و معدن ایران است. 

ب��رای س��رمایه گذاری در اخذ یک 
نمایندگ��ی بیمه عموما به س��رمایه 
زیادی نی��از ندارید همین که بتوانید 
یک دفت��ر کار در منطقه مناس��ب و 
مطابق با اس��تاندارد های الزم داش��ته 
باشید کافی اس��ت. بنابراین در رابطه 
با این بخ��ش کار نمی توان اظهارنظر 
قاطعی داش��ت پس هزینه های اجاره 
دفتر کار بسته به شهر و منطقه ای که 
در آن زندگی می کنید، متفاوت است. 
از بحث اجاره دفت��ر که بگذریم تنها 
هزینه ای که برای ش��ما مترتب است 
هزینه های مربوط به تجهیز دفتر کار 
و یک س��ری ل��وازم اداری و راه اندازی 
سیس��تم نرم افزاری و س��خت افزاری 
 دفتر اس��ت که الاقل هزینه ای حدود 
20 ت��ا 30 میلی��ون برای ت��ان دارد. 
مهم ترین نکته در اجاره برای راه اندازی 
یک دفتر نمایندگی بیمه این است که 
دفتر کار شما باید در منطقه ای تجاری 
یا اداری قرار داش��ته باشد و متراژ آن 

نباید کمتر از 10 مترمربع باشد. 
 در ح��ال حاض��ر طب��ق آیین نامه 
ش��ماره 75 نمایندگی، شرایط الزم 
جهت اخذ یک نمایندگی بیمه اعم از 
مدرک تحصیلی، س��ابقه کاری، عدم 
سوءپیشینه، داشتن مکان مناسب و. 

. . . آورده شده است. 
تحصیل��ی  م��درک  لح��اظ  ب��ه   
محدودیت خاصی وجود ندارد و افراد 
تقریبا از هر رشته و گرایشی می توانند  
برای اخذ نمایندگی بیمه اقدام کنند 
اما باید توجه داشته باشید که اولویت 
با رش��ته های مرتبط اعم از مدیریت 
بیمه، رش��ته های مالی و حسابداری، 
حق��وق، مدیریت، اقتصاد و. . . اس��ت. 
در قانون محدودیت��ی برای ورود افراد 
ب��ه لحاظ نوع رش��ته تحصیلی وجود 
ندارد از این رو س��عی شده ضعف افراد 
متقاض��ی با رش��ته های غیر مرتبط با 
برگزاری دوره های آموزش��ی فشرده و 
تخصصی جبران شود. اما توصیه گروه 
سرمایه گذاری »فرصت امروز« به شما 
این اس��ت که اگر دان��ش فنی الزم را 
ندارید وارد بازار نشوید. بیمه یک فن 
و یک تخصص است، بنابراین افرادی 
که توان فنی و تخصص الزم را ندارند 
اطالعات نادرست در اختیار مشتریان 
ق��رار می دهند و با ای��ن کار نه تنها به 
کسب وکار خود بلکه به صنعت بیمه 
آس��یب می رس��انند. از ط��رف دیگر 
داشتن روابط عمومی باال و توانمندی 
برقراری ارتب��اط پویا با مش��تریان و 
آشنایی با مهارت های بازاریابی و فروش 
مهم ترین اصول کاری در صنعت بیمه 
اس��ت. اس��اس صنعت بیمه ب��ر پایه 
اطمینان بخشی و دادن آرامش خاطر 
به مشتری اس��ت از این رو مهم ترین 
ویژگی افراد توانمن��د در این صنعت 
برقراری ارتباط با مشتری و القای این 

حس اعتماد به مخاطبان است. 
درخصوص اخذ مجوز های الزم نیز 
مطابق ب��ا آیین نامه ش��ماره 25و 75 
شرایط اعطای پروانه نمایندگی بیمه، 
اف��راد متقاضی بای��د در آزمون بیمه 
مرکزی جهت اخذ نمایندگی شرکت 
کنند و حد نصاب قبولی را به دس��ت 
آورند تا بتوانند پروانه فعالیت نمایندگی 
را اخ��ذ کرده و به تب��ع آن مجوزهای 
بعدی توسط شرکت بیمه گر موردنظر 
و براس��اس توانمندی و امکانات فرد و 
شرایط بازار در اختیار نمایندگان قرار 
می گیرند. فرآیند کس��ب مجوز ها در 
صورت داشتن مدرک تحصیلی مرتبط 
و س��ابقه کاری در حدود ۶ ماه تا یک 

س��ال به طول می انجامد. در غیر این 
صورت بسته به طول مدت دوره های 
آموزش��ی این زمان طوالنی تر خواهد 
شد. درخصوص تامین نیروی کار نیز 
نگران نباش��ید چرا که برای گرداندن 
یک دفتر بیمه  با یک تا دو نیروی کار 
کافی اس��ت اما ب��رای اخذ نمایندگی 
حقوقی هم امکانات و فضای بیشتری 
نیاز دارید و هم نیرو های بیش��تری را 
باید ب��ه کار بگیری��د، در این صورت 
فضای کاری ش��ما نباید کمتر از 50 

مترمربع باشد. 

شرایط بازار مطلوب است 
درخصوص ش��رایط ب��ازار صنعت 
بیم��ه باید گفت که بس��یاری از افراد 
تص��ور می کنند در ب��دو ورود به بازار 
می توانن��د از ارتباطات خود در جهت 
جذب مش��تریان بالقوه استفاده کنند 
درصورتی که به هیچ وج��ه این اتفاق 
نخواه��د افتاد چ��را که اغل��ب افراد 
بیمه نامه های معتب��ر دارند و تا پایان 

زمان اعتب��ار این بیمه نامه نمی توانید 
ب��رای ج��ذب مش��تریان  حس��ابی 
این چنینی باز کنید. اگر به دنبال جذب 
مشتریان از میان نزدیکان خود هستید 
باید بدانیدکه دوستان و بستگان شما 
معم��وال بیمه نامه معتب��ری دارند که 
ممکن است چند ماه تا انقضای زمان 
اعتبار آن باقی مانده باشد. بنابراین تا 
ش��ش ماه اول عمدت��ا درآمد خاصی 
نخواهید داشت و تنها هزینه هاست که 
برای ش��ما و کسب وکارتان در جریان 
اس��ت.   نکت��ه دیگری ک��ه در رابطه 
باش��رایط بازار به آن توجه کنید این 
است که افرادی که با بیمه گر خاصی 
کار می کنند و از شرایط و خدمات ارائه 
ش��ده رضایت دارند به راحتی بیمه گر 
خود را ع��وض نخواهند کرد. بنابراین 
کار ب��ه این س��ادگی ها ه��م که فکر 

می کنید پیش نخواهد رفت. 
محم��د تقوی یک��ی از متخصصان 
صنعت بیم��ه و رییس انجمن صنفی 
نمایندگان بیمه البرز در این خصوص 

در گفت وگ��و ب��ا »فرص��ت ام��روز« 
می گوید: عالوه بر توانمندی های فردی 
و تخصص اعتبار شرکت بیمه گر تاحد 
زی��ادی در جذب مش��تریان این بازار 
گسترده موثر است. بنابراین اگر شما 
نماینده یک شرکت خوش نام قدیمی 
باش��ید طبیعتا بهتر از ی��ک نماینده 
ش��رکت تازه کار اعتبار دارید و از این 
بیشتری  حیث می توانید مش��تریان 

داشته باشید. 
وی ادام��ه می دهد: ع��الوه بر اینها 
بازاریابی و تبلیغات است که می تواند 
در فرآیند موفقیت یک ش��رکت بیمه 
یا حتی ی��ک نمایندگ��ی بیمه مؤثر 
باشد و تاثیر این عامل بسیار مشهود و 
ملموس است بنابراین اگر نام و خدمات 
یک شرکت بیمه مرتبا تکرار شود در 
روند اعتباردهی به آن ش��رکت بسیار 
موثر اس��ت و در این صورت مشتریان 
بیشتری هم به نمایندگی های شرکت 

مراجعه خواهند کرد. 
تقوی می گوید: با توجه به اینکه نام 

بیمه همواره با اطمینان و آرامش همراه 
اس��ت. بنابراین اگر ش��رکت بیمه ای 
نتواند آرامش خیال و امنیت خاطر را به 
مشتریان خود القا کند نمی تواند فروش 
خوبی داشته باشد بنابراین نام و برند 
شرکت و اطمینانی که برای مشتریان 
ایجاد می کند، مهم ترین سرمایه یک 

شرکت بیمه ای است. 
میزان س��ودآوری و درآمد ش��ما 
کامال وابس��ته ب��ه می��زان فعالیت 
شماس��ت. ب��ه این ترتیب ب��ا توجه 
به می��زان کار و فعالیت��ی که انجام 
می دهی��د و مش��تریانی ک��ه جذب 
می کنید درصدی از قرارداد به عنوان 
کارمزد به شما خواهد رسید. بنابراین 
هم��ه درآم��د ی��ک نماین��ده بیمه 
به بازاریابی ش��رکت اصل��ی و خود 
نماین��ده و توانمند جذب مش��تری 
بس��تگی دارد. حداقل کارمزد ها در 
این صنع��ت 5 درصد و حداکثر 28 
درصد ام��ا به طور میانگین می توانید 
یک کارمزد حدود 15 درصد را برای 

کار یک نماینده بیمه در نظر بگیرید. 
تقوی در این خصوص عنوان می کند: 
در سال های اخیر که شرایط تورمی در 
اقتصاد ایران شدت بیشتری داشته و 
در همه صنوف افزای��ش درآمد هایی 
در نظ��ر گرفته ش��د نمایندگان بیمه 
جزو معدود مش��اغلی بوده که نه تنها 
افزای��ش درآم��دی نداش��ته اند، بلکه 
ب��ه دالیل مختلف و به وی��ژه به دلیل 
نظارتی و قوانین جدید  اعمال شرایط 
به گونه ای عمل ش��ده ک��ه موجبات 
کاه��ش کارمزد ها فراهم ش��د و این 
کارمزد ها در بسیاری مواقع نمی تواند 
جوابگ��وی هزینه ه��ای نماین��دگان 
به ویژه در ش��هر های کوچک باش��د. 
وی ادام��ه می دهد ش��غل نمایندگی 
بیمه همانند کلیت صنعت بیمه تابع 
قانون اعداد بزرگ اس��ت بنابراین اگر 
تعداد بیمه نامه ها به حدمطلوب نرسد 
نماینده بیمه نمی تواند هزینه های خود 

را جبران کند. 
تقوی می گوید: در گذش��ته مطابق 
آیین نامه 1۹ شورای عالی بیمه مشاغل 
دولت��ی کارمزد پذیر نبودن��د ولی در 
آیین نامه 83 این مورد اصالح شده اما 
باز هم به دلیل حجم و نوع کار رضایت 
ش��بکه فروش را به همراه ندارد چون 
طبق قانون یک چهارم کارمزد واقعی 
به این بخش تعلق می گیرد، درحالی که 
کاره��ای دولتی خدمات و س��رویس 
بیش��تری را می طلبد. به همین دلیل 
باز هم ش��رایط رضایت من��دی برای 
نماین��دگان و ش��رکت های بیمه ای و 

شبکه فروش حاصل نمی شود. 

