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 سودای خام
یا آرزوی بزرگ

 اراضی تجاری، جور کسری بودجه
مسکن مهر را می کشد؟

ازکالف سردرگم وزیر اقتصاد تا تورمی که کمتر کاهش می یابد

نفس های آخر ارثیه مسکنی دولت دهم

توقف خام فروشی الزاماتی دارد

در مذاکرات تجاری ایران و سوییس مطرح شد

آزمون سخت شورای پول و اعتبار 
در تعیین نرخ سود

گشایش بانکی در راه است
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محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفته است 
که این وزارتخانه قصد دارد تا طی 
دو س��ال آینده صادرات مواد خام 
معدنی را متوق��ف کند؛ موضوعی 
که بارها نه تنها از س��وی او، بلکه از 

س��وی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی نیز مطرح ش��ده است. اما 
پرسش مهم در شرایطی که کشور 
زیرساخت های الزم را برای فرآوری 
محصوالت معدنی ندارد، این است 
که گرفتن چنی��ن تصمیمی بدون 

زیرس��اخت چ��ه پیامدهای��ی را 
می تواند متوجه بخش معدن کند؟ 
موضوع خام فروش��ی مواد معدنی 
مدت هاست که از سوی مسئوالن 
مطرح می ش��ود. از یک سو دولت و 

مجلس...
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بررسی های »فرصت امروز« از کیوسک بورد های تبلیغاتی

رسانه ای برای ارزان فروش ها

در پایان جلس��ه معامالتی گذش��ته، 
ش��اخص کل ب��ه نیمه کان��ال 65هزار 
واحد رسید. در جلسه مذکور، شاخص 
کل 632.1 واح��د )حدود یک درصد( 
از ارتفاع خود را از دس��ت داد و به رقم 
65576.8 واح��د رس��ید. با گش��ایش 
ب��ازار، ارزش معامالت در ب��ازه زمانی 
یک ساعته نخست، افزایش چشمگیری 
را در مقایس��ه با مدت مشابه روز پیش 
از آن تجرب��ه ک��رد و ب��ه همین دلیل، 
ش��اخص کل بیش از نیم��ی از کاهش 
کل روز خود را در این بازه زمانی انجام 
داد. ام��ا با گذش��ت زم��ان و بر خالف 
آن چه انتظار می رف��ت، تقاضا افزایش 
نیافته و حتی از عرضه نیز کاسته نشد، 
چرا که س��ازمان دوب��اره در پی انجام 
عرضه اولیه اس��ت و مردم برای خرید 
از این عرضه، ب��ه فروش هیجانی روی 
آورده بودند. بدین ترتیب نرخ تقاضا بر 
عرضه تغییری را به نفع رش��د شاخص 
تجرب��ه نکرد. تنها نکت��ه قابل توجه در 
مورد بازار روز گذش��ته آن است که در 

شروع معامالت، تعداد اندکی از نمادها 
در رن��گ مثبت خود قرار داش��تند و با 
اتمام ب��ازار تنها به تع��داد آنها افزوده 
ش��ده بود. ارزش معامالت بازار در روز 
گذش��ته با بی��ش از 20 درصد رش��د 
نسبت به روز گذشته خود به رقم 101 

میلیارد تومان رسید. 
ب��ازار فراب��ورس ای��ران نی��ز در روز 
گذشته در مسیر نزولی خود به حرکت 
ادامه داد و با 5.7 واحد کاهش، به رقم 
742 واحد رس��ید.ارزش معامالت این 
بازار حدود 84 میلی��ارد تومان بود که 
با کاهشی شدید نسبت به روز گذشته 

همراه بود.
س��ازمان بورس اوراق بهادار در نظر 
دارد تا در روز جاری 7 درصد از س��هام 
شرکت پتروشیمی مبین )معادل 997 
میلیون و 640 هزار برگه سهم( را برای 
نخس��تین بار در بازار بورس به فروش 
بگذارد. این شرکت در صورت های مالی 
خود سود س��ال 94 خود را 671 ریال 
اعالم کرده اس��ت و با عنایت به رشته 
فعالیت آن )تولید-ارائه خدمات( تحقق 
آن دور از ذهن نخواهد بود.اما با توجه 

ب��ه P/E صنعت که حدود پنج اس��ت 
قیمت نرمال هر س��هم آن 335 تومان 
برآورد می ش��ود. در ای��ن جا تنها نکته 
قابل توجه آن خواهد بود که س��ازمان 
چه قیمت��ی را برای عرض��ه اولیه این 
نماد در نظر گرفته است.هر قیمتی زیر 
335 تومان می توان��د این عرضه اولیه 
را جذاب به نظر برس��اند؛ اما با توجه به 
وقایع اخیر، س��وال اصلی آن است که 
آیا سازمان قیمتی کم تر از قیمت نرمال 
برای ای��ن عرضه اولیه در نظر می گیرد 

یا خیر. 
از آنجا که جلب اعتماد بازار نس��بت 
به عرضه های اولیه )آن هم در ش��رایط 
بحران��ی کنونی ب��ازار( برای س��ازمان 
هزینه ای به نام »هرمز« را در بر داشته 
است، به نظر نمی رس��د که این عرضه 
اولیه ب��ا قیمتی کم ت��ر از 400 تومان 
انجام ش��ود. به عبارت دیگر، در صورت 
عرضه این نماد در کم تر از قیمت 400 
تومان، س��ازمان به فصاحت بیان کرده 
است که »از حصول نتیجه فعالیت های 

تبلیغاتی هرمز اطمینان کافی ندارد.«
با عنای��ت به جو به وج��ود آمده در 

میان معامله گران مش��تاق خرید عرضه 
اولی��ه مبین، ب��ه نظر می رس��د امروز 
نیز بازاری همراه با عرضه های ش��دید 
را در مقاب��ل دی��دگان خ��ود ببینیم.
بدی��ن ترتیب برای نیمه نخس��ت بازار 
می توان حرکت ش��اخص کل به سمت 
ک��ف کانال 65 هزار واح��د را با ارزش 
معامالت��ی ح��دود 75 میلی��ارد تومان 
)و حتی بیش��تر( انتظار داش��ت. اما در 
ادامه این مسیر، انتظار می رود تقاضایی 
نسبتا قوی در بازار به وجود آمده و بنا 
بر قدرت این تقاضا می توان روز پایانی 
هفت��ه را در رن��گ قرمز یا س��بز دید. 
در صورتی که ارزش معامالت روز جاری 
از 150 میلیارد توم��ان )بدون در نظر 
گرفت��ن ارزش معامالت مبی��ن( فراتر 
رود، می توان انتظار داش��ت که بازار در 
روز چهارش��نبه با عمومیتی سبز رنگ 

شروع به کار کند. 
با این ح��ال به معامله گ��ران توصیه 
می ش��ود اگر قصد فروش ندارند اس��یر 
هیجان فروشی که امروز در بازار وجود 
خواهد داشت نش��وند، چرا که این جو 
فوق العاده ناپایدار و زودگذر خواهد بود.

هیجانی رفتار نکنید 

جّو فروش در بورس پایدار نیست
یک هیات تجاری سوییس��ی دیروز با فعاالن 
اقتص��ادی ایران دی��دار ک��رد.  در همین حال 
س��فیر س��وییس در ایران نیز اع��الم کرد که 
گشایش های بانکی برای ایران از سوی سوییس 

در راه است. 
غالمحسین شافعی، رییس اتاق ایران درباره 
دی��دار انجام ش��ده بین این دو گ��روه به مهر 
گفت: رابطه اقتصادی ایران و سوییس می تواند 
گسترش یابد. عالوه بر این ایران مایل است از 
توان و تجربه ش��رکت های سوییسی در حوزه 
ماش��ین آالت صنعتی،  صنایع غذایی،  دارویی، 
نس��اجی و نی��ز احی��ای صنعت ساعت س��ازی 

استفاده کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
افزود: ایران و س��وییس همچنین می توانند در 
صنای��ع دارویی، گردش��گری و لوازم پزش��کی 
همکاری  مش��ترک انجام دهن��د، این در حالی 
است که طی دو سال گذشته، برنامه اقتصادی 
دول��ت و قوانین س��رمایه گذاری ایران، راه های 
ورود ش��رکت های خارج��ی را هموارت��ر کرده 

است.
»لیوی��ا ل��وی« ریی��س بخش اقتص��ادی و 
نماینده ش��ورای ف��درال در ام��ور قراردادهای 
بازرگانی س��وییس گفت: رواب��ط اقتصادی دو 
کش��ور در تاریخ ریش��ه دارد و امیدوارم بعد از 
لغو تحریم ها روابط تاریخی و دوستانه دو کشور 

وارد مراحل جدیدی شود. 
 »اری��ک هرت زوگ«، س��فیر س��وییس در 
ته��ران هم در این نشس��ت با اش��اره به اینکه 

کش��ور ایران قط��ب مهم ان��رژی در جهان به 
ش��مار می رود، افزود: س��وییس امیدوار است 
در بخش اقتصادی هم مثل سیاست روابط دو 

کشور بیش از گذشته گسترش یابد. 
وی افزود: سوییس آماده است روابط اقتصادی 
و بانکی خود را به محض لغو تحریم های اتحادیه 
اروپا با ایران گسترش دهد و امیدوارم با اعتماد 

دوجانبه این روابط گسترش یابد. 
حس��ین س��لیمی، ریی��س ات��اق بازرگان��ی 
مشترک ایران و سوییس در این نشست گفت: 
ایران در منطقه ای راهبردی واقع شده و بازاری 
400 میلیون نفری به فاصله دو ساعت پرواز از 
تهران در کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی اکو وجود دارد و هر کش��وری که در 
ایران س��رمایه گذاری کند می توان��د از مزایای 
بازار 400 میلیون نفری منطقه بهره مند شود.

رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک 
ای��ران و س��وییس گف��ت: در ح��ال حاضر 
بسیاری از شرکت های سرمایه گذار خارجی 
ضم��ن مطالع��ه و ارزیاب��ی پتانس��یل های 
موج��ود در حوزه های گوناگ��ون اقتصادی 
کش��ورمان از جمل��ه نف��ت، گاز و تولی��د 
کاالهای صنعتی به س��رمایه گذاری در این 

زمینه ترغیب شده اند. 
وی درخصوص برنامه هیات اقتصادی کش��ور 
سوییس در کشورمان، دیدار با مقامات عالی رتبه 
اقتص��ادی و واحدهای صنعتی کش��ورمان را از 
جمل��ه برنامه های اصلی این هی��ات خارجی در 

مدت حضور در ایران ذکر کرد. 

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
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به  یاران��ه ای  ارائه س��وخت 
نیروگاه ه��ا، فروش ب��رق را به 
اس��ت  درآورده   دولت  انحصار 
ام��ا مجلس ت��اش می کند با 
برگزاری جلس��ات مشترک و 
نظرسنجی از بخش خصوصی، 
برای گاز تحویلی به نیروگاه ها 
قیمتی تعیین کن��د تا امکان 
بازاره��ای  در  آنه��ا  حض��ور 

صادراتی فراهم شود. 
حس��ین امی��ری خامکانی، 
عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسامی از حضور بخش 
برق در  تولیدکننده  خصوصی 

این کمیسیون خبر می دهد. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د: اعضای س��ندیکای 
تولیدکنندگان برق، یکش��نبه 
گذشته در کمیس��یون انرژی 

حضور یافتند. 
امی��ری خامکانی ه��دف از 
دعوت فعاالن بخش خصوصی 
را تبادل نظر در زمینه تعیین 
قیم��ت ب��رای گاز تحویلی به 

نیروگاه ها اعام می کند. 
وی بیان می کن��د: در حال 
حاضر نیروگاه های خصوصی از 
دول��ت گاز تحویل می گیرند و 
آن را تبدیل به برق می کنند، 
در نتیجه فق��ط هزینه تبدیل 
گاز به برق را دریافت می کنند. 
اما بای��د محصول خ��ود را به 
دول��ت بدهن��د و ف��روش در 

انحصار دولت باقی می ماند. 
ان��رژی  کمیس��یون  عض��و 
مجل��س ش��ورای اس��امی با 
اش��اره به اینکه کشور در حال 
حرکت به سمت اقتصاد آزادتر 
اس��ت، عنوان می کند: مجلس 
تاش می کند با تعریف فرمول 
قیمت گذاری برای گاز تحویلی 
انحصار فروش  نیروگاه ه��ا،  به 
برق توس��ط دول��ت را از بین 
ببرد، زیرا اگر بخش خصوصی 
نی��روگاه  خود  هزینه ه��ای  با 
ایجاد کند، باید بتواند محصول 
تولیدی خود را هم صادر کرده 
یا در بورس ان��رژی به فروش 

برساند. 
وی با مثب��ت ارزیابی کردن 
حض��ور بخ��ش خصوصی در 

مجلس، ای��ن اق��دام را گامی 
به س��وی کاهش تصدی گری 
دولت و حض��ور فعال تر بخش 
خصوص��ی در عرص��ه اقتصاد 

توصیف می کند. 

امکان صادرات برق بیش 
از گاز

محمد علی وحدتی، مدیرعامل 
شرکت انرژی گستر جم در پاسخ 
به این پرسش که قیمت مناسب 
ب��رای گاز تحویلی به نیروگاه ها 
چه رقمی اس��ت، ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: بس��تگی دارد 
که برق تولی��دی بخواهد برای 
مصارف داخلی استفاده شود یا 
به خارج از کش��ور صادر ش��ود. 
وی اضاف��ه می کن��د: در مورد 
مصارف داخلی از آنجا که دولت 
به تمام منابع انرژی سوبس��ید 
می دهد، باید به گاز تحویلی به 
نیروگاه ها هم سوبس��ید بدهد، 
زیرا در غیر ای��ن صورت قیمت 
تمام ش��ده برق افزایش می یابد 
و ب��ه مصرف کننده فش��ار وارد 
مدیر عامل ش��رکت  می ش��ود. 
انرژی گس��ترجم اضافه می کند: 
اگر قرار باشد برق تولیدی صادر 
ش��ود، دلیلی برای ارائه سوخت 
یارانه ای به چنین نیروگاه هایی 

وجود ندارد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه قان��ون 
برنام��ه پنج��م در رابط��ه ب��ا 
دریافت س��وخت آزاد توس��ط 
نیروگاه هایی که قصد صادرات 

ب��رق را دارند، بی��ان می کند: 
متاس��فانه درب��اره گازوییل و 
نف��ت، معی��اری ب��رای قیمت 
سوخت غیریارانه ای وجود دارد 
و بهای این حامل های انرژی را 
با توجه به ف��وب خلیج فارس 
می ت��وان مش��خص ک��رد اما 
در م��ورد گاز، قیم��ت  جهانی 

مشخصی وجود ندارد. 
می ده��د:  ادام��ه  وحدت��ی 
در ح��ال حاض��ر نیروگاه های 
بخش خصوصی ادعا می کنند 
ک��ه قیمت گاز تحویلی به آنها 
باید مشابه پتروشیمی ها باشد. 
زیرا در این دو مجموعه گاز به 
کاالیی برای ص��ادرات تبدیل 
می ش��ود. وی بر این باور است 
که ارقام اعام ش��ده توس��ط 
وزارت نف��ت برای به��ای گاز 
تحویلی ب��ه نیروگاه ها منطقی 
نیست و قیمت تمام شده تولید 
ب��رق را افزای��ش می دهد. در 
نهایت صادرات برق هم متوقف 
می شود. این فعال حوزه انرژی، 
در پاس��خ به کسانی که نگران 
جایگزین ش��دن صادرات برق 
با گاز هس��تند، تاکید می کند: 
در بسیاری از کشورها از جمله 
ع��راق، ام��کان ص��ادرات برق 
برای ایران وجود دارد اما قادر 
نیستیم به این کشور گاز صادر 

کنیم. 
در م��ورد افغانس��تان ه��م 
ام��کان ص��ادرات گاز نداریم و 
هنوز خط لوله گاز پاکس��تان 

تکمیل نش��ده  اس��ت. وی در 
پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که 
ب��رای  مناس��ب ترین قیم��ت 
تولید برق صادراتی چه رقمی 
اس��ت، می گوید: به عنوان یک 
کارشناس معتقدم اگر پایه ای 
را ک��ه ب��رای قیم��ت خوراک 
گذاش��ته اند  پتروش��یمی ها 
بپذیری��م و ب��ا ی��ک تعدی��ل 
مختص��ر آن را اص��اح کنیم، 
می تواند ماک مناس��بی برای 

قیمت گاز نیروگاه ها باشد. 

مقایسه برق و محصول 
پتروشیمی خطاست

کارش��ناس  فرجام نیا،  ایمان 
برخ��اف  ان��رژی  اقتص��اد 
برق که شرایط  تولیدکنندگان 
نیروگاه ها را مشابه پتروشیمی ها 
توصیف می کنند، ب��ر این باور 
است که مقایسه این دو صنعت 
با یکدیگر ی��ک قیاس مع الفارق 

است. 
وی ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
و  ان��رژی  کاالی  می گوی��د: 
فاحش��ی  تفاوت ه��ای  ب��رق 
پتروش��یمی  محص��والت  ب��ا 
دارد. نخس��تین تمای��ز بی��ن 
ای��ن دو صنعت، ع��دم امکان 
ذخیره س��ازی برق تولیدی در 

نیروگاه هاست. 
می کند:  اضاف��ه  فرجام نی��ا 
ب��رق تولیدی بای��د وارد مدار 
ش��بکه شده و اس��تفاده شود، 
اما کاالهای پتروشیمی قابلیت 

ذخیره س��ازی دارن��د. ضم��ن 
آنکه در قیمت های تمام شده 
محص��ول برق برخ��ی عوامل 
دخال��ت داش��ته و در م��ورد 
پتروشیمی،  قیمت محصوالت 
عوامل دیگری تاثیرگذار است. 
وی تاکی��د می کن��د: کاالی 
ب��رق ب��ا پتروش��یمی تفاوت 
یکس��ری  و  دارد  ماه��وی 
فرآین��د  در  ریزفاکتورهای��ی 
تبدی��ل گاز ب��ه ب��رق وج��ود 
دارد ک��ه ای��ن ریزفاکتوره��ا 
پتروش��یمی نیست. یعنی  در 
صنایع تبدیل��ی گاز به برق یا 
پتروش��یمی با یکدیگر تفاوت 
دارند، در نتیجه خروجی ها هم 

تفاوت ماهوی دارد. 
این کارش��ناس  اعتق��اد  به 
برای قیمت گذاری گاز  انرژی، 
نیروگاه ها باید به چند شاخص 
مه��م توجه کنی��م. باتوجه به 
رابط��ه مبادالتی ان��رژی ایران 
با کش��ورهای همس��ایه نظیر 
ارمنستان، پاکس��تان، عراق و 
افغانستان به منظور حفظ توان 
رقابتی شرکت های تولیدکننده 
و صادرکننده برق، الزم اس��ت 
که ب��ه نرخ گ��ذاری گاز توجه 

جدی داشته باشیم. 
در  می ده��د:  ادام��ه  وی 
قیمت گ��ذاری گاز باید در نظر 
داشته باش��یم که توان رقابتی 
و  تولیدکنن��ده  ش��رکت های 
صادرکنن��ده ب��رق اگ��ر ارتقا 

نمی یابد، حداقل حفظ شود. 
فرجام نیا عنوان می کند: در 
رابطه با مب��ادالت انرژی باید 
به سیاس��ت های ارزی کش��ور 
توجه ش��ود. نبای��د با توجه به 
سیاست ثبات نرخ ارز که فعا 
در اقتص��اد ایران رایج اس��ت، 
بهایی برای گاز در نظر بگیریم 
که قیمت تمام شده تولید برق 

در نیروگاه ها را افزایش دهد. 
وی تاکید می کن��د: در این 
زمین��ه بای��د نظر س��ندیکای 
تولیدکنندگان برق را داش��ته 
باش��یم، چون آنها با واحدهای 
تولی��دی متعددی س��ر و کار 
داشته و قیمت های اعامی از 
سوی دولت و هر نهاد دیگری 
را ب��ه نوع��ی راس��تی آزمایی 

می کنند. 

مجلس و بخش خصوصی نشست مشترک برگزار کردند

هم نشینی برای تعیین قیمت گاز نیروگاه های خصوصی

پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا 
نوش��ت: با تولید تقریب��ا 40 درصد 
نفت خام مورد نیاز جهان توس��ط 
اوپ��ک، صادرات نفت این س��ازمان 
60 درصد کل نفت مبادله شده در 
سطح بین المللی را تشکیل می دهد، 
با وجود چنین ظرفیتی، سال 2014 

برای اوپک سال عجیبی بود. 
به گزارش ایرن��ا از پایگاه خبری 
یادشده، درآمد نفتی اوپک در سال 
2014 به ط��ور قابل توجهی کاهش 
پیدا کرد. براس��اس اعام مدیریت 
اطاع��ات ان��رژی آمری��کا، خالص 
درآمد صادرات نفت اوپک در س��ال 
2014 تقریبا 730 میلیارد دالر بود 
که در مقایسه با س��ال پیش از آن 
11 درص��د کاهش داش��ت. درآمد 
س��ال 2014 اوپک، کمترین درآمد 
این س��ازمان از س��ال 2010 است. 
عربستان سعودی با تولید رکوردوار 
خود در آوریل )فروردین( گذش��ته، 
قص��د خود ب��رای حفظ سیاس��ت 
تولید نفت را آش��کار ک��رد. برخی 
کارشناس��ان نگران این هستند که 
افزایش تولید عربس��تان سعودی و 
دیگر اعضای اوپک می تواند جلوی 
افزایش کنونی قیمت جهانی نفت را 
بگیرد. عربستان سعودی در مارس 
)اس��فند( گذش��ته با تولید روزانه 
10.3 میلیون بشکه نفت، در تولید 
این کاال رک��ورد زد.  علی النعیمی، 

وزی��ر نف��ت عربس��تان س��عودی 
گفت: من بارها گفته ام ما همیش��ه 
خوش��حال می ش��ویم به مشتریان 
آنچ��ه می خواهن��د را عرضه کنیم، 
اکنون آنها 10 میلیون بشکه در روز 
نفت می خواهند. خالص درآمد نفتی 
عربستان س��عودی در سال 2014 
مع��ادل 246 میلی��ارد دالر بود که 
نسبت به سال پیش از آن 10 درصد 
کاهش داشت. امارات متحده عربی با 
خالص درآمد نفتی 53 میلیارد دالر 
در سال 2014، یکی از بزرگ ترین 
حامیان سیاست حفظ سطح تولید 
بود. با این وجود، خالص درآمد نفتی 
این کشور در سال 2014 در مقایسه 
با س��ال پیش از آن حدود 7 درصد 
کاهش داشت. عراق با تولید روزانه 

3.33 میلیون بش��که نفت در سال 
2014، دومین تولید کننده اوپک بود 
که درآمد خالصی بالغ بر 87 میلیارد 
دالر به دس��ت آورد. خالص درآمد 
نفتی این کشور نیز نسبت به سال 
پیش از آن کاهش داش��ت. خالص 
درآمد نفتی کویت در س��ال 2014 
حدود 81 میلیارد دالر بود که حول 
و حوش 10 درصد از س��ال 2013 
کمتر بود. خال��ص درآمد نفتی 38 
میلیارد دالری قطر در سال 2014 
نیز نس��بت به س��ال های 2012 و 
2013 کاهش داشت. ایران و لیبی 
نیز با افت شدید درآمد نفتی روبه رو 
ش��دند. در مورد ایران، هرچند لغو 
تحریم ها به افزایش صادرات و درآمد 
نفتی این کشور منجر خواهد شد، اما 

در مورد لیبی که خالص درآمد نفتی 
آن در سال 2014 در مقایسه با سال 
پی��ش از آن 50 درصد کاهش پیدا 
کرد، دورنمای روشنی وجود ندارد. 

خال��ص درآمد نفت��ی الجزایر در 
سال 2014 معادل 48 میلیارد دالر 
بود که تقریبا نسبت به سال پیش 
از آن تغیی��ری نداش��ت. آنگوال 24 
میلیارد دالر در س��ال 2014 درآمد 
کسب کرد که حدود 3 میلیارد دالر 
کمتر از سال پیش از آن بود. خالص 
درآمد نفتی اکوادور در سال میادی 
گذش��ته به 10 میلیارد دالر رسید 
که نسبت به سال پیش ازآن تغییر 
چندانی نداشت.  آژانس بین المللی 
انرژی پیش بینی کرده است در سال 
میادی ج��اری، درآمد اوپک حتی 

بیش از این نیز کاهش خواهد یافت. 
بنا به پیش بینی این آژانس، خالص 
درآمد اوپک )به جز ایران( در س��ال 
2015 مع��ادل 380 میلی��ارد دالر 
برآورد می شود که یکی از کمترین 
درآمدهای ساالنه اوپک خواهد بود. 

آژان��س  پیش بین��ی  براس��اس 
یادش��ده، اگر قیمت ه��ای نفت در 
س��ه ماهه س��وم و چهارم امس��ال 
افزای��ش یابد، درآم��د اوپک بالغ بر 

380 میلیارد دالر خواهد بود. 
می توان نتیجه گرفت اکنون اوپک 
به دو گروه تقسیم شده است. گروه 
اول که عربستان س��عودی، کویت 
و ام��ارات متح��ده عربی ج��زو آن 
هستند، با داش��تن میلیاردها دالر 
ذخیره ارزی، بیشترین درآمد نفتی 
را به دس��ت می آورند.  گروه دوم که 
شامل نیجریه، ونزوئا، ایران، لیبی و 
دیگر کشورهایی است که از مسائلی 
مانند تحریم، رکود و تولید ناخالص 
داخلی پایین رن��ج می برند، درآمد 
نفتی ش��ان در چند س��ال گذشته 
کاهش ش��دیدی پیدا کرده اس��ت. 
کشورهای این گروه به قیمت نفت 
90 تا 100 دالر نیازمند هستند تا 

درآمد و هزینه آنها سر به سر شود. 
سوال این است که آیا در سطوح 
فعل��ی تولی��د اوپ��ک، قیمت نفت 
می تواند به ای��ن زودی ها به چنین 

سطحی برسد؟ 

یک پایگاه خبری آمریکایی:

درآمد نفتی اوپک چقدر است؟ 

سهشنبه
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در کمیسیون ویژه تولید ملی مطرح شد
ابراز نارضایتی زنگنه از نحوه واگذاری 

پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها 

وزی��ر نفت با حضور در جلس��ه کمیس��یون ویژه 
تولی��د مل��ی از نبود اختیارات کاف��ی برای مدیریت 
شرکت های پتروش��یمی و پاالیشگاهی واگذار شده 
و نحوه واگذاری این شرکت ها ابراز نارضایتی کرد. 

اس��ماعیل جلیلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
جلسه صبح دیروز  )دوشنبه( کمیسیون ویژه تولید 
ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44، 
اظهار کرد: وزیر نفت با حضور در جلس��ه کمیسیون 
گزارش��ی از اقدامات ای��ن وزارتخانه برای حمایت از 
تولیدکنن��دگان داخلی در 10 گروه کاال و تجهیزات 
مورد نی��از صنعت نفت ارائه کرد که با هدف ارتقای 
فناوری و بلوغ ساخت تجاری در وزارت نفت صورت 

گرفته است. 
وی افزود: آقای زنگنه همچنین از نبود اختیارات 
کاف��ی ب��رای مدیریت ش��رکت های پتروش��یمی و 
پاالیشگاهی واگذار شده خبر داد و از نحوه واگذاری 
این ش��رکت ها ابراز نارضایتی کرد چراکه این بخش 
به حوزه خصوصی واگذار نش��ده بلکه شبه دولتی ها 
و س��ایر وزارتخانه ها عما سکان مدیریت و مالکیت 
ش��رکت های واگذار ش��ده را عهده دار شدند این در 
حالی اس��ت که پاس��خگویی در مورد درآمدها برای 
جب��ران منابع هدفمندی همچن��ان بر عهده وزارت 

نفت باقی مانده است. 
جلیلی همچنین از ارائه گزارش مدیران سندیکای 
ش��رکت های برق در جلس��ه کمیس��یون خبر داد و 
گفت: در ای��ن گزارش آخرین وضعی��ت تولید برق 
بخش خصوصی ارائه ش��د که 30 هزار مگاوات است 
و از ای��ن میزان 25 هزار م��گاوات تولیدی و 5 هزار 

مگاوات در حال اجراست. 
س��خنگوی کمیس��یون ویژه تولید ملی و نظارت 
ب��ر اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44، مش��کات 
ش��رکت های تولید برق را براس��اس گزارش مدیران 
س��ندیکای ش��رکت های ب��رق به این ش��رح عنوان 
کرد: عدم وجود قانون جامع در صنعت برق کش��ور، 
بازده��ی پایی��ن س��رمایه گذاری در بخ��ش برق در 
مقایسه با سایر فعالیت ها نظیر پتروشیمی، نفت، گاز 
و ساختمان، انحصاری بودن خرید برق توسط وزارت 
نی��رو و ع��دم وجود فض��ای رقابتی، ع��دم پرداخت 
جریمه ه��ای تاخیر و مطالبات باالی این ش��رکت ها 
از وزارت نیرو و مش��کل تامین سوخت نیروگاه های 

مقیاس کوچک. 
وی خاطرنش��ان کرد: در جلسه دیروز کمیسیون 
مقرر ش��د کارگروه مشترکی از کمیس��یون انرژی، 
کمیس��یون وی��ژه تولی��د مل��ی، وزارت نی��رو، اتاق 
بازرگان��ی و مرکز پژوهش ها برای رس��یدگی به این 
موضوعات تش��کیل ش��ود و مقرر ش��د نهاد تنظیم 
مقررات در بخش برق به طرح حمایت از تولید برق 

که در حال رسیدگی در مجلس است اضافه شود. 
جلیلی ادامه داد: کمیس��یون وی��ژه تولید ملی به 
وزارت نیرو و ش��رکت های تولیدی تاکید کرد که از 
ظرفی��ت ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

که به تصویب مجلس رسیده استفاده کنند. 

نیروگاه برق چینی در ماکو 

مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد ماک��و از ایجاد 
نیروگاه برق از س��وی صنایع ه��وا و فضای چین در 

این منطقه خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، مهندس حس��ین ف��روزان در 
مراسم امضای تفاهم نامه منطقه آزاد ماکو با شرکت 
AVIC چینی گفت: براس��اس تفاهم نامه امضا شده 
بی��ن س��ازمان منطق��ه آزاد ماکو و ش��رکت صنایع 
هوای��ی چین )AVIC(  این ش��رکت طی چهار فاز 
یک نیروگاه برق 1600 مگاواتی در منطقه آزاد ماکو 

احداث خواهد کرد. 
وی اف��زود: ای��ن نی��روگاه در دو ف��از اول 500 
مگاوات برق تولی��د و وارد چرخه مصرف واحدهای 
صنعتی منطق��ه آزاد ماکو خواهد ک��رد. مدیرعامل 
منطق��ه آزاد تصریح کرد: این ط��رح بزرگ صنعتی 
که از س��وی ش��رکت چینی احداث می شود، آورده 
س��رمایه ای بالغ بر 1600 میلیون دالر خواهد داشت 
ک��ه در فاز چهارم تحقق خواهد یافت. فروزان افزود: 
احداث این طرح صنعت��ی و همچنین اتمام احداث 
فرودگاه ماکو گام بلندی برای توسعه منطقه خواهد 
بود که سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به سهولت 
می ت��وان جذب کرد، از طرفی ای��ن موضوع موجب 
اش��تغال زایی بزرگی برای مردم منطقه و همچنین 
رونق اقتصاد و صنعت در استان و کشور خواهد شد.  
مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد ماکو تاکید کرد: با 
احداث نیروگاه برق منطقه آزاد ماکو ش��رکت چینی 
متعهد شده است در چهار فاز این نیروگاه را به اتمام 
رس��اند، البته قابل ذکر است که با تکمیل این طرح 
برای 15 هزار نفر به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم 

اشتغال ایجاد می شود. 

قیمت گاز امسال 
افزایش نیافته است 

مع��اون وزیر نف��ت با تاکید بر اینک��ه قیمت گاز در 
سال 1394 به هیچ وجه افزایش نیافته است، از اصاح 
قبوض گاز از آخرین دوره سال 1393 خبر داد و گفت: 
صادرات گاز به عراق از اواخر اردیبهشت ماه با 5 میلیون 

مترمکعب در روز آغاز می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، حمیدرض��ا عراق��ی درباره 
اظهارات برخی مشترکان گاز مبنی بر اینکه قبوض 
آنها از افزایش برخوردار ش��ده  اس��ت، گفت: قیمت 
گاز در س��ال 1394 ب��ه هیچ وجه افزای��ش نیافته و 
تنه��ا افزایش صورت گرفته مرب��وط به افزایش یک 
درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده اس��ت که طبق 
قانون از مشترکان دریافت شده و به سازمان مالیاتی 

پرداخت می شود. 
وی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه اینک��ه ب��ا توجه به 
انتقاده��ای صورت گرفته مبنی بر افزایش یکس��ان 
قیم��ت گاز برای تمام پلکان ها و دس��تور وزیر نفت 
مبن��ی بر اصاح این روند آی��ا اصاح صورت گرفته 
است، خاطرنش��ان کرد: از قبوض مربوط به آخرین 
دوره س��ال گذش��ته این روند اصاح ش��ده و کلیه 
پلکان ه��ا از افزایش 20 درصدی قیم��ت برخوردار 
ش��ده اس��ت و در واقع طبق مصوبه دولت و مجلس 
کس��انی که بیش��تر مصرف می کنند بهای بیشتری 

پرداخت خواهند کرد. 
عراقی همچنی��ن به صادرات گاز به ع��راق از پایان 
اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: در سال اول 5 میلیون 
مترمکعب، سال دوم 15 میلیون مترمکعب و سال سوم 
25 میلیون مترمکعب گاز در روز به عراق صادر خواهد 
ش��د. در صورت آمادگی طرف عراقی، صادرات گاز به 

این کشور از پایان اردیبهشت ماه آغاز می شود. 
مع��اون وزی��ر نف��ت درب��اره احداث خط شش��م 
سراس��ری نیر گفت: احداث این خط به 2.5 میلیارد 
دالر س��رمایه نیاز دارد ک��ه در اختیار بخش دولتی 
نیس��ت، بخ��ش خارجی نیز ب��ا توجه ب��ه تحریم ها 
2.5میلی��ارد دالر را فاینان��س نمی کن��د، بنابرای��ن 
تنها راه موجود اس��تفاده از مناب��ع در اختیار بخش 

خصوصی است. 
وی افزود: در این راستا مناقصه ای در سال 93 برگزار 
کردیم و اس��تنباط من بر این اس��ت که طی چند روز 
آینده نتیجه مناقصه اعام می شود و احداث خط ششم 
سراس��ری از خوزستان در جنوب تا دهکان کرمانشاه 
که بخشی از صادرات گاز به عراق را در سال های دوم و 

سوم پوشش می دهد آغاز می شود. 
مع��اون وزیر نفت همچنین درب��اره مذاکره هیات 
سوییس��ی در اتاق بازرگانی در زمینه واردات گاز از 
ایران اظه��ار کرد: به طور کلی اروپا عاقه مند اس��ت 
منابع مختلفی برای تامین انرژی در سال های آینده 
داشته باش��د که یکی از این منابع، شرکت ملی گاز 
ایران اس��ت که می تواند در آینده از تامین کنندگان 
گاز اروپا باشد، البته این موضوع تا پیش از برداشته 

شدن تحریم ها قابل بحث نیست. 
عراقی اظهار داشت: در 10 سال نخست تولید ما تنها 
حدود 2 میلیارد مترمکعب گاز در س��ال تولید و صادر 
می کردیم اما با توس��عه میادین مختلف گازی، امسال 
میزان تولی��د گاز به ح��دود 189 میلیارد مترمکعب 
خواهد رسید که تا سه سال آینده این میزان به بیش از 

300 میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت . 
وی ب��ا بیان آنک��ه البته با توس��عه فازهای مختلف 
پارس جنوبی میزان تولید گاز کشور افزایش زیادی پیدا 
خواهد کرد، گفت: س��هم گاز در سبد انرژی کشور به 

70درصد افزایش خواهد یافت . 