تبلیغات غیر واقعی برای جذب 
مشتری 

تقوی درخصوص فض��ای رقابتی و 
تبلیغاتی صنعت بیم��ه می گوید: در 
شرایط فعلی بازار بسیاری از تبلیغاتی 
که در این عرصه توس��ط شرکت های 
مختلف انجام می شود اعداد و اطالعات 
غیر واقعی را به مخاطبان ارائه کرده که 
عموما ش��رایط حداکثری کار را بیان 
می کنند و در قرارداد خود هم  بندی را 
اضافه می کنند که شرکت بیمه گر تنها 
5 یا 10 درص��د کل مبلغ را تضمین 
می کند و مابق��ی در صورت تحقق و 
در شرایط مطلوب مورد تعهد بیمه گر 
است. متاسفانه وعده های غیر واقعی و 
تبلیغات غیر اصولی و غیر حرفه ای چند 
سالی است که در صنعت بیمه جریان 
دارد و این مسئله در بلند مدت می تواند 
به شاخص اعتماد مشتریان به شرکت 
موردنظر یا حتی صنعت بیمه آسیب 

برساند. 

توصیه های پایانی 
تقوی در پایان می گوید: هرچند که 
فعالیت در صنعت بیمه کار آسانی به 
نظر می رس��د اما تازه وارد ها باید توجه 
داشته باشند که این کار با سختی های 
خاص خود همراه اس��ت و افرادی که 
تخصص و دانش کافی در اختیار ندارند 
وارد ب��ازار نش��وند. وی ادامه می دهد، 
درست اس��ت که آینده صنعت بیمه 
بسیار روشن است و با روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید توجه بیش��تری به 
صنعت بیمه صورت گرفته اما افرادی 
که به فعالی��ت در این صنعت تمایل 
دارند بای��د توانمندی الزم را به لحاظ 
فنی داش��ته باش��ند وهیچ تضمینی 
وجود ندارد ک��ه اگر نماینده ای موفق 
بوده ش��ما هم در بازار موفق خواهید 
بود. در نظر داش��ته باش��ید که روابط 
عمومی باال مهم ترین عامل موفقیت در 

بازار خواهد بود. 

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در احداث یک نمایندگی بیمه 

آینده سازان بدون آینده
عباس نعیم امینی

مترجم: سارا گلچین
investopedia.com :منبع

بس�یاری از افراد تصور می کنند صنعت بیمه سودآوری باالیی دارد 
و کس�انی که در این بخش فعالیت می کنن�د درآمد های باالیی دارند، 
ام�ا واقعی�ت فعلی بازار این اس�ت که صنعت بیمه نیز همانند س�ایر 
فعالیت های کسب وکاری و سرمایه گذاری با دشواری هایی همراه است. 
به گفته کارشناسان این بخش فعالیت در صنعت بیمه عالوه بر تخصص 
و دان�ش نیازمند آش�نایی با روش ه�ای بازاریابی و فروش و داش�تن 
ارتباطات گس�ترده و روابط عمومی باالست. این تمام آن چیزی است 

که برای موفقیت در صنعت بیمه به عنوان یک اصل انکارناپذیر پذیرفته 
شده است. اهمیت شبکه فروش و نمایندگی ها و فعالیت این قشر در 
سود آوری و ادامه حیات شرکت های بیمه بر کسی پوشیده نیست. در 
سوی دیگر این معادله نمایندگان بیمه قرار دارند که همواره به عنوان 
یکی از مش�اغل پر درآمد جامعه مورد توجه افراد بس�یاری است اما 
این همه واقعیت نیست. از این رو در این گزارش به جنبه های مختلف 

سرمایه گذاری در راه اندازی یک نمایندگی بیمه می پردازیم. 

امنیت ش��غلی یکی از موضوعات مهمی اس��ت که در هر صنفی و برای 
راه اندازی هرکس��ب وکاری در اولویت اس��ت، در ش��رایط فعلی نمایندگان 
بیمه گالیه هایی از امنیت ش��غلی و کاری خ��ود دارند. تقوی ضمن تایید 
این مطلب عنوان می کند: به دلیل سوء مدیریت و شرایطی که در سال های 
اخیر اتفاق افتاد این وضعیت حاصل شد. وی می گوید: در سال های گذشته 
که ش��رایط آیین نامه 28 حاکم بود اعتبار پروانه نمایندگی بیمه نامحدود 
بود و قرارداد های نمایندگی هر س��ه س��ال تمدید می شد اما متاسفانه به 
اسم خصوصی س��ازی و برای اینکه شرایط ورود متقاضیان جدید را به این 
بازار فراهم کنند آیین نامه 57 ش��ورای عالی بیمه جایگزین شد که مطابق 
آن مدت اعتبار نمایندگی و قرارداد ها س��ه سال شد. بر این اساس فعالیت 
نمایندگان بیمه در قالب همین قرارداد سه س��اله بوده و در پایان این مدت 
شرکت اصلی به هر دلیلی نخواهد قرارداد را تمدید کند نماینده بیمه هیچ 
امنیتی نخواهد داشت و این بدترین خطر برای شبکه فروش خواهد بود یا به 
اعتباری می توان گفت نمایندگان بیمه ای آینده سازان بدون آینده هستند. 

این کارشناس صنعت بیمه ادامه می دهد: در تمامی مشاغل یک امنیت 
ش��غلی برای فرد وجود دارد حتی در مش��اغل آزاد حق سرقفلی به منظور 

تامی��ن امنیت ش��غلی افراد در قانون پیش بینی ش��ده اما در صنعت بیمه 
نماین��دگان از این حق محرومند. البته در قان��ون بازخرید ارزش پرتفوی 
دیده ش��ده اما متاس��فانه این بازخرید در اختیار شرکت های بیمه ای قرار 
دارد و با این عنوان که شرکت های بیمه ای می توانند این کار را انجام دهند. 
عمدتا شرکت های بیمه از این کار طفره می روند و شرط خالف را مبنا قرار 
می دهند و زیر بار این مسئولیت نمی روند. به همین منظور و برای احیای 
حقوق نمایندگان اکثر شرکت های بیمه دارای انجمن نمایندگان هستند اما 
باز هم به دلیل اینکه این تشکل از خود نمایندگان انتخاب می شود اعتبار 
و جایگاه تشکل های صنفی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها مشخص 

و قدرتمند نیست. 
تقوی درخص��وص مهم ترین فرصت های بازار می گوی��د: در حال حاضر 
وضعیت مناسبی در بازار وجود ندارد اما همواره در هر بازاری فرصت هایی 
در بازار هست که بتوان از آن استفاده کرد. اما مهم ترین عامل در این زمینه 
ارائه شیوه های نوین بازاریابی و فروش است و ارتباطاتی که فرد در اختیار 
دارد و همچنین روابط عمومی باال می تواند تضمین کننده فروش و فعالیت 

شرکت های بیمه ای و به ویژه نمایندگان باشد. 

نبود امنیت شغلی بزرگ ترین تهدید بازار 

نقطه شروع

آبراهام لینکلن می گوید: »اگر شش ساعت برای ریز ریز 
کردن یک درخت به من فرصت داده ش��ود، چهار ساعت 

اول آن را صرف تیز کردن تبر می کنم.«
تمام حرف این جمله در دو واژه خالصه می شود: طراحی 

و برنامه ریزی. 
برای اینکه از خود یک سرمایه گذار بسازید، باید ضعف ها 
و قدرت های ت��ان را خوب بشناس��ید. در این میان زمان و 
تالش هم حرف های مهمی برای گفتن دارند. چقدر زمان 
می گذارید؟  و چقدر اراده و پشتکار دارید؟  اینها شما را به 

سمت مسیر موفقیت در سرمایه گذاری می کشاند. 
حال خوب است که شیوه تهیه یک طرح سرمایه گذاری 
خوب را یاد بگیرید که سرمایه گذاری تان  آش شله قلمکار 

از آب در نیاید! 
موارد الزم برای یک طرح سرمایه گذاری خوب: 

ارزیابی از خود
 شناخت کامل از داشته ها

ارزیابی منابع اطالعاتی
باز ارزیابی انجام شده ها

لذت بردن از سفر در دنیای سرمایه گذاری

ارزیابی از خود
بهترین کار برای ش��روع س��فر به دنیای سرمایه گذارها 
ش��ناخت جایگاه فعلی خود است. باور خیلی ها این است 
که هر چه جوان تر باش��ید، اراده تان باید برای ریس��ک و 
خطر بیش��تر باشد. در شروع کار نیازی نیست 100درصد 
بودجه مصرفی تان در سرمایه گذاری جاری شود. اگر مثال 
برنامه یا طرحی برای بازنشستگی دارید یا حسابی در جایی 

بازکرده اید، به آن پول ها نگاه چپ نکنید. 
افق زمانی یا مقدار زمانی که برای رس��یدن به پول نیاز 
دارید، بسته به اینکه چند ساله باشید، متفاوت است. اگر 
مثال افق زمانی شما 25 س��ال است، می توانید بیشترین 
ریسک را در این مسیر داشته باشید. البته نه ریسک های 
احمقانه و ژانگولری!  حضور در چند بازار گوناگون به صورت 

همزمان یکی از ریسک های هوشمندانه است. 
شناخت کامل از داشته ها

حاال ک��ه خمیرمایه را آم��اده کرده اید، نوبت بررس��ی 
داشته هاس��ت. باید ببینید مواد اولیه در دسترس تان چه 
چیزهایی هس��تند تا براس��اس آن خوراک نهایی را آماده 

کنید. 