 لولوی اوپک، کارکرد خود را برای 
انتخابات 2016 آمریکا از دست داد

ش��بکه خبری سی. ان. بی. سی آمریکا اعام کرد 
در انتخابات س��ال 2016 این کش��ور، احتماال دیگر 

لولویی به نام اوپک وجود ندارد. 
ب��ه گزارش گ��روه اقتص��ادی ایرنا از این ش��بکه 
خب��ری، در حالی ک��ه نامزدهای انتخاب��ات عمومی 
س��ال 2016 آمریکا، خود را برای سفر به کاخ سفید 
آماده می کنند، دش��منی که در چرخه های مبارزات 
انتخاباتی قبلی مورد استفاده قرار می گرفت، این بار 

دیگر وجود ندارد. 
با ش��کوفایی صنع��ت نفت در آمریکا ک��ه به این 
کش��ور کمک کرد تا روزانه بیش از 9 میلیون بشکه 
نفت تولید کند، به نظر می رسد دیگر قیمت انرژی، 
جزو تهدیدهای سیاس��ی آمریکا محسوب نشود. در 
طول س��ه دهه گذش��ته، هیچ گاه تولی��د آمریکا به 

چنین سطحی نرسیده بود. 
باای��ن وصف، روند جاری ب��ازار نفت تداوم خواهد 
یاف��ت. قیم��ت نف��ت برنت دری��ای ش��مال و نفت 
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمری��کا، نزدیک کمترین 
س��طح آنها در 10 سال اخیر اس��ت. با این حساب، 
بعی��د اس��ت قیمت ه��ای نف��ت در انتخاب��ات آتی 
ریاس��ت جمهوری آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار 

باشد. 
ب��ا وجود خط��رات ژئوپلیتیکی در عراق، س��وریه 
و ونزوئ��ا، قیم��ت بنزین نیز اکن��ون حول و حوش 
2.50 دالر در ه��ر گالن اس��ت، برعکس س��ال های 
گذش��ته که قیمت آن نزدی��ک 4 دالر در هر گالن 
 بود و قیمت نفت به بیش از 100 دالر در هر بش��که 

رسیده بود. 
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لیال مرگن

صادرکنندگان نفت اوپک در آس��تانه بازگشت نفت ایران 
ب��ه بازار، روزانه حدود 2 میلیون بش��که بیش��تر از نیاز بازار 
تولید می کنند که بیش��ترین مازاد تولید طی دست کم یک 
دهه گذشته به حس��اب می آید.  به گزارش ایسنا، اطاعات 
رویت��رز، تحلیلگران و آژانس های انرژی نش��ان می دهد که 
سازمان کشور های صادر کننده نفت )اوپک( در سه ماهه اول 
امسال روزانه 30 میلیون و 270 هزار بشکه نفت تولید کرده 
اس��ت.  اداره اطاعات ان��رژی آمریکا پیش بینی می کند که 
اوپک در س��ه ماهه دوم امسال تولید خود را افزایش خواهد 

داد و به روزانه 30 میلیون و 360 هزار بشکه خواهد رساند. 
تحلیلگران می گویند: اعضای کلیدی اوپک نظیر عربستان، 
عراق، کویت و امارات در ماه های اخیر در تاش برای افزایش 
س��هم بازار خود در آس��تانه لغو تحریم های اقتصادی ایران، 
تولید نفت خود را افزایش داده اند. اما تقاضا برای نفت اوپک 
کمتر از س��طح تولید کنونی این سازمان است.  بسیاری از 
تحلیلگران می گویند: تقاضا برای نفت س��ازمان کشور های 
صادر کننده نف��ت در دوره ژانویه تا مارس به طور متوس��ط 
روزانه 28 میلیون و 340 هزار بش��که بوده و انتظار می رود 

که در ماه های آوریل تا ژوئن روزانه 28 میلیون و 370 هزار 
بش��که باشد.  این سطح تقاضا باعث می شود که مازاد تولید 
اوپک در سه ماهه اول روزانه یک میلیون و 930 هزار بشکه 
و در س��ه ماهه دوم روزانه یک میلیون و 990 هزار بش��که 
باشد که بیشترین مازاد تولید طی دست کم یک دهه گذشته 
اس��ت و ذخایر نفتی در بسیاری از نقاط جهان را به سطوح 
بی سابقه می رس��اند. اداره اطاعات انرژی آمریکا اعام کرد، 
ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 17 آوریل به سطح 

بی سابقه 489 میلیون بشکه رسیده است. 

تقالی اعضای اوپک برای جلوگیری از افزایش تولید نفت ایران 



محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفته 
اس��ت که این وزارتخانه قصد 
دارد ت��ا طی دو س��ال آینده 
معدنی  خ��ام  م��واد  صادرات 
را متوق��ف کن��د؛ موضوع��ی 
ک��ه بارها نه تنها از س��وی او، 
از س��وی نماین��دگان  بلک��ه 
مجلس ش��ورای اس��امی نیز 
مطرح ش��ده است. اما پرسش 
مهم در ش��رایطی که کش��ور 
ب��رای  الزم  زیرس��اخت های 
ف��رآوری محصوالت معدنی را 
ندارد، این اس��ت ک��ه گرفتن 
ب��دون  تصمیم��ی  چنی��ن 
زیرس��اخت چه پیامدهایی را 
معدن  بخش  متوجه  می تواند 

کند؟ 
فروش��ی  خ��ام  موض��وع 
موادمعدن��ی مدت هاس��ت که 
مط��رح  مس��ئوالن  س��وی  از 
می ش��ود. از یک س��و دول��ت و 
مجلس مصمم به جلوگیری از 
به صورت  مواد معدنی  صادرات 
خ��ام هس��تند و در مقابل��ه با 
ای��ن کار اقدامات��ی نظیرحذف 
برای صادرات  مالیاتی  معافیت 
مواد خ��ام معدن��ی و برقراری 
عوارض گمرکی در نظر گرفته 
شد. در س��وی دیگر این ماجرا 
نی��ز معدن��کاران اط��اق واژه 
نادرس��ت  را  »خام فروش��ی« 
دانس��ته و نس��بت ب��ه نبودن 
زیرساخت ها برای فرآوری مواد 
معدنی هش��دار دادند. حاال بار 
دیگر نعمت زاده با تاکید نسبت 
ب��ه توقف ف��روش خ��ام مواد 
معدنی تا دو سال آینده هشدار 
می دهد. حاال پرسش اینجاست 
که آیا خام فروشی مواد معدنی 
تا دو سال آینده متوقف خواهد 

شد؟ 

زیرساخت هایی که 
نداریم، سیاست هایی که 

برقرار می شود
کامران وکیل، دبیر اتحادیه 
معدنی،  م��واد  صادرکنندگان 

در گفت وگو با »فرصت امروز« 
در ای��ن زمینه بی��ان می کند: 
تازه ای  اتف��اق  »خام فروش��ی 
مع��دن،  نف��ت،  در  نیس��ت. 
نس��اجی و کش��اورزی ما این 
خ��ام فروش��ی را داش��ته ایم. 
مث��ا پنب��ه ص��ادر می کنیم، 
لب��اس وارد می کنی��م. ای��ن 
نش��ان می ده��د ک��ه بنی��ان 
صنع��ت در کش��ور ما ضعیف 
اس��ت. حاال اگر م��ا بخواهیم 
از خام فروش��ی خارج شده به 
س��مت فرآورده فروشی برویم، 
نیازمن��د الزامات��ی هس��تیم. 
تربیت نیروی انسانی نخستین 
 الزام اس��ت یعنی ابت��دا باید 
به س��راغ اصاح دانش��گاه ها 
نبود  بع��دی  بروی��م. موضوع 
است که موجب  زیرساخت ها 
محصوالت  قیم��ت  می ش��ود 
معدنی ما به ق��دری باال برود 
ب��ا رقبای  که ت��وان رقاب��ت 

خارجی را نداشته باشد.«
او می اف��زای�����د: »نظ��ام 
دیگری  مش��کل  حمل و نق��ل 
اس��ت که حتما بای��د اصاح 
ماشین آالت  همچنین  ش��ود. 
و تکنول��وژی روزآم��د نیز در 
کش��ور وج��ود ن��دارد. مث��ا 
اصفهان  تجهی��زات ذوب آهن 
اس��ت.   1350 س��ال  ب��رای 
باتوجه ب��ه این ن��کات کاما 

واضح اس��ت که جلوگیری از 
خام فروشی مواد معدنی، طی 
دو سال امکان پذیر نیست. اگر 
آقای نعمت زاده می گفتند که 
این اقدام برای 10 سال آینده 
است و برنامه مدونی هم ارائه 
می دادند، به واقعیت نزدیک تر 

بود.«
عض��و  غرق��ی،  س��جاد 
هیات مدیره انجمن سنگ آهن 
ای��ران نی��ز در پاس��خ به این 
پرس��ش به »فرص��ت امروز« 
می گوید: »اگر سیاس��ت ها به 
همین صورت ادامه پیدا کند، 
خام فروش��ی مواد معدنی که 
هیچ، تولید م��واد معدنی نیز 
به وی��ژه درباره م��وادی که با 
بحران روبه رو هستند، متوقف 
خواهد ش��د. افزای��ش حقوق 
دولتی، ع��دم حمایت، حذف 
معافی��ت مالیاتی ص��ادرات و 
کاهش قیمت جهانی در اکثر 
مواد معدنی، موجب می ش��ود 
که تولید م��واد معدنی به طور 
کل متوق��ف ش��ود و نی��ازی 
ب��ه اعمال سیاس��ت های تازه 
نعم��ت زاده  آق��ای  نیس��ت. 
به گون��ه ای از خ��ام فروش��ی 
از  صحبت می کنند که گویی 
کاال صحبت می کنند،  قاچاق 
خام فروش��ی معنا ن��دارد، ما 
تولیدکنن��ده هس��تیم و ب��ه 

دنبال فروش موادمان هستیم 
اگر بازار درداخل وجود ندارد 
ی��ا طرح های ما به س��رانجام 

نرسیده، مشکل ما نیست.«
او تاکی��د می کن��د: »نباید 
و  مقطع��ی  سیاس��ت ها  ب��ه 
بخش��ی نگاه ش��ود. بیشترین 
معدنکاری  توسعه  ما  خواسته 
در کش��ور از طریق اکتش��اف 
به��ره وری در  ب��ردن  ب��اال  و 
اس��تخراج اس��ت. حرکت در 
زنجی��ره و ایجاد ارزش افزوده 
خواس��ته هر معدنکاری است 
ام��ا باید زیرس��اخت ها فراهم 
ش��ود و تا زمان فراهم ش��دن 
زیرس��اخت ها بای��د به صورت 
متوازن حرکت کنیم تا معادن 

حفظ شود.«
ف��رآوری م��واد معدنی نیاز 
ب��ه ج��ذب س��رمایه خارجی 
دارد. این س��رمایه قرار است 
توسط چه کسی جذب شود؟ 
بخ��ش دولتی که قرار اس��ت 
دیگ��ر فعالیت نکن��د بنابراین 
ک��ه  اس��ت  بخش خصوص��ی 
باید وارد میدان ش��ود. اما آیا 
قدرتی  چنین  بخش خصوصی 

دارد؟ 
وکی��ل درباره ای��ن موضوع 
اظهار می کن��د: »فرض کنیم 
وارد  ن��و  ماش��ین آالت  ک��ه 
کش��ور ش��د و نیروی انسانی 

ک��ره  از  ه��م  آموزش دی��ده 
ماه رس��ید ت��ا م��واد اولیه از 
کش��ور خارج نش��ود. حاال به 
شکل گیری یک صنعت جدید 
نیاز داری��م اما با این وضعیت 
کس��ب و کار، رکود و تحریم ها 
کسی حاضر به ایجاد کارخانه 
تازه نیس��ت. البته بسیاری از 
این فاکتوره��ا از اختیار آقای 
نعمت زاده خارج است اما باید 

به این موارد توجه شود.«

خام خریدی، در انتظار 
بخش معدن؟ 

توق��ف صادرات م��واد خام 
ک��ه  ش��رایطی  در  معدن��ی، 
بس��یاری از مع��ادن تعطی��ل 
تبع��ات  می توان��د  ش��ده اند، 
بیشتری را برای بخش معدن 

به بار آورد. 
پیامدها  ای��ن  درباره  وکیل 
ب��ا  »هم اکن��ون  می گوی��د: 
برق��راری  نظی��ر  ابزارهای��ی 
بخ��ش  گمرک��ی،  ع��وارض 
عم��ده ای از بخش خصوص��ی 
اینک��ه تنش های  ب��ه ج��ای 
لحظه ای  سیاست گذاری های 
را به ج��ان بخرد، به س��مت 
داللی رفته اس��ت و هم اکنون 
تعداد زیادی از معادن تعطیل 

شده اند.«
غرق��ی نیز ب��ا بی��ان اینکه 
سیاس��ت های موج��ود نه تنها 
معدنی  م��واد  صادرات  جلوی 
را خواه��د گرفت، بلکه جلوی 
تولید را هم می گی��رد، اظهار 
می کن��د: »در ای��ن صورت ما 
ناچار ب��ه خام خریدی خواهیم 
شد. اطاق واژه خام فروشی به 
معدنکاری اجحاف در حق این 
بخش است. موضوع بعدی این 
است در زمانی که معدن بیش 
از هر زمان دیگری به حمایت 
احتیاج دارد، سیاس��ت ها علیه 
این بخش اس��ت. حاال پرسش 
اینجاس��ت که تبدیل شدن ما 
از صادرکننده مواد خام معدنی 
ب��ه واردکننده م��واد خام امر 
مطلوبی است؟ اما این سیاست 

ضد توسعه ای است.«

توقف خام فروشی الزاماتی دارد

سودای خام یا آرزوی بزرگ

سهشنبه
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درخواست تنظیم 
الیحه اصالح ماده ٧ قانون کار 

رییس کان��ون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران 
کش��ور از دولت خواس��ت تا با ارس��ال الیحه ای به 
مجلس نسبت به اصاح ماده ٧ قانون کار و تضمین 

شغلی نیروهای کار اقدام کند. 
به گزارش ایس��نا، غامرضا عباسی در همایش 
مل��ی کار که با حضور مع��اون اول رییس جمهور 
و وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در مجموعه 
تاش برگزار ش��د، گفت: گفت وگوهای اجتماعی 
یکی از مولفه های کار مولد اس��ت، از این رو در 
جهت تقویت و توانمندس��ازی نهادهای مدنی به 
منظور کیفی کردن فعالیت ها و گس��ترش س��طح 
پوش��ش خدمات باید به ش��کل س��ه جانبه انجام 

شود. 
وی با تاکید بر صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت 
شغلی افزود: به منظور تعریف کار دائم و موقت و در 
راستای تضمین امنیت شغلی کارگران الزم است با 
تنظیم الیحه ای به مجلس نس��بت به اصاحیه ماده 

٧ قانون کار اقدام شود. 
عباس��ی یک��ی از اولویت ه��ای مهم کارگ��ران را 
دس��تمزد ذکر کرد و گفت: عدم تطبیق معیش��ت با 
مزد یکی از مشکات عمده جامعه کارگری است. با 
وجود دقت نظر ش��ورای عالی کار در تعیین حداقل 
مزد متاس��فانه دس��تمزد کارگران کفاف هزینه های 

زندگی آنها را نمی دهد. 
رییس کان��ون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران 
کش��ور افزود: ض��رورت دارد در راس��تای توس��عه 
اشتغال و رونق کسب وکار کلیه قوانین ناظر بر حوزه 
کس��ب وکار به دقت اجرایی شود و عدم اجرای ماده 
3٦ قانون کار که حقوق مس��تقیم کارگران را نشانه 

رفته حذف شود. 
 عباس��ی در عین ح��ال برگزاری ی��ک روزه به 
جای مراسم هفتگی بزرگداشت کارگر را خواستار 
شد و اظهار کرد: برگزاری بزرگداشت مقام کارگر 
دریک هفت��ه موج��ب هدررفت هزین��ه و نیروی 
انس��انی بنگاه ه��ای اقتص��ادی می ش��ود، بنابراین 
ضم��ن تش��کر از تاش هایی که ب��رای انجام این 
مراسم ها برگزار می شود خواستار کاهش زمان آن 

از س��ال آینده هس��تیم. 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
ایران متذکر ش��د: دستاوردهای همایش ملی کار 
می توان��د موجب زدوده ش��دن معایب موجود در 
کس��ب وکار ش��ود چرا که کارگران سراسر کشور 
در بی��ان مطالبات خود هم کام و خواهان اجرای 
سیاس��ت های س��ند حمایت از تولید ملی، اصاح 
سیس��تم بانکی، جلوگیری از قاچاق کاال و واردات 
بی روی��ه، تثبیت ن��رخ ارز، ممانعت از پولش��ویی، 
ایجاد امنیت س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی، 
 گس��ترش اش��تغال رس��می و آم��وزش درتم��ام 
حوزه ها اع��م از فرهنگی،  کارآفرین��ی، مهارتی و 

پایه هستند. 
 رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی 
کارفرمای��ی ایران نیز در این همایش کار شایس��ته 
را تاشی برای دس��تیابی نیروی کار به یک زندگی 

شایسته دانست. 
 

 بهبود فضای کسب وکار دغدغه 
دولت تدبیر و امید است

دبی��ر همایش ملی کار گفت: اکن��ون مهم ترین 
دغدغ��ه دولت، بهبود فضای کس��ب وکار اس��ت و 

برای این مهم نیازمند نگاه بلندمدت هس��تیم. 
 به گزارش ایرنا، محمدرضا س��پهری روز دوشنبه 
در همایش ملی کار در مجموعه تاش افزود: دولت 
یازده��م از ابت��دای فعالی��ت خود چه��ار موضوع را 
همزم��ان پیگیری کرده که سیاس��ت های خارجی، 
اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله اقدامات دولت 

تدبیر و امید است. 
رییس موسس��ه کار و تامین اجتماعی با اشاره 
ب��ه اینکه در زمینه توس��عه اش��تغال نمی توانیم 
خ��ود را از تجارب جهانی مح��روم کنیم، افزود: 
گ��ذر از اقتصاد غیررس��می به رس��می از جمله 
موضوع ه��ای در دس��تور کار همای��ش ملی کار 

است. 
 وی ادامه داد: هم اکنون که درحال تدوین برنامه 
ششم هستیم، ضرورت توجه به اشتغال و کارآفرینی 
و توج��ه ب��ه مص��ارف و هزینه ه��ای صندوق ه��ای 
بازنشس��تگی و توجه به موضوع کار و تولید احساس 

می شود. 
سپهری تاکید کرد: راه حل همه دشواری ها تعامل 
و گفت وگو اس��ت و این مهم با تقابل و نفی یکدیگر 

حاصل نمی شود. 
 ریی��س موسس��ه کار و تامی��ن اجتماعی گفت: 
شش��مین همای��ش مل��ی کار براس��اس راهب��رد 
پذیرفته جهانی س��ه جانبه گرایی، ب��ه منظور حل 
مسائل اساسی جامعه کار و تولید در حالی برگزار 
می ش��ود که حدود یک قرن از تأس��یس سازمان 

بین الملی کار می گذرد. 

تعامل بین شبکه ای تعاونی ها به 
جهش این بخش کمک می کند

 مع��اون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گف��ت: تعام��ل بین ش��بکه ای تعاونی ه��ا و همکاری 
آنها باعث افزایش قدرت تولید، مش��تری مداری و نیز 
حرک��ت و جه��ش در این بخش می ش��ود. به گزارش 
ایرنا، سیدحمید کانتری در نشس��ت با اتحادیه های 
تعاونی استان گلستان درگرگان اظهار کرد: بزرگ ترین 
ثروت بخش تعاون، ش��بکه بزرگ تعاونی ها بوده که با 
جامع نگری نس��بت به ظرفیت آن، تعامات از سطح 
هیات مدیره ها و مدیران عامل به تعاونی های هم صنف 
ارتقا خواهد یافت.  وی با تاکید بر باور تعاونی ها به عنوان 
ق��درت بزرگ اقتصادی، ادامه داد: نزدیک به 11 تا 14 
میلیون نفر به غیر از اعضای تعاونی های سهام عدالت، 

عضو تعاونی های کشور هستند. 
 به گفته کانتری، تعداد اعضای تعاونی های کشور 
با مجموعه سهام عدالت به 50 میلیون نفر می رسد. 
 وی اضاف��ه ک��رد: 5.5 میلی��ون نفر در کش��ور عضو 
تعاونی های مصرف هستند که اگر روی تبلیغات و فروش 
تولیدات این بخش کار شود، بازار خوبی را خواهند داشت.  
مع��اون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اظهار 
کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که اولویت خرید تمام 
کاالهای وزارتخانه و سازمان های وابسته از تعاونی ها باشد. 
کانتری در ادامه با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید 
فاصله بین مالیات بر ارزش افزوده تعاونی هایی که فعالیت 
براس��اس مقررات را دارند، یکسان سازی کند، یادآور شد: 
سازمان امور مالیاتی کشور طبق قانون، 25 درصد به تمام 
تعاونی ها تخفیف مالیاتی می ده��د که برای بخش های 

خصوصی دیگر، این قانون وجود ندارد. 

حمایت از بخش های دولتی و 
صنعتی اولویت اول کشور است 

ریی��س مجلس با تاکید بر اینکه مس��ئله مالیاتی 
صنعتگران باید حل ش��ود، گف��ت: موضوع حمایت 
از بخش ه��ای تولیدی و صنعتی اولویت اول کش��ور 

است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، عل��ی الریجان��ی در بازدید 
از بخش ه��ای مختل��ف س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان ق��م درجمع صنعتگران این اس��تان 
افزود: صنعت باید فعال باش��د تا صنعتگران بتوانند 
مالیات ها را پرداخت کنند، در غیر این صورت موتور 

محرکه اقتصاد کشور فعال نخواهد بود. 
وی بیان کرد: مشکات تحریم برای تولیدکنندگان 
کشور مشکاتی را ایجاد کرده و بخش های تولیدی 
بای��د با نگاهی همکاران��ه و کمکی تولیدکنندگان را 

همراهی کنند. 
الریجانی با اش��اره ب��ه مش��کات صنعتگران در 
موضوع سود بانکی گفت: پیگیر این مسئله در کان 
کش��ور هس��تیم و باید بخش تولید را با کمک هایی 
اساس��ی همراهی کنیم تا دچار مش��کات بیشتری 
نشوند و صادرات موفقی در این زمینه داشته باشیم. 
وی همچنین درخصوص کارخانه هایی که غیرفعال 
هس��تند تاکید کرد: باید در استان قم کمیته ای ایجاد 
شود تا بتواند مشکات صنعتگران را حل کند، چراکه 
بخش صنعت اولویت کشور است. در این زمینه بانک ها 
نیز باید همکاری کنند و نباید اجازه داد کارخانه ای که 
فعالی��ت خوبی دارد از حمایت محروم ش��ود و از همه 
مهم تر س��رمایه اش از بین ب��رود.  الریجانی در ادامه با 
اش��اره به مزیت های اس��تان قم و همجواری با استان 
تهران گفت: قم به لحاظ جغرافیایی در منطقه خشک 
قرار دارد، بنابراین باید در بخش صنعتی و معدن فعال 
باش��د، اگر بگوییم قم باید قطب معدنی باش��د حرف 

غیر معقوالنه ای نبوده است. 

سایپا در سال جاری 584 هزار 
دستگاه خودرو تولید می کند

معاون برنامه ریزی تولید گروه خودروسازی سایپا، 
گفت: این ش��رکت با نگاه ب��ه بازارهای صادراتی در 
س��ال 94 تولید 584 هزار دس��تگاه خ��ودرو را در 

دستور کار خود قرار داده است. 
 ب��ه گ��زارش ایرنا، محم��د قربانی در نشس��ت با 
خبرنگاران، افزود: س��ایپا در س��ال 93 با رش��د 33 
درصدی نس��بت ب��ه س��ال 92 مع��ادل 420 هزار 
دس��تگاه خودرو تولید کرد. این شرکت در سال92 

برابر با 314 هزار دستگاه خودرو تولید کرده بود. 
وی با بیان اینکه گروه خودروسازی سایپا درصدد 
اس��ت امس��ال با 40 درصد افزایش تولید نسبت به 
سال گذش��ته 584 هزار دستگاه خودرو تولید کند، 
اظهار داش��ت: با این حال با پایش بازار درصورتی که 
تقاضا بیشتر شود سایپا نیز تولید محصوالت خود را 

افزایش خواهد داد. 
 وی درب��اره دالی��ل کاهش تولید تن��درو 90 در 
ش��رکت پارس خ��ودرو نیز اظهار داش��ت: در س��ال 
گذش��ته ب��ه علت عدم هم��کاری ش��ریک خارجی 
)ش��رکت رنو( تولید این محص��ول کاهش یافت اما 
هم اکنون حدود 50 تا ٦0 دس��تگاه از این س��واری 

روزانه در پارس خودرو تولید می شود. 

تعاون

صنعت

خودرو

اشتغال

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
گفت: برای ایجاد اشتغال نیاز به تعامل 
س��ازنده با دنیا داریم که خوش��بختانه 
در دول��ت یازدهم این سیاس��ت به طور 
جدی دنبال می ش��ود. به گزارش ایرنا، 
علی ربیعی در نخستین روز از همایش 
دو روزه ملی کار که در مجموعه تاش 
برگزار شد، تاکید کرد: رابطه سازنده با 
کش��ورهای دیگر نیاز به ب��ازار جهانی، 
فناوری های نوین برای توس��عه اشتغال 
در کش��ور دارد لذا اگ��ر نتوانیم بر این 
م��وارد غلبه کنی��م با بی��کاری مواجه 
خواهیم ش��د. وی یادآور شد: در دولت 
تدبی��ر و امی��د 2 هزار و ٦٦3 تش��کل 
کارگ��ری - کارفرمایی ایجاد ش��ده که 
50 درصد نس��بت به سال های گذشته 
افزای��ش یافته اس��ت.  ربیعی با اش��اره 
ب��ه ش��مار ش��اغان در کش��ور، گفت: 
هم اکنون 22 میلیون ش��اغل در کشور 
داری��م ک��ه 15 میلیون نف��ر دفترچه 
بیمه دارند و ٧ میلیون نفر در مش��اغل 
غیررسمی مشغول فعالیت هستند. وی 
ادامه داد: در س��ال 93، ٦00 هزار بیمه 
اجباری در کش��ور داشتیم که می توان 
ادعا کرد که به همین میزان در کش��ور 

اشتغال ایجاد شده است. 
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
برای مقابله با بحران بیکاری باید ساالنه 
800 هزار ش��غل در کش��ور ایجاد شود 
تا تعداد ش��اغان ب��ه 35 میلیون نفر در 
 افق 1404 برس��د که این نیازمند رش��د

٧ درصدی اس��ت. ما نیاز به سرمایه گذار 
و کنار هم قرار گرفتن سرمایه های اندک 
داریم. ب��ه همین دلیل تعاونی های تولید 
و توزیع می توانند کارس��از باشند. ربیعی 
تاکید کرد: در دو سال گذشته تاش هایی 
از س��وی مس��ئوالن حوزه کار در دولت 
تدبی��ر و امید ص��ورت گرفت��ه و اعتماد 
ش��رکای اجتماعی کار به دولت افزایش 

یافته است. 
 وی گف��ت: تاش های انجام ش��ده در 
دولت تدبیر و امی��د درخصوص افزایش 
دستمزد نیز نش��ان می دهد که سال 93 
حداقل دس��تمزد 31 درصد و سال 94، 
20.5 درص��د افزایش یافته که این باالتر 
از ن��رخ ت��ورم اعام��ی از س��وی مراجع 
رس��می بود. وزیر کار ای��ن اقدام دولت را 
ارزشمند دانست و افزود: این اقدام، اعتماد 

نمایندگان کارگران و کارفرمایان به وزارت 
کار را در پی داش��ت به طوری که این دو 
قش��ر اعام کردند، برای تعیین دستمزد 
حاضرند برگه سفیدی به وزارت کار ارائه 
دهند چرا ک��ه می دانند ای��ن وزارتخانه 

حامی تشکل های کار است. 
 ربیعی ب��ا بیان اینکه در س��ال های 
گذشته ش��کایات بسیاری از وزارت کار 
می ش��د، اف��زود: خوش��بختانه طی دو 
سال گذشته شاهد چنین برخوردهایی 
نبودیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بیان کرد: به رغم درآمدهای سرش��ار در 
دولت گذش��ته، سیاس��ت های اشتغال 
مش��اهده نمی ش��د و با وجود این همه 
منابع، 5٦ درصد کسری رشد داشتیم. 
اف��زود: در ک��ش و قوس ه��ای  وی 
سیاس��ی، مناب��ع کش��ور ب��ه س��مت 
بنگاه های ب��زرگ رفت و در اس��تان ها 
به طور ع��ام کارخانه ه��ای بزرگی نظیر 
فوالد یا س��دها ساخته شد، هرچند که 
امروز ش��اهد تعطیلی بنگاه های احداث 

شده بدون مطالعه هستیم. 
 ربیعی با اشاره به اینکه شعار امسال، 
»اش��تغال بزرگ، بنگاه کوچک«، است 
گف��ت: آم��وزش مه��ارت و تخصی��ص 
اعتب��ار از محل هدفمن��دی یارانه ها از 
جمله برنامه های توس��عه اش��تغال در 
کش��ور اس��ت. وی در ادامه از تشکل ها 
و انجمن ه��ا خواس��ت ک��ه درخصوص 
راه اندازی بنگاه های خرد و متوس��ط با 

هم همفکری کنند. 
ربیعی همچنین از راه اندازی س��امانه 
مش��اغل ایران در سال جاری خبر داد و 
افزود: برنامه ای با سازمان محیط زیست 
درخصوص توسعه اشتغال سبز خواهیم 
داشت. وی در پایان با اشاره به موضوع 
فرهن��گ کار گفت: نگرش ب��ه کار باید 
براساس کار شایسته تغییر یابد و نشاط 
اجتماعی از برنامه ه��ای این وزارتخانه 
اس��ت که با ایجاد اش��تغال برای مردم 

می تواند محقق شود. 

رییس انجم��ن قطعه س��ازان خودرو 
در خراس��ان رضوی گفت: با وجود بازار 
مطلوب خودرو، قطعه س��ازان خودرو در 
این اس��تان با کمبود نقدینگی و خطر 
ناب��ودی س��رمایه در گ��ردش روب��ه رو 

هستند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، ابوالقاس��م آروند 
افزود: خراس��ان رضوی دومین استان 
کش��ور از نظر تولید خودرو و قطعات 
آن است و تمام قطعات تولیدی استان 
در داخل کش��ور مصرف می ش��ود اما 
تورم، کمبود نقدینگی و بدهی معوقه 
بانک ها که هر سال جریمه و بهره آن 
افزایش می یابد باعث از دس��ت رفتن 
سرمایه در گردش قطعه سازان خودرو 

شده است. 
وی اظه��ار ک��رد: با اینکه از س��ال 
گذش��ته تاکن��ون تولی��د خ��ودرو در 
اس��تان خراس��ان رض��وی  و   کش��ور 
50 درصد افزایش داش��ته اما س��هم 
این استان در تامین قطعات خودروی 
گذش��ته  س��ال های  در  ک��ه   کش��ور 
22 درصد بود طی س��ال های اخیر به 
دلیل نداش��تن نقدینگی به 12 درصد 
و هم اکن��ون به ٦درص��د کاهش یافته 

است. 
 آرون��د گفت: ظرفی��ت تولید صنعت 
قطعه س��ازی خودرو در استان خراسان 
رض��وی با فعالیت 8 ه��زار نفر در 140 
واح��د تولیدی ماهان��ه 100 تن قطعه 
اس��ت که با توجه به کمب��ود نقدینگی 
ای��ن مق��دار ب��ه 40 تن قطع��ه در ماه 

کاهش یافته است. 
10 درص��د  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
افزای��ش تولی��د صنعت قطعه س��ازی 
خودرو در خراسان رضوی طی سال 
تولیدکنندگان  ضرر  جبران  گذش��ته 
ای��ن بخ��ش را نک��رد اف��زود: اغلب 
کمتر  قطعه س��ازی خودرو  واحدهای 
از ظرفیت اس��می خ��ود تولید دارند 
و مجب��ور به کاه��ش تعداد کارگران 

خود شده اند. 
 وی اظه��ار ک��رد: عم��ده واحدهای 
قطعه س��از بدهی های معوقه میلیاردی 
به بانک ها دارند که قادر به تس��ویه آن 
نیس��تند لذا براس��اس قانون بانکداری 

نمی توانند تسهیات دریافت کنند. 
آروند افزود: از س��وی دیگر نرخ سود 

تس��هیات بانکی بس��یار زیاد اس��ت و 
تولید کننده در صورت اخذ تس��هیات 
نی��ز ب��ه دلیل درآم��د ناکافی ق��ادر به 

بازپرداخت اقساط تسهیات نیست. 
 رییس انجمن قطعه س��ازان خودرو 
در خراس��ان رضوی گفت: در شرایط 
کنون��ی دولت می تواند ب��ا قطع یارانه 
خانوار  سرپرس��ت  9میلی��ون  نق��دی 
ثروتمن��د به بخش تولی��د کمک کند 
را  تولیدکنندگان  نقدینگی  و مش��کل 

برطرف کند. 
وی اف��زود: تولید خ��ودرو و قطعات 
وابس��ته ب��ه آن در توس��عه خراس��ان 
رض��وی نقش مهم��ی دارد به طوری که 
ای��ن صنعت فناورانه ترین بخش صنعت 

استان به شمار می رود. 
 وی ادامه داد: همچنین قطعه سازی 
خودرو یکی از پراش��تغال ترین صنعت 
در خراسان رضوی اس��ت که 9 درصد 
س��رمایه گذاری صنعتی در این اس��تان 
را ش��امل می ش��ود لذا با کمک به این 
صنعت می توان به رونق اشتغال و تولید 

منطقه کمک کرد. 
به گفته رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراس��ان رضوی پارسال هزار 
و 310 میلیارد ریال تسهیات از محل 
صندوق توس��عه ملی و قان��ون بودجه 
کش��ور به عنوان س��رمایه در گردش و 
جب��ران کمبود نقدینگ��ی به واحدهای 
تولیدی این اس��تان پرداخت شد که در 
مقایس��ه با س��ال قبل از آن 42 درصد 

افزایش داشته است. 
 همچنین براس��اس برآوردهای انجام 
ش��ده 11 ه��زار میلیارد ری��ال معادل 
5.٧ درصد از کل تس��هیات بانکی در 
این اس��تان معوق اس��ت که مربوط به 
تولیدکنن��دگان بخش صنعتی اس��ت. 
تولید خ��ودرو در ش��رکت ایران خودرو 
خراس��ان رضوی نیز طی سال گذشته 
نس��بت به س��ال قبل از آن ٦٧ درصد 

افزایش داشت. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
 ایجاد اشتغال نیازمند تعامل سازنده با دنیاست

کمبود نقدینگی مشکل 
بزرگ قطعه سازان خراسان رضوی

عسل داداشلو



نرخ س��ود بانک��ی در حالی 
امروز در ش��ورای پول و اعتبار 
مورد بررس��ی قرار می گیرد که 
در  مختلف��ی  اظهارنظر ه��ای 
مورد ن��رخ احتمال��ی مصوب 
از  دارد.  وج��ود  ش��ورا  ای��ن 
یک س��و بانک ها روی رقم 20 
درص��د اعالم تواف��ق کرده اند 
اما از س��وی دیگر وزیر اقتصاد 
اع��الم ک��رده اس��ت ک��ه نظر 
تصمیم گیری  م��الک  بانک ها 
ش��ورای پول و اعتبار نیس��ت؛ 
این س��خن طیب نی��ا می تواند 
ب��ه معن��ای کاهش ب��ه رقمی 
پایین تر از 20 درصد نرخ سود 
بانکی باش��د چنانکه خود وی 
هم در چند روز گذش��ته اعالم 
کرده است. وی در باره معضل 
نرخ س��ود بانکی و برنامه های 
دولت ب��رای کاهش آن گفت: 
نرخ سود بانکی در واقع به یک 
کالف سردرگم تبدیل شده که 
در ص��ورت کاهش آن منابع از 
بازاری منظم به س��ایر بازارها 
تزریق خواهد شد و در صورت 
عدم کاهش آن تولید آس��یب 
می بین��د و ب��ا افزایش آن هم 
بانک ها به مسیرهای نادرستی 

هدایت می شوند. 
وی درب��اره میزان نرخ س��ود 
بانکی مطلوب خود اعالم کرده 
اس��ت: من هم خودم می گویم 
اگ��ر تورم 15درصد اس��ت نرخ 
س��ود س��پرده گذار بای��د 18 
درصد بشود و برای وام گیرنده 
هم 20 درصد تعیین ش��ود اما 
ب��ا این کار ممکن اس��ت تمام 
مناب��ع از بانک ه��ای دولتی به 
جاه��ای دیگ��ر ب��رود و اگر تا 
دیروز مردم می توانستند وامی 
از بانک ه��ای منضب��ط بگیرند 
بع��د از ای��ن نمی توانن��د چون 
آن موسس��ات غیر منضبط که 
پول ه��ا را گرفته ان��د ب��ه مردم 
وام نمی دهند و در کس��ب وکار 
ش��خصی خود صرف می کنند. 

اگر بانک مرکزی نتواند اینها را 
کنترل کند هر سیاستی که ما 
بگذاریم شکست می خورد البته 
االن با همکاری که بین مجلس 
و قوه قضاییه و دولت وجود دارد 
باید بخ��ش غیر منضبط پولی 
تحت نظارت قرار گیرد که اگر 
با چند مورد برخورد شود شاید 

نتیجه بخش باشد. 

نگرانی از روند کاهش تورم
اکب��ر خلیل��ی، کارش��ناس 
اقتصادی در باره س��خنان وزیر 
اقتص��اد ب��ه »فرص��ت امروز« 
گف��ت: مبن��ای تصمیم گیری 
باید نرخ تورم باشد. در 15 ماه 
گذش��ته نرخ تورم مسیر نزولی 
داشته اس��ت بنابراین طبیعی 
اس��ت که نرخ سود بانکی باید 
متناسب با آن کاهش یابد. اما 
در ای��ن میان ی��ک نکته مهم 
وجود دارد. براس��اس آمارهای 
منتش��ر ش��ده از س��وی بانک 
مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در 
فروردین امس��ال 15.5 درصد 
اس��ت درحالی ک��ه این میزان 
در اس��فند ماه س��ال گذش��ته 
15.56 درص��د بوده اس��ت که 
نش��ان می دهد سرعت کاهش 

تورم اندکی کاهش یافته است. 
این کند ش��دن سرعت کاهش 
ت��ورم می توان��د معل��ول تورم 
س��االنه انتظ��اری بازار باش��د 
که به طور س��نتی هر س��اله با 
آغ��از فروردین خود را در بازار 
نشان می دهد و به خصوص در 
اقالم خوراکی بیش��ترین سهم 
را دارد. اگ��ر ت��ورم اعالمی در 
اردیبهش��ت ماه هم نشانه های 
کند ش��دن روند کاهش تورم 
را تایی��د کند، ب��دون تردید با 
ی��ک رون��د جدی��د تورمی در 
اقتصاد کش��ور روبه رو خواهیم 
بود. اگرچ��ه در آن صورت هم 
نمی توانیم بگوییم اتفاق ژرفی 
در وضعی��ت تورم کش��ور رخ 
می دهد ام��ا اهداف اعالمی از 
س��وی بانک مرک��زی و دولت 
درباره تک رقمی ش��دن تورم 

هم محقق نمی شود. 
ای��ن کارش��ناس تاکید کرد: 
ب��ا التهاب��ات ارزی که در دولت 
دهم رخ داد اقتصاد کشور تورم 
40 درص��دی را تجربه کرد و به 
دنبال آن با روی کار آمدن دولت 
یازدهم، مجموعه ای از اقدامات 
مهم برای مهار تورم شکل گرفت. 
این اقدامات بیش��تر در بازار ارز، 

اتخ��اذ سیاس��ت های انقباضی 
در ب��ازار پ��ول و جلوگی��ری از 
التهاب��ات انتظاری تورم در بازار 
توس��ط مدیریت روانی درست 
تی��م اقتص��ادی دولت بود. طی 
این مدت دولت توانس��ته است 
تورم را به بیش از نصف کاهش 
دهد که دس��تاورد مهمی برای 
دولت اس��ت و طبیعتا به دنبال 
این میزان کاهش باید نس��بت 
به کاهش نرخ س��ود بانکی هم 

اقدام شود. 
وی اف��زود: بهتری��ن گزینه 
این است که نرخ مصوب سود 
بانکی در ش��ورای پول و اعتبار 
با احتیاط بیشتری لحاظ شود. 
هرگونه کاهش شدید نرخ سود 
در ص��ورت کن��د ش��دن روند 
کاهش��ی تورم می تواند تبعات 
منف��ی برای اقتص��اد به دنبال 

داشته باشد. 

کاهش تمایل بانک ها برای 
وام دهی

نیم��ا بح��ری، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت امروز« در باره تأثیرات 
کاهش نرخ س��ود بانکی گفت: 
نقدینگ��ی را نمی ت��وان برای 

همیشه در بانک ها نگه داشت. 
در دوره ای که تورم ش��دید را 
در اقتصاد کشور شاهد بودیم، 
سیاس��ت ج��ذب نقدینگی در 
بانک ها سیاس��ت درستی بود 
اما در ش��رایط رکودی کاهش 
نرخ س��ود بانکی منطقی ترین 

گزینه است. 
وی افزود: کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی تبعاتی را هم به دنبال 
دارد. نخس��تین نتیج��ه ای که 
ب��ه دنب��ال دارد کاهش منابع 
بانک هاس��ت. مهم ترین محل 
کس��ب درآمد بانک ه��ا به جز 
س��رمایه گذاری هایی که انجام 
می دهند از محل س��پرده های 
نق��دی اس��ت. با خارج ش��دن 
بخشی از این سپرده ها بدیهی 
اس��ت که منابع بانک ها که در 
دو س��ال گذشته رشد مطلوبی 
داش��ته ب��ا کاه��ش مواج��ه 
می شود. تجربه سال های قبل 
نش��ان می دهد ک��ه با کاهش 
نرخ س��ود تسهیالت، تمایالت 
بانک ه��ا برای ارائه تس��هیالت 
ه��م کاه��ش می یاب��د، یعنی 
متناس��ب با کاهش نرخ س��ود 
تس��هیالت، بانک ها کمتر وام 
می دهند بنابراین الزم اس��ت 
ک��ه بان��ک مرکزی در این باره 
نظ��ارت کافی را به عمل آورد 
که همراه با کاهش نرخ س��ود 
تسهیالت، وام ارزان تر به دست 

تولیدکنندگان برسد. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
بان��ک مرک��زی بای��د هم��راه 
ب��ا کاهش ن��رخ س��ود بانکی 
نظارت ه��ای بیش��تری را ب��ر 
عملک��رد موسس��ات مال��ی و 
اعم��ال  غیر مج��از  اعتب��اری 
کن��د. همان ط��ور ک��ه وزی��ر 
اقتصاد هم هش��دار داده است 
موسس��ات غیر مجاز می توانند 
به س��ادگی نرخ س��ود مصوب 
را زی��ر پ��ا بگذارن��د، بنابراین 
س��خت گیری ها در ای��ن باره 

باید شدید باشد. 

ازکالف سردرگم وزیر اقتصاد تا تورمی که کمتر کاهش می یابد

آزمون سخت شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود

معاون اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد: 

نرخ باالی تسهیالت، جوری که مصرف کننده می کشد
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خبرنــامه

قیمت طال به ۱۱۸۲ دالر رسید

قیمت جهانی طال در معامالت روز گذشته نوسان 
اندکی را ش��اهد بود و ب��ه 1182 دالر در هر اونس 

رسید. 
به گزارش تس��نیم به نقل از رویت��رز، درحالی که 
تقویت بازارهای س��هام به جذابیت بازار طال آسیب 
زده، فل��ز زرد دیروز در نزدیکی پایین ترین رقم پنج 
هفته اخیر در نوسان بود و سرمایه گذاران نیز تمرکز 
خود را معطوف نشس��ت این هفته فدرال رزرو برای 

پی بردن به زمان افزایش نرخ بهره کردند. 
براس��اس این گزارش، قیمت هر اونس طال دیروز 
ب��ا یک دالر افزای��ش به 1182 دالر رس��ید اما فلز 
زرد نتوانس��ت فاصله زیادی از پایین ترین رقم خود 
از 20 مارس تاکنون  )1174 دالر و 73 س��نت( که 
روز جمعه همزمان با رش��د بی سابقه بازار بورس به 
ثبت رس��ید بگیرد. دیگر عام��ل کاهش قیمت طال 
ابهام در مورد زمان افزایش نرخ بهره در آمریکا بود. 
تحلیلگ��ران بازار انتظار دارند ای��ن کار در ماه ژوئن 
آغاز ش��ود، اما آمارهای اقتص��ادی ضعیف اخیر این 
احتمال را تقویت کرده ک��ه فدرال رزرو آمریکا این 

اقدام را تا ماه سپتامبر به تاخیر بیندازد. 
فدرال رزرو روز سه ش��نبه نشس��ت دو روزه خود 
را آغاز می کند و س��رمایه گذاران در انتظار اظهارات 
مقامات این بانک در مورد میزان قوت اقتصاد آمریکا 
و زمان انقباض سیاست پولی هستند.  جیمز استیل، 
تحلیلگر اچ اس بی س��ی با اش��اره به کمیته بازار آزاد 
فدرال گفت: »چش��م انداز یک تغییر کمتر تهاجمی 
در اظه��ارات این کمیته احتماال بخش��ی از فش��ار 
کوتاه مدت��ی را که بر ب��ازار طال وارد ش��ده از روی 
این بازار برخواهد داش��ت.« اس��تیل افزود، اما بعید 
است چنین تغییری به معنای افزایش قیمت بیشتر 
طال باش��د، زیرا پیش بینی افزایش قطعی نرخ بهره 
احتماال مان��ع از باال رفتن قیمت طال خواهد ش��د. 
سرمایه گذاران معتقدند افزایش نرخ بهره می تواند به 
تقاضا برای طال آسیب بزند. همچنین پس از انتشار 
آمارهای ناامید کنن��ده از اقتصاد آمریکا که احتمال 
به تعوی��ق افتادن افزایش نرخ به��ره را تقویت کرد، 

دالر نخستین روز هفته را ضعیف آغاز کرد. 

سیستم بانکی مجهز به سامانه 
جدید بانکداری متمرکز شد

ب��ا راه اندازی س��امانه جدی��د بانک��داری متمرکز 
در نخس��تین بان��ک ایران، گام جدی��دی برای ارائه 
س��رویس های جدید و پیش��رفته ب��ه جامعه بانکی 

کشور برداشته شد. 
به گزارش ایرنا از روابط عمومی ش��رکت خدمات 
انفورماتیک، با تالش متخصصان بخش های مختلف 
این ش��رکت، س��امانه جدید بانکداری متمرکز روی 
ماشین های Main Frame  نصب و راه اندازی شد. 
ای��ن س��امانه ک��ه ب��ا ن��ام اختص��اری ABIS با 
بهره گی��ری از جدیدتری��ن فناوری ه��ای نرم افزاری 
و تمام��ی در پلتف��رم ج��اوا، در مجموع��ه خدمات 
ماش��ین اس��ت، روی  تولی��د ش��ده   انفورماتی��ک 
 System z10 نص��ب و پ��س از انجام آزمون های 
مختل��ف، در بیش از 100 ش��عبه بانک س��په مورد 
بهره ب��رداری ق��رار گرف��ت. در این فرآین��د از تمام 
توانمندی های س��خت افزاری ماش��ین های پرقدرت

z10  و تجهی��زات جانبی آن به بهترین نحو ممکن 
استفاده شده است. 

ش��ایان ذکر اس��ت ای��ن مجموع��ه، ویژگی های 
کیف��ی منحصربه ف��ردی از جمله قابلی��ت اطمینان 
باال، در دس��ترس ب��ودن، امنی��ت، مقیاس پذیری و 

انعطاف پذیری را در اختیار مشتریان قرار می دهد. 
انتظ��ار م��ی رود با انتق��ال س��امانه ABIS روی 
ماش��ین های Main Frame، فرآین��د گس��ترش 
سیس��تم جدید اتوماسیون بانک سپه به همه شعب 

این بانک، با سرعت بیشتری دنبال شود. 

کاهش نرخ سود بانکی باید متناسب 
با تورم و پلکانی انجام شود

سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس، پیشنهاد 
کرد: با توجه به ش��رایط موجود بهتر اس��ت کاهش 
نرخ سود بانکی پلکانی و متناسب با شرایط اقتصادی 

کشور صورت گیرد. 
رحی��م زارع در گفت وگ��و با ایس��نا، با اش��اره به 
جلسات شورای پول و اعتبار در رابطه با کاهش نرخ 
س��ود بانکی، گفت: این کاهش به این معنی نیست 
که ش��رایط اقتصادی هنوز به آن درجه ای رس��یده 
باش��د که ما چند درصد باالتر از ن��رخ تورم بتوانیم 

سود و تسهیالت بانکی را مصوب کنیم. 
وی افزود: اگر شرایط اقتصادی بخواهد ثابت بماند 
می توانیم پلکانی س��ود را پایی��ن بیاوریم، به عنوان 
مثال حرکت دولت هم امس��ال روی منابع صندوق 
توس��عه ملی که واقعا نرخ سود را پایین آورد خوب 
بود و س��هم س��رمایه در گردش و تولی��د از 21.19 
درصد به 16 رسید و حتی سهم مناطق محروم هم 

4 درصد زیر این نرخ آورده شد. 
ای��ن عضو هی��ات رییس��ه کمیس��یون اقتصادی 
مجلس، خاطرنش��ان کرد: در تس��هیالت باید نظام 
یکپارچ��ه بانکی وجود داش��ته باش��د و ای��ن نظام 
یکپارچه هم در س��پرده ها و هم در س��ود تسهیالت 
باش��د که در این صورت به س��مت هماهنگ شدن 
پیش خواهیم رفت. زارع اظهار کرد: در واقع کاهش 
نرخ س��ود تس��هیالت باید متناس��ب با نرخ تورم و 
نوس��انات باش��د و در ش��رایطی که ثبات اقتصادی 
وجود ندارد به نظر می رس��د شرایط پلکانی در وضع 

موجود نفع بیشتری داشته باشد. 

نرخنــامه

بانکنامه

 دالر3,337 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,337تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 951,500 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3,625 توم��ان و هر پوند نیز 
5,052توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
498,500توم��ان و ه��ر ربع س��که 275,500توم��ان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 188,000تومان 
خریدوف��روش ش��د و ه��ر گ��رم ط��الی 18 عی��ار 
97,097تومان قیمت خورد. هر اونس طال در بازارهای 

جهانی 11,831دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,337   دالر آمریکا

3,625یورو اروپا

5,052پوند انگلیس

911درهم امارات

1,250لیر ترکیه

560یوان چین

28ین ژاپن

2,784دالر کانادا

3,495فرانک سوییس

11,050دینار کویت

891ریال عربستان

2,000دینار عراق

56روپیه هند

940رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

951,000سکه  بهار آزادی

951,500  سکه طرح جدید

498,500  سکه نیم  بهار آزادی

275,500سکه ربع بهار آزادی

188,000سکه گرمی

11,831اونس طال

421,000مثقال طال

97,097هر گرم طالی 18 عیار

واریز ۲هزار و 3۸میلیارد ریال به حساب 
گندمکاران توسط بانک کشاورزی

عض��و هیات مدیره و س��خنگوی خرید تضمینی گندم 
بانک کش��اورزی گفت: از ابتدای فصل برداش��ت تاکنون، 
بیش از 191هزار تن گندم از کش��اورزان هش��ت اس��تان 
کش��ور خریداری ش��ده اس��ت. به گزارش روابط عمومی 
بانک کشاورزی، حشمت اهلل نظری افزود: تاکنون 2 هزار 
و 38 میلیارد ریال توس��ط س��امانه ویژه خرید تضمینی 
گندم این بانک به صورت آنالین از منابع بانک کشاورزی 
به حس��اب گندمکاران کش��ور واریز شده است. وی اظهار 
داشت: مجموع گندم خریداری شده در قالب 22 هزار و 
343 محموله در 175 مرکز خرید تحویل داده شده است. 
وی تصریح کرد: این میزان گندم از هشت استان کشور 
همچون ایالم، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 
فارس، کرمان، هرمزگان و کرمانشاه خریداری شده است. 

تقدیر سازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران از بانک تجارت

 مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از 
اقدامات بانک تجارت در اعطای تس��هیالت خریدهای 

تضمینی محصوالت کشاورزی تقدیر کرد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک تجارت، صفایی رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با 
ارسال نامه ای به مقدم، مدیرعامل بانک تجارت از اقدامات 
این بانک در پرداخت تسهیالت خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی به آن سازمان که موجبات خرسندی کشاورزان 
را فراهم کرده تقدیر کرد.  بانک تجارت در راستای برنامه 
دولت جمهوری اسالمی ایران برای خودکفایی کشور در 
بخش محصوالت کشاورزی با پرداخت مبلغ 1500 میلیارد 
ریال تس��هیالت در قالب خریدهای تضمینی محصوالت 
کشاورزی از این بخش حمایت کرده است. همچنین مانده 
تس��هیالت اعطایی بانک تجارت در بخش کش��اورزی در 
پایان سال گذشته بیش از 79 هزار میلیارد ریال بوده است. 

حمایت بانک انصار از دهمین 
جشنواره دانش آموزی تبیان

در راس��تای گس��ترش فعالیت ه��ای مرب��وط ب��ه انجام 
مس��ئولیت های اجتماع��ی و حمای��ت از اقدامات��ی که به 
رش��د استعدادهای کودکان، نوجوانان و جوانان می انجامد، 
بان��ک انص��ار از برگزاری دهمین جش��نواره دانش آموزی 
تبیان که از س��وی موسس��ه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان 
برگ��زار می ش��ود، حمایت مالی می کند. ب��ه گزارش روابط 
عموم��ی بان��ک انصار، این جش��نواره که به صورت س��االنه 
از س��ال 1383آغ��از ش��ده و دهمی��ن دوره آن در روزهای 
دهم ویازدهم اردیبهش��ت ماه 1394 در مرکز همایش های 
بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزارمی شود، با اهداف 
گس��ترش فرهنگ پژوهش��گری، ایج��اد زمینه های ظهور 
خالقیت و توانایی های بالقوه و ارائه دستاوردهای پژوهشی 
دانش آموزان و توس��عه همکاری و مبادالت علمی و فنی 
مراکز پژوهش��ی دانش آموزی با دستگاه های اجرایی شکل 

گرفته است. 

همانق��در ک��ه بانک ه��ا معوقات 
دارن��د ب��ه هم��ان می��زان ه��م از 
دول��ت طلبکارن��د؛ بدهی هنگفتی 
ک��ه رییس کل بانک مرکزی بارها 
بازگشت آن را خواستار شده و وزیر 
اقتصاد نیز اذعان کرده که اگر دولت 
این بدهی را پرداخت نکند بانک ها 
توان پرداخت تسهیالت به مردم را 

نخواهند داشت. 
همان ط��ور که بارها اعالم ش��ده 
و آماره��ای بان��ک مرک��زی نیز بر 
آن صح��ه می گذارد دولت بیش از 
90 ه��زار میلیارد تومان به بانک ها 
بده��کار اس��ت، رق��م بزرگ��ی که 
هم��واره از دغدغه های نظام بانکی 
ب��وده و از رییس کل بانک مرکزی 
گرفت��ه تا مدی��ران عامل بانک ها با 
گله نسبت به این موضوع بر تادیه 

سریع تر این طلب تاکید داشته اند. 
در حال��ی ب��ه زودی کاهش نرخ 
س��ود بانکی به ویژه سود تسهیالت 
ب��ا  اعتب��ار  و  پ��ول  ش��ورای  در 
محوریت افزای��ش توان واحدهای 
تولی��دی برای دریافت تس��هیالت 
و متناسب س��ازی این سود با بازده 
فعالیت های اقتصادی مورد بررسی 
و تصوی��ب ق��رار خواهد گرفت که 
کارشناس��ان و حتی مدیران ارشد 
اقتص��ادی دول��ت نیز بر این باورند 
که مش��کل تسهیالت دهی بانک ها 
به واحدهای تولیدی فقط با کاهش 
نرخ س��ود حل نمی ش��ود و تنها راه 
چاره نیس��ت، چراکه این موضوع با 
وجود مس��ائل دیگر نمی تواند نقش 
چندانی در افزایش قدرت وام دهی 
بانک ها داش��ته باشد. این در حالی 

است که بررسی تنها برخی از اعداد 
و ارق��ام پیرام��ون نظ��ام بانکی به 
وضوح این مسئله را تایید می کند. 
بانک ه��ا در حال حاضر بین 90 
ت��ا 100 هزار میلیارد تومان معوقه 
داش��ته و بده��کاران بانک��ی برای 
برگردان��دن طلب خود اقدام جدی 
نکرده ان��د به گونه ای که نه تنها آمار 
معوق��ات بانک��ی حداق��ل در یکی 
دو س��ال گذش��ته کاهش نداشته 
بلک��ه گاهی رون��د صعودی را طی 
ک��رده اس��ت. مبلغ قاب��ل توجهی 
ک��ه می توان��د نق��ش تاثیرگذاری 
در تامی��ن مناب��ع بانک ه��ا ب��رای 

تسهیالت دهی ایفا کند. 
اما در شرایطی بدهکاران بانکی در 
رده قفل کنندگان تس��هیالت بانکی 
قرار دارند که به اذعان مدیران دولتی 

و همان طورکه ترازنامه بانک ها نشان 
می ده��د دول��ت بزرگ ترین بدهکار 
بانکی اس��ت؛ بدهی بیش از 90 هزار 
میلی��ارد تومانی که رییس کل بانک 
مرکزی در هر ش��رایطی گله مندانه 
نس��بت به ای��ن موضوع خواس��تار 
ایجاد راهکاری برای بازگشت آن به 
چرخه نظام بانکی و باز شدن دست 
بانک ه��ا در تس��هیالت دهی ش��ده 
اس��ت. موضوعی که در سال گذشته 
سیف رسما در حضور رییس جمهور 
درخواست تسویه آن را مطرح کرد، 
ولی تاکن��ون تغییری در میزان این 

بدهی ایجاد نشده است. 
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل 
از ایس��نا، به نظر می رس��د کاهش 
نرخ س��ود تس��هیالت هر آنقدر که 
می توان��د قدرت تس��هیالت گیری 

تولیدکنن��دگان را افزای��ش ده��د 
در افزای��ش توان تس��هیالت دهی 
بانک ه��ا کارس��از نیس��ت و حتی 
اگر مش��کل تولیدکنندگان از نظر 
بازپرداخت س��اماندهی ش��ود، در 
سویی دیگر باتوجه به مبالغ خارج 
از دسترس بانک ها و منابع محدود 
فعلی سرمایه چندانی برای واگذاری 
وجود ن��دارد؛ موضوعی که جدیت 
بیشتر دولت برای برگرداندن بدهی 
خود به بانک ها و همچنین ش��بکه 
بانکی ب��رای پس گیری طلب خود 
از بده��کاران بانک��ی را مورد تاکید 
قرار می دهد، هر چند اعالم طیب نیا 
مبنی بر پیگیری برای تسویه بدهی 
دولت به بانک ها امید برای بازگشت 
منابع بیش��تر به حساب بانک ها را 

تقویت می کند. 

دردسرهای بدهی90هزار میلیاردی دولت به بانک ها

 مدی��رکل دفت��ر تعاونی های خدماتی 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
از تش��کیل نخس��تین مؤسس��ه مالی و 
اعتباری در قالب س��هامی عام در س��ال 

94 خب��ر داد. 
ب��ه گزارش اخبار بانک به نقل از ایس��نا، 
علیرض��ا ناطق��ی اظه��ار ک��رد: هم اکنون 
چارچوب های قانونی و آیین نامه تأس��یس 

نخستین مؤسسه مالی و اعتباری سهامی عام 
تنظیم شده و امیدواریم با موافقت و حمایت 
بانک مرکزی آغاز ورود بخش تعاون به عرصه 
بانکداری در س��ال 1394 را ش��اهد باشیم. 
وی گفت: پیرو تصویب آیین نامه چگونگی 
تأس��یس موسسات اعتباری در بهمن سال 
1393 از سوی هیات وزیران، چارچوب های 
تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب 

تعاونی مش��خص شد. ناطقی تصریح کرد: 
به دنبال تصویب آیین نامه در جلس��ه  میان 
رییس کل بانک مرکزی و معاونت امور تعاون 
وزارت تعاون، بانک مرکزی موافقت خود را با 
تشکیل نخستین مؤسسه مالی – اعتباری 
س��هامی عام در چارچوب قوانین و مقررات 
موجود اعالم کرد. مدیرکل دفتر تعاونی های 
خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

گفت: براساس ماده پنج قانون سیاست های 
کلی اصل 44 تش��کیل موسس��ات مالی و 
اعتب��اری و بانک ه��ا در قالب ش��رکت های 
س��هامی عام و تعاونی س��هامی عام تأکید 
ش��ده اس��ت که بر این اس��اس با توجه به 
فراهم ش��دن مقدمات اولیه و چارچوب های 
قانونی امیدواریم امس��ال ش��اهد راه اندازی 
این مؤسسه مالی و اعتباری تعاونی باشیم. 

تاسیس نخستین موسسه مالی و اعتباری سهامی عام در سال ۱394

معاون اعتبارات و تجهیز منابع 
بان��ک مهر اقتصاد گفت: در حال 
حاض��ر ن��رخ باالی تس��هیالت از 
س��وی بنگاه های تولید کننده به 
مردم بار می ش��ود و در واقع جور 
ای��ن ن��رخ را مصرف کننده نهایی 

می کشد. 
حمیدرضا نجف پور در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به اینکه با توجه 
ب��ه فض��ای اقتصاد و کاهش تورم 
و همچنی��ن ض��رورت کاه��ش 
هزینه ه��ا در جه��ت حمای��ت از 
بخ��ش تولید، کاهش نرخ س��ود 
س��پرده امری ضروری و منطقی 
است، گفت: در حال حاضر قیمت 
تمام شده پول در سیستم بانکی 
به شدت باالست و این امر در کنار 
رقابت ناسالم موجود بین بانک ها 

برخی بازار ها را خراب می کند. 
وی در ای��ن ب��اره تصریح کرد: 
سیس��تم بانک��ی اقتصاد ناس��الم 
و بیم��ار را تحم��ل می کن��د و 
هزینه ه��ای س��نگینی را در این 

مورد می پردازد. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره 
به اینکه نرخ باالی تس��هیالت به 
فعاالن اقتصادی تحمیل می شود، 
گفت: الزم اس��ت سیاس��ت های 
اقتصادی در دولت مدیریت شود 
و تغییر نرخ س��ود سپرده حرکت 

خوبی در این زمینه است. 
نجف پ��ور با اش��اره به وضعیت 
افسار گس��یخته افزای��ش نرخ ارز 
و س��که در دولت گذش��ته عنوان 
ک��رد: ای��ن ش��رایط باعث ش��د 
بازار ه��ای گوناگون دچ��ار تورم 

ش��وند و در کن��ار ای��ن برخ��ی 
بانک ه��ا نیز ب��دون نظارت بانک 
مرک��زی نرخ های خود را افزایش 
دادند که در نهایت در آن زمان به 
خراب ش��دن بازار پول منجر شد. 
معاون اعتب��ارات و تجهیز منابع 
بان��ک مه��ر اقتصاد ادامه داد: اگر 
قرار اس��ت این سیاس��ت درست 
اجرا شود، باید بانک مرکزی نقش 
خود را به صورت جامع ایفا و همه 
بانک ه��ا را رصد و با همه بانک ها 
به صورت یکسان برخورد کند. وی 
خاطرنشان کرد: برخی بانک ها و 
موسس��ات بدون مجوز به صورت 
افسارگسیخته عمل می کنند اما 
این یک طرف ماجراس��ت، طرف 
دیگ��ر ماج��را برخ��ی بانک های 
دولت��ی هس��تند ک��ه سیس��تم 

اقتص��ادی را خ��راب می کنن��د. 
نجف پور همچنی��ن درباره نحوه 
پایی��ن آوردن ن��رخ س��ود اظهار 
کرد: به اعتقاد همه کارشناس��ان 
اقتصادی، نرخ سود باید تابعی از 
تورم باش��د و به این ش��کل الزم 
است نرخ سود در نظر گرفته شده 
2 ت��ا 4 درص��د باالتر از نرخ تورم 
باشد تا مردم از سپرده های خود 

بانک خسارت نبینند. 
وی در ای��ن ب��اره خاطرنش��ان 
ک��رد: اگ��ر تصمیمی غی��ر  از این 
گرفته ش��ود، مردم پول هایش��ان 
را ب��ه بان��ک واری��ز نمی کنن��د و 
به جای آن وارد بازار های ناس��الم 
و غیررس��می می کنن��د که باعث 

می شود بانک ها لطمه بخورند. 
نجف پ��ور همچنین درباره توان 

بازپرداخت نرخ بهره تس��هیالت از 
س��وی بنگاه های اقتصادی اظهار 
کرد: اگر بنگاهی تسهیالت با نرخ 
30 درص��د بگیرد باید حداقل 40 
درص��د س��ود ایجاد کن��د که این 
امکان در حال حاضر برای متوسط 

تولید کننده کشور وجود ندارد. 
مع��اون اعتب��ارات و تجهی��ز 
مناب��ع بان��ک مهر اقتص��اد ادامه 
داد: ام��ا ب��رای برخی این س��وال 
پی��ش می آید که اگ��ر بنگاه های 
تولی��دی توان بازپرداخت س��ود 
تس��هیالت را ندارن��د چطور  کار 
می کنن��د. در واق��ع جور این نرخ 
را مصرف کننده نهایی می کش��د، 
بنابراین الزم اس��ت با پایین آمدن 
نرخ س��ود تسهیالت قیمت ها نیز 

مدیریت شود. 

نسیم نجفی
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یک شرکت داروسازی سوییسی 
در ایران سرمایه گذاری می کند

رییس انجمن س��رمایه گذاری های مش��ترک ایران 
و سوییس با اش��اره به دیدار هیات اقتصادی سوییس 
متش��کل از بازرگان��ان و فعاالن اقتص��ادی، صنعتی و 
بانکی این کشور از کشورمان گفت: شرکت داروسازی 
نوارتی��س )Novartis( در زمینه تولید دارو در ایران 
س��رمایه گذاری می کند.  سیدحس��ین س��لیمی روز 
دوش��نبه در گفت وگو ب��ا ایرنا، با بیان اینکه ش��رکت 
داروس��ازی نوارتیس )Novartis(س��وییس در حال 
حاضر دارای یک نمایندگی پخش دارو در ایران است، 
به حضور نماینده این شرکت به همراه هیات اقتصادی 
س��وییس در ایران اش��اره کرد و افزود: این ش��رکت با 
ارزیابی امکانات مناس��بی که در ای��ران وجود دارد به 
س��رمایه گذاری در کش��ورمان تصمیم گرفته اس��ت.  
وی افزود: ش��رکت داروس��ازی نوارتیس یک شرکت 
چندملیتی داروسازی مستقر در بازل سوییس است که 
از نظ��ر میزان فروش، رتب��ه دوم دارد و از بزرگ ترین 

شرکت های داروسازی جهان محسوب می شود. 
رییس انجمن س��رمایه گذاری های مشترک ایران و 
سوییس با اشاره به بازدید هیات اقتصادی سوییس در 
ایران گفت: با توجه به رکود اقتصادی که در کشورهای 
اروپای��ی حاکم اس��ت، بس��یاری از آنها ب��ه تجارت و 
س��رمایه گذاری در ایران عالقه مند ش��ده اند.  سلیمی 
گفت: البته این سفرها بیشتر جنبه مطالعاتی و ارزیابی 
دارد و تمام این هیات ها پس از ورود و مشاهده وضعیت 
ای��ران به نادرس��تی تبلیغات صورت گرفت��ه در مورد 
کش��ورمان پی خواهند برد.  وی با بیان اینکه، ریاست 
بخ��ش اقتصادی هیات سوییس��ی را خان��م لیوا لوی 
نماینده شورای فدرال موافقت نامه های تجاری سوییس 
و س��فیر پیشین این کش��ور در تهران عهده دار است، 
افزود: خانم لیوا لوی در طول اقامت خود در کشورمان 
به عنوان س��فیر، شناخت مناسبی از ایران پیدا کرده و 
در سفر هیات اقتصادی س��وییس به کشورمان نقش 
اساسی داشته اس��ت.  سلیمی با بیان اینکه ارتباطات 
تج��اری ای��ران و س��وییس در برخ��ی از زمینه های 
اقتصادی از جمله خرید دارو و گندم برقرار بوده است، 
به قطع مراودات بانکی و بیمه ای دو کش��ور اشاره کرد 
و گف��ت: چند نفر از نمایندگان حوزه بانکی و بیمه ای 
سوییس نیز برای ارزیابی و مطالعات سرمایه گذاری در 

ایران هیات اقتصادی یادشده را همراهی می کنند. 

برنامه اتاق های جدید برای جبران 
عقب ماندگی های اقتصادی

نای��ب رییس اتاق بازرگانی ته��ران به بیان برخی 
اولویت ه��ا و برنامه های اصلی گ��روه جدید در اتاق 
بازرگانی ته��ران پرداخت و گفت: بای��د با برنامه ای 
ب��ه دور از احساس��ات، عقب ماندگی ها و مش��کالت 

اقتصادی را برطرف کنیم. 
مه��دی جهانگیری ک��ه به تازگی به عن��وان نایب 
ریی��س ات��اق بازرگانی تهران انتخاب ش��ده اس��ت 
در گفت وگ��و با ایس��نا، درب��اره مهم تری��ن اولویت 
بخش خصوص��ی و فعاالن اقتصادی در آینده  نزدیک 
اظهار کرد: مطمئنا یکی از مهم ترین اولویت های مان 
در بخش های مختل��ف اقتصادی باید اتفاقات بعد از 

توافق هسته ای باشد. 
وی اف��زود: بخش خصوصی و بخ��ش دولتی به این 
اعتقاد رس��یده اند که رشد و توسعه اقتصادی کشور و 
همچنین عقب ماندگی  که در چند سال گذشته با آن 
مواج��ه بوده ایم باید در برنامه ای به دور از احساس��ات 
برطرف ش��ود، چرا که احساسی ش��دن می تواند آثار 
تخریبی ناخوشایندی داشته باشد. جهانگیری با اشاره 
ب��ه راهکار های مقابله با ناهنجاری های اقتصادی ادامه 
داد: طبیعی اس��ت که در هر مرحله ای ممکن اس��ت 
ناهنجاری های اقتصادی وجود داش��ته باشد. باید فارغ 
از حواش��ی با برنامه ای که در بخش خصوصی داریم و 
با توجه به شرایطی که کشور دارد به اهدافی که برای 

خودمان تعیین کرده ایم نزدیک شویم. 
 نایب رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: مقابله 
ب��ا ناهنجاری های اقتصادی، مهم ترین رس��الت ما در 
اتاق اس��ت و باید دراین عرصه گام های جدی برداریم. 
رویک��رد دولت برای این کار نیز کامال جدی اس��ت و 
از س��وی دیگر بخش خصوصی س��ال ها منتظر چنین 
فضایی بوده اس��ت. طبیعتا در این مسیر باید انسجام 

و وحدت رویه اتفاق بیفتد تا به نقطه مطلوب برسیم. 

ایران و پاکس��تان می روند ت��ا دور جدیدی از 
مراودات تجاری ش��ان را رقم بزنن��د تا آنجا که 
دس��تگیرخان، وزیر بازرگانی پاکستان که برای 
حضور در هفتمین نشست مشترک تجاری این 
دو کشور به ایران آمده بود، خواسته است زمان 
برگزاری نشست های کمیته مشترک دو کشور از 
چهار س��ال به یک سال کاهش پیدا کند و وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ایران نیز از رشد حجم 
تجارت با این کشور به 5 میلیارد دالر گفت. رقمی 
که هم اکنون به سختی کمی از یک میلیارد دالر 
فراتر می رود، اما از طرفی دیگر به موازات حضور 
اندک فعالیت تجاری دولت ایران در پاکس��تان، 
چین یکه ت��ازی می کند و س��رمایه گذاری های 
عمده ای را در این کش��ور به راه انداخته اس��ت. 
اگرچه پاکس��تان و به خصوص ایالت بلوچستان 
آن ب��ا ناامنی ه��ای متعددی دس��ت وپنجه نرم 
می کنند اما فعاالن بخش خصوصی شرق کشور 
که شاید بیشترین سهم تجارت با این کشور را 
داشته باشند، حرف های دیگری دارند. یک تاجر 
زاهدانی معتقد است مشکل چندانی در تجارت 
با پاکس��تان وجود ندارد و دولت اگر برنامه های 
جدی و هدفمندی داش��ته باشد، ایران می تواند 
س��هم زیادی از بازار پاکستان را از آن خود کند. 
امان اهلل کهرازهی که با پاکستان مراودات تجاری 
دارد ب��ه »فرصت امروز« می گوید: تجارت با این 
کشور محدود اس��ت، تعداد بازرگانان ایرانی که 
در پاکس��تان حضور دارند بس��یار اندک است و 
متاس��فانه دولت ایران تا ب��ه حال حضور جدی 
در پاکستان نداشته اس��ت. عضو اتاق بازرگانی 
زاه��دان می افزای��د: بزرگ ترین مش��کل ما ارز 
است که باید آزاد تهیه کنیم و این فعالیت ما را 
محدودتر می کند و اجازه گسترش تجارت را به 
ما نمی دهد، درحالی که پاکستان بازار بسیار عالی 

برای تجار ایرانی است. 
کهرازهی ک��ه صادر کننده قی��ر و گریس به 
پاکستان است، خشکبار را یکی از نیاز های اصلی 
پاکستان عنوان می کند و ادامه می دهد: متاسفانه 
به علت حض��ور اندک بازرگانان ایرانی، بازاریابی 
خوبی هم در این کشور انجام نشده درصورتی که 
پاکستانی ها در ارتباط با ما عالقه نشان می دهند 
و تمایل شان را به کاالهای ایرانی ابراز می کنند. 