با بررس��ی تازه ترین اظهارات و توضیحات درباره حوزه 
س��رمایه گذاری خود، این مرحل��ه را آغاز کنید و با برآورد 
مدت زمانی که می خواهید به پول برسید،  ادامه دهید. این 
برآورد باید اعداد دقیقی داشته باشد،  مثال پس از چند روز، 
 چند هفته یا چند ماه. طبیعتا هرچه سرمایه بزرگ تر باشد، 
زمان رس��یدن به پولش هم بیشتر می ش��ود. البته برآورد 

زمانی حین پیشرفت کار می تواند کم و زیاد شود. 
ارزیابی منابع اطالعاتی

برای رسیدن به آنالیزهای دقیق و اطالعات کافی درباره 
حوزه یا حوزه های سرمایه گذاری خود واقعا به سرویس های 
اطالعاتی قوی یا هزینه پول های هنگفت نیاز نیست. زنده 
باد اینترنت که برای همه چیز راه حل دارد،  حتی اطالعات 
و آنالیزهای دقیق. حتی اگر دس��تیابی ب��ه این اطالعات 
نیازمند پرداخت پول باش��د، ارزش هزین��ه کردن را دارد.  
توجه داش��ته باشید به سراغ وب س��ایت های معتبر برای 
کسب اطالعات بروید، به هر صفحه و هر گفته ای در فضای 
مجازی اطمینان نکنید. ویژگی س��ایت های معتبر منبع 
اطالعاتی خود را ذکر کرده و در بازه های زمانی مش��خص 

داده های خود را به روز کنید. 

باز ارزیابی انجام شده ها
خود را ملزم به ارزیابی پیشرفت ها کنید. این البته به 
معنای حساس شدن روی میزان دقیق بازگشت سرمایه 
نیست. باز ارزیابی انجام ش��ده ها یعنی اینکه بدانید در 
کجاها درس��ت رفته ای��د، در کجاها اش��تباه کرده اید و 
به طورکلی چقدر پیشرفت داش��ته اید. همه اینها یعنی 
تجربه اندوزی از مس��یر گذش��ته ب��رای پیش رفتن در 

آینده. 
لذت بردن از سفر در دنیای سرمایه گذاری

از همه این حس��اب و کتاب ه��ا و ارزیابی ها که بگذریم، 
می رس��یم به ش��یرین ترین و از زاویه ای مهم ترین بخش 
ماجرا: لذت بردن از سفر. باید بپذیرید که همواره در حال 
یادگیری هس��تید و این مهم ترین هدف یک سرمایه گذار 
حرفه ای است. خیلی چیزها برای یاد گرفتن وجود دارد و 
نمی شود در یک دوره شش ماهه یا یک ساله همه چیز را 
آموخت و یک سرمایه گذار حرفه ای کم اشتباه شد. جا دارد 
باز این جمله قدیمی را یادآوری کنیم که »این یک س��فر 

است و نه مقصد.«
هنوز خیلی نگذشته از روزی که پا در سفر سرمایه گذاری 
گذاش��ته اید و بهترین راه برای اینکه از خطرهای این سفر 
جان به در ببرید، لذت بردن از مسیر و یادگیری و یادگیری 

و باز هم یادگیری است. 

یک طرح سرمایه گذاری خوب



ابتدای س�ال 94، مع�اون اول رییس جمهور در 
بخشنامه ای تمام دستگاه های دولتی و غیردولتی 
و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر 
نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف 
کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر 
قیمت، مراتب را با دالیل توجیهی برای بررس�ی 
ب�ه کارگروه تخصصی تنظی�م بازار اعالم کنند تا 
پ�س از هماهنگی ه�ای الزم و در صورت مقتضی 

اعمال شود. 
 اس�حاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین 
تمام دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه 
و قضاییه، شوراها، هیات های امنا، ستادها و سایر 
عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، 
موسس�ات دولتی، نهاده�ای عمومی غیردولتی، 
دس�تگاه های مس�تلزم ذکر نام و س�ایر نهادهای 
حکومت�ی اعم از مش�مول مق�ررات عام و خاص 
در نظ�ام پرداخ�ت حق�وق و مزای�ای کارکنان را 
مکلف کرد که در هرگونه تصمیم گیری و برقراری 
حق�وق و مزایا با کس�ب موافق�ت و در چارچوب 
مصوبات ش�ورای حقوق و دس�تمزد  )که به تایید 
رییس جمهور رس�یده و می رس�د( و حسب مورد 
مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ 
تصمی�م و انجام هرگونه اقدام، موافقت س�ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش�ور را به ویژه از جهت 
بار مالی موضوع، اخذ کنند. هرچند این بخشنامه، 
افزای�ش قیمت با هماهنگ�ی دولت را بدون مانع 
عن�وان کرده اس�ت اما بای�د دید کنترل قیمت ها 
به صورت دس�توری قابل اجراس�ت ی�ا خیر؟  در 
این زمینه نظر مدیران واحد های تولیدی را جویا 
ش�ده ایم تا ببینیم آیا کنترل قیمت ها به ش�کل 
دستوری امکان پذیر است یا اینکه این بخشنامه 

تنها نگاهی نظارتی بر بازار دارد. 

حس��ن قاس��میان مقدم، مدیرعامل 
ش��رکت نان قدس رضوی معتقد است 
در کل دستوری کردن کنترل قیمت ها 

مقوله ای است که منطقی نیست. 
با توجه به بخش�نامه دولت که 
از واحد ه�ای تولی�دی خواس�ته 
ب�دون هماهنگی با دولت افزایش 
قیمتی نداش�ته باش�ند، شما این 
بخش�نامه را قابل اج�را می دانید 

یاخیر؟ 
در کل دس��توری ک��ردن کنت��رل 
ک��ه  اس��ت  مقول��ه ای  قیمت ه��ا 
هی��چ گاه ج��واب ن��داده و منطق��ی 
نیس��ت. مقوالت��ی همچ��ون افزایش 
یک درص��دی ارزش افزوده و افزایش 
هزینه های کارگری و مس��ائلی از این 
قبی��ل خ��واه ناخ��واه در قیمت تمام 
ش��ده محصول تاثیرگذار است اما ما 
و دیگر واحده��ای تولیدی تصمیمی 
ب��رای افزایش قیم��ت نداریم. جدا از 
بخش��نامه دولت محترم، در شرایطی 
ق��رار داری��م که ق��درت خرید مردم 
پایین اس��ت و همین امر سبب شده 
تا اساس��ا امکان افزای��ش قیمت هم 

وجود نداش��ته باش��د. 
درحالی ک�ه ای�ن ق�درت خرید 
وج�ود ن�دارد و به نوع�ی رکود بر 
ب�ازار حاکم اس�ت، ام�ا واحد های 
تولی�دی بوده اند که ت�ا 20 درصد 
در محص�ول خ�ود افزایش قیمت 
اعمال کرده اند، این امر با توجه به 
بخشنامه دولت و شرایطی که شما 
اش�اره کردید، چگون�ه قابل درک 

است؟! 
ای��ن  امر زمان��ی اتف��اق می افتد که 
به��ای نهاده ه��ای مختل��ف در واحد 
تولیدی افزایش پی��دا کرده و چاره ای 
جز افزایش قیمت ب��رای آن محصول 
خاص وجود نداش��ته است. اکنون در 
ح��وزه ای که ما با آن درگیر هس��تیم، 
عالوه ب��ر افزایش یک درصدی مالیات 
بر ارزش افزوده، افزایش قیمت شکر و 
هزینه های کارگری را داشته ایم که این 
خود س��بب افزایش قیمت تمام شده 
محصول می ش��ود. اما ما در این حوزه 

درحالی که قیمت تمام ش��ده برایمان 
افزایش پی��دا کرده هنوز افزایش��ی را 
اعم��ال نکرده ای��م. دلیل ای��ن امر این 
اس��ت که کش��ش بازار ای��ن امکان را 
ایجاد نکرده اس��ت، بای��د منتظر بازار 
ماند و دی��د که آیا این ام��کان فراهم 

می شود یا خیر. 
در ش�رایط رک�ودی ک�ه مطرح 
کردی�د اگ�ر دول�ت بیای�د و نرخ 
افزایشی را برای واحد های تولیدی 
پیش بینی کند، آیا بازار کشش آن 

را خواهد داشت؟ 
م��ن اصاًل معتقد نیس��تم که دولت 
می تواند در ای��ن زمینه ورودکند. هر 
بازار  براس��اس شرایط  تولیدی  واحد  
و به��ای تمام ش��ده می تواند افزایش 
قیمت داش��ته باش��د که ب��ا ورود به 
مقوالتی چ��ون افزای��ش بهره وری و 
افزایش  ای��ن  مانع  کیفیت می ت��وان 