به گفت��ه این فع��ال اقتصادی، ص��ادرات به 
پاکس��تان در دولت هشتم بسیار خوب بود و در 

دولت نهم و دهم بس��یار ضعیف شد و ایرانی ها 
به عن��وان یکی از صادرکنندگان به این کش��ور 
جایگاه شان را از دس��ت داده اند و هم اکنون هم 
به علت مشخص نبودن وضعیت تجارت خارجی، 

فعاالن دست به عصا کار می کنند. 
عضو اتاق بازرگانی زاهدان معتقد است ایران 
شرایط بسیار خوبی برای کار با پاکستان دارد و 
حاال که دولت ها برای گسترش تجارت میان دو 
کشور مذاکراتی کرده اند، حمایت دولت می توانند 

حجم تجارت با این کشور را متحول کند. 

تجارت و عدم امنیت اقتصادی
صادرات عمده پاکستان محصوالت کشاورزی 
و نس��اجی اس��ت و ایران هم وارد کننده میوه و 
برنج از این کشور است. محمد حیات رخشانی 
وارد کننده برنج از این کشور، مشکالت تجارت با 
این کشور را اندک نمی بیند و معتقد است موانع 
داخلی کشور به این مشکالت افزوده است. این 
فعال بخش خصوصی به »فرصت امروز« می گوید: 

وقت��ی امنیت اقتصادی باش��د تاجر هم اعتماد 
می کن��د و چرخ تجارت می چرخد اما قوانین ما 
ناقض این امنیت است. به گفته وی تغییر تعرفه 
بی آنکه به تاجر فرصت هماهنگ کردن خود را با 
این اقدام بدهد یکی از مسائلی است که تاجران 
زیادی را به زمین زده است. این وارد کننده برنج 
از پاکستان می افزاید: برای ما قابل قبول است که 
برای حمایت از برنجکاران شمالی تعرفه واردات 
برنج تغییر کند، اما آیا به این مس��ائل هم فکر 
کرده اند که تنها س��ه استان شمالی از این اقدام 
به��ره می برند و برنج ایرانی هم گران اس��ت. به 
گفته وی این اقدامات کارشناسی نشده اجرایی 
می ش��ود و چنین اقدام هایی راهکار محس��وب 
نمی شوند. چرا که در کنار حمایت از تولید کننده 
داخلی، بازرگانان بیشترین آسیب ها را می بینند. 
رخشانی معتقد است در تعیین تعرفه باید به 
مسائل دیگری نیز توجه شود، وی ادامه می دهد: 
ب��رای نمونه من باز هم برن��ج را خریداری کرده 
بودم که تعرفه ه��ا باال رفت، ما ناچ��ار بودیم با 

تعرفه جدید بارمان را وارد کنیم و متضرر شدیم، 
درحالی که حق داریم در یک بازه زمانی پیش از 
اجرایی شدن تعرفه مطلع شویم. این کار آسیب 

رساندن به بخش خصوصی است. 
وی در مث��ال دیگری از عدم س��رویس دهی 
سامانه ثبت س��فارش در برخی بازه های زمانی 
نام می برد و مش��کالت یاد شده را شوکی برای 
فعاالن اقتصادی می داند و معتقد است این کار 
امنیت اقتصادی نیس��ت. رخشانی با بیان اینکه 
در حال حاضر به دلی��ل موانع متعدد در حوزه 
تجارت، شهامت گسترش کارش را ندارد، ادامه 
می دهد: درحال حاضر م��ا در واردات برنج باید 
هم به سازمان ملی استاندارد و هم سازمان غذا 
و دارو آزمای��ش دهیم ک��ه این برای ما هزینه و 
زمان بر اس��ت. وی این کار را نشانه عدم اعتماد 
دو س��ازمان به هم عنوان می کند.  این تاجر به 
سازمان های ناظر در حوزه تجارت انتقاد دیگری 
نیز دارد. وی می گوید: گمرک و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت با هم هماهنگ عمل نمی کنند و 

گاهی بخشنامه های شان موازی کاری یا در تضاد 
با یکدیگر هستند. رخشانی با بیان اینکه گمرک 
در زاهدان بسیار خوب کار می کند و پاسخگوی 
تجار است، عملکرد گمرک میرجاوه را مناسب 
نمی داند و می افزای��د: آنها با رانندگان همکاری 
نمی کنند و برای کنترل کامیون ها برای مدیریت 
قاچاق گازوییل چند روز باید در گمرک بمانند. 

دستگاه های دولتی هماهنگ نیستند
 به گفته وی، ایران به منظور توسعه تجارت در 
پاکستان باید برای سرمایه گذاری در این کشور 
دس��ت به کار شود. چرا که وضعیت حمل و نقل 
خوبی ن��دارد. وی نیز مانند عض��و اتاق زاهدان 
معتقد اس��ت بازار پاکس��تان برای تجار ایرانی 
بسیار خوب است و خشکبار ایران در پاکستان 
بون، دیگر فعال  بس��یار طرفدار دارد.   ناصر علی 
بخش خصوص��ی که بی��ش از دو دهه تجارت با 
پاکس��تان را پشت سر گذاشته است، مشکالت 
بسیاری را بر سر راه توسعه تجارت با این کشور 
می بین��د. او که وارد کننده دام اس��ت و در یکی 
از ایالت های پاکس��تان کشتارگاه و قرنطینه دام 
تاسیس کرده است، به »فرصت امروز« می گوید: 
مشکالت سوءمدیریتی در این حوزه زیاد است، 
ی��ک تنش ی��ا یک اخت��الف نظر دیپلماس��ی 
باعث تعطیل ش��دن مرز و توق��ف رفت و آمد ها 
می ش��ود. این فعال اقتصادی تاخیر در ترخیص 
کاال، باالرفت��ن هزینه ه��ا و گران��ی کاال را برای 
مصرف کننده از تبعات ای��ن اتفاق عنوان کرده 
و ادامه می ده��د: به نظر من یکی از دالیل بروز 
این مشکالت نتیجه عدم هماهنگی دستگاه ها و 

راهکارهای نادرست است. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت در هفته گذش��ته میزبان خرم 
دس��تگیرخان، وزیر بازرگانی پاکس��تان بود. به 
گفته نعمت زاده تهیه وتصویب برنامه استراتژیکی 
مشترک پنج س��اله بین دو کش��ور، مهم ترین 
دستاورد نشس��ت دو کشور اس��ت. طرفین در 
این نشست در رابطه با ایجاد گذرگاه های مرزی 
جدید بین دو کشور، تقویت زیرساخت های دو 
طرف ش��امل جاده ها، راه آه��ن، خطوط هوایی، 
س��رمایه گذاری مش��ترک در زمینه پروژه های 
انتق��ال گاز، ص��دور ب��رق و کود ش��یمیایی به 
پاکستان و خرید اقالمی مانند پنبه از پاکستان 
و همچنین سرمایه گذاری مشترک در پروژه های 

نساجی و ساختاری بحث و تبادل نظر کردند. 

دولت برای توسعه تجارت با همسایه شرقی برنامه ریزی می کند 

بخش خصوصی افتان و خیزان در مراودات تجاری با پاکستان 

دنیای فناوری به حدی در حال گسترش است 
که رفته رفته ب��ه دنیای خودرو هم وارد ش��ده و 
هم اکنون خودروسازان معتبری همچون مرسدس، 
بی ام دبیلو و نیس��ان عالقه زیادی به اس��تفاده از 
تکنولوژی های پیشرفته در محصوالت خود دارند. 
خودروهای هوش��مند که تا چند س��ال پیش 
در حد فیلم های سینمایی بودند، امروز بسیار به 
واقعیت نزدیک شده اند. به طوری که اخیرا شرکت 
مرسدس بنز از هوش��مند ترین خودروی خود یا 
هوشمندترین خودروی جهان رونمایی کرد. این 
مدل مفهومی ک��ه Luxury in Motion  نام 
دارد به خوبی توانست آینده خودروهای هوشمند 
را به نمای��ش بگذارد، به گفته کارشناس��ان این 
خودرو می تواند با کمی تغیی��ر و تحول به زودی 
به تولید انبوه برس��د. فرید جهان آرا، کارش��ناس 
فناوری اطالع��ات درباره خودرو های هوش��مند 
و تاثی��ر آنها بر جوامع ب��ه »فرصت امروز« گفت: 
امنیت مهم ترین موضوعی اس��ت که خودروهای 
 آینده را تحت تاثیر خواهد گذاش��ت و با فناوری 
)V2V  Vehicle-to-Vehicle( ک��ه انس��ان 
در آن دخالتی ندارد اش��تباهات رانندگی به صفر 
خواهد رس��ید.  وی درباره فناوری V2V گفت: 
این تکنولوژی قرار است در همه خودروهای آینده 
به کار گرفته ش��ود و به گونه ای عمل می کند که 
خودرو ها از حضور یکدیگ��ر در خیابان ها با خبر 
می شوند و با س��یگنال های ارتباطی می توانند با 
هم ارتب��اط برقرار کنند و فاصله بین خودش��ان 
در خیابان ها را محاسبه کنند؛ به گفته محققان، 
این تکنول��وژی می تواند تا 81 درصد از س��وانح 
رانندگی کم کند.  جهان آرا افزود: در این فناوری، 
اطالع��ات مرب��وط به موقعیت، س��رعت و جهت 
حرکت ماش��ین ها از طریق سیگنال های وایرلس 
برای اتومبیل های دیگر دریافت یا از آنها ارس��ال 

می ش��ود. س��پس، خودروها با 
از اطالعات دریافتی  اس��تفاده 
خود، فاصله ایمن را از یکدیگر 
تش��خیص می دهند ت��ا از بروز 
کنن��د.  جلوگی��ری  تص��ادف 
البت��ه متخصص��ان هن��وز در 
حال حاضر مش��غول کار روی 
 V2V فن��اوری  الگوریتم های 
هس��تند که در واقع اطالعات 
خودروه��ای دیگر را محاس��به 
کرده  و مش��خص می کند که 
در صورت قرار گرفتن اتومبیل 
دیگ��ر در مس��یر آن بای��د چه 
اقدام��ات پیش��گیرانه ای برای 
برخ��ورد نک��ردن ب��ا اتومبیل 

مج��اور انجام دهد.  این اس��تاد دانش��گاه درباره 
فناوری راننده هوش��مند این خودرو ها نیز گفت: 
فناوری که سال هاست خودروسازان روی آن کار 
کرده ان��د خودروهای بدون راننده اس��ت که انواع 
مختلفی دارند و هنوز سیستم یکپارچه ای اختراع 
نشده است که کامال بدون ایراد باشد اما سیستم 
خودروی هوشمند گوگل یکی از بی نقص ترین این 
سیستم هاس��ت و این احتمال وجود دارد که در 

خودروهای آینده از آن استفاده شود. 
وی اف��زود: ی��ک اتومبیل خ��ودران واقعی 
قابلیت ه��ای متعددی دارد و ع��الوه بر پارک، 
می تواند به ص��ورت خودکار نی��ز حرکت کند 
و باید بگوییم که س��اخته شدن آنها بسیار به 
واقعیت نزدیک ش��ده اس��ت. ای��ن اتومبیل ها 
از طری��ق لی��زر، رادار و دوربین ه��ای مختلف 
می توانند سریع تر از انسان اطالعات مربوط به 

محیط ه��ای پیرامون را تحلیل و ارزیابی کنند 
که ای��ن موضوع مطمئنا می تواند نقش زیادی 

در کاهش تصادفات داشته باشد. 

انرژی مهم ترین مشکل خودروهای 
آینده

درس��ال های گذش��ته با کاهش منابع انرژی، 
طراحان خودرو سعی کرده اند تا جایگزینی برای 
س��وخت های فس��یلی پیدا کنند که البته تا به 
امروز جایگزین مناسبی برای آن پیدا نکرده اند و 
هرکدام از یافته های آنها مشکل خاص خود را دارد 
و نمی توانند جای بنزین و گازوییل را بگیرند. با این 
حال محققان پیش بینی کرده اند که تا سال ۲۰۴۰ 
میالدی، نیمی از خودروهای تولیدی شرکت ها از 
نوع هیبریدی خواهند بود.  اما یکی از مشکالتی 
که در رابطه با این نوع اتومبیل ها مطرح می شود 

آن اس��ت که باتری ه��ای آنها 
فضای زیادی را اشغال می کنند 
و بسیار سنگین هستند. با وجود 
پیشرفت های حاصله در زمینه 
لیتیومی-  باتری های  س��اخت 
یونی این باتری ها باز هم بیش 
از اندازه س��نگین هس��تند. در 
اروپ��ا گروه��ی مش��تمل بر ۹ 
خودروساز مش��غول تحقیق و 
بررس��ی پنل هایی هستند که 
روی بدنه کار گذاشته می شوند 
و می توانن��د ان��رژی را ذخیره 
کرده و س��ریع تر از باتری های 
ام��روزی ش��ارژ ش��وند. ای��ن 
صفحات از نوعی فیبر پلیمری 
و رزین کربنی ساخته شده اند و از استحکام کافی 
ب��رای نصب روی بدنه و انعطاف الزم برای جوش 
خ��وردن برخوردارند. گفتنی اس��ت که پنل های 
یاد ش��ده می توانن��د وزن یک اتومبی��ل را تا 15 
درص��د کاهش دهند. این صفح��ات انرژی تولید 
ش��ده از طریق تکنولوژی هایی نظی��ر ترمزهای 
احیاکنن��ده را دریاف��ت می کنن��د ی��ا زمانی که 

خودرو به منابع شارژ متصل می شود انرژی را در 
 خ��ود ذخیره کرده و در زمان نیاز مورد اس��تفاده 
قرار می دهند. رضا ش��یدا، کارشناس الکترونیک 
در پاس��خ به این سوال که چقدر می توان امیدوار 
بود که باتری ها بتوانند جای سوخت های فسیلی 
را بگیرند به »فرصت امروز« گفت: هنوز نمی توان 
پاس��خ قطعی ب��ه این س��وال داد اما بیش��ترین 
امیدواری تولیدکنندگان خ��ودرو در حال حاضر 
روی این گزینه است. وی افزود: یکی از مشکالتی 
که باتری ها دارند احتمال انفجار آنهاس��ت و این 
مسئله از نقاط ضعف استفاده از باتری برای تامین 
انرژی خودرو های آینده اس��ت.  این کارش��ناس 
الکترونیک گفت: سیستم جی پی اس پیشرفته از 
دیگر مزیت های خودرو های آینده است که دارای 
نمایش��گر روی شیش��ه مقابل به راننده هستند. 
اما در آینده نه چن��دان دور، اتومبیل ها می توانند 
اشیای خارجی موجود در مسیر را تشخیص داده 
و اطالعات مربوط به آنها را روی شیش��ه جلویی 
نمای��ش دهند.  ش��یدا درب��اره ورود خودروهای 
هوشمند دربازار ایران نیز گفت: مسلما با ساخت 
انبوه خودرو های هوشمند، کم کم به تمام بازار های 
جهان از جمله کشور ما وارد می شوند اما نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ت این است که قبل از 
ورود آنها به ایران برای این خودرو ها برنامه ریزی، 
سرمایه گذاری و فرهنگ سازی کرد تا جامعه ما در 

آینده با مشکالت احتمالی آن مواجه نشود. 

نگاهی به تکنولوژی اتومبیل های آینده

خودروها هم باهوش می شوند

گزارش 2

تجارت

بازرگانی

مینوگله

محمد ممتازپور 

 برای مشاهده ویدیوی این عکس با اپلیکیشن بار کدخوان اینجا را اسکن کنید



خان��ه دار کردن بیش از یک 
میلی��ون و 800 ه��زار نفر در 
ط��ول کمتر از 10س��ال؛ این 
ش��اید تنه��ا دفاعیه ای باش��د 
که برای حامیان مس��کن مهر 
در گذر تمام این س��ال ها باقی 
مان��ده و البت��ه هنوز آنها را در 
ادام��ه دادن راه��ی ک��ه آغاز 
کرده اند، مصمم نگاه می دارد. 
احمدی نژاد  وقتی محم��ود 
کلنگ نخس��تین پروژه مسکن 
مه��ر کش��ور را در روزه��ای 
ابتدای��ی دولت خ��ود در میانه 
ده��ه 80 به زمین زد، وعده ای 
ب��ه مردم داده ش��د که هرچه 
گذش��ت عم��ل ک��ردن به آن 

دشوار و غیر ممکن تر شد. 
س��اخت واحدهای مسکونی 
رای��گان ب��رای تم��ام اقش��ار 
آسیب پذیر جامعه پس از در هم 
آمیختن با ش��رایط نامش��خص 
اقتصادی کشور، رفته رفته تغییر 
ماهیت داد تا به خانه هایی خارج 
از ش��هر با معضالت و مشکالت 
زیربنای��ی و با اقبال پایین مردم 

تبدیل شود. 
ای��ن اما پایان ماج��را نبود. 
افزای��ش نرخ ت��ورم و تاثیر آن 
بر عملکرد پیمانکاران و قیمت 
مصالح س��اختمانی از یک سو و 
کاه��ش قاب��ل توج��ه بودجه 
دولت تحت الشعاع تحریم های 
هس��ته ای از سوی دیگر باعث 
ش��د، در کن��ار کاه��ش یافتن 
سرعت پیشرفت پروژه ها، بحث 
آورده مادی متقاضیان مسکن 

مهر نیز رفته رفته افزایش پیدا 
کند و کار را به جایی برساند که 
حتی برخی متقاضیان مسکن 
مهر که با اتمام خانه های ش��ان 
در آنه��ا س��اکن ش��ده اند نیز 
مجبور به پرداخت هزینه های 

چندگانه شوند. 
مسئله ای که حتی پای برخی 
از متقاضیان را به بهارستان باز 
کرد و به تجمعات اعتراض آمیز 
چندب��اره در مح��ل تاس��یس 

شهرهای جدید انجامید. 
طبق اعالم قائم  مقام وزیر راه 
و شهرسازی در امور مسکن مهر 
تا پایان امس��ال تعداد واحدهای 
به افتتاح رس��یده مس��کن مهر 
ب��ه بیش از دو میلی��ون و100 
هزار واحد می رس��د و این بدان 
معناست که مسکن مهر در گام 
اجرای��ی روزه��ای پایانی خود 
را پش��ت س��ر می گذارد و این 
در حالی اس��ت که هنوز معضل 
بدهی ه��ای مع��وق پیمانکاران 
حل نش��ده و ای��ن موضوع پای 
آورده ه��ای متقاضیان مس��کن 
مهر را به تکمیل مراحل مختلف 
خدم��ات زیربنایی نیز باز کرده 

است. 

برداشت ها به تکمیل 
خدمات اختصاص یافتند

هرچند این ش��ائبه به وجود 
آمده ک��ه اضافه های دریافتی 
از متقاضی��ان ب��ه بدهی ه��ای 
و  انبوه س��ازان  ب��ه  معوق��ه 
پیمانکاران اختصاص یافته اما 
یک مقام آگاه در مسکن مهر، 

ای��ن برداش��ت ها را به تکمیل 
خدمات زیربنایی در شهرهای 
جدید مربوط می داند که البته 
تالش برای تعیین جانش��ینی 
مناسب برای آنها ادامه دارد. 

ب��ه  آگاه  مق��ام  ای��ن 
بحثی  »فرصت ام��روز« گفت: 
ک��ه در چن��د م��اه گذش��ته 
مط��رح ش��د و گمانه زنی هایی 
را مط��رح ک��رد که بدهی های 
دولت��ی به پیمانکاران از طریق 
آورده ه��ای جدی��د متقاضیان 
تامین می ش��ود. در ش��رایطی 
که این اصال واقعیت نداش��ت. 
آنچه مورد استفاده پیمانکاران 
ق��رار گرفته بود نه منابع مورد 
نیاز برای پرداخت بدهی ها که 
اس��تفاده از منابع موجود برای 
تکمی��ل خدم��ات زیربنایی و 
ش��هری بود. این موضوع نیز با 
توجه به بودجه گسترده ای که 
مورد نیاز بود از سوی وزیر راه 
تعیین تکلیف شد و در آینده ای 

نزدیک ابالغ می شود. 
ای���ن ت�ع�یین تکلی��ف ب��ه 
دس��توری مربوط می شود که 
آخوندی ب��رای برطرف کردن 
مش��کالت متقاضیان مس��کن 
مه��ر ص��ادر کرده و بناس��ت 
در آینده ای نزدیک به دس��ت 

پیمانکاران برسد. 
مهرآبادی در نشست خبری 
درب��اره  خ��ود  گذش��ته  روز 
آخری��ن پیگیری ه��ا درب��اره 
دس��تور وزیر راه توضیح داد: با 
دس��تور دکتر آخوندی، بودجه 
موردنیاز برای تکمیل خدمات 

ش��هرهای جدید از این پس از 
مح��ل فروش اراض��ی تجاری 
متعل��ق ب��ه دول��ت ص��ورت 
می گی��رد و با توج��ه به اینکه 
بانک مس��کن اع��الم آمادگی 
ک��رده این اراض��ی را بخرد تا 
آینده  نزدی��ک می توان بخش 
قابل توجهی از این هزینه ها را 
با فروش این اراضی تامین کرد. 
طب��ق برآورده��ای صورت 
گرفت��ه از س��وی وزارت راه، 
ف��روش ای��ن اراضی نزدیک به 
هزار میلیارد تومان عاید دولت 
می کند که هرچند تا بودجه 3 
ه��زار میلیاردی موردنیاز برای 
تکمی��ل طرح ه��ا راه زی��ادی 
دارد ام��ا پیمانکاران معتقدند 
می ت��وان ب��ا اس��تفاده از آنها 
حداقل بخش��ی از منابع الزامی 
را برای تکمیل خدمات مسکن 

مهر به دست آورد. 

هنوز اعتبارات جدید 
تزریق نشده اند

ای��رج رهبر، ریی��س کانون 
سراس��ری انبوه س��ازان استان 
ب��ا  گفت وگ��و  در   ت�ه���ران 
»فرصت امروز« با مثبت ارزیابی 
کردن دستور جدید آخوندی در 
اختص��اص مناب��ع مالی فروش 
اراضی تجاری به زیرسازی های 
خدماتی مس��کن مه��ر، اظهار 
کرد: هرچند این دستور جدید 
اس��ت و هن��وز منابع حاصل از 
آن به دست پیمانکاران نرسیده 
اما رس��یدن ای��ن پول می تواند 
هزینه زیرسازی های پروژه های 

باقی مانده در پرند و پردیس را 
تامین کند. 

وی به حق قانونی متقاضیان 
مس��کن مه��ر در تحویل آماده 
واحدهای شان اشاره کرد و گفت: 
نمی توان از خریداران خانه انتظار 
داشت تمام هزینه های مربوط به 
زیرساخت های منطقه نزدیک به 
خانه خود را پرداخت کنند. این 
وظیفه وزارت نیروست که پس 
از دریاف��ت حق انش��عاب، تمام 
مقدمات الزم را برای سکونت در 
مح��ل تامین کند. درصورتی که 
ای��ن هزار میلیارد تومان تامین 
شود می توان انتظار داشت بخش 
قابل توجهی از این معضالت رفع 

شود. 
دولت یازدهم در حالی ارثیه 
ناخواسته مسکنی احمدی نژاد 
را تحوی��ل گرف��ت که تعهدات 
کن��ار  از  مان��ع  گس��ترده اش 
گذاش��تن این پروژه بزرگ شد. 
ارثی��ه ای ک��ه در دولت جدید 
بخ��ش عم��ده ای از راه خود را 
طی کرده تا آستانه تکمیل قرار 
گرفته اما هنوز به ماش��ین های 
چ��اپ پول نیاز دارد. خانه هایی 
ک��ه بنا بود رایگان ش��وند حاال 
یکی از بزرگ ترین بارهای مالی 
بر دوش دولت را س��اخته اند و 
تکمی��ل آنه��ا ف��روش بخش 
قاب��ل توجهی از اراضی تجاری 
دولت را می طلبد. باید دید این 
یادگاری 10س��اله با از دس��ت 
رفتن این اراضی تجاری تکمیل 
می ش��ود یا باز هم باید منابعی 
جدید برای آن کنار گذاشت. 

نفس های آخر ارثیه مسکنی دولت دهم

اراضیتجاری،جورکسریبودجهمسکنمهررامیکشد؟
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نرخنامه

حمل و نقلمسکن

 اعطای تسهیالت خرید مسکن
به ۱۲۵ هزار واحد در سال گذشته

مدیرعام��ل بان��ک مس��کن گفت: این نه��اد مالی 
نخس��تین شرکت تامین س��رمایه بانک مسکن برای 
ارائ��ه خدمات تامین مالی غیر س��پرده ای را از طریق 
ابزارهای بازار پول و بازار س��رمایه در س��ال گذش��ته 

تاسیس کرد. 
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی 
محمد هاش��م بت ش��کن، در خصوص عملکرد بانک 
مس��کن در س��ال 13۹3 با اشاره به میزان تسهیالت 
پرداختی سیس��تم بانکی کش��ور در سال گذشته که 
3۴1۴ میلی��ارد ری��ال بود، گفت: از این میزان 11.8 
درص��د آن تس��هیالت اعطای��ی در بخش مس��کن و 
س��اختمان بوده اس��ت. مدیرعامل بانک مسکن ادامه 
داد: بانک مس��کن س��هم ۴۷ درصدی از تس��هیالت 
اعطایی بخش مس��کن در سیس��تم بانکی را به خود 
اختصاص داده که این درصد معادل 1۹8 هزار میلیارد 
ریال در س��ال گذش��ته بوده است. در واقع بیشترین 
مانده تس��هیالت کشور و کمترین میزان معوقه نظام 
بانکی متعلق به بانک مس��کن اس��ت. وی تس��هیالت 
عمده بانک مس��کن را در س��ه حوزه اصلی »مشارکت 
مدن��ی س��اخت«، »خرید« و »جعال��ه« عنوان کرد و 
افزود: در س��ال گذش��ته در بخش مش��ارکت مدنی 
ساخت، برای حدود ۹۵ هزار واحد مسکونی به مبلغ 
33 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده ایم. 

ب��ه گفت��ه بت ش��کن در بخ��ش خرید خان��ه برای 
1۲۵ هزار واحد مس��کونی تسهیالتی معادل 3۴ هزار 
میلی��ارد ری��ال و در بخش جعاله تعمیر مس��کن نیز 
برای 1۲3 هزار فقره تس��هیالت 10 میلیون تومانی 
به مبلغ 1۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد. 
مدیرعام��ل بان��ک مس��کن با بیان ای��ن مطلب که 
در س��ال 13۹3 نیز 38۵ هزار واحد مس��کن مهر را 
فروش اقساطی کردیم، افزود: تاکنون یک میلیون و 

۴۲0 هزار واحد فروش اقساطی شده است. 
بت ش��کن ب��ا اش��اره ب��ه وظیفه خطی��ر پرداخت 
تس��هیالت دو میلیون و 300 هزار واحد مس��کن مهر 
و فروش اقس��اطی و وصول مطالبات آن، درخواس��ت 
اس��تمهال 1۵س��اله خطوط اعتباری مهر را به منظور 
تبدیل مجدد این منابع به تسهیالت، مطرح و اظهار 
امیدواری کرد که از این طریق موتور خروج از رکود 
اقتصادی در بخش مس��کن توس��ط بانک مس��کن به 

حرکت درآید. 

۴۰هزار واحد مسکن مهر بدون 
متقاضی مانده است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با 
بیان اینکه در حال حاضر چیزی حدود ۴0هزار واحد 
مسکن مهر در کل کشور بدون متقاضی است، گفت: 

به زودی این آمار به ۲0هزار واحد کاهش می یابد. 
ب��ه گزارش ایلنا، احمد اصغری مهرآبادی ادامه داد: 
این تعداد واحد مس��کن مهر بدون متقاضی غالبا در 

استان های خوزستان، گیالن، ایالم، دهلران است. 
وی در پاس��خ به این س��وال که تکلیف این تعداد 
مسکن مهر بدون متقاضی چه می شود، گفت: متنی 
را تهیه و تنظیم کرده ایم که به زودی به دولت ارسال 
می شود و در این متن خواسته ایم شرایط خرید این 
تعداد مس��کن مهر را تغییر دهند و احتماال تعدادی 

از این واحد ها به شهرداری واگذار می شود. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن 
مهر ابراز امیدواری کرد که این آمار از ۴0هزار واحد 
به زودی به ۲0هزار واحد می رس��د. مهرآبادی تاکید 
کرد: از ابتدای ساخت این طرح گمان می کردیم فقط 
۵0 درصد از طرح متقاضی داش��ته باش��د اما پس از 

ساخت واحد ها متقاضیان هم افزایش یافتند. 

آغازگشایش حساب امانی 
پیش فروش

باوج��ود مخالف��ت انبوه س��ازان ب��ا حس��اب امانی 
پیش فروش، دولت قصد دارد هفته جاری این حساب 

را در بانک مسکن افتتاح کند. 
به گزارش مهر، در حالی که س��ازندگان مس��کن با 
طرح حس��اب امانی پیش فروش س��اختمان مخالف 
هس��تند، وزیر راه و شهرس��ازی از افتتاح این حساب 
در بانک مسکن از این هفته خبر داد تا براساس این 
طرح، پیش خریداران واحدها پول های شان را به این 
حساب واریز کنند و انبوه سازان بنابر پیشرفت پروژه، 
پول را از بانک دریافت کنند. هرچند که سازوکار این 
طرح هنوز مش��خص نیس��ت اما اجرایی ش��دن آن از 
س��وی دولت حتمی به نظر می رس��د، موضوعی که با 
انتقاد انبوه س��ازان مواجه ش��ده و آنها معتقدند این 

طرح پیش فروش مسکن را به کما می برد. 
در این باره وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که افتتاح 
حساب های امانی در بانک مسکن برای مدیریت پیش 
فروش س��اختمان راه حل بس��یار ساده ای است و این 
موضوع سال هاست که در کشور دغدغه است. به گفته 
وی پرونده ه��ای زی��ادی در دادگاه ها و محاکم درباره 
کالهبرداری در زمینه پیش فروش ساختمان مفتوح 
است ولی این راه حل ساده را سال هاست که اجرایی 
نکرده ای��م. در واقع طرح حس��اب امانی پیش فروش 
موجب می شود که انبوه سازان با پیشرفت پروژه، پول 
از بان��ک دریاف��ت کنند که این موضوع مس��تلزم این 
اس��ت که یک نظارت از س��وی بانک بر پروژه انجام 
گیرد تا با در نظرگرفتن پیش��رفت ساخت و س��از، پول 
متقاضیان به انبوه س��از پرداخت ش��ود که این یکی از 

موارد مورد انتقاد انبوه سازان است. 
ب��ه گفت��ه آنها، ش��یوه پرداخ��ت و دریافت پول از 
بانک یک بوروکراس��ی اداری را نیازمند اس��ت که از 
پیش��رفت پروژه می کاهد و به زمان زیادی نیاز دارد. 
بنابراین امکان اینکه زمان س��اخت پروژه طوالنی تر 
ش��ود، وجود دارد. همچنین س��ازندگان معتقدند که 
یکی از ویژگی های پیش فروش این است که سازنده 
زیر قیمت بازار، واحدها را به فروش می رس��اند و اگر 
قرار باشد با پیشرفت پروژه، پولی از خریداران دریافت 
ش��ود دلیلی وجود ندارد که قیمت های فروخته شده 
کمتر از نرخ بازار باشد زیرا سودی برای سازنده ندارد. 

 آزادراه همت-کرج به محور 
چالوس  وصل می شود 

مدیرعامل شرکت ساخت با بیان اینکه تملک اراضی 
س��بب طوالنی ش��دن احداث آزادراه همت-کرج شد، 
گفت: قطعه اول این آزادراه به بهره برداری رسید، قطعه 
دوم در دست اجرا و مطالعات طرح اتصال قطعه سوم 
این آزادراه به محور چالوس در امتداد کمربندی شمالی 

کرج در دستور کار است. 
 به گزارش فارس علی نورزاد در بازدید از پروژه آزادراه 
همت-کرج از نزدیک در روند جریان کار قرار گرفت و 
دستوراتی را برای تسریع در عملیات اجرایی این مسیر 
صادر کرد. وی در  این بازدید یادآور شد: قطعه اول این 
آزادراه حدفاصل انتهای منطقه ۲۲ش��هرداری تهران تا 
منطق��ه گرم��دره به طول ۵ کیلومتر تکمیل ش��ده و با 
اتصال به آزادراه تهران-کرج در حال بهره برداری است. 
نورزاد افزود: قطعه دوم این آزادراه نیز از محدوده گرمدره 
تا ش��هرک جهان نمای  کرج در دس��ت احداث است که 

پیشرفت فیزیکی حدود 60 درصد دارد. 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه مشکالت ناشی 
از طوالنی ش��دن تملک امالک واقع در طرح مس��یر 
مصوب را سبب تمایل سرمایه گذار برای اتصال قطعه 
سوم این آزادراه به جاده چالوس با بهره گیری از اراضی 
دولتی عنوان کرد. وی گفت: این مسئله سبب کاهش 
زمان تملک و افزایش سرعت احداث آزادراه می شود 
که بر همین اساس مطالعه طرح اتصال این مسیر به 
محور چالوس در امتداد کمربندی شمالی شهر کرج 
در دس��تور کار قرار گرفت. معاون وزیر راه همچنین 
از تصویب و ابالغ نقش��ه های اجرایی 1600 متر اول 
این قطعه برای تسریع در بازگشایی جبهه کاری خبر 
داد و اضافه کرد: برای آزادسازی مسیر این قطعه به 

مبلغی معادل 100میلیارد تومان نیاز است. 
ن��ورزاد تکمیل کری��دور بین المللی ش��رق-غرب، 
روان سازی و کاهش ترافیکی روزانه محور تهران-کرج 
به میزان ۴0 درصد، کاهش 30 دقیقه ای زمان سفر، 
کاه��ش مصرف س��وخت، کاهش ب��ار ترافیکی درون 
شهری کرج با اتصال محور جدید به جاده چالوس و 
کالک در دو مسیر رفت و برگشت و افزایش ایمنی و 
کاهش تصادفات را از جمله مزایای تکمیل و احداث 

آزادراه همت -کرج بیان کرد . 

درخواست ترانزیتی غیرمعمول 
ترکیه از کامیون های ایرانی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان آذربایجان 
غربی از عادی شدن تردد کامیون های ترانزیتی ایران 
از مرز ترکیه خبر داد و گفت: طبق آخرین آمار روزانه 
360کامیون از ترکیه وارد ایران و 3۲0کامیون از ایران 

وارد ترکیه می شود. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
مجتبی رحمانی رضاییه درباره آخرین وضعیت ترددی 
کامیون های ترانزیتی ایرانی از مرز ترکیه توضیح داد: 
طرف ترک از روز سه ش��نبه اول اردیبهش��ت ماه برای 
کامیون های ترانزیتی ایرانی محدودیت س��وخت در 
نظر گرفت و از ورود برخی کامیون های ایرانی به مرز 
خود ممانعت کرد اما قرار شد تا 10 روز طرف ترک 
انج��ام ای��ن کار را متوقف کند. مدیرکل حمل و نقل و 
پایانه های اس��تان آذربایجان غربی با یادآوری اینکه 
طب��ق اطالعی��ه طرف ترکیه، رانن��دگان ایرانی نباید 
بیش��تر از می��زان مص��رف خ��ود براس��اس پیمایش 
س��وخت گیری کنن��د، اف��زود: ترکیه خواس��ته های 
غیر معمول��ی از ای��ران دارد و می خواهد کامیون های 
ترانزیتی ترک بدون کنترل، پلمب و اجازه ورودشان 

به ایران صادر شود که این امر شدنی نیست. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ران طبق معمول س��وخت 
کامیون ه��ای ترانزیت��ی ترکیه را بررس��ی می کند تا 
آنها با کمبود س��وخت در مس��یر مواجه نشوند و بعد 
باک سوخت کامیون های ترکیه ای را پلمب می کند، 
ادام��ه داد: ط��رف ترک هفته گذش��ته به جای اینکه 
کامیون های ایرانی را با س��وخت کمتر مرجوع کند، 
کامیون های ایرانی با س��وخت بیش��تر را مرجوع کرد 

که چنین اقدامی بی سابقه بود. 

کاهش مصرف سوخت از طریق 
تخصیص براساس پیمایش 

ریی��س هیات مدی��ره کان��ون انجمن ه��ای صنفی 
رانن��دگان ن��اوگان حمل و نقل جاده ای مس��افر ایران 
گف��ت: ب��ا اجرای طرح تخصیص س��همیه س��وخت 
براس��اس پیمای��ش، از خ��روج س��وخت از چرخ��ه 

حمل و نقل کشور جلوگیری می شود. 
به گزارش ایرنا، غالمرضا خادمی زاده افزود: سوخت 
مورد نیاز ناوگان حمل و نقل کش��ور را ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی با هزینه های زیادی تامین 
می کن��د و منصفان��ه نیس��ت این س��وخت از چرخه 
حمل و نقل کشور خارج شود. وی تصریح کرد: پیش از 
این هیچ نظارتی بر عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهری و برون شهری وجود نداشت بنابراین این امر 
باعث هدررفت سرمایه های ملی در این بخش می شد. 
ب��ه گفت��ه خادمی زاده، اجرای این طرح، تش��ویق 
رانندگانی است که همواره در جابه جایی کاال و مسافر 
در کشور نقش بیشتری ایفا می کنند، زیرا هر کسی 
براساس اسناد و صورتحساب بیشتر کار کند، سوخت 
م��ورد نی��از خ��ود را نیز دریافت خواه��د کرد. وی با 
اش��اره به مش��کل مینی بوس هایی که در مس��یرهای 
بین روس��تایی کار می کنند، گفت: برای کارکرد این 
مینی بوس ها صورت حس��ابی صادر نمی شود اما مقرر 
شده که براساس بررسی های علمی و عملی حقی از 
آنان تضییع نشود و این وسایل نقلیه بتوانند سوخت 

مورد نیاز خود را همچنان دریافت کنند. 
ریی��س هیات مدی��ره کان��ون انجمن ه��ای صنفی 
رانن��دگان ن��اوگان حمل و نقل جاده ای مس��افر ایران 
یادآور ش��د: در این طرح قرار اس��ت سهمیه حداقلی 
برای ناوگان حمل و نقل مس��افر و بار در نظر گرفته و 
مابقی سوخت مورد نیاز آنان براساس اسناد پیمایش 
توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در کارت 

سوخت آنها شارژ شود. 

جواد هاشمی

معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینکه 
ش��اخص دسترسی به مسکن در 
ایران 1۲ س��ال است و قرار است 
براس��اس طرح جامع مسکن این 
شاخص در سال 1۴0۵ به هشت 
س��ال کاهش یابد، گفت: فرآیند 
ساخت ۲0 هزار مسکن اجتماعی 

آغاز شد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، حام��د 
مظاهری��ان ادام��ه داد: در ط��ول 
آغ��از ب��ه کار دولت یازدهم توجه 
ویژه ای به بخش مس��کن ش��ده و 
می ت��وان گفت منظم ترین برنامه 
را برای بخش مس��کن پیش بینی 

کرده است. 
وی اف��زود: در ای��ن برنام��ه به 
نظام تامین مالی و تقویت عرضه 
و تقاضای مس��کن توجه ش��ده و 
تدارک مناس��بی برای آن صورت 
گرفت��ه اس��ت، می ت��وان به این 
موض��وع تاکید کرد که در س��ال 
گذش��ته دو اق��دام مه��م در این 
خص��وص انج��ام و آغاز ش��د که 
تصویب پرداخت 300 هزار فقره 
وام س��اخت در بافت فرس��وده و 
۲00 ه��زار فق��ره وام مس��کن 
روس��تایی در دول��ت از آن جمله 

است. 
مظاهریان در پاسخ به این سوال 
که گفته می شود عملکرد در طی 
س��ال های ۹3 و ۹۲ کاهش یافته 
است، گفت: این ناشی از وضعیتی 
بود ک��ه بانک ها درگیر آن بودند 
و طی اخباری که امروز منتش��ر 
ش��د، بانک ها 100 هزار میلیارد 

توم��ان معوقه دارند که 
ب��دون ضمان��ت اس��ت 
و ای��ن باع��ث ش��ده که 
ق��درت وام دهی بانک ها 

کاهش پیدا کند. 
وی افزود: ضمن اینکه 
ما در بودجه س��ال قبل 
ت��دارک  مس��کنی  وام 
ندیده بودیم که بانک ها 
ب��ه این تعه��دات عمل 

کنن��د اما اکن��ون وامی را تدارک 
دیده ایم که در بودجه پیش بینی 
شده و مجلس به آن رأی داده و 

به استان ها ابالغ شده است. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی 
ادامه داد: نقش دولت یازدهم در 
مسکن تسهیل گری ایجاد برنامه 
و نظ��ارت و حمای��ت اس��ت چرا 
که دولت تاجر و س��ازنده خوبی 
نیس��ت. نقش دول��ت در دو دهه 
اخیر در بخش مس��کن از نیم تا 
3 درص��د ب��وده پس این نش��ان 
می دهد که واحدهای مس��کونی 

را مردم ساخته اند. 
طرح جامع مسکن 

اردیبهشت ماه به صورت 
رسمی منتشر می شود

معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینکه 
دول��ت نق��ش تس��هیل گر دارد، 
گف��ت: در نخس��تین اقدامی که 
انجام دادیم طرح جامع مس��کن 
را بازنگری کردیم، سند آن آماده 
ش��ده و اردیبهشت ماه به صورت 

رسمی منتشر می شود. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  مظاهری��ان 

چهره نمایی مس��کن گفت: طبق 
آمار، س��هم مس��کن از اش��تغال 
مستقیم کش��ور 1۲ درصد، سهم 
مسکن از تش��کیل سرمایه ثابت 
30 درص��د و از بودج��ه خان��وار 
نیز 33 درصد اس��ت و این نشان 
می ده��د ک��ه دسترس��ی قش��ر 
کم در آم��د ب��ه مس��کن محدود 
اس��ت و 1۲ سال طول می کشد. 
در کش��ور ش��اخص دسترسی به 
مس��کن 1۲ سال است، یعنی اگر 
یک خانوار متوسط 1۲ سال تمام 
درآم��د خ��ود را جمع کند و هیچ 
چی��زی نخ��ورد می تواند صاحب 
خانه شود این در حالی است که 
این عدد در استاندارد جهانی بین 

سه تا پنج سال است. 
وی اف��زود: پ��س تم��ام هدف 
برنام��ه طرح جامع مس��کن این 
اس��ت ک��ه بتوان��د این ع��دد را 
کاهش ده��د. به طوری که بتواند 
تا افق 1۴0۵ این عدد 1۲ س��ال 

را به هشت سال کاهش دهد. 
طب��ق  گف��ت:  مظاهری��ان 
جمع بندی ک��ه انجام داده ایم به 
ای��ن وضعی��ت رس��یدیم که اگر 
س��الی ی��ک میلی��ون و ۵0 هزار 

واحد مسکونی در کشور 
س��اخته ش��ود، به طور 
متوس��ط طی 1۲س��ال 
همه خانوارهای نیازمند 
می توانن��د صاحب خانه 

شوند. 
۲۰هزار مسکن برای 

خانواده های دو 
معلول

درب��اره  مظاهری��ان 
مس��کن اجتماعی گفت: مسکن 
اجتماع��ی یک برنامه مش��ترک 
تامین مس��کن میان وزارت راه و 
شهرس��ازی و وزارت تع��اون، کار 
و رف��اه اجتماعی اس��ت و این دو 
وزارتخانه بر مبنای وظیفه ای که 
دارن��د یک برنامه مش��ترک برای 
تامین مس��کن طراحی کرده اند. 
وی افزود: این دو وزارتخانه متن 
فرآین��د کار را نهایی کرده اند که 
سالی یک میلیون و ۵0 هزار خانه 
س��اخته ش��ود که اکنون نیز ۲0 
ه��زار واحد آن برای خانواده هایی 
که دو فرزند معلول دارند، شروع 

شده است. 
وی ادام��ه داد: س��اخت ای��ن 
۲0 هزار واحد مس��کونی از سال 
گذش��ته آغاز ش��ده که در واقع 
تخصی��ص زمی��ن و تامین منابع 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت و البت��ه 
شناس��ایی ای��ن اف��راد از طریق 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی 

صورت می گیرد. 
به گفته وی، براساس این برنامه 
مش��ترک در حقیقت سالی 1۲۵ 
هزار واحد مسکونی در شش سال 

یعنی ۷۵0 هزار واحد مس��کونی 
برای اقشار کم درآمد )دهک یک 

و دو(ساخته خواهد شد. 
مظاهری��ان ب��ا بی��ان اینک��ه 
زمی��ن رای��گان در مس��کن یک 
افس��انه اس��ت، گفت: زمین که 
نمی تواند رایگان باش��د بلکه در 
پروژه مس��کن مهر به دنبال این 
بودن��د ک��ه مس��کن را در بیرون 
از ش��هر بس��ازند تا قیمت زمین 
ارزان تمام شود. وی افزود: اینکه 
قیمت زمین صفر باشد، این گونه 
 نیس��ت، چون آماده سازی زمین 
۴۵0 ه��زار توم��ان هزین��ه دارد 
و زمی��ن بی��رون ش��هر ک��ه به 
نظ��ر رای��گان اس��ت در عمل با 
آماده س��ازی  و  زیرس��اخت ها 
ک��ه صورت می گیرد، مش��خص 
می ش��ود که چه هزینه هنگفتی 
دارد. مظاهری��ان ب��ا اش��اره ب��ه 
اینکه س��اخت مس��کن در بافت 
فرس��وده این هزینه آماده سازی 
و زیرس��اخت ها را ن��دارد، گفت: 
آخوندی برای پروژه مسکن مهر، 
قائم مقام مش��خصی را منصوب 
کرد تا این پروژه طی س��ال ۹۴ 
و ۹۵ به اتمام برسد اما معضالتی 

دارد که باید برطرف ش��ود. 
مظاهری��ان در خص��وص ثبات 
قیم��ت مس��کن و رکود مس��کن 
گفت: بررس��ی ها نش��ان می دهد 
که در سال ۹3 قیمت مسکن در 
بح��ث خری��د ۵ درصد و در بحث 
اجاره نیز ۹ تا 10 درصد افزایش 
داشته که وزارت راه و شهرسازی 
در این ثبات نقش داشته است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

ساخت ۲۰ هزار مسکن اجتماعی کلید خورد



هفته گذش��ته دردس��رهای 
مرغداران مرغ تخم گذار آنقدر 
زیاد شد که تقریبا تمام رسانه ها 
به آن پرداختند. موضوع از این 
ق��رار بود که تولید تخم مرغ به 
ق��دری افزای��ش یافته بود که 
قیمت ه��ا به یک باره س��قوط 
ک��رد و مرغ��داران روی لب��ه 
تیغ ورشکس��تگی ایس��تادند. 
در هم��ان زم��ان دبیر انجمن 
صنفی تخم مرغ شناس��نامه دار 
در گفت وگو با رس��انه ها اعالم 
کرد که وزارت جهادکشاورزی 
ب��ا خلف وع��ده ای ک��ه انجام 
داده، 50میلیاردتوم��ان ح��ق 
صنعت مرغداری را برای تامین 
پرتقال ش��ب عید هزینه کرده 
تولیدکنندگان  بنابراین  است. 
تخم م��رغ با انباش��تگی تولید 
و کمب��ود نقدینگ��ی مواج��ه 
دیگ��ر،  ط��رف  از  ش��ده اند. 
مش��وق های صادرات��ی ب��رای 
تعادل بخش��یدن به بازار وجود 

ندارد. 
با پیگیری ه��ای خبرنگار ما 
زوایای بیش��تری از این قضیه 
روش��ن ش��د. اینکه قرار است 
50میلیاردتوم��ان  از  نیم��ی 
ب��رای صنعت تخم مرغ باش��د 
و طب��ق گفته مدی��رکل دفتر 
طیور وزارت جهادکش��اورزی، 
ای��ن مبل��غ دوب��اره از ط��رف 
دول��ت آم��اده ش��ده و پس از 
طی مراح��ل اداری در اختیار 
دست اندرکاران قرار می گیرد. 
اگرچه هنوز مبلغ موردنظر، 
به این صنعت تزریق نشده اما 
اقدام دیگری از طرف ش��رکت 
پش��تیبانی ص��ورت گرفت که 
می تواند مسکنی برای کاهش 
درد واحدهای تولیدی باش��د. 
طبق گفته دبیر انجمن صنفی 
تخم مرغ شناس��نامه دار، مقرر 
شده حدود 6هزارتن مرغ پایان 
دوره از واحدهای تولیدکننده 

تخم مرغ خریداری شود. 
ح��ال س��والی ک��ه مط��رح 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  می ش��ود، 
مرغ ه��ای کش��تار ش��ده ک��ه 
س��ن باالیی دارن��د و پیش از 
این بخش��ی از آن برای تولید 
خمیرمرغ استفاده می شد، در 
حال حاض��ر برای کدام هدف 

کشتار می شوند؟ 

خمیر مرغ ممنوعه
گوی��ا هر اتفاقی که در حوزه 

غ��ذا می افتد، بای��د به نوعی با 
صنای��ع بزرگی مانند لبنیات یا 
سوسیس و کالباس ارتباط پیدا 
کند. باز هم خبرهایی منتش��ر 
ش��د که حول محور خمیرمرغ 
می چرخ��د و دوب��اره صنع��ت 
سوس��یس و کالب��اس را هدف 

قرار داده است. 
داستان خمیرمرغ، ماجرایی 
ب��س طوالن��ی دارد ک��ه در 
همی��ن صفحه چن��د گزارش 
مفص��ل راج��ع ب��ه آن تهی��ه 
کردیم؛ خمیری که از گوش��ت 
باقیمانده روی اس��کلت مرغ به 
دست می آید و تا سال گذشته 
می توانست در مصارف صنعتی 
مانن��د سوس��یس و کالب��اس 
اس��تفاده ش��ود. اما به یک باره 
بهداش��ت  وزارت  مس��ئوالن 
و س��ازمان ملی اس��تاندارد با 
خود  سرسختانه  مخالفت های 
اس��تفاده از این ماده را ممنوع 

کردند. 
اس��ت  حاک��ی  ش��نیده ها 
مرغ ه��ای پای��ان دوره ک��ه از 
واحده��ای تولی��د تخم م��رغ 
خری��داری می ش��ود، می تواند 
در تولی��د خمیرمرغ اس��تفاده 
ش��ود. این را رییس س��ازمان 
دامپزش��کی می گوید. وی در 
ای��ن ارتب��اط به ایس��نا گفت:  
»از نظر س��ازمان دامپزش��کی 
کش��ور، تولی��د آن دس��ته از 
خمیرمرغ��ی ک��ه در داخ��ل 
نظ��ارت  کارگاه ه��ای تح��ت 
بهداشتی سازمان دامپزشکی و 
در اماکنی با عنوان تولیدکننده 
فرآورده های گوش��تی حرارت  
دی��ده ص��ورت گی��رد، هی��چ 

منعی ندارد.«

مهدی خلج افزود:  »سازمان 
دامپزش��کی مسئول نظارت بر 
تولی��د ای��ن محص��ول بوده و 
مس��ئولیت مصرف آن با مردم 
و دس��تگاه هایی مانن��د وزارت 
بهداش��ت اس��ت که ب��ا توجه 
به دغدغه ه��ای این وزارتخانه 
در زمین��ه خمی��ر م��رغ مقرر 
ش��د نمایندگان س��ه دستگاه 
نظارتی دامپزشکی، استاندارد 
و غ��ذا و دارو پ��س از بررس��ی 
و جمع بندی مس��ائل مرتبط با 
این موض��وع در فضایی کامال 
علمی نتیجه جلس��ه مشترک 

را به اطالع مردم برسانند.«
گفته ه��ای رییس س��ازمان 
دامپزش��کی کش��ور در حالی 
اس��ت که هنوز هی��چ ابالغیه 
جدیدی مبنی بر رفع ممنوعیت 
اس��تفاده از خمیرمرغ از طرف 
س��ازمان های مربوط��ه اعالم 
نش��ده اس��ت. بنابراین به نظر 
می رسد که س��ه نهاد نظارتی  
)دامپزش��کی، استاندارد و غذا 
و دارو( هنوز بر س��ر اس��تفاده 
خمیرم��رغ اخت��الف دارن��د و 
در ای��ن می��ان گویا س��ازمان 
دامپزش��کی ب��ا توج��ه به آزاد 
گذاش��تن تولی��د ای��ن ماده، 
امیدوار است تا ابالغیه جدید، 
ب��ه نف��ع صنعت سوس��یس و 

کالباس تمام شود. 
دامپزشکی  رییس س��ازمان 
ادامه داد:  »س��االنه 80هزار تن 
تولی��د مرغ پای��ان دوره مادر و 
تخمگذار است که طی سال های 
گذشته همان را در کشتارگاه ها 
ذب��ح می کردیم و مورد مصرف 
خانوار بود و س��وال اینجاس��ت 
چگونه می ش��ود ک��ه االن برای 

مص��ارف صنعت��ی و خمیر مرغ 
هم قابل مصرف نیستند؟«

هم صنعتی هم خانگی
در عین حال مدیرکل نظارت 
و ارزیابی فرآورده های غذایی، 
آرایش��ی و بهداش��تی سازمان 
غ��ذا و دارو گف��ت: خمیر مرغ 
همچنان ممنوع است.  هدایت 
حسینی در گفت وگو با تسنیم، 
ضم��ن تاکی��د ب��ر ممنوعیت 
اس��تفاده از خمیر، با بیان اینکه 
سیاست های سازمان غذا و دارو 
درخص��وص اس��تفاده از خمیر 
مرغ تغییری نکرده است، اظهار 
داشت:  »مصرف خمیر مرغ در 
فرآورده ه��ای غذایی همچنان 
حس��ینی  اس��ت.«  ممن��وع 
خاطرنش��ان ک��رد:  »تولی��د 
محصوالت غذایی برای عرضه 
در کش��ور نی��ز بنا بر ضوابط و 
مقررات س��ازمان غ��ذا و دارو 
و اس��تانداردهای ملی کش��ور 
انج��ام می ش��ود و در ص��ورت 
مش��اهده هرگونه عدم انطباق، 
با واحده��ای متخلف برخورد 

قانونی به عمل می آید.«
اما استفاده از مرغ های پایان 
دوره تنه��ا ب��ه تهیه خمیرمرغ 
مح����دود نم��ی ش��ود، بلکه 
ای��ن مرغ ه��ا می توانن��د برای 
مص��ارف خانگی هم به فروش 
برس��ند. در همین زمینه رضا 
اتحادیه  مدیرعامل  ترکاشوند، 
مرغ��داران م��رغ تخم گذار نیز 
از حل ش��دن مش��کل کشتار 
مرغ های تخم گذار برای تولید 
خمیرمرغ در بخش��نامه جدید 
سازمان دامپزشکی خبر داد و 
گف��ت: »مرغ ه��ای پایان دوره 

تخم گذاری پس از کش��تار، از 
سوی ش��رکت پشتیبانی امور 
دام ب��رای مص��ارف صنعتی و 

انسانی جمع آوری می شود.«
وی افزود:  »سازمان غذا و دارو 
و سازمان استاندارد با بخشنامه 
ی��ک ش��به و غیرکارشناس��ی 
مانع کش��تار مرغ ه��ای پایان 
دوره تخم گذار برای اس��تفاده 
به عن��وان خمیرم��رغ ش��دند 
ک��ه همین عامل س��بب تولید 
مازاد تخم مرغ در کش��ور ش��د 
اما با بخش��نامه جدید سازمان 
دامپزش��کی مش��کل کش��تار 
مرغ ه��ای پایان دوره تخم گذار 

حل شد.«
تولیدکننده ه��ای  از  یک��ی 
تخم مرغ درباره کشتار مرغ های 
پایان دوره به  »فرصت امروز« 
می گوید:  »دیروز –دوش��نبه- 
جلسه ای در ستاد تنظیم بازار 
برای این موضوع برگزار شد.«
ب��ه گفت��ه حس��ن حقانی، 
هنوز بر س��ر قیمت خرید مرغ 
از ط��رف ش��رکت پش��تیبانی 
توافق��ی ص��ورت نگرفت��ه و تا 
لحظ��ه تنظیم گزارش، قیمتی 

اعالم نشده است. 
ای��ن فع��ال بخش خصوصی 
معتقد است که چنین مرغ هایی 
یا به مصارف صنعتی می رسند، 
ی��ا صادر می ش��وند یا در امور 
خیریه استفاده می شوند. البته 
این مرغ ها از قیمت پایین تری 
نس��بت به مرغ های گوش��تی 
برخوردارن��د و در عی��ن حال 
ک��ه حدود 20ماه س��ن دارند، 
می ت��وان گف��ت ک��ه از نظ��ر 
بقای��ای هورمونی در گوش��ت، 
قاب��ل اطمینان تر باش��ند. اما 
شاید کیفیت پایین تر داشته و 
دیرپز بودن آن، به مذاق برخی 
مصرف کننده ها خوش نیاید. 

ب��ا توج��ه به ممنوع ش��دن 
استفاده از خمیرمرغ، مرغ های 
پایان دوره در واحدهای تولید 
تخم م��رغ انباش��ته ش��ده بود 
ک��ه اکنون با مجوز کش��تار از 
طرف سازمان دامپزشکی، این 
معض��ل از بین خواهد رفت اما 
از طرف دیگر، بخش مهمی از 
مصرف آن  )خمیرمرغ( ممنوع 
اس��ت. بنابراین باید دید که با 
توج��ه به عرض��ه بیش از حد 
مرغ گوش��تی در بازار و اضافه 
ش��دن مرغ های پایان دوره به 
آنه��ا چه اتفاق��ی برای صنعت 

خواهد افتاد؟ 

مرغهایپیرواردبازارمیشوند
سازمان دامپزشکی اجازه کشتار مرغ های پایان دوره تخم گذار را صادر کرد

آمری��کا  کالیفرنی��ای  ایال��ت 
همچون ایران با مش��کل کم آبی 
مواجه اس��ت به طوری که برخی 
خانواده ها برای کاهش مصرف آب 
و پرداخ��ت کمت��ر هزینه، غذا را 
برای خانواده خود در بشقاب های 

کاغذی سرو می کنند. 
 ب��ه گزارش تس��نیم ب��ه نقل 
از پای��گاه خبری س��یاتل تایمز، 
آلیس��ا توم��اس، یک م��ادر اهل 
کومپت��ون کالیفرنی��ا به کودکان 
خ��ود می گوید روزهایی که برای 
بازی کردن بیرون نرفته اند، دوش 
نگیرند تا قبض آب آخر ماه ش��ان 
کمت��ر بیای��د. لیلیان باررا، که هر 
روز 25 مای��ل ب��رای تمیز کردن 
خانه ه��ای ثروتمن��دان در بورلی 
هیلز مسافت طی می کند، غذا را 
برای خانواده خود در بشقاب های 
کاغذی سرو می کند تا از مصرف 

بیشتر آب پرهیز کند. 

چالش خشکسالی در کالیفرنیا 
جدی ش��ده اس��ت. چش��م انداز 
جیره بن��دی قریب الوق��وع آب و 
ب��اال رفت��ن قیم��ت آب مصرفی 
در ای��ن ایال��ت موجب ش��ده تا 
خانواده های ثروتمند در مقایس��ه 
ب��ا افراد کم درآم��د راحت تر آب 
مص��رف کنند. اکن��ون کالیفرنیا 
ت��الش می کن��د ب��زرگ تری��ن 

مصرف کنن��دگان این ایالت را که 
ش��امل برخی از ث��روتمندترین 
خ��ان���واده ه��ا می شوند، وادار 
کن����د ت��ا در برنامه کاهش 25 
درصدی مصرف آب ش��هری که 
توسط فرماندار دستور داده شده، 
همراه سازد.  این پرسش مطرح 
اس��ت که آیا ابزارهای بازدارنده 
مانن��د جریم��ه روزانه 10 هزار 

دالری ب��رای نهاده��ای آب��ی، 
قیم��ت باالتر برای اس��تف��اده 
کنن���دگان بی رویه آب یا حتی 
در ش��دیدترین موارد، قطع آب 
پرمصرف ه��ا در کاه��ش مصرف 
ثروتمندان موثر خواهد بود یا نه؟  
در کومپتون که شهروندان آن اغلب 
پول قبوض خود را به صورت نقدی 
یا اقساطی پرداخت می کنند، رنگ 

چم��ن خانه ها به زردی گراییده و 
اس��تخرها دیگ��ر آب ندارن��د. آزا 
براون، شهردار کومپتون در این باره 
می گوید: »این که ش��ما می توانید 
از پ��س هزینه اس��تفاده چیزی بر 
بیایید، دلیل نمی ش��ود که شما از 
آن اس��تفاده بی رویه کنید. . . . ما 
همگی در این بحران با هم هستیم. 
همه ما باید اطمینان حاصل کنیم 

که کمتر مصرف می کنیم.«
ب��اررا، خانه دار درحالی که اداره 
آب کومپت��ون را ت��رک می کند 
می گوی��د: »باغچ��ه مقابل خانه 
م��ن دارد می میرد... اما در بورلی 
هیلز آنها یک باغچه بزرگ دارند 
و همیش��ه از ماش��ین لباسشویی 

استفاده می کنند.«
ن��اب��راب��ری در مص��رف آب، 
مسئوالن آب ایالت را نگران کرده 
و آنها می ترس��ند قیمت باال اثری 
بر کاهش مصرف نداشته باشد. 

مدیریت مردمی مصرف آب در کالیفرنیای آمریکا 

سهشنبه
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 جدال دولت و پتروشیمی ها
بر سر قیمت کودهای کشاورزی

مدیر عامل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی 
ب��ا بیان اینکه امس��ال ح��دود ۴ میلیون و 800 هزار 
ت��ن ان��واع کود توزیع خواهد ش��د، گفت: در حالی که 
پتروش��یمی ها ت��الش می کنند قیم��ت کود را گران 

کنند، دولت با این امر مخالف است. 
علیرض��ا ول��ی در گفت وگو با مه��ر، درباره قیمت 
کودهای کش��اورزی در س��ال جاری اظهارداشت: در 
حال حاضر دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت 
کود ندارد؛ اگرچه پتروشیمی ها تالش می کنند قیمت 
آن را گران کنند. وی اضافه کرد: س��تاد تنظیم بازار 
اع��الم کرده فعال برنام��ه ای برای افزایش قیمت کود 
ندارد و این محصول نباید امس��ال گران ش��ود، ضمن 
اینک��ه م��ا معتقدیم یکی از دالیل مصرف کم کود در 
سال قبل گرانی آن بود و اگر امسال هم قیمت افزایش 
یابد؛ لطمه زیادی به کشاورزی کشور وارد می شود. 
مدیر عامل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی 
همچنین با بیان اینکه تامین و توزیع کود در س��ال 
۹۳ براساس برنامه انجام شد و مشکلی در این زمینه 
وجود نداش��ت، گفت: در برنامه تامین و تدارک س��ال 
۹۴ نکات مثبت بارزی وجود دارد و از جمله این نکات 

می توان به متنوع بودن کودها اشاره کرد. 
ول��ی اف��زود: در برنامه س��ال ۹۳ تع��داد گروه های 
کودی س��ه گروه مش��تمل بر پنج نوع کود بود، این 
درحالی اس��ت که امس��ال هفت گروه کودی مشتمل 
ب��ر 26 ن��وع کود کش��اورزی در برنام��ه قرار دارد. در 
برنامه امسال تکیه بر تولیدات داخلی است و کاهش 
معن��ادار کودهای واردات��ی از دیگر نکات مهم برنامه 
مذکور اس��ت، ضمن اینکه از 26 نوع کود کش��اورزی 
که ابالغ ش��ده، تنها دو نوع وارد می ش��ود و 2۴ نوع 

آن از تولیدات داخلی تامین خواهد شد. 
وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت دیگر در تامین 
و تدارک کود، توجه به کودهای غیرشیمیایی است، 
اف��زود: در س��الیان قبل تکیه م��ا فقط روی کودهای 
ش��یمیایی بود اما امس��ال به عرصه تامین ، تدارک و 
توزیع کودهای غیرشیمیایی )کودهای آلی، زیستی، 
زیرمغذی و غیره( در کنار کودهای شیمیایی ورود پیدا 
کردیم. مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
در مورد کیفیت کودهای توزیعی اظهارداشت: بخشی 
از کودهای مورد اس��تفاده در کش��ور وارداتی اس��ت 
که بیش از ۹5 درصد از این واردات توس��ط ش��رکت 
خدمات حمایتی کش��اورزی انجام می شود. کودهای 
واردات��ی تحت نظر بازرس��ان بین المللی و براس��اس 
اس��تانداردهای بین المللی و اس��تانداردهای موسسه 
آب و خ��اک وارد می ش��وند. ول��ی اضافه کرد: بخش 
دیگری از کودها هم تولید داخل هستند و در صورتی 
خریداری می ش��وند که تاییدیه الزم را از موسس��ات 
فنی و تحقیقاتی اخذ کرده باشند. بنابراین هر کودی 
که ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی دارد و توزیع 
می کند مطابق با اس��تانداردهای داخلی و بین المللی 

است و مشکلی از لحظ کیفیت آنها وجود ندارد. 
مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی با 
بی��ان اینکه س��ال ۹۳ ح��دود 2 میلیون تن کود بین 
کش��اورزان توزیع شد، افزود: در صورت تامین اعتبار 
م��ورد نیاز طی س��ال جاری ح��دود ۴ میلیون و 800 
هزار تن انواع کودهای شیمیایی، آلی، زیستی و غیره 

تا پایان سال توزیع خواهد شد. 

 هشدار اداره استاندارد
نسبت به مصرف لبنیات فله ای

مدیر کل اداره اس��تاندارد تهران با اش��اره به توقیف 
66هزار و ۳۷۴ عدد انواع محصوالت لبنی غیراستاندارد 
طی سال گذشته نسبت به مصرف لبنیات باز و فله ای 

همزمان با آغاز فصل گرما هشدار داد. 
 ب��ه گ��زارش طبنا، مس��لم بیات گف��ت: در جریان 
بازرس��ی های کارشناس��ان استاندارد در سال 1۳۹۳، 
انواع فرآورده های لبنی غیراس��تاندارد شامل ۳5هزار 
و 880 ع��دد بس��تنی، ۹200بط��ری دوغ، 15هزار و 
150عدد خامه و ماست، 5۳00 عدد پنیر، هزار بسته 
شیر و 1800کیلوگرم کره در واحد های تولید و عرضه 

در استان تهران شناسایی و توقیف شد. 
وی ضم��ن تاکی��د بر مص��رف لبنیات کارخانه ای و 
دارای نشان استاندارد، نسبت به مصرف لبنیات باز و 
فله ای، همزمان با شروع فصل گرما هشدار داد. بیات 
توصیه کرد: هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضا دقت 
ش��ود. طبق اعالم اداره کل اس��تاندارد استان تهران، 
مدیرکل این اداره در خصوص مصرف برخی از انواع 
لبنیات نکاتی را متذکر شد و افزود: از مصرف پنیر تازه  
پرهیز شود )پنیر تازه زمانی قابل مصرف است که به 
مدت دوماه در آب نمک و داخل یخچال باقی بماند تا 
عاری از آلودگی های میکروبی شود(. همچنین از تهیه 
بس��تنی های سنتی از شیر پاستوریزه و عدم استفاده 

از هرگونه رنگ مصنوعی در بستنی اجتناب شود. 
وی توصی��ه ک��رد که کش��ک مایع قبل از مصرف 
به مدت 10 تا 20 دقیقه جوش��انده ش��ود و عالئم 
کپک زدگی و بوی نامطبوع نداشته باشد. همچنین 
از مصرف  خامه و کره غیرپاستوریزه خودداری شود 
و کره بس��ته بندی ش��ده پاستوریزه فقط یک هفته 
در یخچ��ال نگهداری ش��ود و برای نگهداری بیش 
از یک هفته از فریزر اس��تفاده ش��ود. براس��اس این 
گ��زارش، در حمل و نقل محصوالت لبنی از کارخانه 
به بازار باید از وس��ایل نقلیه یخچال دار اس��تفاده 
شود. همچنین در فروشگاه نیز باید تا زمان فروش 
در یخچال نگهداری ش��ود. به ویژه در مورد ش��یر و 
دوغ از نوع بس��ته بندی نایلونی که امکان فس��اد در 

آن باالست. 

هدف گذاری صادرات 
۳میلیارددالری صنایع غذایی

 مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از هدف گ��ذاری 
در  غذای��ی  میلی��ارد دالری صنای��ع   ۳ ص��ادرات 

سال جاری خبر داد. 
به گ��زارش مهر، مهدی صادقی نیارکی با اش��اره 
به ص��ادرات 50 میلی��ارد دالری غیرنفتی ایران در 
پایان س��ال 1۳۹۳ گفت: با وج��ود محدودیت های 
بین الملل��ی، کش��ور توانس��ت با توس��عه ص��ادرات 
غیرنفت��ی و س��رمایه گذاری در تولی��د کاالهایی که 

ارزش صادراتی دارند به نتایج مطلوبی دست یابد. 
وی در تش��ریح عملک��رد بخش صنای��ع غذایی، 
دارویی و بهداش��تی کش��ور، اظهارداش��ت: مجموع 
ص��ادرات بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداش��تی 
در س��ال 1۳۹۳، از نظر وزنی بی��ش از 1/6 میلیون 
تن و به ارزش تقریبی 2/۷ میلیارد دالر بوده است. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت ادامه داد: همچنین در س��ال گذش��ته انواع 
محصوالت غذایی به می��زان حدود 1/۴ میلیون تن 
و ب��ه ارزش 2/۳میلیارد دالر صادر ش��ده اس��ت که 
در مقایس��ه با صادرات سال 1۳۹2 از نظر وزنی  16 
درصد و از لحاظ ارزشی 10 درصد رشد داشته است. 
صادقی نیارکی یادآور ش��د: ص��ادرات محصوالت 
داروی��ی در س��ال ۹۳ ح��دود 20۷ میلی��ون دالر 
بوده که نس��بت به س��ال ۹2 از رش��د 12 درصدی 
برخوردار شده است، همچنین سال گذشته صادرات 
محصوالت بهداش��تی، آرایشی، پودر شوینده و سایر 
فرآورده ه��ا حدود 18۷ میلیون دالر بوده اس��ت که 
نس��بت به س��ال قبل آن 5 درصد از لحاظ ارزش��ی 

کاهش داشته است. 
و  داروی��ی  غذای��ی،  صنای��ع  دفت��ر  کل  مدی��ر 
بهداش��تی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در ادامه 
از کااله��ای برتر صادرات��ی بخش صنای��ع غذایی، 
دارویی و بهداش��تی در سال 1۳۹۳ نام برد و گفت: 
فرآورده های لبنی و بس��تنی به ارزش تقریبی 6۴2 
میلی��ون دالر در رتبه اول، ش��یرینی و ش��کالت به 
ارزش 5۴۳ میلی��ون دالر در رتبه دوم و زعفران به 

ارزش 226 میلیون دالر در رتبه سوم قرار دارند. 
به گفت��ه وی، در رتبه های بع��دی به ترتیب رب 
گوج��ه فرنگی به ارزش تقریب��ی 200 میلیون دالر، 
انواع داروی انسانی به ارزش 150 میلیون دالر، پودر 
ش��وینده و مایع ظرفش��ویی به ارزش 100 میلیون 
دالر، آبمی��وه و کنس��انتره ب��ه ارزش تقریب��ی ۹0 
میلیون دالر، خ��وراک دام، طیور و آبزیان به ارزش 
65 میلیون دالر، ماکارونی به ارزش 5۷ میلیون دالر 
و انواع کمپوت و کنسرو غیرگوشتی و کنسرو ماهی 
به ارزش 52 میلیون دالر در صدر کاالهای صادراتی 
بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی قرار دارند. 
صادقی نیارکی اعالم داش��ت: صادرات کاالهای با 
ارزش بیش از یک میلیون دالر به بیش از ۴0 کشور 
در زمینه های غذایی، بهداش��تی و دارویی در س��ال 

1۳۹۳ جمعا حدود 2.5 میلیارد دالر بوده است.