قیمت شد.
اما اینکه دولت بخواهد در این زمینه 
ورود کند چ��ه در جهت افزایش و چه 
کاه��ش، رون��د نامعقول و نامناس��بی 
اس��ت. افزای��ش قیمت باید به دس��ت 
واحده��ای صنفی و انجمن ه��ا واگذار 
شود. دولت باید بازار را به بحث عرضه 

و تقاضا بسپارد. 
را  ورود  ای�ن  عل�ت  دول�ت 
جلوگی�ری از افزایش تورم عنوان 
کرده، در این شرایط آیا کار دولت 

توجیه پذیر است؟
بس��یاری از محصوالت و مواد اولیه 
در اختی��ار دولت اس��ت و اگر دولت 
بتوان��د در ای��ن زمینه مان��ع افزایش 
ش��ود بل��ه می ت��وان این مس��ئله را 
پذیرف��ت. ب��ا توجه به ش��رایطی که 
برای واردات و صادرات هس��ت، هیچ 
واح��د تولی��دی ب��ه افزای��ش قیمت 
عالقه ندارد و دوس��ت دارد با حفظ و 
اکنون  بفروشد.  بیشتر  قیمت ها  ثبات 
مسئله ما تورم نیست و بیشتر درگیر 
رکود هس��تیم و امی��دوارم رونقی در 
اقتص��اد ایج��اد ش��ود. با ای��ن رونق 
می توان هزینه ه��ا را مدیریت کرد و 

مانع افزایش قیمت ش��د. 

سیدمحمد هادی رضوی، مدیرعامل 
گروه فاطمی معتقد است که وضعیت 
رکودی خ��واه ناخ��واه مان��ع افزایش 
قیمت ه��ا ب��دون کنترل دولت ش��ده 

است. 
مقوله کنت�رل قیمت ها امس�ال 
به عن�وان ی�ک عامل�ی ک�ه مانع 
افزایش تورم می ش�ود در دس�تور 
کار دولت قرار گرفته است، به نظر 
ش�ما آیا این سیاس�ت یک مقوله 

قابل اجراست؟ 
پاس��خ سوال مش��خص است. دولت 
در ه��ر سیاس��تی فقط ب��ه دنبال این 

اس��ت که بگوید ت��ورم را کم کرده ایم 
ک��ه این امر در واقع عملیاتی نیس��ت. 
طب��ق دس��تور دول��ت ب��ه حق��وق و 
دس��تمزد حداق��ل 27 درص��د افزوده 
ش��ده اس��ت. این امر در کنار افزایش 
هزین��ه انرژی و کمبود م��واد اولیه که 
به گرانی قیمت می انجامد همه و همه 
سبب شده تا قیمت تمام شده محصول 
برای واحد ه��ای تولیدی درصد باالیی 
افزایش پی��دا کند که به تبع آن ناچار 
به افزایش قیمت محصول عرضه شده 
به بازار هس��تند. بنابرای��ن، تورم خواه 
ناخ��واه ت��ا 20 و 30 درص��د در ای��ن 

شرایط ایجاد شده است. بنابراین وقتی 
خودش��ان این اجبار را ایجاد کرده اند، 
نمی توانند مانع افزایش قیمت ش��وند. 
من در مصاحبه های دولتی ها هم دیدم 
که ای��ن به معنای ع��دم افزایش کلی 
قیمت ها نیس��ت و واحده��ا با نظارت 
دولت و نس��بت به افزای��ش هزینه ها 
می توانند در محصولی که به بازار ارائه 
می کنند افزای��ش قیمت را پیش بینی 

کنند. 
بنابراین این بخش�نامه به معنای 
ع�دم افزای�ش قیمت ه�ا نیس�ت 
و واحد ه�ا ب�ا هماهنگ�ی دول�ت 

می توانن�د افزایش قیمت داش�ته 
باشند؟! 

بله همین طور اس��ت. اما در شرایط 
اقتصادی ک��ه خاموش اس��ت و فعال 
نیس��ت امکان افزایش قیمت ها وجود 
ندارد. اکثر منس��وجات و تولیدی های 
کشور رمقی برای افزایش قیمت ندارند 
و تنها واحدهای تولی��دی مواد غذایی 
ک��ه مردم چاره ای جز تهیه آنها ندارند 
در این پروس��ه افزایش قیمت خواهند 
داشت که آن افزایش قیمت نیز پروسه 
اجباری را طی کرده اس��ت و خواسته 

واحد های صنعتی و تولیدی نیست. 

ریی��س  س��هی ،  نجف��ی   محم��ود  
هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش���رکت 
م�جانس معتقد اس��ت: اگ��ر مدیریت 
دولت منطقی نباش��د باعث ناهنجاری 

اقتصادی و تشدید رکود می شود. 
با توج�ه به آنکه دول�ت از ابتدا 
سیاس�ت بازار آزاد را مطرح کرده، 
بخش�نامه دولت که توس�ط آقای 
جهانگی�ری اع�الم ش�ده مبنی بر 
جلوگی�ری از افزای�ش قیمت ها را 
ب�دون هماهنگی با دول�ت چگونه 

ارزیابی می کنید؟! 
بازار آزاد با بازار بلبشو متفاوت است. 
بازار آزاد نیز تحت یک ضابطه مشخص 
آزاد است. اکنون در زمینه کنترل تورم 
ش��رایط خاصی حاکم اس��ت. بنابراین 
بازار باید کنترل ش��ود. چون ش��رایط، 
شرایط عادی نیست دولت وارد میدان 
ش��ده و ت��الش دارد ب��ا ی��ک نظارت 

مناسب مانع ایجاد مشکل شود. 
بنابرای�ن در ش�رایط فعلی ش�ما 
سیاست دولت را مناسب می بینید؟! 
بله می تواند مناس��ب باش��د. اگر هر 
بخش تولیدی در محصول نهایی خود 
افزایش قیم��ت پیش بینی کند آن هم 
در زمانی که مواد اولیه به کار رفته در 
آن محصول افزایش قیمت داشته، این 
تفاوت قیمت باالیی را رقم خواهد زد. 
این مسئله باعث می شود تا محصوالت 
به ش��کل زنجیروار افزای��ش قیمت را 
تجربه کنند و تورم را افس��ار گسیخته 
باال ببرند. البته این شرایط زمانی قابل 
پذیرش اس��ت که واحد های دولتی یا 
واحده��ای وابس��ته به دول��ت نیز این 
مسئله را رعایت کنند و افزایش قیمتی 

در محصوالت خود نداشته باشند. 
ب�ه ه�ر روی در حالی ک�ه ای�ن 
ای�ن  ش�ده،  اع�الم  بخش�نامه 
واحده�ای تولی�دی بوده ان�د ک�ه 
ت�ا 20 درصد در محص�والت خود 
افزایش قیمت داشته اند، علت این 
افزای�ش را نیز عامل هایی از جمله 
مالیات  ن�رخ  افزایش یک درصدی 
بر ارزش اف�زوده اع�الم کرده اند، 
آیا این افزایش قیمت ها که س�بب 

ش�ده قیم�ت تمام ش�ده محصول 
ب�رای بنگاه ها باال برود این اجازه و 
مجوز را برای افزایش قیمت توسط 

واحد های دولتی می دهد؟ 
جواب ش��ما در پرس��ش تان مستتر 
اس��ت. مالیات ب��ر ارزش اف��زوده یک 
درصد باال رفته نه 20 درصد، بنابراین 
افزایش 20درصدی به واسطه باالرفتن 
یک درصدی مالی��ات بر ارزش افزوده 

قابل پذیرش نیست. 
حال یکی از مواردی که عنوان شده 
بح��ث مالیات بوده اس��ت، مثال عنوان 
ش��ده که در س��ال گذش��ته این گونه 
نبوده که تورمی ایجاد نش��ده باشد، به 
هر حال 15 درصد تورم وجود داش��ته 
و 15 درصد این افزایش قیمت به این 

تورم باز می گردد. 
سال گذشته نهایت تورم در کل سال 
15 درصد بوده اس��ت. اگر پایان سال 
93 قیمت محصول��ی که ارائه کرده اند 
با ابتدای سال 93 برابر بوده و افزایش 
قیمتی نداش��ته، می توانند این افزایش 
15 درصدی را در محصول شان اعمال 
کنند، اما اگر بررس��ی و دیده شود در 
س��ال 93 چندین بار براساس تورم در 
محص��ول افزای��ش قیم��ت پیش بینی 
ش��ده، این نمی تواند توجیه مناس��بی 

باشد. 
ح�ال اگر دول�ت پ�س از مدتی 
اعالم کند درصدی افزایش قیمت 
ب�دون مانع اس�ت آیا ای�ن امر در 

تورم موثر نخواهد بود؟ 
ش��رایط اقتصادی ما شرایط خاصی 
است و همه چیز باید با مدیریت انجام 
گی��رد. افزایش قیم��ت و واردات کاال 
همه و همه باید با یک مدیریت صحیح 
دنبال ش��ود. حتی نرخ س��ود بانکی و 
ن��رخ مالیات ما باید کنترل ش��ود، اگر 
همه این موارد کنترل منطقی ش��ود، 
می ت��وان بر ای��ن مدیری��ت تکیه کرد 
و امی��دوار بود که اقتص��اد ما با کمک 
این مدیریت مناسب روند مناسبی در 
پیش گیرد اما اگر این مدیریت منطقی 
نباش��د باع��ث ناهنج��اری اقتصادی و 

تشدید رکود می شود. 