صادرات و واردات عجیب در اقلیم 
کم آب ایران

عجیب است که در اقلیم کم آب ایران، صادرکننده 
آب مجازی از طریق هندوانه و سیب زمینی هستیم 

و از سوی دیگر گندم وارد می کنیم. 
عبدالمجی��د مهدوی دامغانی، معاون پژوهش��کده 
علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت وگو با 
ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: در ایران همواره 
مش��کل تاریخی، نبود اس��تراتژی ملی برای صادرات 
و واردات محص��والت کش��اورزی مبتن��ی بر پایداری 
وجود داش��ته اس��ت. وی افزود: در حال حاضر کشور 
با بحران کم آبی مواجه اس��ت اما در تولید و صادرات 
کش��اورزی هیچ سیاس��ت مدون و مشخصی مبتنی 
بر کاش��ت و به کارگیری ابزار در جهت مصرف بهینه 

آب وجود ندارد. 
این کارش��ناس کش��اورزی با اش��اره به گزارش 
بان��ک مرک��زی مبنی بر اینکه ح��دود 2/5 میلیارد 
مترمکعب آب در کش��ور صرف تولید گوجه فرنگی 
و خی��ار می ش��ود، گفت: کس��ی منک��ر ارزش این 
محصوالت در س��فره خانواده های ایرانی نیس��ت اما 
باید در نظر داش��ت این محصوالت به اندازه  گندم، 
ذرت، برن��ج و ج��و از جایگاه اس��تراتژیک در تامین 
امنیت غذایی برخوردار نیستند. مهدوی دامغانی به 
صادرات 500 هزار تن هندوانه در س��ال گذش��ته اشاره 
و خاطرنشان کرد: سوال این است که ارزآوری هندوانه 
ارزش صادرات این حجم از آب مجازی را دارد؟  با صرف 
هر مترمکعب آب برای تولید پس��ته 10 برابر هندوانه 
سود می بریم. چرا در چنین محصوالتی با نیاز آبی کم 
س��رمایه گذاری الزم صورت نمی گیرد؟  در حال حاضر 

صادرات کشاورزی ما مبتنی بر مازاد تولید است. 
وی افزود: از یک سو صادرکننده رب گوجه فرنگی 
به عنوان محصولی آب بر و از س��وی دیگر واردکننده 

علوفه و نهاده های دامی هستیم. 
دبیر انجمن کش��اورزی بوم ش��ناختی ایران با بیان 
اینک��ه تامی��ن ابزار موثر و کاف��ی برای تدوین الگوی 
کش��ت در اقلیم کم آب ایران ضروری اس��ت، تصریح 
کرد: الگوی کش��ت نمی تواند سفارش��ی و دس��توری 
باشد بلکه باید مشوق ها و ابزارهای الزم برای هدایت 
نظام های تولید کشاورزی در جهت تولید محصوالت 

دارای اولویت به کار گرفته شوند.

صنایع غذایی

بهداش��ت  عض��و کمیس��یون 
و درم��ان مجل��س با انتق��اد از 
ضع��ف نظ��ارت مس��ئوالن ب��ر 
گف��ت:  مواد غذای��ی  س��المت 
با  آبیاری زمین های کش��اورزی 
آب های آلوده و فاضالب تاکنون 
بیماری های بسیاری را به حوزه 
بهداش��ت و درمان کش��ور وارد 
ک��رده که درمان آنها با مش��کل 

انجام می شود. 
س��لیمان عباسی درگفت وگو 
مل��ت، درخص��وص  ب��ا خان��ه 
زمین ه��ای  و  م��زارع  آبی��اری 

استان های  برخی  کشاورزی در 
کش��ور با آب فاض��الب، گفت: 
متاس��فانه در م��زارع اس��تفاده 
از برخ��ی کوده��ای حیوانی یا 
حتی انس��انی تاکنون مشکالت 
و بیماری های بسیاری را ایجاد 

کرده اس��ت. 
در  کاووس  گنب��د  نماین��ده 
مجلس ادامه داد: این مشکل در 
برخی مناطق اطراف پایتخت نیز 
وجود داشت که توسط مسئوالن 
کنترل ش��د، اما در اس��تان های 
دیگ��ر دیده ش��ده که م��زارع با 

آبی��اری  فاض��الب  و  آب آل��وده 
می ش��ود ک��ه نیاز اس��ت هرچه 
سریع تر با پیگیری مسئوالن این 

مشکل حل شود. 
وی ب���ا ت����اکید ب�ر اینکه 
وزارتخ���انه ه�ای  مسئ���والن 
و جه��اد  درم��ان  و  بهداش��ت 
کش��اورزی و همچنین متولیان 
صنای��ع غذای��ی بای��د از ادامه 
این مش��کل جلوگی��ری کنند، 
آبی��اری  ب��ر  نظ��ارت  اف��زود: 
مزارع با آب س��الم به درس��تی 
ص��ورت نمی گی��رد. حت��ی در 

برخی ش��رایط دیده شده افراد 
س��ودجو به دلیل بی توجهی به 
سالمت مردم از اطالع رسانی و 
هش��دار درباره بیماری زا بودن 
آب های آلوده نیز چشم پوش��ی 
که  بهتراس��ت  ام��ا  می کنن��د، 
و  درم��ان  و  بهداش��ت  وزارت 
به ویژه جهاد کشاورزی ازعرضه 
ب��ازار  در  آل��وده  محص��والت 

جلوگی��ری کنن��د. 
عباس��ی با اش��اره ب��ه اینکه 
برخ��ی  در  س��الم  کوده��ای 
کشاورزان  دردسترس  استان ها 

نیس��ت، تصری��ح ک��رد: به طور 
حت��م وزارت جهاد کش��اورزی 
که مس��ئول نظارت بر کش��ت  
اس��ت  غذای��ی  محص��والت  و 
باش��د،  مردم  پاس��خگوی  باید 
زی��را طی چند س��ال گذش��ته 
اص��الح  نظی��ر  موضوعات��ی 
محص��والت از مزرعه تا س��فره 
مردم بس��یار در جامعه شنیده 
می ش��ود، این درحالی است که 
نظارتی  دلیل ضعف سیستم  به 
تمام  اص��الح  پیگیر  نمی ت��وان 

محصوالت کش��اورزی بود. 

آبیاری محصوالت کشاورزی با فاضالب ادامه دارد

وحیدزندی فخر

نهاده ها

لبنیات

تجارت



دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های 
دینی و مذهبی گفت: فرصت تنوع قومیتی کشور را به 
تهدید تبدیل نکنیم. حجت االس��ام علی یونس��ی، در 
همایش شوراهای اسامی شهر و روستاهای شهرستان 
ک��رج اظهار ک��رد: اختاف نظ��ر و عقای��د مختلف در 
بی��ن مس��ئوالن و مردم از ویژگی های ی��ک ملت آزاده 
و دموک��رات اس��ت؛ چراکه این امکان وج��ود ندارد که 
همه در تمام مسائل با هم توافق و تفاهم داشته باشند. 
بدون ش��ک اگر نظارت و انتقاد صاحب نظران درمسائل 
مختلف وجود نداش��ته باش��د، ام��ور از وضعیت تعادل 
خارج می ش��ود. بدون ش��ک در هر جامعه ای که بحث 
آزادی در میان باش��د، تندروی های��ی نیز وجود دارد و 

گریزی از این مسئله نیست. 
دس��تیار ویژه رییس جمه��ور در ادامه صحبت هایش 
به مزای��ای تنوع قومیتی در ایران اش��اره کرد و افزود: 
تن��وع قومیتی برای ایران فرصتی بی بدیل اس��ت؛ چرا 
که زیبایی جمعیت انس��انی به تنوع است. باید از تنوع 
قومیتی درکشور استفاده کنیم و نباید این فرصت را به 
تهدید تبدی��ل کنیم. امروز هیچ خطری باالتر از جنگ 

مذهبی در منطقه وجود ندارد و اسراییل و آمریکا سعی 
دارند برای نگه داش��تن منافع خود بین ش��یعه و سنی 
آتش اف��روزی کنن��د که دود این آتش به چش��م مردم 

بیگناه می رود. 
اق��وام و  دس��تیار وی��ژه رییس جمه��ور در ام��ور 
اقلیت ه��ای دینی و مذهبی اظهار کرد: هیچ قومی بر 
قوم دیگر ارجح نیست و همه با هر زبان و قومیتی در 
نزد خداوند یکس��ان هستند. مسئوالن نباید فراموش 
کنن��د که مردم ب��ا قومیت ه��ا و زبان ه��ای مختلف 
هس��تند که به آنان رأی داده و امانت و مسئولیتی را 
بردوش آنها گذاش��ته اند. مس��ئوالن باید قدر مردم را 
بدانند و فراموش نکنند هر جایگاه و مقامی که دارند 
ب��ه واس��طه رأی و انتخاب مردم به دس��ت آورده اند. 
هرک��س بخواهد بی��ن قومیت ه��ا و اقلیت های دینی 
در ایران تفرقه بیندازد، دانس��ته و ندانسته در جبهه 

دشمن قرار می گیرد. 
دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های 
دین��ی و مذهبی با اش��اره ب��ه نزدیک ب��ودن انتخابات 
مجلس گفت: س��ال انتخابات باید س��ال نشاط سیاسی 

باش��د نه دعوا و خصومت هایی ک��ه گاه به خانواده ها و 
روابط دوستی نیز کش��انده می شود. باید مراقب باشیم 
که رقابت های سیاس��ی به دش��منی تبدیل نشوند؛ چرا 
ک��ه برخی منتظ��ر ماهیگیری از آب گل آلود هس��تند. 
برخی به دلیل اینکه کاری از دستش��ان برنمی آید، در 
رقابت ه��ای انتخاباتی آتش بیار معرکه می ش��وند و نان 
خود را از این طریق به دس��ت می آورن��د. نباید فضا را 
به س��متی پیش ببریم که مردم تص��ور کنند انتخابات 
برای آنها نیست و نباید در این مسئله مشارکت داشته 

باشند. 
دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های 
دین��ی و مذهبی افزود: هر انتخابات��ی در ایران باید به 
مانوری سیاس��ی و صحنه ای برای مشارکت حداکثری 
مردم تبدیل ش��ود و دولت درانتخابات مجلس دخالت 
نکند. زمانی مردم در انتخابات ش��رکت می کنند که به 
این اطمینان برس��ند که فرآیند انتخابات سالم و قابل 
اعتماد اس��ت و دولت به هیچ وجه نبای��د در انتخابات 
مجل��س دخالت کند و مجلس��ی را که برای خود تصور 

می کند، بسازد. 

وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان گفت: در 
وین، دوس��تان این فرص��ت را پیدا کردند 
که در مورد حرف هایی که زده ش��ده و نیز 
درباره برنامه هایی که در کنگره مطرح بوده 
است، سوال کنند و بیشتر در مورد موضوع 
تحریم ه��ا صحب��ت کردن��د. محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در بدو 
ورود ب��ه نیویورک گفت: عاوه بر ش��رکت 
در اج��اس بازنگری معاهده عدم اش��اعه 
س��اح های هس��ته ای، آمده ایم تا از طرف 
آمریکای��ی توضیح بیش��تری درب��اره آثار 
توافق احتمالی بر وضع داخلی تعهدات این 
کشور بش��نویم. ما دولت آمریکا را مسئول 
اج��رای تعه��دات بین الملل��ی می دانیم و 
طبق مقررات بین المللی مش��کات داخلی 
هیچ دولتی، آن دولت را از اجرای تعهدات 
بین المللی خود معاف نمی کند. این مبنایی 
است که ما براساس آن مذاکره می کنیم و 
البته مایلیم که توضیح بشنویم و دوستان 
ما شنیده اند و ش��اید در مذاکراتی هم که 
در ای��ن هفت��ه خواهیم داش��ت، در مورد 
آثار وضع داخلی ای��االت متحده بر اجرای 
تعهدات آن کش��ور اگر توافق حاصل شود، 

بیشتر توضیح بشنویم. 
وزی��ر ام��ور خارج��ه در گفت وگ��و ب��ا 
واحدمرکزی خبر در پاس��خ به این سوال 
که آیا در نشس��ت اخیر وی��ن درباره رفع 
تحریم ها شفاف س��ازی شده است یا خیر، 
گف��ت: م��ا از ابت��دا گفته ایم ک��ه تحریم 

و تواف��ق ب��ا هم س��ازگاری ندارن��د، باید 
طرف های م��ا یکی از ای��ن دو را انتخاب 
کنند. در مذاک��رات لوزان ما به چارچوبی 
رس��یده بودی��م ک��ه ب��ا اج��رای آن، هم 
تحریم ه��ای اقتص��ادی و مالی برداش��ته 
ش��ده و هم قطعنامه های ش��ورای امنیت 
لغو می شوند و یک قطعنامه جایگزین آن 

می شود که توافق را تایید خواهد کرد. 
ظریف ب��ا تاکید ب��ر اینکه ای��ن توافق 
مبنای��ی ب��وده که در ل��وزان ب��ه نتیجه 
رس��یده اس��ت، گفت: البته باید در مورد 
همه زمینه ها، چارچوب هایی که در لوزان 
درباره آنها توافق شده، یا راه حل هایی که 
در موردش��ان تفاهم شده است، به صورت 
مکت��وب درآیند و به س��ندی ک��ه مورد 
موافق��ت قرار بگی��رد، تبدیل ش��وند. در 
اجاس وین، دوس��تان ما ای��ن فرصت را 
پیدا کردند که در مورد حرف هایی که زده 
شده و نیز درباره برنامه هایی که در کنگره 
مطرح بوده اس��ت، س��وال کنند و بیشتر 
در مورد موض��وع تحریم ها صحبت کرده 
و حت��ی در مورد متن��ی که در این زمینه 

مطرح است، گفت وگو شود. 
وزیر امور خارج��ه همچنین هدف اول 
این س��فر را ش��رکت در اجاس بازنگری 
معاهده عدم اش��اعه هس��ته ای دانست که 
براس��اس مقررات آن، هر پنج سال یکبار 
تش��کیل می ش��ود. او به برگزاری اجاس 
قبل در سال ۲۰۱۰ میادی در نیویورک 

اش��اره کرد و اجاس کنونی یعنی س��ال 
۲۰۱۵ را فرصت��ی برای اعضای  ان. پی. تی 
خواند که می��زان پایبندی به ان.پی.تی و 

اقداماتی را که نیاز است، بررسی کنند. 
ظریف به ریاس��ت کش��ورمان بر جنبش 
عدم تعهد اش��اره کرد و گف��ت: جمهوری 
اس��امی ای��ران به عنوان ریی��س جنبش 
عدم تعه��د، از فعال ترین اعض��ای معاهده 
ان. پی. تی است و امسال هم مواضع جنبش 
را که بسیار شبیه به مواضع ملی ماست، در 
افتتاحیه اجاس بازنگری معاهده عدم اشاعه 
در مجمع عمومی مطرح خواهیم کرد. این 
اج��اس چند هفت��ه ای اس��ت و مذاکرات 
در مورد س��ند نهایی ادامه خواهد داش��ت. 
البته همواره ای��ن مذاکرات به دلیل تفاوت 
مواضع کشورهای هسته ای و غیر هسته ای، 
مذاکراتی دش��وار بوده و در بسیاری از مورد 

به نتیجه نرسیده است. 
وزیر امور خارجه کشورمان سه موضوع 
خلع ساح هسته ای، دسترسی به فناوری 
صلح آمیز و عدم اش��اعه هس��ته ای را سه 
ستون معاهده عدم اش��اعه خواند و گفت: 
کش��ورهای عض��و جنبش ع��دم تعهد و 
بیشتر کش��ورهای غیر هسته ای، توازن در 

هر سه مبنای معاهده را خواستارند. 
وی خلع ساح هسته ای را نسبت به دو 
موضوع دیگر از نظر کش��ورهای فاقد این 
ساح مهم تر دانس��ت و گفت: کشورهای 
دارای ساح هسته ای، بیشترین تخلف را 

از موازین ان. پی. تی و معاهده داش��ته اند، 
چ��ون م��اده 6 معاه��ده، خلع س��اح را 
خواس��تار است و تفس��یر و رأی مشورتی 
دیوان بین المللی دادگستری نیز آنها را به 
پیگیری برنامه خلع س��اح موظف کرده 
است، ولی آنها این کار را انجام نداده اند. 

ظریف در بخش دیگری از این مصاحبه 
به موضوع مهم عاری س��ازی خاورمیانه از 
س��اح هس��ته ای اش��اره کرد و گفت: در 
بازنگری سال ۱۹۹۵ میادی، عاری سازی 
خاورمیانه از ساح هسته ای نیز در دستور 
کار ق��رار گرف��ت ول��ی برخ��ی از اعضای 
ان. پی. تی تاکنون از این موضوع جلوگیری 
کرده ان��د. وی همچنی��ن ب��ه دیداره��ای 
جانب��ی خود در حاش��یه اجاس اش��اره 
کرد و گف��ت: با کش��ورهای مختلفی که 
در نشس��ت امسال حضور خواهند داشت، 
دیدار و مذاکره خواهیم داش��ت و وزیران 
خارجه تعداد قابل توجهی از کش��ورهای 

جهان در این اجاس شرکت می کنند. 
وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان ب��ه 
برنامه ری��زی ب��رای دیدار ب��ا دبیرکل و 
اعض��ای دبیرخانه س��ازمان ملل اش��اره 
کرد و گفت: گفت وگو با گروه کشورهای 
۱+۵، بیش��تر در سطح همکاران من و در 
یک��ی دو م��ورد هم با حضور خ��ود بنده 
پیگیری خواهد ش��د تا در مرحله کنونی 
که مرحله ن��گارش اس��ت بتوانیم کار را 

پیش ببریم. 

ظریف به نیویورك رسید 
ظریف: مایلیم در نیویورك درباره اجرای تعهدات آمریکا توضیح بشنویم

سرلشکر جعفری: آل سعود در آستانه فروپاشی
فرمانده کل س��پاه در مراسم ششمین جشنواره علمی 
تحقیقاتی علوم پزش��کی سپاه، -جش��نواره باقرالعلوم- با 
تاکی��د بر اینکه امروز دش��منان ما هم ب��ه قدرت عظیم 
انقاب اس��امی پی برده و تن داده اند گفت: دش��منان ما 
امروز اقتدار انقاب اسامی را باور کرده اند. امروز آل سعود 
خائن، دقیقا پا جای پای اسراییل و صهیونیسم می گذارد. 
با پیش��رفت انقاب اس��امی رفته رفته دس��ت مخالفان 
رو می ش��ود و دیگر کس��ی نمی تواند خود را پش��ت پرده 
نفاق پنهان کند. امروز آل س��عود با بی ش��رمی و وقاحت، 

ملت��ی را که به دنبال نفی نظام س��لطه اس��ت، بمباران و 
قتل عام می کند. سرلش��کر جعفری با بیان اینکه به دلیل 
ماحظاتی که در برخی عرصه ها از گذشته داریم مسئوالن 
ما درخصوص عربستان حرفی نمی زدند، تاکید کرد: حاال 
که این حمات صورت گرفته باید این ماحظات برداشته 
ش��ود، امروز آل سعود در معرض اضمحال و سقوط است. 
فرمانده کل س��پاه تصریح کرد: موج اول انقاب اس��امی 
موجب فروپاشی کمونیسم شد و موج های بعدی ان شاءاهلل 
س��قوط ظلم های دیگر را در پی خواهد داش��ت. سرلشکر 

جعفری با اظهار تاس��ف از اینکه برخی پیشرفت را بدون 
پسوند اس��امی بودن یا با الگوهای غربی می دانند گفت: 

این پیشرفت، پیشرفت ناقصی است. 
او همدلی ملت های منطقه با انقاب اس��امی را اتفاق 
بزرگی دانسته و تصریح کرد: چه کسی تصور می کرد که 
عراقی که روزی تحت سلطه حاکمی جنایتکار بود امروز 
متحد و همدل ایران ش��ود. این بُعد بیرونی انقاب است 
که باید ابعاد داخلی نیز به موازات بُعد بیرونی پیش��رفت 

کند تا تحقق اسامی محقق شود. 

یونسی: هیچ قومی بر قوم دیگر ارجح نیست 

رییس جمهور پاکس��تان ک��ه به ترکیه س��فر کرده در 
جری��ان دیدار ب��ا همتای ترکی��ه ای خود در اس��تانبول 
تاکی��د کرد که دف��اع از عربس��تان و حاکمیت منطقه ای 
آن رک��ن مهم در سیاس��ت خارجه پاکس��تان اس��ت. به 
گزارش خبرگزاری رس��می پاکس��تان، ممنون حس��ین، 
رییس جمهوری پاکستان در دیدار با رجب طیب اردوغان، 
همتای ترکی��ه ای خود در اس��تانبول درخصوص تحکیم 
روابط دوجانبه و تحوالت منطق��ه ای و بین المللی به ویژه 

بحران یمن بحث و تبادل نظر کردند. 
دو ط��رف ضم��ن ابراز نگرانی از اوض��اع یمن بر لزوم 

ایج��اد راهکار ف��وری مس��المت آمیز برای بح��ران این 
کش��ور تاکید کردند. ممنون حس��ین با تاکید بر اینکه 
دف��اع از امنی��ت و حاکمیت منطقه ای عربس��تان رکن 
اساسی و مهم در سیاست خارجه پاکستان است، اعام 
کرد که اس��ام آباد نهایت تاش های خود را برای حل 
ف��وری و مس��المت آمیز بح��ران یمن ب��ه کار می گیرد. 
اخی��را عربس��تان با حمایت آمری��کا ائتافی را با عنوان 
»طوف��ان قاطع« تش��کیل و حماتی را ب��ه یمن انجام 
داد ک��ه طی ای��ن عملیات صدها یمنی بی گناه کش��ته 

و زخمی ش��دند. 

دیدار رییس جمهور ترکیه و پاکستان

 ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد 
که چهار ف�رد مس�لح را در مرزهای 
جوالن اش�غالی و درحالی که مشغول 
بمب گذاری علیه نیروهای اس�راییلی 

بودند را هدف قرار داده است. 
 رجب طیب اردوغان در س�فرش به 
کویت تاکید کرد که برقراری ثبات در 

یمن امری مهم است. 
 مصطف�ی آکینج�ی، نام�زد حزب  
»دموکراس�ی مش�ترك« در دور دوم 
انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری قب�رس 

ترك نشین به پیروزی دست یافت. 

به گزارش خبرگزاری ش�ینهوا، احمد یوسف یکی از مقامات ارشد حماس 
گفت که کارتر رییس جمهوری پیش�ین آمریکا روز پنجش�نبه به نوار غزه 

سفر می کند

تیتر اخبار

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از افزایش 
حق��وق بازنشس��تگان تحت پوش��ش این س��ازمان خبر 
داد و گف��ت: ۳۰۰ میلی��ارد تومان ب��رای افزایش حقوق 

بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
محمدحس��ن زدا در گفت وگو با مه��ر در مورد افزایش 
حقوق بازنشس��تگان اظهار داش��ت: حقوق بازنشس��تگان 
از روز گذش��ته در سراس��ر کش��ور افزایش یاف��ت و کلیه 
مس��تمری بگیران تامین اجتماعی ۱۵ درصد حقوق ش��ان 
اضافه می ش��ود. کس��انی که بع��د از افزایش ۱۵ درصدی 
کمت��ر از ۷۱۲ هزار تومان دریافت کنن��د، ما حقوق آنها 
را به ۷۱۲ هزار تومان می رس��انیم و افزایش دیگری برای 
 آن در نظ��ر می گیری��م. در ح��ال حاض��ر حداقل حقوق 
۷۱۲ ه��زار توم��ان و حداکث��ر ۵ میلیون توم��ان در این 
س��ازمان اس��ت، درحالی که سال گذش��ته حداقل حقوق 

6۰۸ هزار تومان بود. 
مع��اون فنی و درآمد س��ازمان تامین اجتماعی با تاکید 

ب��ر اینکه افرادی که روزهای قب��ل حقوق خود را دریافت 
کرده اند نیز دیروز افزایش حقوق به حساب شان واریز شده 
ماه افزایش  است، تصریح کرد: ما قصد داشتیم در فروردین 
حقوق را اعم��ال کنیم، اما با توجه به اینکه دولت در اول 
اردیبهش��ت ماه مصوبه افزایش حقوق را به ما اعام کرد، 
به همین دلیل حقوق بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران 
س��ازمان تامین اجتماعی از روز یکشنبه در سراسر کشور 

افزایش یافت. 
زدا درخص��وص اعتب��ار مرب��وط ب��ه افزای��ش حق��وق 
بازنشس��تگان بی��ان ک��رد: ب��رای افزایش حق��وق ۳۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده ش��ده اس��ت. معاون 
فن��ی و درآمد س��ازمان تامین اجتماع��ی در مورد تعداد 
بازنشس��تگان حداقل بگیر توضیح داد: براس��اس آمارهای 
سال گذشته 6۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر بودند، اما 
امس��ال هنوز تعداد آنها مشخص نشده که پس از بررسی 

اطاعات بازنشستگان اعام خواهیم کرد. 

تشریح افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 

 احم�د نجاتی�ان، قائم مقام س�ازمان 
نظ�ام پرس�تاری کش�ور با عن�وان این 
مطلب که این رس�م بوده در دولت های 
ب�ا  س�ال  ه�ر  پرس�تاران  ک�ه  قبل�ی 
رییس جمه�ور دی�دار داش�ته باش�ند، 
گف�ت: هنوز دی�داری با آق�ای روحانی 

نداش�ته ایم. 
 صدها نف�ر از مردم نپ�ال پایتخت این 
کشور را پس از وقوع زمین لرزه مهیبی که 
تاکنون بیش از 3700 قربانی داشته، ترك 

کردند. 
الهام زایجانی، دبیر جشنواره مد و لباس دانشجویی دیبا گفت: هدف از برگزاری 

این جشنواره ارائه الگویی مناسب به دانشجویان است

تیتر اخبار

فرزند  »فریدون حافظی« نسبت به دو طبقه شدن قبر 
پدرش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( اعتراض کرد. 
نازیا حافظی در گفت وگو با ایسنا، گفت: چهارشنبه هفته 
پیش از خانه موس��یقی با مادرم تم��اس گرفتند و گفتند 
که قطعه هنرمندان پر ش��ده اس��ت و باید قبرها دو طبقه 
ش��وند. افرادی مانند پدر من، انگشت شمار هستند. نباید 
ب��ا هنرمن��دان قدیمی این گون��ه برخورد ش��ود و به آنها 
بی حرمت��ی کنند. حتی وقتی پ��در من در قید حیات بود 
 با ایش��ان درست برخورد نش��د. او در زمان حیات، ماهی 

۱۸۰ ه��زار توم��ان حقوق می گرف��ت. به نظر ش��ما این 
بی حرمتی نیست؟  اگر قرار است که قبرها دوطبقه شوند، 
آیا درس��ت اس��ت که اول به سراغ اس��تادان این مملکت 
برون��د؟  مگر وقتی اینه��ا در قید حیات بودند کاری برای 

آنها کردند که حاال این اقدام را انجام می دهند؟ 
فری��دون حافظی نوازنده تار و س��ه تار ب��ود و در زمان 
حیات��ش قطعات زیادی س��اخت. او تا واپس��ین روزهای 
زندگی اش به تربیت شاگردانش مشغول بود. این هنرمند 

خردادماه سال ۹۲ در سن ۸۷سالگی از دنیا رفت. 

اعتراض به 2  طبقه شدن قبر در قطعه هنرمندان

 شهال ش�رکت، مدیر مس�ئول ماهنامه  

»زنان امروز« ضمن تایید خبر توقیف این 
مجل�ه، توضیح داد: در پ�ی ترویج ازدواج 
س�فید نبودیم، توجیه نکردی�م بلکه نقد 

هم کردیم. 
 دو فیلم  »متل قو« و  »من دیه گو مارادونا 
هستم« از روز چهارشنبه 9 اردیبهشت ماه 

مدیر موزه گونتر گراس از انتشار یادداشت های منتشر نشده این نویسنده خبر داداکران خود را آغاز می کند. 

تیتر اخبار

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اعام کرد که در 
مورد وضعیت این تیم صحبت نکرده و قصد ندارد سکوتش 
در مورد این تیم را بش��کند. علی پروین که روز دوشنبه در 
مراسم تش��ییع پیکر حجت اهلل خطیب حضور یافته بود، در 
 گفت وگو با مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خطیب حدود

 ۲6-۲۵ س��ال ب��ه ورزش مملکت خدمت ک��رد اما ما قدر 
مدی��ران خود را نمی دانیم و تنها روزی که آنها می میرند، در 
مراس��م تشییع آنها صحبت می کنیم. خطیب یکی دو سال 
هم به عنوان مدیرعامل به پرسپولیس خدمت کرد و عملکرد 

خوبی در این باشگاه داشت. 

س��رمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه 
خطیب مدت ها بیمار بود و مدیران و چهره های ورزش��ی 
کمتر به او س��ر زدند، تاکید کرد و گفت: متأس��فانه وقتی 
فردی فوت می کند، تنها در مراس��م آن شرکت می کنیم. 
این عادت  وجود دارد که مس��ئوالن ورزش به افراد وقتی 
گوشه نشین می ش��وند، توجهی ندارند و نمی روند بپرسند 
ک��ه حالش چطور اس��ت. پروی��ن در پای��ان از اظهارنظر 
درخصوص وضعیت تیم پرسپولیس امتناع ورزید و گفت: 
دو م��اه اس��ت در مورد پرس��پولیس صحب��ت نمی کنم و 

نمی خواهم حرفی در مورد آن بزنم. 

پروین: صحبتی در مورد پرسپولیس نمی کنم

 محمدرضا خانزاده، مدافع تیم فوتبال 

پرس�پولیس به خاطر فحاش�ی به یک 
ه�وادار بعد از بازی ای�ن تیم با لخویای 
قطر در لیگ قهرمانان آس�یا، از س�وی 

این باشگاه تا اطالع ثانوی محروم شد. 
 گودرزی وزیر ورزش و جوانان گفت: تمایل 
داشتم حسین رضازاده در انتخابات ریاست 
فدراسیون وزنه برداری حضور پیدا می کرد اما 

موانع قانونی مانع از حضور وی شد. 
دروازه ب�ان تی�م ملی ای�ران در پرتغال ب�ا مصدومیت ش�دیدی مواجه و به 

بیمارستان منتقل شد

تیتر اخبار
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درست تبلیغ کنید! 
تبلیغات قانونمند است

انس��ان مدرن امروزی در زندگی ماش��ینی خود 
ملزومات��ی خاص دارد كه یكی از این ملزومات نیاز 
به اطالع رس��انی و ارتباط با دیگران اس��ت. دنیای 
پررنگ و لعاب امروز پدیده ای به نام تبلیغات را در 
خود جای داده كه تاثیر بس��زایی در زندگی مردم 

جوامع مختلف دارد. 
اختصاص دقایق زیادی از برنامه های صدا و سیما، 
تخصیص صفحات بس��یاری در مطبوع��ات و تعدد 
بیلبوردها در خیابان های ش��هرها چه در ایران و چه 
در سایر كشورها نشان از اثر غیر قابل انكار در زندگی 
انس��ان های این عصر اس��ت، تبلیغی كه گزینه های 
زیادی را حت��ی برای كوچك تری��ن كاالی مصرفی 
پیش روی مردم قرار می دهد و اگر چه تنوع زیادی 
در ای��ن محصوالت وجود دارد ولی انتخاب ش��ان با 
تردید همراه است. اگر چه در زندگی سنتی شعارمان 
این بود كه مش��ك آن اس��ت كه خود ببوید نه آنكه 
عطار بگوید ام��ا گویا مدرنیته اص��رار دارد كه بوی 
مش��ك اصالتی ندارد مگر آنكه عطار بالغت گفتار و 
 هوشمندی جذب مخاطب را در معرفی مشك خود 

داشته باشد. 
غی��ر  از بحث معرفی و تبلی��غ كاال كه این روزها 
ب��ا زرق و برق فراوان انجام می ش��ود و انصافا منبع 
درآمد بس��یار خوبی برای صدا و سیما و مطبوعات 
ماس��ت، نباید فراموش كنیم كه دنیای امروز برای 
هر كاری نیازمند تبلیغ است مگر نه آنكه حتی در 
عرصه سیاست نیز كسانی برگ برنده را از آن خود 
می كنند كه ورای لیاقت و تخصص هوش��مندانه از 
اب��زار قوی تبلیغات هم بهره می برند. تبلیغ در لغت 
به معنای رس��اندن خبر یا پیام به دیگران اس��ت. 
ب��رای این امر بای��د از زبانی بلیغ به��ره برد، زبانی 
فصی��ح، خوب، رس��ا و البته جذاب. ام��ر تبلیغ نیز 
مانند بس��یاری از امور دیگر فی نفس��ه خوب یا بد 
نیس��ت بلكه وابس��ته و در گروی استفاده ای است 

كه از آن می شود.

  تبلیغات چگونه قانونمند می شود؟ 
بح��ث تبلیغ��ات و نیاز انس��ان امروز ب��ه وجود 
تبلیغ��ات یك طرف قضیه و چگونگی ارائه تبلیغات 
و نیز قانونمندی آن، بحث مهم دیگری است. چاپ 
آگه��ی یكی از مهم ترین راه ه��ای درآمدزایی برای 
نش��ریات اس��ت اما از آنجایی كه ه��ر راه درآمدی 
در چارچ��وب خ��اص  و خط��وط قرمز مش��خصی 
حرك��ت می كن��د تبلیغات رس��انه های مكتوب نیز 
در ماده نوزده��م قوانین تبلیغات ب��ا عنوان قانون 
تبلیغات مطبوعات مش��خص ش��ده است اما خیلی 
از این رس��انه های مكتوب برای خوش رنگ و لعاب 

كردن صفحات آگهی و برای رونق بخشیدن به آن 
بسیاری از قوانین را نادیده می گیرند.  در این مقال 
سوال های زیادی در ذهن نقش می بندد كه چگونه 
طرح های آگهی تایید می ش��ود؟ آیا تمام تبلیغات 
در رس��انه ها طبق قانون مشخصی منتشر می شود؟ 

و هزاران سوال دیگر. 
قوانین مش��خص شده در روز سه شنبه، دوازدهم 
اسفندماه ۱۳۶۵ به تصویب مجلس و نیز سیزدهم 
اردیبهشت  ماه سال ۱۳۶۶ به تایید شورای نگهبانی 
رس��ید. به منظور صدور پروانه، تاسیس كانون ها و 
موسس��ات تبلیغات��ی و رس��یدگی ب��ه ش��كایات 
مرب��وط به آنها یا لغو و بركن��اری یا تعلیق مدیران 
مس��ئول و تعطیل موقت ی��ا دائم كانون های آگهی 
و تبلیغات��ی، كمیته ای به نام كمیته س��ازمان های 
تبلیغات در وزارت ارش��اد به ریاست معاون مربوط 
و مرك��ب از مدی��ر كل ی��ا نماین��ده او و ی��ك نفر 
دیگر به انتخاب وزیر ارش��اد و نماینده تام االختیار 
اتحادیه س��ازمان های تبلیغات و در اس��تان ها این 
كمیت��ه متش��كل از معاون اس��تاندار ی��ا نماینده 
 او، مدیر كل ارش��اد و كارش��ناس مربوط تش��كیل 

می شود.«

  نقض پی در پی قوانین 
در بن��د »ث« م��اده ۱۲ قان��ون تبلیغ��ات آمده 
اس��ت: »آگهی های تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا 
تصاویری باشد كه برای اخالق و معتقدات مذهبی 
و عفت عمومی توهین آمیز باشد.« این بند از قانون 
به صورت مكرر از طرف نشریات و آگهی های خیابانی 
به صورت عینی نقض می ش��ود. اكثر انس��تیتوهای 
زیبایی برای تبلیغ كار خود كه اكثرا بدون ش��ماره 
مج��وز از نظ��ام پزش��كی هس��تند از عكس ه��ای 
 هنرپیشه های خارجی استفاده می كنند و این خالف 

قانون است. 
در خصوص نش��ریاتی كه تا دو یا س��ه بار به آنها 
تذكر داده می ش��ود  اگ��ر باز تكرار ش��د، برخورد 
جدی ت��ری ص��ورت خواهد گرفت یعن��ی تعطیلی 
موقت به مدت س��ه ماه و شدیدتر از آن لغو پروانه 
فعالیت كه طبق قانون )ماده ۱۰( از وظایف كمیته 

نظارت به حساب می آید.
 م��اده ۱۰ می گوی��د: »ص��دور اخط��ار كتبی یا 
تعطیلی تا س��ه ماه یا لغ��و پروانه كانون های آگهی 

و تبلیغاتی بر حسب درجه تخلف.« 
رس��انه همه گیر دیگر بعد از رس��انه های مكتوب 
كه از آن به عنوان رس��انه ملی یاد می ش��ود صدا و 
سیماس��ت كه بیش از ه��ر برنامه فرهنگی- هنری 
و حت��ی ورزش��ی، برنامه تبلیغاتی با ن��ام پیام های 

بازرگانی دارد.