بخشنامه دولت درمورد 
قیمت بررسی می شود 

 بخشنامه دولت
دستور یا نظارت
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همدلی میان دولت و فعاالن اقتصادی 

زمان��ی ک��ه ن��گاه کالن دولت ها را قاب��ل اعتماد 
بدانیم با مقوله سیاست گذاری های آنها یک برخورد 
می کنیم و زمانی که این نگاه کالن غیر قابل اعتماد و 
غیر قابل پیش بینی باشد باید انتظار داشت که بازار، 
م��ردم و فعاالن اجتماعی رفتار متفاوتی نس��بت به 

اعمال سیاست های دولت داشته باشند. 
در س��ال های گذش��ته در تش��کل های اجتماعی 
مانند اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و س��ایر 
تش��کل های صادراتی صحبت از آن بود که اگر شما 
نتوانی��د نرخ ت��ورم داخلی را کنت��رل کنید، مجبور 
خواهید ش��د نرخ ارز را افزایش دهید. باال بردن نرخ 
ارز به تناس��ب تورم به معنای تش��دید تورم است و 
این یک سیکل بی پایانی است که اقتصاد ما را دچار 
س��کته می کند و همه فعالیت های اقتصادی به تبع 

آن متوقف می شود. 
عالوه بر این داستان، مقوله فعالیت های دالالنه از 
جمله مباحثی بود که مطرح می شد. مقوله ای که در 
جایگاه خود صدمه باالیی به اقتصاد ما زده است. این 
فعالیت ها که فاقد ارزش افزوده ملی است، پدیده ای 
بود ک��ه اقتصاد ایران را با دالل ب��ازی و بنگاه داری 
دچار مش��کل کرده بود که در شرایط آن سال ها به 
این داس��تان دامن زده شده بود و شرایط بدی را در 
اقتصاد ما ایجاد کرده بود. بارها اعالم ش��د که دولت 
باید ورود کند و مانع رشد و گسترش دالل بازی در 
اقتصاد شود. زمانی که الزم بود فعالیت های تولیدی 
توس��عه پیدا کند، به دلیل سیاس��ت های نامناسب 
دولت، دالل بازی توس��عه پیدا کرد و همین امر طی 
سال ها لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد کرد. 

سال ها این تش��کل ها اعالم می کردند که اگر نرخ 
سود بانک ها که به وس��یله تعاونی های اعتباری دائم 
در حال افزایش اس��ت و به دلیل یک فضای رقابتی 
این سود بانکی مدام باال می رود، کنترل نشود دیگر 
فعالی��ت تولیدی و فعالیتی که ارزش افزوده و اعتبار 
ملی ایجاد می کند توجیه اقتصادی نخواهد داشت و 
س��رمایه ها به جای آنکه به س��مت تولید سوق پیدا 

کنند به سمت واردات خواهند رفت. 
سال ها گفتیم اگر قیمت مسکن و دالل بازی روی 
زمین و مس��کن کنترل نش��ود، س��رمایه ها به جای 
رفتن به س��مت واحد های تولیدی و ارزش س��از به 
این بخش ها س��رازیر می ش��ود. در کشور ما که یک 
کشور اس��المی اس��ت معنای انفال گم شده است، 
درحالی که در کشور س��وئد شما نمی توانید بیش از 
یک خانه داش��ته باش��ید و با این روش مانع مقوله 
دالل بازی شده اس��ت. متأس��فانه این امر در کشور 
م��ا مغفول مانده و باعث ش��ده اقتصاد ما ضربه های 

جبران پذیری را تجربه کند. 
مردم م��ا مردم بس��یار توانمندی هس��تند و این 
توانمن��دی در کنار منابع طبیعی غنی که در اختیار 
ما قرار گرفته می تواند رش��د اقتصادی باالیی را رقم 
بزن��د. هرچند ک��ه اگر این دو امر نی��ز تاکنون نبود 
فروپاش��ی اقتصاد ایران اتفاق می افتاد که به دالیل 
متعدد این اتفاق روی نداد. اکنون در دولت یازدهم 
این خواس��ته دیده می ش��ود که اقتص��اد ما در ریل 
درس��ت خود قرار گی��رد. این ریل همان مس��یری 
است که س��رمایه ها را به سمت تولید و فعالیت های 
ارزش آفری��ن می برد. اگر ش��ما بپذیری��د که دولت 
یازده��م فداکاری زیادی می کند ت��ا بتواند در عین 
پذیرش فش��ار ها نرخ تورم را کنترل کند، نرخ بهره 
بانک��ی را کاهش دهد، فعالیت ه��ای ارزش آفرین را 
تقوی��ت کند و مانع فعالیت های دالل مابانه ش��ود تا 
اقتصاد از ریل خارج ش��ده را به ریل خود بازگرداند، 
اگر شما مجموع این مطالب را حس کنید و بپذیرید 
آن زمان تحمل کنترل نرخ توس��ط دولت براس��اس 
سیاس��ت های مناس��بی که دنبال می کند، آس��ان 
می ش��ود. به نظر من این یک نگاه ملی است. اینکه 
بنگاه ها طی این سیاست صدمه می خورند، یک باور 
غلط اس��ت، بنگاه های ما در پ��ی نگاه و دیدگاه های 
مخرب اقتصاد کالنی ک��ه در دولت های قبل دنبال 

شده صدمه باالیی خورده اند. 
زمانی که تورم افس��ار گس��یخته می شود و نظارتی 
بر فعالیت های دالل مابانه نباش��د آن زمان اس��ت که 
واحد های تولیدی صدمه می بینند. واحد های تولیدی 
در گ��رو این ش��رایط اس��ت ک��ه در مواجهه ب��ا تورم 
باالیی که اقتصاد به آن دچار ش��ده اس��ت مجبورند با 
کاالهای وارداتی که با ارز کنترل ش��ده وارد می شوند، 
رقابت کنند و آن زمان اس��ت که ضربه این سیاس��ت 
را متوجه می ش��وند که نتیجه آن فنا و نابودی اس��ت. 
در این شرایط تولیدی وجود ندارد، واحد های تولیدی 
به س��متی می روند که کاالها را از خ��ارج وارد کرده، 
تکمیل ک��رده و به ب��ازار عرضه  کنند. در س��ال های 
گذشته همه زنجیره های تولید ما در این فرآیند صدمه 
دیده ان��د، بنابرای��ن توصیه می کنم، زمان��ی که دولت 
ازخودگذشتگی می کند و در شرایط فشار های مختلف 
به س��متی می رود که همه مشکالت را کم و بیش در 
کنترل خود درآورد و مانع ضربه بیش��تر به واحد های 

تولیدی شود باید با او همدل شد. 
بنده معتقدم جهت و رون��دی که دولت در پیش 
گرفته در این ش��رایط روند مناس��بی است. در این 
ش��رایط فعاالن اقتصادی با دولت همراهی خواهند 
کرد. روی کلمه همراه��ی تاکید دارم، از این لحاظ 
که واحد های تولیدی در جایی احساس می کنند یک 
افزایش جزئی یا عدم افزایش برای این همراهی الزم 
است که همان روند را دنبال می کنند. این همراهی 
به دولت کمک می کند تا بتواند سیاس��ت های کالن 
اقتصادی را س��امان دهد و به مسیر مطلوب بکشاند. 
اگ��ر دولت صدمه بخ��ورد و نتوان��د فعالیت هایی را 
که ش��روع کرده با موفقیت به پایان برس��اند، همان 
دوران تورم و دالل بازی بر اقتصاد ما حاکم می شود 
و نخس��تین بخش��ی که از تکرار آن شرایط متضرر 
خواهد شد، واحدهای تولیدی خواهند بود. بنابراین 
یک همدلی میان دولت و بخش های تولیدی س��بب 
می شود که این دوران سخت پشت سر گذاشته شود 

و همه به هدف مطلوب خود دست پیدا کنیم. 

بازار آزادی که بسیاری را گرفتار 
کرده است 

اقتص��اد ای��ران در ماه ه��ای اخیر، دس��تخوش 
اتفاقات متعددی بود؛ مذاکرات هس��ته ای گسترده 
و س��رانجام صدور بیانیه لوزان، تالش برای توسعه 
روابط منطقه ای و بین المللی، نوسانات نرخ ارز که 
متاثر از مس��ائل سیاس��ی و دیپلماتیک این کشور 
بودن��د و... . در ای��ن میان، مفاهیم ت��ورم، یارانه، 
نرخ ارز و کنترل قیمت ه��ا، مفاهیمی پر تکرار در 

اقتصاد ایران هستند. 
کارشناس��ان در نش��ریات مختل��ف، چ��ه پیش 
از مذاک��رات و چ��ه پس از آن ب��ه اهمیت کنترل 
قیمت ها در ایران تاکید داش��ته اند. اما علت اینکه 
قیمت ه��ا در بازار آزاد، ب��ا آن چه دولت مصوب و 
مش��خص می کند تا این حد متفاوت اس��ت و گاه 
باعث حیرت مصرف کنندگان می ش��ود چیس��ت و 
اساس��اً چه اقدامات��ی در کنترل وضعیت بازار آزاد 

مؤثر هستند؟
ش��اید کلیش��ه ای ترین پاس��خی که به ذهن افراد 
می رسد؛  »قانونگذاری« و »نظارت« باشد. دو اصلی 
که گرچه بس��یار مهم هستند ولی همه چیز به این 

دو محدود نمی شود. 
به عبارت دیگر، نرخ ارز، افزایش بی رویه قیمت ها 
و مس��ائل مش��ابه، فارغ از نیاز به تبعی��ت از قانون 
و نظارت ه��ای دولت��ی، نی��از به برخ��ی اصالحات 

زیرساختی دارند. 