تبلیغات خالق

آگهی: خمیر دندان Aquafresh- شعار: رسیدن به جایی که دیگران نیستند!
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ایستگاه تبلیغات

كیوس��ك بورد ، رس��انه جدی��دی اس��ت 
ك��ه هن��وز در ای��ران به خوب��ی نتوانس��ته 
جایگاه مناس��بی را برای خود كس��ب كند. 
كمپین ه��ای تبلیغات��ی از این نوع رس��انه 
اس��تفاده زیادی نمی كنن��د و در بین اهالی 
تبلیغات اس��تفاده از این رسانه برای معرفی 
و فروش محصوالت خود با اختالف نظرهای 
زیادی همراه است. بعضی از كارشناس های 
تبلیغات، اس��تفاده از این نوع رسانه را برای 
جنس ه��ای ارزان قیم��ت و مصرف��ی روزانه 
مناس��ب می بینند ام��ا كارشناس��ان دیگر، 
استفاده از این نوع رسانه را مختص كاالهای 
لوكس می دانند. در این میان بیش��تر اهالی 
تبلیغات بر این باور هس��تند كه خالقیت در 
ای��ن نوع تبلیغ ح��رف اول را می زند و جای 
خال��ی این نوع رس��انه در بین رس��انه های 

جدید احساس می شود. 
در ایران مش��تریان وقتی  از فروش��گاه های 
بزرگ خارج می ش��وند با كیوس��ك بورد هایی 
مواجه می شوند كه كاال های مصرفی و روزانه 
روی آنه��ا ق��رار دارد. ن��وع دیگر این رس��انه 
هم��ان تابلوهای تبلیغاتی اس��ت ك��ه باالی 
كیوسك های روزنامه فروشی و گل فروشی قرار 
می گیرد و در ایران كاربرد بیشتری دارد. این 
نوع رس��انه معموال در مكان های شلوغ مورد 
استفاده قرار می گیرد كه تردد مشتریان زیاد 
است. به عنوان مثال، شركت كوكاكوال از این 
نوع تبلیغ بس��یار اس��تفاده می كند. بعضی از 
كارشناس��ان بر این باور هستند كه كاال هایی 
مانند محصوالت كوكاكوال چون مصرف روزانه 
دارن��د و همه ن��وع افرادی از این نوش��یدنی 
استفاده می كنند در تبلیغات كیوسك بوردی 
موف��ق هس��تند و ب��رای تبلی��غ این چنی��ن 
محصوالتی می شود از كیوسك بورد ها استفاده 
ك��رد. قیمت پایین این نوع رس��انه از عوامل 
دیگری است كه ممكن است اهالی كسب وكار 
را به استفاده از این نوع رسانه ترغیب كند اما 
مانعی كه ممكن اس��ت در استفاده از این نوع 
رس��انه به چشم  آید، ش��هرداری است كه اگر 
بخواهد یكپارچه س��ازی كند و اجازه طراحی 
خالقان��ه ای را به این رس��انه نده��د، در این 
صورت به عقیده كارشناس��ان این نوع رسانه 
به دكه های روزنامه فروشی خالصه می شود و 
ممكن است صاحب هر محصول و خدماتی از 

این نوع رسانه استفاده نكند. 

کیوسک بورد، رسانه ای با پتانسیل باال
هوم��ن یگان��ی، كارش��ناس تبلیغات در 
گفت و گ��و ب��ا »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
كیوسك بورد ها در مقایسه با لمپوست بنر ها 
قیمت مناسبی دارند اما به علت اینكه روی 
كیوس��ك بوردها كار نشده اس��ت اثربخشی 
كمت��ری دارد و كارهای��ی در بیلبورده��ای 
تبلیغاتی انجام شده و تغییرات و ابتكارهایی 
ك��ه ص��ورت می پذیرد اگر ای��ن خالقیت ها 
در كیوس��ك بوردها ه��م ص��ورت پذیرد با 

اثربخشی خوبی همراه می شود. 
یگانی با اش��اره به اینكه »در كش��ور های 
تبلیغات  برای  كیوس��ك بورد ها  توسعه یافته 
می افزاید:  می گی��رد«  ق��رار  مورداس��تفاده 
در ح��ال حاض��ر كیوس��ك بورد ها در ایران 
ب��ا اس��تقبال خوبی مواجه نش��ده و در بین 
اهالی تبلیغات مورداس��تفاده قرار نمی گیرد 
و ش��ركت های تبلیغاتی در ای��ن حوزه كار 
نمی كنن��د اما اگر كار های خ��الق روی آن 

انج��ام  ش��ود، به عنوان یك رس��انه خوب و 
جدی��د در ای��ران از آن می ش��ود اس��تفاده 
ك��رد. برای فراگی��ری این ن��وع تبلیغ باید 
كاره��ای خالقانه انج��ام داد و اگ��ر امكان 
تركیب كیوس��ك بورد ها با سمپلینگ باشد 
و محص��ول و مس��ائل بازاریابی ف��روش با 
كیوس��ك بوردها درگیر شود جایگاه بهتری 

می تواند در تبلیغات داشته باشد. 

کوکاکوال استاد کیوسک بورد
این كارشناس تبلیغات درباره »نمونه های 
خارج��ی ك��ه از این نوع تبلیغات اس��تفاده 

كردن��د« خاطرنش��ان می كن��د: نمون��ه 
ش��ركت  در  كیوس��ك بورد ها  خارج��ی 
كوكا كوال بس��یار به چش��م می آید كه با 
فضایی خالق و جذاب همراه اس��ت و در 
مواجهه با خیلی از این كیوس��ك بوردها 
م��ردم روی صندل��ی می نش��ینند و از 
تراكت ها، پوستر و فضای كیوسك بورد ها 
اس��تفاده می كنند. كمپانی ه��ای تویوتا، 
كیا، نوش��یدنی های غیر گازدار، آبمیوه ها 
و... در كش��ور های دیگ��ر از ای��ن ن��وع 
تبلیغات استفاده كردند و كیوسك بورد ها 
مرب��وط ب��ه مجموع��ه ای از محصوالت 

نیس��ت و محصوالت و برند های متفاوتی از 
این نوع رسانه استفاده می كنند. 

یگانی تاكی��د می كند: عام��ل مهمی كه 
باع��ث می ش��ود س��طح تبلیغات��ی كه در 
كیوسك بورد ها استفاده می شود، پایین نیاید 
و كالس كاری ای��ن ن��وع تبلیغات همچنان 
ب��اال بماند، خالقیت اس��ت. اگ��ر برندهای 
داخل��ی از این نوع تبلیغات اس��تفاده كنند 
و معرفی اولیه محصول خود را با اس��تفاده 
از كیوس��ك ها انجام  دهند این نوع تبلیغ در 
تبلیغات پارتیزانی دس��ته بندی می ش��ود و 
پتانسیل این را دارد كه یك رسانه جدید در 

ایران شود و در رسانه های جدید جای خالی 
این چنین رسانه ها احساس می شود. 

کیوسک بورد، فضایی برای خالقان
این كارش��ناس در ادام��ه می گوید: چون 
ای��ن نوع تبلیغات در گروه تبلیغات پارتیزانی 
و چریك��ی ق��رار می گیرد، بس��یار جای كار 
دارد و اس��تفاده كردن از این رس��انه بس��یار 
قابل دسترس بوده اما ممكن است شهرداری 
موان��ع بزرگ��ی را در این نوع رس��انه ایجاد 
كند و بخواهد در این زمینه یكپارچه س��ازی 
كند. این نوع تبلیغ��ات به تبلیغات دكه های 
روزنامه فروشی خالصه می شود اما اگر فضای 

ب��از و خوبی را در اختیار خالقان قرار دهند و 
با توجه به محصول اجازه طراحی س��ازه های 
خالقان��ه را دهند بس��یار جذاب می ش��ود و 
می تواند در ایران جایگاه خوبی را كسب كند. 
تورج تاج، كارشناس تبلیغات در گفت و گو با 
»فرصت امروز« بیان می كند: اس��تفاده از این 
نوع تبلیغات در بانك ، روزنامه، فروش��گاه  و. . . 
نفر هزینه محاسبه می شود یعنی اگر قرار است 
۱۰۰ توم��ان هزینه كنم چند نفر تبلیغات من 
را می بینند و به ازای هزینه ای كه برای یك نفر 
می كنم آن یك نفر باید من را ببیند. من وقتی 
یك روزنامه را می خوانم فقط یك بار روزنامه را 

می بین��م و آن را می خوانم اما در بیلبوردهای 
ش��هری یك بار وقتی شخص س��ركار می رود 
بیلبورد را می بیند و یك بار هم وقتی از سركار 
برمی گردد. كیوسك بورد ها چون در محیط های 

شهری هستند بیشتر دیده می شوند. 
تاج ادامه می دهد: از مزیت های خوبی كه 
كیوس��ك بورد ها دارند این است كه در بازار 
ه��دف قرار دارند به عن��وان نمونه در جلوی 
دانش��گاه ها، بیمارستان ها و در مركز شهرها 
بیش��تر این كیوس��ك بوردها را می توان دید 
و وقتی قرار اس��ت یك محصول مهندس��ی 
را ب��ه فروش رس��انیم و جامعه هدف ما هم 
بیمارس��تان ها اس��ت جلوی بیمارستان ها 
این كیوسك بورد ها استفاده می شود چون 
تمركز مشتری زیاد اس��ت و بیشتر دیده 
می ش��ود. در هر مكانی كه تمركز مشتری 
زیاد باشد این رسانه بیشتر دیده می شود 

و با بازدهی خوبی همراه خواهد بود. 

کیوسک بورد
 القا کننده یک رسانه ضعیف

او درباره ویژگی های منفی این رس��انه 
می گوی��د: این رس��انه القا كننده رس��انه 
ضعیف اس��ت به عنوان نمونه یك كمپانی 
خیل��ی لوكس مانند بنز هیچ وقت از رس��انه  
كیوسك بورد اس��تفاده نمی كند اما شركتی 
مانند كوكاكوال كه نوشیدنی لوكسی نیست 
و از رییس جمه��ور آمریكا ت��ا طبقات پایین 
اجتماع از این نوش��یدنی استفاده می كنند 
این گونه نیس��ت. برند های��ی مانند رولكس 
اس��تفاده  كیوس��ك بورد ها  از  هیچ وق��ت 

نمی كنند. 
این كارشناس تبلیغات می افزاید: بعضی از 
اجن��اس در نقطه خرید هس��تند یعنی وقتی 
مشتری برای خرید وارد یك فروشگاه می شود، 
پس از اتمام خرید هنگام خروج از فروش��گاه 

با كیوسك بوردها مواجه می شود كه به عنوان 
نمونه آدامس هایی را روی این كیوس��ك بورد 
گذاشته اند كه مش��تری با مواجه شدن با این 
نوع محصوالت اقدام به خرید می كند و شاید 
نیازی هم به این اجناس نداش��ته باش��د. این 
نوع محصوالت به خوبی در این مكان ها تبلیغ 
می ش��وند چون اجن��اس ارزان و قابل خریدی 
هس��تند و مص��رف روزان��ه دارن��د و این نوع 
جنس ها بهترین محصول برای این نوع تبلیغ 
هس��تند. برای تجارت های محلی، رسانه های 
شهری از قبیل كیوسك بور دها، بیلبورد  ها و... 

خیلی بهتر و بیشتر جوابگو هستند. 

چشم و همچشمی در ایران
تاج خاطر نش��ان می كند: متاسفانه دانش 
كمی نسبت به بازاریابی و تبلیغات در ایران 
وجود دارد و زمانی ممكن است یك شركت 
ب��رای افزایش ف��روش خود قص��د تبلیغات 
داش��ته باشد اما مشكل خود تبلیغات نباشد 

و در نوع بازاریابی باشد. 
قیم��ت  اگ��ر  می كن��د:  پیش بین��ی  او 
كیوس��ك بوردها در ایران پایین و دسترسی 
عمومی به آن زیاد باش��د جزو رس��انه های 
و  چش��م  ای��ران  در  می ش��ود.  كم ب��ازده 
هم چش��می زیادی وجود دارد. مدتی پیش 
هم��راه اول آماری را منتش��ر كرد كه تعداد 
گوش��ی های تلفن هم��راه آیف��ون در ایران 
حدود 9 میلیون اس��ت و ب��ا توجه به اینكه 
ما در ایران س��طح درآمد زی��ادی نداریم و 
این نوع گوش��ی ها از قیمت باالیی برخوردار 
اس��ت. این موضوع نشان می دهد كه تمایل 
ما در ایران به اس��تفاده از كاالهای لوكس و 
باقیمت باالست و با توجه به این گونه مسائل 
اس��تفاده از تبلیغات كیوس��ك بورد كه برای 
كاال های لوك��س به كار نم��ی رود در ایران 

نمی تواند جایگاه خوبی داشته باشد. 

در حال حاضر کیوسک بورد ها در ایران 
با استقبال خوبی مواجه نشده و در بین 

اهالی تبلیغات مورداستفاده قرار نمی گیرد 
و شرکت های تبلیغاتی در این حوزه کار 

نمی کنند اما اگر کار های خالق روی آن انجام 
 شود، به عنوان یک رسانه خوب و جدید در 

ایران از آن می شود استفاده کرد

تشبیه زغال به دونده سریع

كینگس��فورد برن��د زغال كبابی اس��ت كه عالوه بر 
زغال محصوالت جانب��ی مرتبط را نیز تولید و عرضه 
می كند. این برند متعلق به ش��ركت كلوروكس است. 
برن��د كینگس��فورد در اوای��ل دهه ۱9۲۰ تاس��یس 
ش��د. زغال س��نگ این برند از ضایعات چوب شركت 
فورد موتور به دست می آید. زغال كینگسفورد از برگ 
س��وخته درختان س��وزنی مانند كاج و صنوبر ساخته 
می ش��ود سپس آن را با مواد دیگر تركیب می كنند تا 

بریكت زغال را بسازند. 
 به گزارش ماركتینگ نیوز، كینگس��فورد در آگهی 
تبلیغاتی اخیر خود با توجه به ویژگی های محصولش، 
س��رعت مشتعل ش��دن زغال را به یك دونده سریع، 

خودروی پرسرعت و چیتا تشبیه كرده است. 

امیر کاکایی

بررسی های »فرصت امروز« از کیوسک بورد های تبلیغاتی

رسانهایبرایارزانفروشها
محمد نفر
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 اهمیت مرکز پشتیبانی سایت 
در تجارت الکترونیک

ش��اید باورکردنی نباش��د اما در تجارت الکترونیک، 
اهمیت طراحی و نحوه عملکرد مرکز پشتیبانی بیش 
از طراحی خود س��ایت مورد اس��تقبال مشتریان قرار 
می گیرد . اگر اف��رادی با تخصص های خاص و قوی در 
مرکز پش��تیبانی سایت حضور نداش��ته باشند تمامی 
تالش های تجارت الکترونیک با شکست مواجه خواهد 
شد . سرازیر شدن سفارش به وب سایت می تواند به بروز 
مشکالتی برای ش��رکت ها منجر شود که نتوانسته اند 
س��اختارهای زیربنایی مورد نیاز را برای پش��تیبانی از 

سایت مذکور ایجاد کنند . 
تجارت الکترونیک سبب کاهش بسیاری از هزینه های 
بازرگانی می شود، ولی برای پردازش سفارش ها، حفظ 
موج��ودی، تکمی��ل س��فارش ها و مدیری��ت خدمات 
مش��تریان نیازمند یک س��اختار زیربنایی اساسی در 
کانال ه��ای توزیع اس��ت . بس��یاری از کارآفرینانی که 
درصدد راه اندازی کسب و کارهای مجازی هستند نیاز به 
رویکرد اینترنتی را در ارائه ساختارهای زیربنایی برای 

خدمت رسانی به مشتریان خود احساس کرده اند.
کارآفرینان اینترنتی اغلب درمی یابند که بزرگ ترین 
چالشی که شرکت با آن مواجه است، جذب مشتریان 
به اینترنت نیس��ت، بلکه ایجاد یک استراتژی کارآمد 
در زمینه پردازش سفارش هاس��ت . پردازش سفارش ها 
مستلزم تمام فرآیندهای مورد نیاز برای دریافت کاالها 
از انبار و رس��اندن آن به دست مش��تری بوده و شامل 
پردازش س��فارش ها، انبارداری، انتخاب و بسته بندی، 

حمل و صدور صورتحساب است . 
در یکی از مطالعات انجام شده درباره رابطه بین فرآیند 
پردازش سفارش های شرکت های اینترنتی و موفقیت یا 
شکست نهایی آنها، محققانی به نام سرجویی نتسین، 
تیلور رندال و نلز رادی متوجه یک رابطه مهم ش��دند . 
آنها این گونه نتیجه گرفتند: »اگر یک شرکت اینترنتی 
ن��وع زنجیره تامین خود را به ص��ورت منطقی انتخاب 
ک��رده و این فرآیند با اس��تراتژی، محصوالت و محیط 
فعالیت آن همخوانی داش��ته باشد ضریب موفقیت آن 
بس��یار باال خواهد بود.« شلوغ ترین روز خرید اینترنتی 
س��ال، معروف به دوش��نبه اینترنتی، دوشنبه پس از 

روز ش��کرگزاری است که کارگران و کارمندان سر کار 
خود بازگشته و به صورت اینترنتی به خرید کریسمس 
مبادرت می کنن��د. بعضی از کارآفرین��ان به مدیریت 
پردازش سفارش ها با استفاده از پرسنل داخل شرکت 
مبادرت می کنند در حالی که شرکت ها اقتصادی ترین 
گزینه را در استفاده از شرکت های تخصصی می دانند. 
پردازش مجازی سفارش ها یا حمل مستقیم، با بسیاری 

از خرده فروشان الکترونیکی تناسب دارد.
اگرچه خرده فروش��ان اینترنت��ی از بخش اعظمی از 
س��رمایه گذاری های الزم در موجودی اجتناب کرده و 
از مش��کالت مربوط به آن می گریزند ولی کنترل خود 
بر زمان تحویل و کیفیت خدمات را از دست می دهند . 
ع��الوه بر ای��ن، یافتن یک مرک��ز پردازش و ارس��ال 
س��فارش ها که مایل به مدیریت حجم نسبت کمی از 
سفارش ها با قیمتی منطقی باشد می تواند برای بعضی 

از شرکت های کوچک مشکل باشد.
اگر چه نرخ رش��د و حجم کلی فروش خرده فروشی 
اینترنتی به رقم قابل توجهی رس��یده و در مقایس��ه با 
سفارش های انجام شده در بخش خرید بسیار کوچک 
به نظر می رس��د که در آن، موسسات بازرگانی به جای 

معامله با مشتریان خرد با یکدیگر معامله می کنند.
مجله معروف »بازاریاب الکترونیکی« تخمین می زند 
که فروش جهانی تجارت الکترونیکی بین ش��رکت ها 
اکنون ب��ه بیش از 5 تریلیون دالر در س��ال رس��یده 
اس��ت . این حجم فروش تقریبا 17 برابر میزان تجارت 
الکترونیکی بین موسس��ات بازرگانی و مش��تریان در 
بخش خرده فروش��ی اس��ت. کارآفرینانی که از طریق 
اینترنت به دنبال فروش کاال به سایر موسسات بازرگانی 
هستند فرصت های بسیار زیادی را در صنایع گوناگون 

پیدا می کنند.
علت رشد تجارت الکترونیکی در عصر حاضر به دلیل 
پتانس��یل افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش 
سود است. مردم شیوه خرید خود را با مرور زمان تغییر 
می دهن��د . توانایی های اینترنت در افزایش س��رعت و 
کارآیی واحد خرید نشان دهنده یک تغییر قابل توجه 
و بنیادی نسبت به گذشته است . کارشناسان تخمین 
می زنند که انتقال فرآیند خرید به اینترنت می تواند به 
کاه��ش کل هزینه های تدارکات به میزان 10 درصد و 
هزینه های معامالت به بیش از 90 درصد منجر ش��ده 
و هر س��اله میلیارده��ا دالر در هزینه های ش��رکت ها 
صرفه جویی کند . افرادی که از سیستم خرید اینترنتی 
این شرکت استفاده کرده اند گزارش داده اند که هزینه 
مذک��ور ب��ه 10 دالر کاهش یافته اس��ت . تجارت بین 
ش��رکت ها به واسطه ارتباط طبیعی موجود در تجارت 

الکترونیکی بین شرکت ها در حال رشد است . 
یک��ی از بزرگ تری��ن چالش ه��ای خرده فروش��ان 
اینترنتی تامین و تحویل کاالهای مش��تریان با سرعت 
کافی اس��ت . شرکت های اینترنتی به صورت فزاینده ای 
درحال یکپارچه سازی سیستم های فروش فعلی خود 
ب��وده و حتی دفتر پش��تیبانی خرید و سیس��تم های 
پردازش سفارش ها را به عرضه کنندگان متصل کرده اند. 
نتیجه این امر یک روش سریع تر و کارآمدتر در پردازش 
سفارش های مشتریان است . شرکت های موفق اینترنتی 
در زمینه تجارت بین شرکتی عمدتا آنهایی هستند که 
به صورت یکپارچه و یکنواخت و براس��اس یک شبکه 
اینترنتی، دفاتر مش��تریان خود را به دفاتر پشتیبانی، 

عرضه کنندگان و مشتریان متصل کرده اند.

قانون شکست را بپذیریم

ی��ک ضرب المث��ل می گوید حت��ی میمون ها هم 
گاهی از درخت می افتند. در این گفته، مفهوم بسیار 
مهمی نهفته است. می دانیم که تقریبا هیچ حیوانی 
مثل میمون ها اس��تاد زندگی روی درختان نیستند. 
مهارت ه��ای ویژه آنها در زندگی روی درخت،حافظ 
بقا و ماندگاری آنهاست. اما همین میمون های ماهر 
هم ممکن اس��ت گاهی از روی درخت بیفتند. این 
احتمال همیش��ه وج��ود دارد. افت��ادن آنها از روی 
درخت همیش��ه موجب مرگ آنها نمی ش��ود. ما نیز 
به عنوان یک بازاریاب هر چقدر در استفاده و کاربرد 
روش های کم هزینه و نوین بازاریابی مهارت داش��ته 
و توانمند باش��یم، ممکن اس��ت یک روز شکس��ت 

بخوریم. 
توانمن��د بودن ما دلیل بر کامل بودن ما نیس��ت. 
همیش��ه احتمال خطا وجود دارد. این یک احتمال 
عقلی اس��ت. مهم عملکرد مجدد ما پس از شکست 
است. احتمال قانون شکست برای همه وجود دارد. 
از س��وی دیگر، اگ��ر بخواهیم موفقیت را بررس��ی 
کنیم باید اذعان داش��ت ک��ه مقوله مذکور صرفا در 
رس��یدن و ثمر یافتن اس��ت که می تواند معنا پیدا 
کند. اصال مهم نیست که با چه نوع محدودیت هایی 
روبه رو هس��تیم یا چه ح��دودی در پیش روی مان 
وج��ود دارد، اگر بخواهیم روی محدودیت ها و موانع 
برچس��ب شکست بزنیم، با این کار خود ارزش ذاتی 
و وجودی م��ان را از بی��ن می بری��م و توانایی تغییر 
شرایط را از دست خواهیم داد. باید توجه داشت که 
هن��ر فائق آمدن بر محدودیت ها را بیش��تر می توان 
به عن��وان یک تمرین در نظر گرف��ت. این امر به ما 
ارزش، احترام و ش��أن خاصی عطا می کند و س��بب 
می شود که خودمان را به عنوان یک پیشرو در مسیر 

سفر به سوی کسب موفقیت های بیشتر ببینیم. 
سطوح گذر از شکست و رسیدن به موفقیت شامل 
چه موارد متعددی می ش��ود؟ ابتدا باید به خودمان 
آزادی بدهیم، افزایش موفقیت ما به  شدت و کثرت 
می��زان آزادی هایی ک��ه برای خود قائل می ش��ویم 
بس��تگی دارد. در این راستا باید ببینیم تا چه اندازه 
می توانیم خود را از قید و بندها و محدودیت ها نجات 

دهیم. موفقیت فردی، مس��ئله ای نیست که تعریف 
خاصی داشته باشد، یا بتوان برای آن استانداردهای 
جهانی قائل ش��د و س��پس ب��رای رس��یدن به آن 
اس��تانداردها تالش کرد. زمانی به موفقیت دس��ت 
پی��دا خواهیم کرد که ب��ا خودمان صادق باش��یم. 
بای��د این جرات را پیدا کنیم که خودمان باش��یم و 
با تم��ام وجود درک کنیم ک��ه در اعماق وجودمان 
چه چیزی نهفته است. در این زمینه باید بدانیم که 
شکس��ت نقطه مقابل موفقیت نیست. ترجیحا باید 
اظهار داش��ت که بهتر اس��ت نقطه متضاد موفقیت 
را عواملی نظیر اش��تباهات یا س��هل انگاری در نظر 
بگیریم. موفقیت بیشتر ناشی از دیدگاه صحیح است 
تا توانایی. باید باور داش��ت موفقیت حق ماس��ت و 
می توانیم به آن دست یابیم. در زمینه استفاده و به 
کارگرفتن روش های بازاریابی کم هزینه نمی توان به 
افراد بی انگیزه امید بست. بدون بینش انسان از بین 
می رود. بینش انسان را برای رسیدن به موفقیت به 
تکاپو وا م��ی دارد. بینش کاری را ک��ه هر روز انجام 
می دهیم متنوع می کند. بازاریابی که از این روش ها 
اس��تفاده می کند باید به زمان کوتاه مدت دل نبسته 
و نتای��ج کارش را در بلند مدت در نظر بگیرد. آینده 
ما بس��تگی به فعالیت ه��ای صحیحی دارد که امروز 
انجام می دهیم. بنابراین در مس��یر اس��تفاده از این 
روش ها باید هدفمند باش��یم و تک تک چیزهایی را 
که می خواهیم به دست آوریم در لیست اهداف خود 

بنویسیم. 
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لری الیت، مدیر بازاریابی مک دونالد 
در صحبت هایش گفته بود: دوره ای که 
یک برند برای خود مفهومی را برای 

جایگاه سازی در اذهان انتخاب می کرد و 
 دائما همان مفهوم را در ارتباطاتش 
به کار می برد، گذشته است. حتی 

می توان گفت روشی برای خودکشی 
برندهاست

پورشه تان را با اپل واچ خود کنترل 
کنید!

ی��ک خب��ر خوب ب��رای افراد انگش��ت ش��ماری 
که س��اعت طالیی اپل به دست شان بس��ته اند و با 
اتومبیل پورش��ه خود در خیابان های ش��هر جوالن 
می دهند. اکنون می توان با اس��تفاده از اپلیکیش��ن 
در  ک��ه   »Porsche Car Connect« جدی��د 
س��اعت های مچ��ی اپل قاب��ل اجراس��ت، خودروی 

پورشه را کنترل کرد.
به گزارش فارنت، این اپلیکیش��ن که در پلت فرم 
iOS توس��ط »وودافون« برای پورشه طراحی شده، 
با مدل های پورشه س��ال ۲01۴ همگام سازی شده 
اس��ت و اکن��ون روی س��اعت های مچ��ی اپل قابل 
اجراس��ت. با داش��تن یک س��اعت مچی اپل و یک 
پورش��ه ناقاب��ل می توان ب��ه امکاناتی چ��ون مقدار 
مسافت پیموده شده، کنترل دمای هوا، جی پی اس 
برای پیدا کردن ماش��ین در فضای پارکینگ و دیگر 

امکانات دسترسی داشت.

از میان خبرها

 آیا عمر مفهوم جایگاه سازی 
به پایان رسیده است؟ 

مسلم نوری

فعالیت هایی  از   بس��یاری 
ک��ه در برنامه های بازاریابی، 
تبلیغ��ات  و  برندس�����ازی 
انج��ام می ش��ود از تعری��ف 
جایگاه سازی نشأت می گیرد. 
جایگاه س��ازی برن��د عبارت 
است از »طراحی محصوالت، 
تصویر و فعالیت های شرکت 
بتوان��د جایگاه  به نحوی ک��ه 
ارزش��مند و متمای��زی را از 
رقبا در ذهن گروه های هدف 

ایجاد کند.«
چنانچه از تعریف برمی آید 
ابتدا نیاز ب��ه طراحی تصویر 
ش��رکت،  از  مش��خصی 
محصوالت��ش  و  فعالیت ه��ا 
باید گروه های  داریم، سپس 
هدف را مشخص کنیم. بعد 
از این مراحل باید بدانیم که 
به چه جایگاهی می خواهیم 
در ذهن مش��تریان برس��یم. 
برای دی��دن زوایای مختلف 
موض��وع، تعری��ف دیگری از 
جایگاه س��ازی م��ی آورم که 
دارد:  کاربردی ت��ری  جنب��ه 
»تمام فعالیت هایی که باعث 
می ش��ود تا یک برن��د، برای 
محصول یا تصوی��ر خود در 
ذهن مش��تریان موردنظرش 
جای ویژه ای باز کند و خود 

را از رقبا متمایز سازد.«
مفهوم  جایگاه س��ازی یک 
انقالب��ی در بازاریاب��ی ب��ود 
که در س��ال 1981 توس��ط 
آل ریس و ج��ک تروت ارائه 
جایگاه س��ازی  آن��ان  ش��د. 
را به ص��ورت چارچوب��ی در 
نظ��ر گرفتند که ش��رکت ها 
براساس آن برندشان را خلق 
ک��رده و خ��ود را در اذهان 
می کنند.  متمایز  مش��تریان 
در این مطلب به جای توضیح 
جایگاه س��ازی و نحوه تعیین 
نقشه بازاریابی می خواهم به 
بحثی اشاره کنم که از سوی 
برخی منتقدان جایگاه سازی 

مطرح شده است. 
بازاریابی  مدیر  الیت،  لری 
صحبت هایش  در  مک دونالد 
گفته ب��ود: »دوره ای که یک 
برند برای خ��ود مفهومی را 
برای جایگاه سازی در اذهان 
انتخاب می کرد و دائما همان 
ارتباطات��ش  در  را  مفه��وم 
گذش��ته  می ب��رد،  کار   ب��ه 
اس��ت. حتی می ت��وان گفت 
خودکش��ی  ب��رای  روش��ی 
همچنین  . » س��ت ها ند بر
نتیج��ه تحقیق��ات ش��رکت 
مش��اوران ارنس��ت و یان��گ 
نش��ان می ده��د، 90 درصد 
روش  از  ک��ه  ش��رکت هایی 
ارائ��ه  ب��رای  جایگاه س��ازی 
برن��د خود به بازار اس��تفاده 
ناخوشایندی  پایان  کرده اند، 

داشته اند. 
ب��ه همی��ن ترتی��ب پنج 
ناکارآم��دی  ب��رای  دلی��ل 
جایگاه سازی عنوان کرده اند: 

1- در بازارهای امروزی 
که بازیگران متعددی 
دارند، شماره یک و 
دو بودن بازار، هدف 
واقعگرایانه ای نیست

می گوی��د  جایگاه س��ازی 
همواره در ذهن مصرف کننده 
آنان که چن��د ردیف اول را 
اشغال کرده اند شانس برنده 
شدن را دارند. از آنجا که در 
بازاره��ای پر از بازیگر امروز، 
اول  امکان کسب ردیف های 
ب��رای همه ممکن نیس��ت، 
پس یا باید س��راغ بازارهای 
کوچ��ک و خ��اص برون��د یا 
ادامه  ب��رای  شانس��ی  دیگر 
اما  باش��ند.  نداش��ته  حیات 
کنونی  بازاره��ای  وضعی��ت 
رویکرد  این  می دهد  نش��ان 
زیادی  تعداد  نیست.  صحیح 
از بازاره��ا از قبی��ل ل��وازم 
م��واد  اتومبی��ل،  آرایش��ی، 
رس��توران،  مبلمان،  غذایی، 
دارن��د  وج��ود  و...  هت��ل 
ک��ه اکثری��ت بازیگ��ران آن 
به راحتی به کسب و کار موفق 
خود ادام��ه می دهند و جزو 
برندهای اول و دوم بازار هم 

نیستند. 

2- مصرف کننده 
نه یک برند، بلکه 

گروهی از برندها را 
انتخاب می کند

ج��ک  می گوین��د 
ت��روت و آل رای��س 
را  مهم��ی  موض��وع 
کرده ان��د،  فرام��وش 
آن ه��م ای��ن اس��ت 

که مصرف کنن��دگان هنگام 
خری��د به گروه��ی از برندها 
توجه نش��ان می دهند. حتی 
هنگام��ی  خری��د،  از  پ��س 
گروه  داخ��ل  برنده��ای  که 
موردنظ��ر به نوس��ازی خود 
بپردازند دوباره شانس خرید 

شدن را دارند.
باع��ث  آنچ��ه  بنابرای��ن   
انتخاب ش��دن ی��ک برند و 
می شود  مش��تریان  وفاداری 
تنها جایگاه آن برند نیست، 
همواره  مصرف کنن��ده  بلکه 
هن��گام خرید ب��ه گروهی از 
برنده��ا که برای��ش مطلوب 
هس��تند ب��دون توج��ه ب��ه 
جایگاه ش��ان توج��ه نش��ان 

می دهد. 

3- مصرف کننده همواره 
همان نمی ماند

همان ط��ور ک��ه هیچ کدام 
ما همان آدم های 15 س��ال 
پی��ش نیس��تیم، س��الیق و 
خواس��ته های مان هم همان 

نمی ماند. 
بنابرای��ن جایگاه��ی ک��ه 
سال ها پیش برای مان جذاب 
ب��ود )مانند ل��ذت رانندگی 
بی ام دبلیو( ممکن اس��ت در 
این س��ن و س��الی که االن 
هس��تیم دیگر جذاب نباشد. 
ب��ه  می گوین��د مک دونال��د 

از جایگاه سازی  همین دلیل 
دست کش��یده اس��ت. گناه 

گردن راوی! 

4- مصرف کنندگان تنها 
به ارزش حاصله نگاه 

می کنند
می گوین��د اگ��ر بهتری��ن 
در  ه��م  را  جای��گاه 
داش��ته  مخاط��ب  ذه��ن 
نوکی��ا  مانن��د   باش��ی 
 ،)connecting people(
ول��ی نتوان��ی ارزش الزم را 
در مقاب��ل پول��ی ک��ه مردم 
پرداخ��ت می کنند ب��ه آنها 
بدهی شکست خواهی خورد. 
بنابرای��ن کلی��د موفقیت در 
بازاریابی، جایگاه سازی  بازی 
نیس��ت بلکه مدیریت ارزش 

است. 