قیمت جهانی نفت و نوسانات قیمت ها در ایران 
مدت هاس��ت ک��ه قیم��ت جهانی نفت و س��قوط 
بی س��ابقه آن، به تیت��ر گاه و بیگاه نش��ریات معتبر 
جه��ان تبدی��ل ش��ده اس��ت. ای��ران نی��ز از جمله 
کش��ورهایی است که با توجه به داشتن منابع عظیم 
نفت و گاز و وابستگی نسبتا قابل توجه به درآمدهای 
نفتی به شکل مشخصی از این کاهش قیمت متضرر 
ش��ده است. در یک نگاه سطحی، انتظار می رود پس 
از مذاکرات هسته ای، با توجه به گسترش صادرات و 
باالتر رفتن عواید مالی این کش��ور از صادرات نفتی، 
وضعی��ت قیمت ها و تورم بازار نی��ز تحت تاثیر قرار 

گیرد.
ام��ا کارشناس��ان نش��ریه »گاردی��ن« معتقدند 
برداش��ته ش��دن تحریم ها و افزایش صادرات نفت 
تاثی��ر چندان چش��مگیری بر وضعی��ت بازار آزاد 
ایران نخواهد داش��ت و امی��دواری برای کنترل و 
کاه��ش قیمت ها از طریق افزای��ش صادرات نفتی 

امری بیهوده تلقی می ش��ود. 
براس��اس این نظریه، احتماال تغییرات صادراتی از 
س��ال آینده شروع می شود، بنابراین وضعیت کنونی 
ب��ازار آزاد ایران باید فارغ از در نظر گرفتن مذاکرات 

و پیامدهای موقتی آن اصالح شود. 

بازار آزاد و بازار بورس، متوازن و مکمل یکدیگر 
کری��س رای��ت، تحلیلگر بخ��ش اقتصاد نش��ریه  
»فوربس« معتقد اس��ت ایران ب��رای بهبود وضعیت 
بازار آزاد و افزایش کنت��رل دولتی بر این بازار، باید 
زیرساخت های بازار بورس و بخش صادرات و واردات 
خود را مورد اص��الح و بازبینی قرار دهد. طبق نظر 
وی، آنچ��ه در بحث کنترل ب��ازار آزاد نادیده گرفته 
می ش��ود نقش بازار متوازن و مؤثر بر بازارهای آزاد  

)بازار بورس( است. 
گس��ترش صادرات و واردات، ارائه تس��هیالت به 
صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان بخش خصوصی و 
برقراری نرخ های مصوب عادالنه در بخش خصوصی 
برای کنترل قیمت ها در کنار تاکتیک های مهار تورم 
از راهکارهایی هس��تند که در مقاله کریس رایت به 

آنها اشاره شده است. 
همچنی��ن در بخش��ی از این مقاله با اش��اره به 
انجم��اد و ی��خ زدگی وضعیت ب��ازار آزاد ایران در 
طول سال های تحریم، افزایش بی رحمانه و سریع 
قیمت ه��ا و فش��ار ب��ر مصرف کنن��دگان، به نقش 
اساس��ی دولت بر کنت��رل قیمت ها و در عین حال 
حمایت از فعاالن در عرصه بازار آزاد ایران اش��اره 

شده است. 

بازسازی زیرساخت های مالی 
جدیدتری��ن گ��زارش صندوق بین الملل��ی پول از 
وضعیت بازار آزاد در ایران نش��ان می دهد، ایران در 

شرایط خوبی برای اصالح وضعیت خود قرار دارد. 
*اصالحات در سیستم پرداخت یارانه ها 

*کنت��رل نرخ ارز، ش��امل پیش��گیری و مدیریت 
سقوط و صعود ناگهانی نرخ ارز در بازارهای آزاد 

*نظارت بر سیستم تعیین قیمت ها در بازار آزاد 
*کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال 

*اعطای استقالل بیشتر به بانک مرکزی 
*کاهش وابس��تگی به درآمده��ای نفتی و بهبود 

وضعیت صادرات خارجی 
از جمله مهم ترین مس��ائلی هس��تند ک��ه از دید 
کارشناس��ان وال اس��تریت ژورنال برای کنترل بازار 

قیمت ها، الزامی هستند. 

اصالح قوانین هدفمندی یارانه ها
نش��ریه گاردی��ن در مقال��ه ای دیگر ب��ه وضعیت 
تخصیص یارانه ها در ایران اشاره می کند. از دسامبر 
سال 2010 که قوانین یارانه ها با شیوه ای جدید در 
ایران اجرایی شد، تورم، هراس از بی ثباتی اقتصادی 
و عدم کنترل صحیح بازار، فش��ار زیادی بر اقش��ار 

متوسط و کم درآمد ایرانی وارد کرد.
از س��وی دیگر، افزایش قیمت س��وخت بر قیمت 
تمام��ی کاالها تاثیر گذاش��ت و زمینه س��از افزایش 
بی رویه قیمت بسیاری از کاال ها در بازار آزاد شد. بر 
این اساس اصالح و بازبینی قوانین مربوط به یارانه ها 
و تنظی��م مجدد نرخ آنها با در نظ��ر گرفتن تورم و 

مسائل دیپلماتیک بسیار مهم است. 

آزموده دیدگاه

حسن قاسمیان: 

کنترل قیمت منطقی نیست

محمد هادی رضوی:  

امکان افزایش قیمت ها وجود ندارد

محمود نجفی سهی:   

قیمت باید کنترل شود

سارا برومند

سیدمهدی سیادت 
رویا پاک سرشت مدیر عامل سابق ایران خودرو خراسان
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 جریمه 56 میلیون دالری 
مرسدس از سوی چین

ب��ه گزارش نیویورک تایمز، دولت 
چین برای تبیین سیاست های ثبات 
به��ای کااله��ا و خدم��ات، ش��رکت 
آلمان��ی مرس��دس را 56.5 میلیون 

دالر )مع��ادل 350 میلیون یوان چین( جریم��ه ک��رد.
طبق اعالم رس��انه های خبری چین، این تصمیم به 
وس��یله »دفتر تعیین بهای کاالهای چین« و به علت 
رعایت نش��دن س��قف قیمت در محصوالت آن شرکت، 
اعم از خودروها و لوازم یدکی، اتخاذ شده است. طبق 
اظهارات مسئوالن »دفتر تعیین بهای کاالهای چین«، 
ش��رکت مرس��دس در س��ال های 2013 و 2014 طی 
دس��تورالعملی از نمایندگی های خود در استان شرقی 
جیانگ س��و خواس��ت قیمت بعض��ی از محصوالت این 
ش��رکت را همچنان پایین نگه دارند. چین بزرگ ترین 
بازار اتومبیل جهان را در اختیار دارد.به دنبال مجازات 
56 میلیون دالری مرسدس، این شرکت آلمانی اعالم 
کرد جریمه را خواهد پرداخت و از این پس، از قوانین 
مربوطه در خصوص تعیین سقف قانونی قیمت تبعیت 
خواهد کرد.س��ال گذشته نیز شرکت های خودروسازی 
آئودی آلمان، کرایس��لر آمریکا و 12 ش��رکت ژاپنی به 
دلیل تخطی از قانون، از سوی نهادهای تنظیم کننده 

بازار در کش��ور چین جریمه ش��ده بودند.

تولید پژو افزایش می یابد
به گزارش گاردین، خودروساز فرانسوی پژو- سیتروئن 
ب��رای بهره ب��رداری از 
رشد تقاضای اروپایی، 
هدف تولید در ماه های 
آین��ده را ب��ه می��زان 60 هزار دس��تگاه افزایش می دهد. 
یک س��ال پس از اینکه کارلوس تاوارس، مدیرعامل پژو 
ش��د و این ش��رکت 3 میلیارد یورو )3.22 میلیارد دالر( 
سرمایه دریافت کرد تا فاینانس خود را تقویت کند، پژو 
از ش��رکتی که در آس��تانه ورشکس��تگی بود به شرکتی 
تبدیل شد که دورنمای خوش بینانه ای دارد. این شرکت 
که دومین خودروس��از بزرگ اروپاس��ت اعالم کرد تولید 
اروپای��ی را ب��ه میزان 10 درصد بیش��تر از هدف اولیه تا 
م��اه اوت افزایش می دهد. دنیس مارتین، مدیر عملیاتی 
منطقه اروپای پژو اظهار کرد: رش��د در بازارهای اروپایی 
خبر بس��یار خوبی برای کل صنعت خودرو از کارخانه ها 
گرفته تا ش��بکه واس��طه ها و تامین کنندگان است و تاثیر 
واقعا خوبی بر عملکرد پژو خواهد داشت. همه برندهای 
این شرکت مشمول افزایش تولید می شوند. این شرکت 
اعالم کرد افزایش حجم تولید در واکنش به فروش قوی 
 C4 مدل های متعدد به ویژه کراس اوور کوچک سیتروئن

کاکتوس صورت می گیرد. 

 نوسان شاخص سهام 
در بورس های آسیایی

تلویزیون��ی  ش��بکه 
کرد:  اع��الم  بلومبرگ 
شاخص  گذش��ته  روز 
سهام نیکی در بورس توکیو با یک ممیز هفتاد و نه صدم 
درصد کاهش معادل یکصد و پنجاه و نه ممیز بیس��ت و 
هشت صدم واحد کاهش به بیست هزار و بیست و هشت 
ممیز چهل و پنج صدم رسید.  شاخص سهام هنگ سنگ 
در بورس هنگ کنگ با یک ممیز شصت و نه صدم درصد 
کاهش معادل یکصد و نود و سه ممیز هجده صدم واحد 
کاهش به رقم بیس��ت و هفت هزار و شش��صد و س��ی و 
چهار ممیز پنجاه و دو صدم واحد رسید.  بورس استرالیا 
وضعیتی برخالف هنگ کنگ داشت به طوری که شاخص 
س��هام اس اند پی دویست در بورس سیدنی با یک ممیز 
پنج��اه و چهار صدم درصد افزایش معادل هش��تاد و نه 
ممیز نود و سه صدم واحد افزایش به پنج هزار و نهصد و 
سی و چهار ممیز هفتاد و دو صدم واحد رسید.  شاخص 
سهام شانگهای کامپوزیت با یک ممیز چهل و شش صدم 
درصد افزایش معادل یکصد و بیس��ت و سه ممیز شصت 
و پن��ج صدم واحد افزایش به س��ه هزار و چهارصد و نود 
و دو ممیز ش��صت و هش��ت صدم واحد رسید.  شاخص 
س��هام کاسپی در بورس کره جنوبی با هشتاد و دو صدم 
درصد کاهش معادل هفده ممیز هفتاد و پنج صدم واحد 
به دو هزار و یکصد و پنجاه و پنج ممیز ش��صت و ش��ش 

صدم واحد رسید.

س��ال گذشته ایران 23.2 هزار تن گوسفند زنده صادر کرد که ارزش صادرات این 
کاال برای کش��ور به میزان 115.3 میلیون دالر بوده  است. میزان صادرات پوست خام 
حیوانات از جنس گوسفند و بره نیز در سال گذشته ارزشی معادل 88.5 میلیون دالر 
داش��ته  و حجم صادرات ایران از این کاال معادل 18.9 هزار تن بوده  اس��ت. براساس 
گ��زارش مرکز آمار، پوس��ت خام این حیوانات ب��ا قیمت 4.7 دالر ب��ه ازای هر کیلو 
فروخته شد. همچنین قیمت صادراتی روده ، بادکنک و شکمبه حیوانات نیز برای هر 
کیلوگرم 36.2 دالر بود که در نهایت این نوع صادرات برای ایران در 12 ماهه س��ال 

گذشته ارزشی معادل با 117.2 میلیون دالر داشته است.
همچنین میزان صادرات گوش��ت مرغ و خروس در س��ال 1393، 43 هزار تن بود 
که ارزش این نوع صادرات در 12 ماه گذش��ته معادل 85.8 میلیون دالر بوده اس��ت. 
هر کیلو گوش��ت مرغ و خروس  یخ زده با قیمت 2 دالر صادر ش��د.این درحالی اس��ت 
ک��ه میزان صادرات مرغ در 12 ماهه س��ال 1392، معادل ب��ا 15.8 هزار تن بوده و 
با قیمت مش��ابه هر کیل��و 2 دالر ارزش نهایی صادرات مرغ در س��ال 1392، 31.6 

میلیون دالر بود.

زمین هایی که در تهران با طال برابرند

 یک متر زمین
12.5میلیون تومان

نش�ان  میدان�ی  مش�اهدات 
می دهد یک�ی از گران ترین اراضی 
واقع  منطقه ه�ای ییالقی ته�ران، 
در منطق�ه لواس�ان اس�ت که هر 
مترمربع زمین با کاربری مسکونی 
در آن ت�ا 12 میلی�ون و 500 ه�زار 

تومان قیمت دارد.
قیمت زمی�ن در برخی از مناطق 
ش�مالی ته�ران و اط�راف آن ک�ه 
ب�ه نظر می رس�د ج�زو گران ترین 
مناطق ته�ران باش�ند، در جدول 

روبه رو آمده است.

سرویس »صداتو ببر سیرابی!« خودپرداز امروز موضوع خشونت پنهانی را که جامعه با 
آن دست وپنجه نرم می کند در حوزه اقتصاد بررسی خواهد کرد. 

نخستین نکته
دقت کرده اید که بسیاری از مردم در زمان مواجهه با وسیله یا مکانی که هزینه زیادی 
صرف آن ش��ده برخوردی نامتعارف می کنند؟!  مثاًل اگر اتومبیلی خاص و گرانقیمت به 
مدت س��ه س��اعت در خیابان تردد کند، واکنش های عده زیادی از مردم به ش��کل زیر 

خواهد بود: 
• عجب ماشینی داره بی شرف! 

• اوه اوه  )بووووووووووووووق( رو دیدی؟  عجب ماشین  )بووووووووق( داشت. 
•  )بووووووووووووووووووووووووووق(، خیلی  )بووووووووووووووووووق(

• کال  )بووووووووووووووق(
همان طور که مش��اهده فرمودی��د در هیچ کدام از واکنش ها تعری��ف و تمجیدی دیده 
نمی شود، بلکه بیشتر واکنش ها حاوی ناسزاهایی است که خطاب به افراد گفته می شود. 

نکته دوم
هفت��ه پی��ش دو اتومبیل گرانقیمت در دو مکان مختلف ش��هر تهران تصادف کردند و 
متاس��فانه چندین نفر در این دو حادثه فوت ش��دند. به بخش��ی از کامنت های مردم در 

شبکه های مجازی درباره این دو اتفاق توجه کنید: 
امیر: حقش��ه!  باید می مرد!  اصاًل چرا نمیره!  با پول من و ش��ما رفته ماشین خریده و 

نشسته گاز داده، حالشو برده، حاال می میره دیگه!  دنیا  دار مکافاته! 
خودپرداز: در مورد جناب امیر که کامنت باال را گذاشته بود تحقیقات گسترده ای انجام 
دادیم و متوجه ش��دیم که ایش��ان دارای مدرک س��یکل بوده، از سن 9 سالگی به اعتیاد 
روی آورده و در س��ن 16 س��الگی به دنیای کارتن خواب ها وارد شده، ایشان دارای سابقه 
سه فقره دزدی و 18 فقره زورگیری هم هست!  اینکه با چه رویی صحبت از این می کند 

که »با پول من و شما رفته ماشین خریده« بر ما نیز پوشیده مانده! 
سهیل: اینها همشون این طورین!  حقشونه! 

خودپرداز: دوس��ت عزیزمان س��هیل که کارشناسی ارشد نیز دارد، هیچ وقت جواب 
این س��وال ما را نداد که منظورش از  »اینها« چه کس��انی هس��تند!  اینکه دو نفر در 
اتومبی��ل تصادف کردن��د و مرده اند چه ربطی به اینها دارد!؟  مثاًل اگر اتومبیل ش��ان 
پرای��د ب��ود چه فرقی می کرد!  این دوس��ت عزیزمان که با س��واالت متعدد ما روبه رو 
شد ناچار به ضرب و شتم ما شد و هم اکنون این یادداشت را بنده از بیمارستان آتیه 

برای تان می نویسم. 
طناز: معلومه باید می مرد! )بوووووووووووووق( عوضی ها!  بهتر که مرد! 

خودپرداز: بعد از پرس وجوی بس��یار متوجه شدیم که ایشان پست جدیدی در کائنات 
دارد که وظیفه تعیین مرگ و زندگی انس��ان ها بر عهده اوس��ت!  به همین دلیل تعیین 

می کند که چه کسی زنده بماند و چه کسی بمیرد! 
کیومرث: 62 متری، ویو کل شهر، شوتینگ زباله، فقط متری 9 میلیون! 

خودپرداز در مقابل کامنت تبلیغاتی این دوس��ت عزیز نتوانست خشونت خود را پنهان 
نگه دارد و بعد از تعقیب و گریز توانس��ت این دوس��ت عزیز را در مرز پاکس��تان بگیرد 
و ای��ن س��وال را از او بپرس��د ک��ه منظورش از  »فق��ط 9 میلیون تومان« چیس��ت!؟  و 
چون ایش��ان جواب قانع کننده ای به این س��وال ندادند، ناچار به ارائه کف گرگی س��نتی 
بر صورت ایش��ان ش��دیم و فن بزکش جادویی خودپرداز را روی��ش اجرا کردیم. مرتیکه  

)بوووووووووووووووق(

لنوو گوش�ی هوش�مند K80 را با 4 گیگ رم و باتری 4000 میلی آمپری عرضه کرد. قیمت این گوش�ی 290 دالر تعیین شده و از 30 آوریل در فروشگاه ها عرضه می شود. همچنین 
مدل 2 گیگ رم با 32 گیگ حافظه داخلی نیز توسط لنوو از همین سری به زودی عرضه خواهد شد.

27 س��ال از روزی که رابرت دنیرو از جین 
رزنتال خواس��ت لس آنجلس و جایگاه کاری 
خود به عنوان یکی از مدیران اجرایی ش��رکت 
دیزنی را رها کند و با او کار کند، گذشته است. 
م��ی خواه��ی چه کار کنی؟ تا آخر عمرت 
می خواهی مدیر یک ش��رکت باشی؟  رابرت 
دنیرو این حرف را در نخس��تین دیدار خود 
ب��ا جی��ن رزنتال ک��ه با هماهنگ��ی مارتین 
اسکورس��یزی س��ر صحن��ه فیل��م »فرار در 
نیمه ش��ب« انجام ش��د، به او گفت. از آن 
زم��ان تاکن��ون دنیرو و رزنت��ال یک رابطه 

کاری قوی دارند. 
ب��ه گ��زارش نیویورک تایمز، تنها یک دیوار 
بین اتاق های آنها در باالترین طبقه ساختمان 
هش��ت طبقه مرکز فیلم ترایبکا در نیویورک 
فاصله است. )هاروی واینستین در طبقه سوم 
کار می کند و استیون اسپیلبرگ طبقه چهارم 

را اجاره کرده است.(
محل کار دنیرو – که مملو از یادگاری های 
حدود پنج دهه حضور در دنیای سینماست - 
جای��ی اس��ت ک��ه او در آن تماس های کاری 

می گیرد. 
دنیرو در حضور رزنتال، به شوخی از دست 
و پنج��ه ن��رم کردن با اینترنت می گوید: واقعا 
کاری ب��ه وب س��ایت ها ن��دارم، مگر نیویورک 

تایمز یکشنبه ها را می بینم. 
لین��ک  او  رزنت��ال 58 س��اله می گوی��د: 
وب س��ایت ها را برای��م می فرس��تد و از م��ن 

می پرسد، این را چطور باز کنم؟ 
رزنتال در دفتر کاری خود مجموعه ترایبکا 
را اداره می کند که جشنواره فیلم ترایبکا تنها 
یکی از فعالیت های آن اس��ت. این جش��نواره 
در س��ال 2002 پس از حمالت 11 سپتامبر، 

برای کمک به اقتصاد منهتن راه اندازی ش��د. 
جش��نواره ترایبکا در 14 س��ال گذشته حدود 
5 میلیون بازدیدکننده داشته و بیش از 900 

میلیون دالر درآمدزایی کرده است. 
این دوره جشنواره ترایبکا 15 تا 26 آوریل 
)26 فروردین تا 6 اردیبهش��ت( برگزار ش��د. 
مس��تند »زن��ده از نیوی��ورک!« درب��اره تاثیر 
فرهنگی و سیاسی برنامه تلویزیونی »ستردی 
نایت الیو/ زنده ش��نبه شب ها«)SNL(، فیلم 
افتتاحی��ه جش��نواره ب��ود. در عی��ن حال، به 
مناس��بت بیس��ت و پنجمین س��ال نمایش 
فیل��م »رفقای خوب« )1990( به کارگردانی 
اسکورسیزی با بازی دنیرو، یک نسخه جدید 
از این فیلم به عنوان فیلم اختتامیه جش��نواره 

ترایبکا انتخاب شده بود. 
جش��نواره ترایب��کا ب��ا روب��ه رو ش��دن با 

چالش ه��ای جدید و کن��دوکاو در تازه ترین 
تجربه ها در حوزه تکنولوژی و داستان گویی، 
ماموری��ت آغازین خ��ود را با موفقیت انجام 
داده است. مجموعه »گفت وگو با کارگردان« 
جش��نواره چهره ه��ای مطرحی چون جورج 
لوکاس، کریس��توفر ن��والن، بنت میلر، براد 
ب��رد و ک��ری فوکوناگا را جل��ب کرد و جدا 
از اینک��ه امس��ال 101 فیلم بلند داس��تانی 
در ترایب��کا روی پ��رده رف��ت، از چهره های 
نمادی��ن فرهنگ پاپ چون فرانک س��یناترا 

نیز تجلیل شد. 
ب��ه گزارش هنر آنالی��ن، رزنتال این روزها 
کامال درگیر شرکت »ترایبکا پروداکشنز« هم 
هست. از فیلم های تولید شده این شرکت در 
سال های گذشته می توان به مجموعه کمدی 
»مالقات با والدین«، فیلم های »این را تحلیل 
کن« و »آن را تحلیل کن« و اخیرا فیلم »شبان 
خوب« اشاره کرد که دنیرو در تولید تمام آنها 
نقش داش��ته است. »ترایبکا پروداکشنز« این 
روزها پا به حوزه تلویزیون نیز گذاشته است؛ 
آوا دوورن��ی کارگردان فیلم »س��لما« اپیزود 
اول س��ریال »برای عدالت« را برای ش��رکت 

کارگردانی کرده است. 
البت��ه دنیرو 71 س��اله خ��ود را در دفترش 
کارش زندان��ی نمی کند و تعدادی از قرارهای 
کاری را در رس��توران های بی ش��مار خ��ود 

می گذارد. 
هرچن��د دنی��رو ی��ک امپرات��وری جهانی 
دارد، ام��ا خ��ودش می گوید هیچ جا برایش 
نیویورک س��یتی نمی شود. »زندگی خیابانی 
در نیوی��ورک را دوس��ت دارم. فصل ه��ا را 
ه��م دوس��ت دارم، هرچند بعض��ی وقت ها 

ناراحت کننده هستند.«

با دفتر کار رابرت دنیرو آشنا شوید! 

بووووووووووووووووووق

مهم ترین معضل اقتصادی در ش��رایط فعلی 
در ایران، مدیریت اقتصادی است، به خصوص 
در ح��ال حاضر که ممکن اس��ت تحریم های 
اقتصادی برداش��ته ش��ود. اگر مدیریت میانی 
اقتصاد ما احیا نشود مشکالت ما حل نخواهد 
شد. مش��کالت اقتصادی ایران ساختاری و به 
همی��ن دلیل نیازمن��د برخورد علمی اس��ت 
و برخورد علم��ی نیازمند مدیران��ی کارآمد و 
صاحب اندیش��ه اس��ت. با روش های س��نتی 
 نمی ش��ود یک جامع��ه صنعت��ی را اداره کرد. 
به عبارت ساده تر باید دانست که جهان مدرن 
را اندیشه های مدرن اداره می کنند نه ابزارهای 

مدرن. به طور مثال اگر قرار اس��ت وابس��تگی 
اقتصاد ایران به نفت کم ش��ود و اقتصاد ایران 
تحت تاثیر تکانه های نفتی و شوک های خارجی 
ق��رار نگیرد، یکی از مهم تری��ن منابع درآمدی 
مالیات خواهد بود. با روش های سنتی نمی توان 
مالیات را اخذ کرد، باید با استفاده از تجارب و 
دستاوردهای بش��ری یا به عبارتی علم اقتصاد 
س��اختار وصول مالیاتی را اصالح کنیم که این 
به اندیشه های پویا، کارآمد و برخوردهای علمی 
نیاز دارد. به عبارتی بیش از 90درصد مشکالت 
اقتصاد ایران از مدیریت غیرعلمی و تصمیمات 
نابخردانه نش��ات می گیرد.  ب��ا روی کار آمدن 
دولت آقای روحانی بسیاری از مدیران میانی از 
دوره قبل باقی ماندند، البته بسیاری از مدیران 
پیشین دانش و سواد مورد نیاز و کافی را دارند 

و بای��د بمانند ول��ی آنهایی که ب��ه قول آقای 
روحانی بدون بلیت سوار قطار مدیریت اقتصاد 
ایران شدند و سوادی در این زمینه ندارند حتما 
باید عوض ش��وند. در شرایط فعلی و برای حل 
مش��کالت اقتصادی، دولت باید با تدبیر کاری 
کند که مدیرانی امین، دانش��مند، کارشناس و 
فهیم در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور قرار 
بگیرند تا این مدیران تصمیم های کارشناسانه 
را بپذیرند و اجرای��ی کنند، در غیر این صورت 
مش��کالت ساختاری اقتصاد ایران حل نخواهد 
شد. این مدیران باید عالوه بر دانش از شجاعت 
کافی برای تصمیم گیری و ایس��تادگی در برابر 
رانت جویان و فس��اد برخوردار باشند تا بتوانند 
اقتصاد ایران را با استفاده از شفافیت و رقابت به 

سمت تعادل سوق بدهند. 

اندیشه مدرن، اقتصاد مدرن

از ن��گاه علم اقتصاد مهم ترین ایراد در اقتصاد ای��ران پایین بودن میزان تولید و 
رش��د تولید اس��ت. این پایین بودن رش��د تولید علت های متفاوتی دارد، اما علت 
پای��ه ای آن نبود س��رمایه گذاری و بهره وری خوب و مناس��ب اس��ت. دلیل پایین 
بودن بهره وری و نبود س��رمایه گذاری مناسب به سیاست گذاری های اقتصادی باز 
می گردد. سیاس��ت گذاری های مناس��بی اعمال نمی ش��ود و به این دلیل نمی توان 

شاهد رشد اقتصادی مناسب بود.
 عل��ت ع��دم اعم��ال سیاس��ت گذاری های درس��ت را بای��د در تصمیم گی��ری 
دولتم��ردان یافت. دولتم��ردان ما از علم اقتصاد برای سیاس��ت گذاری اس��تفاده 
 نمی کنند. اگر سیاس��ت های عالمانه به کار برود حتم��ا وضعیت اقتصادی ما بهتر 

خواهد شد. 
ب��رای باال رفتن تولید ابتدا الزم اس��ت که دولتمردان علم باور ش��وند و مبنای 
تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری آنها علم اقتصاد باش��د، از متخصصان این علم در 
سیاس��ت گذاری ها اس��تفاده کنند و در آن زمان برای پیشبرد هر بخش از اقتصاد 

سیاست های مناسبی را که علم توصیه می کند به کار بگیرند. 
دولتی بودن مدیریت هم یکی از مش��کالت اقتصاد ایران اس��ت که موجب شده 
اس��ت س��رمایه گذاری و به��ره وری باال نرود. این مس��ئله به این ب��از می گردد که 
دولتمردان می خواهند همه امور در دست خودشان باشد و این در حالی است که 

علم اقتصاد خالف این را می گوید. 
رفع تحریم ها مختصری در ش��رایط اقتصادی ما تاثیر خواهد داش��ت ولی نه به 
اندازه ظرفیت واقعی اقتصاد. ما پیش از این تحریم ها هم رشد اقتصادی قابل قبولی 
نداشتیم و اگر سیاست های عالمانه به کار نرود حتی با برداشتن تحریم ها ما خیلی 

موفق نخواهیم بود. 
 ظرفیت واقعی اقتصاد ایران بیش از آن چیزی است که ما طی 30 سال گذشته 
تجربه کرده ایم، رش��د اقتصادی ایران حتی ب��دون وارد کردن نفت به آن می تواند 
باالی 10 درصد باش��د و با نفت بیش از این خواهد بود و این به ش��رطی اس��ت 
که سیاس��ت گذاری های صحیح صورت بگیرد و مسائل حاشیه ای و غیر علمی وارد 

اقتصاد ما نشود. 

مرتضی عزتی
کارشناس اقتصادی

منطقه آزاد

جدول امروز

360

مهدی پازوکی
اقتصاد دان

نگاه آخر

خودپرداز

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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سعید هوشیار
طنزنویس

قیمت)تومان(متراژ زمینمحدوده

7305.110.000.000لواسان

2001.700.000.000لواسان- بلوار امام خمینی

7505.250.000.000لواسان- چمران

100012.500.000.000لواسان

5091.270.000.000اوشان فشم

500650.000.000کن

7283.640.000.000شهران

علم اقتصاد، راهکار برون رفت از معضالت

360


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