5- مفهوم جایگاه برند 
قابل اندازه گیری نیست

می گوین��د اه��داف بای��د 
SMART باش��ند. ح��رف
M از ای��ن مجموعه معیارها 
ب��ه معنی قاب��ل اندازه گیری 
ب��ودن ه��دف تعیین ش��ده 

است. هدف در جایگاه سازی 
از  ذه��ن  س��هم  گرفت��ن 
مخاطبان اس��ت. متاس��فانه 
س��نجش س��هم ذهن مانند 
س��هم ب��ازار راحت نیس��ت. 
از  برخ��ی  در  ک��ه  )بمان��د 
بازاره��ای ایران س��هم بازار 
را هم نمی توان به درس��تی 
بنابراین  ک��رد!(  اندازه گیری 
جایگاه سازی کاری است که 
انجامش می دهیم ولی چون 
قاب��ل اندازه گی��ری نیس��ت 
نمی دانیم موفق ش��ده ایم یا 
مانن��د 90 درصد یاد ش��ده 
در تحقیقات ارنست و یانگ 

شکست خورده ایم. 
دیدی��د  ک��ه  همان ط��ور 
مخالف��ان جایگاه س��ازی هم 
نظ��رات خ��ود را دارند و آن 
را موضوعی نادرست و تاریخ 
گذش��ته می دانند. نظر شما 
در ای��ن مورد چیس��ت؟ آیا 
الزم است جایگاهی در ذهن 
مش��تریان داش��ته باشیم یا 
اینکه با همان منطق س��اده 
کافی اس��ت ارزش بیشتری 
برای مش��تری داشته باشیم 

تا محصوالت ما را بخرند؟ 
اگ��ر نظر ش��خصی م��ن را 
بخواهید، مفهوم جایگاه سازی 
در ذات انس��ان وج��ود دارد. 
ربطی به گفته های جک تروت 
و آل رای��س هم ن��دارد. آنها 

این مفه��وم را ابداع نکرده اند، 
بلک��ه فقط ای��ن ویژگی را در 
انسان کش��ف کرده اند. ما در 
ذه��ن خ��ود ب��رای پدیده ها 
جایگاهی باز می کنیم و البته 
این جایگاه نسبی است؛ یعنی 
پدیده های  به وضعیت  نسبت 
دیگر ش��کل می گی��رد. برای 
نمونه پدیده ای به نام موفقیت 
در مقایسه با دیگران است که 
معنا می یابد. این ضرب المثل 
ک��ه »در ش��هر کوره��ا، یک 
چش��م پادش��اه اس��ت« خود 
نش��ان دهنده همی��ن مطلب 

است. 
ول��ی همان گون��ه که طی 
ما  متم��ادی درک  س��الیان 
از زم��ان و فض��ا تغییر کرده 
در  هم  جایگاه س��ازی  است، 
ذهنمان به یک ش��کل باقی 
نمانده اس��ت. ب��ه نظر من، 
جایگاه س��ازی نمرده اس��ت، 
بلکه مانند خیلی از چیزهای 
دگردیس��ی  دچ��ار  دیگ��ر 
ش��ده اس��ت و این را مدیون 
حی����رت آوری  دگرگون���ی 
هس��تیم که دانش جدید در 
جهان بینی ما به وجود آورده 
فیزی��ک  در  اس��ت. 
قدی��م، ما ب��ه دنبال 
مفاهیم و قوانین ثابت 
قوانی��ن  در  بودی��م. 
فیزی��ک نیوتن فرقی 
مخاطب  که  نمی کرد 
آن  مصرف کننده  ی��ا 
چ��ه کس��ی اس��ت، 
عالم هم��ان عالم بود 
و هم��ه چی��ز ثاب��ت 
بود. ام��ا این موضوع 
به همین ش��کل باقی نماند. 
به عن��وان مثال، جایگاه ولوو 
قرار است در اذهان ما ایمنی 
باش��د، مهم نیست مخاطب 
و مش��اهده کننده )به تعبی��ر 
کس��ی  چ��ه  فیزیکدان��ان ( 
اس��ت. ولی در فیزیک جدید 
نتیجه رویداده��ا دیگر فقط 
به قوانین و ش��رایط بستگی 
ن��دارد، بلک��ه ب��ه آگاهی و 
تجربه پیشین مشاهده کننده 
ه��م بس��تگی دارد. تجرب��ه 
پیشین ش��ما از ولوو، جایگاه 
و وعده آن را در ذهن ش��ما 
س��فر  تجربه  می دهد.  تغییر 
تلخ من به اصفهان در مفهوم 
برند گردش��گری اصفهان در 
ذهن��م تاثی��ر دارد. بنابراین 
به ق��ول فیزیکدان آمریکایی 
»ج��ان ای ویل��ر« ب��ه جای 
باید  اصطالح مشاهده کننده، 
اصطالح ش��رکت کننده را به 

کار ببریم. 
اینک��ه  اول  نکت��ه  پ��س 
جایگاه سازی هم به این ترتیب 
دیگر یک مفه��وم ثابت برای 
تمام مخاطبان هدف نیست و 
نمی تواند باشد، بلکه مفهومی 
ثابت برای یک مشاهده کننده 
خاص است. اینجا تنها چیزی 
ک��ه ب��ه کم��ک م��ا خواهد 
ذهن��ی  ش��باهت های  آم��د 
انسان هاس��ت نه شباهت های 

جمعیت ش��ناختی آنها. پس 
اگر قرار اس��ت برای یک برند 
جایگاه��ی ایج��اد کنیم باید 
یک انسان را با ویژگی ذهنی، 
عاطفی و ادراکی مشخصی در 
نظر گرفته و مفه��وم جایگاه 
برن��د را ب��رای این ش��خص 
به عنوان مشتری نمونه در نظر 

بگیریم. 
موض��وع بعدی این بود که 
می گفتند  جایگاه س��ازی  در 
ش��ما باید بر ی��ک محصول 
تمرکز کنید و به وس��یله یک 
محص��ول در بازار ش��ناخته 
بچه ها  وقتی  بنابراین  شوید. 
در کالس های درس مدیریت 
برند در مورد سامس��ونگ و 
از من می پرس��یدند  ال جی 
ک��ه »سامس��ونگ و ال جی 
همه چی��ز تولی��د می کنند 
و روی کار خاص��ی تمرک��ز 
جایگاهی  واقع  در  نکرده اند، 
درس��ت  برندش��ان  ب��رای 
نکرده اند ولی موفق هستند. 
جایگاه سازی  هنوز  چرا  پس 
گام اول برندس��ازی است؟« 
به جای پاسخ صریح معموال 
راجع به این بحث می کردیم 
ک��ه اصال خود این پرس��ش 

صحیح است یا نه! 
البته در مورد این پرس��ش 
زی��اد فکر کردم ت��ا روزی به 
مطلبی از س��رهان اُک )استاد 
برندس��ازی، مش��اور و طراح 
برن��د در ترکی��ه( برخ��وردم. 
س��رهان اُک می گوی��د: »اگر 
بگوییم سامس��ونگ جایگاهی 
برای برن��دش طراحی نکرده 
هم  کرده ایم.  اش��تباه  اس��ت 
تولید ماش��ین های سنگین و 
ه��م تولید موبای��ل به معنای 
بر  سامس��ونگ  تمرک��ز  عدم 
یک مفهوم نیست. سامسونگ 
تکنول��وژی تولی��د می کن��د. 
بنابراین مهم نیس��ت که چه 
چی��زی تولید می کن��د. مهم 
این است که تکنولوژی خاص 
خ��ود را داش��ته باش��د و این 
همان جایگاه برند سامسونگ 

در اذهان است.«
بنابرای��ن نکت��ه دوم یعنی 
جایگاه سازی چیزی نیست که 
به محصول مرتبط باشد بلکه 
مرب��وط به رفتار برند اس��ت. 
ش��خصیت  همچنین  و  رفتار 
بس��یار  می توان��د  برنده��ا 
متنوع تر از آن چیزی باشد که 
بزرگان پیش از م��ا گفته اند. 
یعنی اگ��ر برندی جایگاهش، 
ش��خصیتش و رفتارش با هم 
نیست  الزم  باش��ند  متناسب 
حتم��ا روی کار خاصی برای 
کند،  تمرک��ز  جای��گاه  ایجاد 
بلکه می تواند روی ش��خصیت 
یا رفتار خاص��ی تمرکز کند. 
اینجاس��ت که موضوع بعدی 
م��ا به می��ان می آی��د، یعنی 
ش��خصیت برن��د. در مطل��ب 
بع��دی به موضوع ش��خصیت 

برند خواهیم پرداخت. 
آدرس سایت نویسنده: 
iranbrandmakers.com

فرزاد مقدم
مدرس و مشاور برند



ــری یکـــی از  تصـــمیم گی
مهارت های کلیدی در مدیریت 
ــد رهبری  ــت و اگر بخواهی اس
موثر در شرکت تان باشید، این 

اهمیت دوچندان می شود. 
ــل مدیریت  ــه مراح در هم
ــتخدام  ــاره اس ــم درب از تصمی
ــارکت  ــا مش ــه ت ــراد گرفت اف
ــا انتخاب  ــده ی ــا تامین کنن ب
ــرکت  ــب ش ــتراتژی مناس اس
ــه تصمیم گیری  ــما، مرحل ش
ــاذ  ــی اتخ ــود دارد. توانای وج
ــه به  ــت با توج ــم درس تصمی
ــرای هر  ــود ب ــات موج اطالع
ــی  ــارت حیات ــک مه ــر ی مدی
ــر وضعیت  ــت. اگر برای ه اس
ــاذ تصمیم  فرمولی جهت اتخ
ــان  آس ــری  تصمیم گی ــود،  ب
ــت  ــت این اس ــا حقیق بود ام
ــود  ــزی وج ــن چی ــه چنی ک
ــم چالش های  ندارد. هر تصمی
ــود را دارد و ما  ــه خ مختص ب
ــرای  ب ــی  مختلف ــای  روش ه
ــا چگونه  ــئله داریم. ام هر مس
ــای  ــاذ تصمیم ه ــد از اتخ بای
ــم  ــودداری کنی ــت خ نادرس
ــم  تصمی ــانس  ش روی  از  و 
ــک  ــه ی ــن ب ــم؟ بنابرای نگیری
ــتماتیک برای  ــرد سیس رویک
ــد،  داری ــاز  نی ــری  تصمیم گی
ــدون توجه به  ــه ای که ب به گون
نوع تصمیم، تصمیم های تان را 

با اعتماد کامل بگیرید. 
ــدارد  ــت ن ــس دوس هیچ ک
ــت و ضعیف  تصمیمات نادرس
ــور  ــن منظ ــه همی ــرد. ب بگی
ــرای ارزیابی  ــاه ب آزمونی کوت
مهارت های تصمیم گیری شما 

ترتیب دادیم.
ــی  ــون چگونگ ــن آزم  در ای
ــد  فرآین ــاختاربندی  س
ــورد  م ــما  ش ــری  تصمیم گی

بررسی قرار می گیرد. 

نحوه تکمیل
لطفا به سواالت آنگونه پاسخ 
دهید که هستید، نه انگونه که 
ــید. با استفاده  می خواهید باش
ــاس موردنظر، گزینه ای  از مقی
که ویژگی های مهارتی شما را 
ــریح می کند، عالمت  بهتر تش
ــازات را  ــد و در انتها امتی بزنی

جمع بزنید. 
1- ابدا 

2- به ندرت 
3- گاهی اوقات 
4- بیشتر مواقع 

5- همیشه

سواالت
ــک مرتبط با هر  1- من ریس
ــل از اتخاذ تصمیم  گزینه را قب

بررسی می کنم.
ــم  ــه تصمی ــس از اینک 2- پ
ــم نهایی  ــم آن را تصمی گرفت
ــم  ــه می دان ــرا ک ــم، چ می دان

تصمیم درست است. 
ــم  ــعی می کن 3- س
را  ــی  اساس ــائل  مس
ــروع فرآیند  ــل از ش قب
تعیین  تصــمیم گیری 

کنم.
4- برتجربیات خودم 
تکیه می کنم تا راه حل 
ــک  ــرای ی ــوه را ب بالق

مسئله به دست آورم.
5- به داشتن دیدی 
عمیق نسبت به مسائل 
ــری دقیق  و تصمیم گی

درباره آن تمایل دارم.
ــی  ــات از توال ــی اوق 6-گاه
ــی تصمیم هایم متعجب  حقیق

می شوم.
ــب  ــک فرآیند مناس 7- از ی
برای ساختاربندی تصمیماتم 

استفاده می کنم.
8-  تصور می کنم که دخالت 
ــرای ایجاد راه حل  ذی نفعان ب
تصمیم گیری  فرآیند  می تواند 

ــت،  ــر از آنچه هس را پیچیده ت
کند.

ــم  ــاره تصمیم ــر درب 9- اگ
ــم، به عقب  ــته باش شک داش
برمی گردم و فرضیات و فرآیند 
تصمیم گیری ام را دوباره بررسی 

می کنم.
ــه انتخاب  ــی را ب 10 - زمان
تصمیم گیری  ــزار  اب ــن  بهتری
برای هر تصمیم منحصر به فرد 

اختصاص می دهم.
ــل از اینکه تصمیم  11-  قب
نهایی را بگیرم، انواع راه حل های 
ــی  ــایی و بررس بالقوه را شناس

می کنم.
ــل از صحبت درباره  12-  قب
ــرح اجرایی  ــم، یک ط تصمیم

برای آن می نویسم.
13- در فرآیند تصمیم گیری 
ــت از  ــه حمای ــی، بـ گـروهـ
و  ــتانم  دوس ــنهادهای  پیش
ــی آنها و در صورت لزوم  بررس
ــای آنها  ــردن ایده ه اجرایی ک

تمایل دارم.
ــال  انـتـق ــام  هـنـگـ  -14
ــت،  تصمیماتم به تیم زیر دس
جانب اخالق و منطق و عدالت 

را رعایت می کنم.
از  ــی  بعض ــرای  اج  -15
ــاب  انتخ ــه  ک ــی  گزینه های
ــر از چیزی  می کنم، پیچیده ت

است که انتظارش را داشتم.

ــم که  ــح می ده 16- ترجی
ــودم را بگیرم و  ــات خ تصمیم
سپس تیمم را از تصمیم اتخاذ 

شده خودم مطلع می کنم. 
17- عواملی را که بیشترین 
ــت را در تصمیمم دارند،  اهمی
ــپس  ــایی می کنم و س شناس
ــرای ارزیابی  ــل ب ــن عوام از ای

گزینه ها استفاده می کنم. 
ــان از روش  ــر اطمین 18- ب
حمایت برای طرح هایم تاکید 

می کنم. 

نتایج 
اگ�ر امتی�از ش�ما 18-42 

است: 
ــال خام  ــما کام ــم ش تصمی
ــد  بای ــه  ک ــه  آن گون ــت.  اس
ــرده و در  ــل نک ــد عم هدفمن
ــانس،  ــان به ش تصمیم گیری ت
ــان متکی  ــی یا زم حس درون
ــق آن بتوانید  ــا طب ــتید ت هس
ــعی  س ــد.  بگیری ــی  تصمیم
ــارت  مهــ ــد  کنیــ
را  ــان  تصمیم گیری ت
ــتر بر  ــز بیش با تمرک
ــه  ــی ب ــد منته فرآین
ــای  ــه ج ب ــم  تصمی
بهبود  ــم  تصمی خود 
بخشید. با یک رویکرد 
ــد  یکپارچه،می توانی
ــگام تصمیم گیری  هن
تصمیم  ــان  اطمین با 

بگیرید. 
اگ�ر امتی�از ش�ما 

66-43 است: 
ــما  ش تصمیم گیری  فرآیند 
ــما درک  ــت. ش ــب اس مناس
ــد، اما نیاز  خوبی از اصول داری
ــد تصمیم تان  ــت که فرآین اس
ــیده و فعاالنه تر  را بهبود بخش
عمل کنید. بر یافتن گزینه های 
ــک ها و  ــف ریس ــتر و کش بیش
توالی آنها تمرکز کنید. ممکن 
ــت هر چه تحلیل شما بهتر  اس

و عمیق تر باشد، تصمیم گیری 
ــد. بر  ــتر طول بکش ــما بیش ش
ــا امتیاز  ــی که در آنه حوزه های
ــب کرده اید تمرکز  پایینی کس
ــعه  ــتمی را توس کرده و سیس
ــما در حیطه  دهید که برای ش
ــا موثر  ــی از موقعیت ه مختلف

باشد. 
اگ�ر امتی�از ش�ما  67-90 

است:
رویکرد شما در تصمیم گیری 
ــب است.  ــیار عالی و مناس بس
ــه  ــه چگون ــد ک ــما می دانی ش
ــد و  ــت کنی ــد را هدای فرآین
ــادی  زی ــوه  بالق ــای  راه حل ه
ــما گزینه ها  ــد. ش ــق کنی خل
ــرده و  ــی ک ــه دقت بررس را ب
ــن را  ــم ممک ــن تصمی بهتری
ــه می دانید  برمبنای چیزی ک
ــر چه تجربه  اتخاذ می کنید. ه
ــتری در این زمینه کسب  بیش
کنید، می توانید از آن اطالعات 
ــان و  ــی تصمیم ت ــرای ارزیاب ب
ــه تصمیمی در جهت  برای ارائ
ــتفاده کنید.  ــان اس موفقیت ت
در مورد گزینه هایی که امتیاز 
پایینی در آنها به دست آوردید 
ــاره چگونگی  ــد و درب فکر کنی

بهبود آنها تصمیم بگیرید! 
ــوه  ــه نح ب ــر  اگ ــا  انته در 
ــش ها دقت کرده باشید،  پرس
ــش گام  ــد که از ش درمی یابی
ــری  تصمیم گی ــد  فرآینــ در 
ــد: 1- ایجاد  ــروی کنی باید پی
ــرای  ــت ب ــط مثب ــک محی ی
ــاد  ــری 2-ایج تصــمیم گیــ
ــوه 3- ارزیابی  راه حل های بالق
ــری  ــا 4- تصمیم گی راه حل ه
ــی تصمیم ها 6- اجرا.  5- بررس
ــش مرحله  ــما از این ش اگر ش
ــود روش  ــری و بهب تصمیم گی
ــاختار بندی آنها آگاه باشید،  س
ــما  ــا می تواند به ش این گام ه
ــتم تصمیم  برای توسعه سیس

کلی کمک کند. 

درس هایی کاربردی از عملکرد برندهای جهانی )82(
جلب اعتماد

ــن و کلیدی ترین بخش  ــاد مهم تری ــب اعتم جل
ــما در موقعیت  ــت، خصوصا زمانی که ش تجارت اس
ــروش کاال به  ــراد، ف ــردن اف ــری ک ــت و رهب هدای
ــتریان و در نهایت تالش جهت ساخت یک برند  مش
ــخصی  ــتید. ارائه تعریف مش ــینه مثبت هس با پیش
ــد، در عین حال  ــر می رس ــه نظ ــوار ب  از اعتماد دش
به دست آوردن اعتماد بسیار آسان است، همچنین 
ــت کم گرفتن و تخریب آن نیز به سادگی اتفاق  دس
ــه چگونه  ــت ک ــوال اصلی این اس می افتد، حال س
ــاخت و به بیان دیگر جلب  می توان این اعتماد را س

اعتماد افراد چگونه امکان پذیر می شود؟ 

ایده
ــث مهم دیگری  ــا که زیربنای مباح اعتماد از آنج
ــی، رهبری و مدیریت یک  نظیر فروش، مدیریت مال
مجموعه بوده و روی موضوعاتی مانند رضایت شغلی 
اثرگذار است از اهمیت بسزایی در تجارت برخوردار 
ــودآوری تنها  ــت. با این همه افزایش درآمد و س اس
ــت، چرا که  ــاخت و جلب اعتماد نیس دلیل اصلی س
ــردم برخوردار بوده و  اعتماد از ارزش زیادی برای م
در صورت عدم وجود این عنصر مهم و تعیین کننده 
نتیجه ای که حاصل می شود نه تنها خنثی و بی تاثیر 
ــیار مخربی است. تجربه ای  نبوده بلکه دارای آثار بس
که کسب و کارهای مختلف در طول سالیان متمادی 
ــان می دهد نبود اعتماد و نادیده  کسب کرده اند نش
ــات زیادی را  ــدن تاثیر آن، هزینه ها و تبع گرفته ش

برای شرکت های تجاری به دنبال خواهد داشت. 
ــای یک  ــرکت Innocent Drinks جلوه ه ش
ــتریان  ــته اعتماد مش ــاری را که توانس ــرکت تج ش
ــت. این شرکت  ــته اس را جلب کند به نمایش گذاش
ــوه ای فعالیت  ــابه های می ــه تولید نوش که در زمین
ــق و عالقه و تخصص   می کند توانسته با ترکیب عش
محصوالت باکیفیتی تولید کرده و اعتماد مخاطبان 

خود را جلب کند. 
ــیاری از مدیرانی که مورد اعتماد و وثوق  مانند بس
ــتند مدیران Innocent Drinks  زمان  افراد هس
ــاد صرف  ــب اعتم ــرای تمرکز روی کس زیادی را ب
ــاده تری را برگزیدند و از  نکردند و به جای آن راه س
ــورد نیاز  ــان دادن انرژی و مهارت های م طریق نش
ــتریان و کارمندان الزم و ارزشمند  که از دیدگاه مش
ــان را جلب  ــاد مخاطبان ش ــتند اعتم ــت توانس اس
ــرکت های  ــده از فعالیت ش ــد. تجربه حاصل ش کنن
ــان ثابت کرده  تجاری در کسب اعتماد مشتریان ش
ــب اعتماد افراد  ــت که هرچه بیشتر در مورد کس اس
ــش می یابد  ــزان آن کاه ــود می ــی ش بحث و بررس
ــد تا این شرکت  ــبب ش ــیوه مذکور س  اما انتخاب ش
Innocent Drinks گرفتار موضوع تناقض جلب 

اعتماد نشود. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
در تحقیقات اخیر از مردم خواسته شده تا بگویند 
به هنگام اعتماد کردن به افراد یا شرکت های تجاری 
ــرار می دهند.  ــری را مدنظر ق چه ویژگی ها و عناص
ــوال انصاف، قابل  بسیاری از افراد در پاسخ به این س
ــفافیت، شجاعت، خودخواه  اعتماد بودن، احترام، ش
ــتیاق را  ــی، مهربانی و اش ــت، یکدل نبودن، صالحی
مهم ترین عامل در اعتماد کردن به افراد یا شرکت ها 
ــات پدید آمدن  ــن ویژگی ها موجب ذکر کرده اند. ای
ــرکت های  ــتریان و ش ــه میان مش ــاد در رابط اعتم

تجاری است. 
ــعه و بهبود اعتماد در روابط میان  برای ایجاد، توس
شرکت ها و مخاطبان آنها مراحل بسیار زیادی وجود 
دارد اما مهم ترین و اصلی ترین آن مراحل شفافیت و 
ــما باید به گفتار خود پایبند بوده و  صداقت است، ش
آنچه را به آن اعتقاد دارید به زبان آورده و در رویکرد 
ــعه اعتماد  ــاخت و توس ــید. برای س خود صادق باش

می توانید توصیه های زیر را به کار بندید: 
* به قولی که می دهید متعهد باشید و به آن عمل 

کنید. 
ــار از اعتماد  ــه دیگران فضایی سرش * به اعتماد ب

ایجاد کنید. 
ــرار دهید و  ــود را در جریان امور ق * کارمندان خ
ــید چه اطالعاتی برای شان مفید است،  از آنان بپرس
مسائل موجود را به دقت توضیح داده و اطالعات در 

دسترس را با آنها به اشتراک بگذارید. 
ــه مدنظرتان  ــازنده از رفتاری ک ــوردی س * بازخ
است ارائه دهید، فراموش نکنید که در ارائه بازخورد 

رفتار در نظر گرفته شود نه شخص. 
* با صداقت و اخالص رفتار کنید. 

ــت  ــور رفتار کنید که دوس ــران همان ط * با دیگ
دارید با شما به  آن صورت رفتار کنند. 

ــر و کار دارید، بهتر  * دریابید که با چه کسانی س
ــت زمانی برای درک این موضوع که آنها چگونه  اس
کار می کنند اختصاص داده و بررسی کنید چه چیز  

موجب انگیزش آنها می شود. 
* وظیفه شناس، سختکوش و سازگار باشید. 

ــت آمده اشاره کرده و به  * به موفقیت های به دس
ــب موفقیت  ــتیابی به اهداف و کس افراد هنگام دس

پاداش دهید و از آنها تقدیر کنید. 

اغلب افراد برای کسب درآمد 
ــخی  ــتر، در پی یافتن پاس بیش
ــه از کجا باید  ــوالند ک بر این س
ــی از افراد با  ــروع کنند. بعض ش
ــان  ــش اندکی بر درآمدش افزای
قانع و راضی اند، اما بعضی دیگر 
ــروت فراوانند.  ــب ث در پی کس
ــن باورند  ــر ای ــردم ب ــب م اغل
ــراوان در انحصار  ــروت ف ــه ث ک
ــه از روز  ــت ک عده ای قلیل اس
ــا آمده اند.  ــد به دنی اول ثروتمن
ــت، بلکه  ــتباه اس ــاور اش این ب

ــح و منطقی از  بهره گیری صحی
ــت که آدمی را  اصولی خاص اس

به سوی موفقیت می کشاند. 
ــی،  ــه ای از زندگ ــر زمین در ه
خواه موسیقی، بازرگانی، طب یا 
حقوق و مدیریت قواعد و مقررات 
ــود دارد که روی هم  ویژه ای وج
ــه وجود  ــا هنری را ب رفته علم ی
ــردان موفقی که  می آورد. همه م
ــان را در کتاب  داستان زندگی ش
ــند«  »توانگران چگونه می اندیش
ــرت و ترجمه  ــته چارلز آلب نوش

محمدرضا آل یاسین می خوانیم، 
ــد را کم وبیش ماهرانه  اصولی چن
ــدام ویژگی  ــه کار برده اند. هرک ب
خود را داشته و اصل خاصی را در 
کانون توجه خود قرار داده اند. در 
ــی از این کتاب می خوانیم:  بخش
ــال مطلوب  ــدف بلندمدت کم ه
ــن هدفی  ــت. چنی ــی اس زندگ
ــد که در  ــکان می ده ــما ام به ش
ــی غلبه  ــک و دودل تصمیم بر ش
ــر پوچی  ــد و از آن مهم تر ب کنی
ــید.  ــط بطالن بکش ــال خ و انفع

ــن و  ــی هدفی روش ــی کس وقت
ــدارد، نمی تواند حتی کم  دقیق ن
روزانه  ــات  تصمیم اهمیت ترین 
ــه  خود را اتخاذ کند. طرح و نقش
ــت که می تواند اعمال  بزرگ اس
ــن کند.  ــخص را تعیی و رفتار ش
ــانی که نمی دانند از زندگی  کس
ــوری از  ــد یا تص ــه می خواهن چ
ــا قادر  ــود ندارند، طبع آینده خ
نیستند زندگی دلخواه آتی خود 
را بسازند و در نتیجه به ندرت به 
کامیابی خواهند رسید. طرح یک 

ــوق و تحرک  ــه زندگی، ش برنام
ــر زمینه ای به  می آفریند و در ه
ــان می انجامد. این  موفقیت انس
ــط  ــاب در 270 صفحه توس کت
انتشارات هامون به چاپ رسیده 

است. 

توانگران چگونه می اندیشند 

سهشنبه
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مترجم: معراج آگاهی

پاسخ کارش�ناس: اگر یک کسب و کار چند محصولی 
ــه مدیریت محصول یکی  را اداره می کنید، باید بدانید ک
ــت. مدیر محصول مسئول  از ارکان اصلی سازمان شماس
ــن فرد  ــت. ای ــا خط تولید اس ــک محصول ی موفقیت ی
بخش های گوناگون کسب و کار شما را در یک کل متمرکز 
ــاره نیازهای  ــش خود درب ــد و از طریق دان تلفیق می کن

ــما را به حداکثر  ــازار، ارزش محصول ش ــال تغییر ب در ح
می رساند. مدیر محصول اموری نظیر نظارت بر پیشرفت 
ــود و تغییر آن،  ــت محصول موج ــول، تعیین ماهی محص
ــول، تحلیل  ــذف محص ــاره محصول، ح ــی دوب مهندس
ــعه محصول، کنترل  تحقیقات بازار، تعیین مجرای توس
ــد.  ــاماندهی می کن ــته بندی و. . . را س ــای بس ضرورت ه
ــن وظایف را  ــدام یک از ای ــاره اینکه ک البته تصمیم درب
ــرار دهید، بر عهده  ــر عهده مدیر محصول ق می خواهید ب

ــرکت های بزرگ روش های خاص خود را  ــت و ش شماس
دارند. 

ــید در صورت لزوم، با گسترش کار و  در نظر داشته باش
با گذشت زمان می توانید سمت هایی نظیر مدیر محصول 
ــان محصول  ــد، دپارتم ــول جدی ــد، کمیته محص جدی
ــازمان خود  ــول جدید را در س ــد و تیم خالق محص جدی
ــای کار بهره مند  ــکیل داده و از نظرات آنها برای ارتق  تش

شوید. 

استخدام مدیر محصول

پرسش: کسب و کار کوچکی دارم که درصدد توسعه آن هستم. استخدام یک مدیر محصول را چقدر برای من ضروری می دانید؟  ارکان ثالثهکلینیککسبوکار

انجام یک پروژه در اینجا سه رکن اصلی دارد. کارفرما، 
ــاور و پیمانکار. به جز در حالت های خاص، روند کار  مش
این است که کارفرما بعد از تعریف اولیه پروژه طی انجام 
ــاوره را جهت همراهی در طول پروژه و  یک مناقصه، مش
استفاده از خدمات فنی و مهندسی او  برمی گزیند. پس 
از آن و طی مناقصه بعدی که قرار است کار ساخت و اجرا 
ــازنده یا فروشنده اصلی  در آن انجام گیرد، پیمانکار، س
ــه رکن مقتضیات،  ــود. هر یک از این س مشخص می ش
روحیات، آسیب شناسی و ادبیات خاص خود را دارند. به 
عنوان مثال بر فرض اگر قرار باشد از رستورانی 10 پرس 
ــت ها به ادبیات سه  چلوکباب درخواست شود، درخواس

رکن فوق یحتمل شکل و شمایل زیر را خواهند داشت.

نامه کارفرما
سالم علیکم

ــبانه روزی و خستگی ناپذیر  عطف به سعی و تالش ش
ــازمان و با عنایت به گرسنگی شدید  کارشناسان این س
ــئوالن ذی ربط و جهت جلوگیری از کاهش بازدهی  مس
ــازمانی،  ــل در امر تصمیم گیری های مهم س و ایجاد خل
ــما چلوکبابی محترم ابالغ می گردد  ــیله به ش بدین وس
ــال 10 پرس چلوکباب  که هرچه سریع تر نسبت به ارس
ــازمان اقدام  ــن س ــاالد و دوغ، به ای ــراه س ــه هم اعال ب
ــتباه، رعایت نکردن  ــت در صورت اش نمایید. بدیهی اس
ــنامه ها یا اهمال احتمالی کارکنان آن چلوکبابی،  بخش
ــالی به حالت تعلیق درآمده  پرداخت صورت حساب ارس
ــده آن چلوکبابی خواهد  ــئولیت عواقب آن به عه و مس
ــامل همه موارد فوق  ــازمان ش ــت این س بود. در خواس
ــچ یک از  ــن نامه نافی هی ــوده و ای ــدود به آن ب و نه مح
ــد بود و  ــی محترم نخواه ــئولیت های آن چلوکباب مس
ضمنا این نامه باعث ایجاد هیچ گونه مسئولیتی برای این 

سازمان   نمی گردد.
با سپاس

نامه مشاور
باسالم

احتراما، مستدعی است هرچه سریع تر نسبت به تهیه 
ــال موارد ذیل با خصوصیات دقیق درخواستی و با  و ارس

بهترین کیفیت، اقدام صورت پذیرد. 
ــامل دو  الف-  تعداد 10 پرس کباب کوبیده هر یک ش
ــر مقدار نان  ــیخ کباب یکصد و پنجاه گرمی با حداکث س
ــیخ و حداکثر پیاز بین 30  خشک کمتر از سی گرم بر س
ــتانداردهای  تا 40 گرم و به صورت کم نمک مطابق با اس

 KIS2014 بین المللی انجمن جهانی کوبیده
ــب از کاهو،  ــل مرک ــاالد فص ــداد 10 ظرف س ب-  تع
ــده در آب بین شش تا 15  گوجه فرنگی و خیار شسته ش
درجه سانتی گراد، به همراه دو تا سه عدد زیتون بی هسته 
ــت  و بین25 تا 35 حبه ذرت )دو آیتم اخیر اختیاری اس
ــن امتیاز آن  ــاال رفت ــدن باعث ب ــورت تامین ش و در ص

چلوکبابی خواهد شد( به همراه سس مربوطه
ــکی رنگ  ــابه مش ــداد 10 بطری یا قوطی نوش ج-  تع
ــه متذکر می گردد  خارجی یا ایرانی با کیفیت. در خاتم
ــتورالعمل های مربوطه و  رعایت کلیه استانداردها و دس
نیز در نظر گرفتن مشخصات دقیق درخواستی، موجب 
ــاور در بررسی صورت حساب  تسریع این مهندسین مش

ارسالی آن چلوکبابی خواهد بود.
با تشکر

نامه پیمانکار
باسالم و احترام

ــال 10 پرس  ــبت به تهیه و ارس خواهشمند است نس
چلوکباب کوبیده مرغوب به همراه ساالد و نوشابه به تعداد، 
جهت این شرکت اقدام نمایید. با عنایت به عدم پرداخت 
ــت های  ــرکت باوجود درخواس ــتانکاری های این ش بس
ــم بر این  ــدید مالی حاک ــی و با توجه به ضیق ش پی در پ
ــاب ارسالی  ــت امر پرداخت صورت حس شرکت، امید اس
آن چلوکبابی محترم طی 10 ماهه آینده و به همراه سایر 
ــدن احتمالی  ــاب های دریافتی، با عملی ش صورت حس

وعده های یکی از کارفرمایان محترم، میسور گردد.
با احترام مجدد!

فروش ایده
ــای مهمی که ذهن  ــتید یکی از چالش ه آیا می دانس
فعاالن صنعت و کسب وکار را به خود مشغول کرده است، 
این است که ایده های کسب وکاری را چگونه بفروشیم؟ 
ــواالتی که باید از خود بپرسید این است که  مهم ترین س
آیا ایده خود را چندین بار مورد آزمایش قرار داده اید؟ آیا 
ــد؟ چه درس هایی  ــتفاده کرده ای از تجربیات دیگران اس
می توانید از تجربیات افرادی که در سازمان تان بوده اند، 
به دست آورید؟ آیا آنها موفق بوده اند؟ اگر نه، چرا؟ بیرون 
ــازمان تان چه تجربیاتی برای یادگیری وجود دارد؟  از س
ــواالت بیشتر و  هر چقدر قبل از مطرح کردن ایده تان س
ــتری برای پاسخ دادن  دقیق تری بپرسید، آمادگی بیش
ــت. قبل از جلسه  اصلی  به سواالت دیگران خواهید داش
ــید. چه کسانی می توانند به  جلسات دیگری داشته باش
شما کمک کنند که ارزیابی درستی از ایده تان به دست 
ــانی می توانند ایده  شما را تقویت کنند؟  آورید؟ چه کس
ــانی به احتمال زیاد با ایده  شما مخالف خواهند  چه کس
ــت در آن ایده  خود  کرد؟ قبل از جلسه اصلی که قرار اس
ــید  ــته باش ــه دهید، حتما با این افراد مالقات داش را ارائ
ــرات آنها می کنید،  ــت هایی که از نظ و با توجه به برداش

استراتژی خود را  برای جلسه تغییر دهید.

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  .

کتابخانه

الگوهای طالیی

توانایی اتخاذ تصمیم درست با توجه 
به اطالعات موجود برای هر مدیر یک 

مهارت حیاتی است. اگر برای هر 
وضعیت فرمولی جهت اتخاذ تصمیم 

بود، تصمیم گیری آسان بود اما حقیقت 
این است که چنین چیزی وجود ندارد. 
هر تصمیم چالش های مختص به خود 

را دارد

هدی رضایی

آیا می دانستید

آزمونی برای سنجش مهارت تصمیم گیری مدیران سازمان

چقدر مصمم هستید؟ 

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



 65,576,80شاخص کل
(632,10)میزان تغییر
B 2,912,686,064ارزش بازار

B 1,013,097ارزش معامالت
M 556,666حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(68,58)4,530کشتیرانی ایران
(65,18)1,852بانک پاسارگاد

(48,92)2,307پتروشیمی تامین
(45,88)2,382بانک ملت

10,27540,14پتروشیمی خلیج فارس

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 12,75412,763خدمات انفورماتیک

B 7,0007,000تامین ماسه ریخته گری
B 3,0302,600س. صنعت نفت

B 3,9861,870افست
B 8,6131,658صنایع و خدمات کشاورزی

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 13,53736,668نفت پارس

B 5,24725,508پاالیش نفت بندرعباس
B 5,39621,563پاالیش نفت اصفهان

B 5,95510,224پتروشیمی شازند
B 11,9056,065سیمان دورود

درصد قیمتنام کامل شرکت
3,9863,99افست

2,2793,97چینی ایران
1,5843,94قند قزوین

9,7213,89صنایع خاک چینی 
12,2323,69قند قزوین

درصدقیمتنام کامل شرکت
(3,97)5,682شیمیایی فارس
(3,94)4,530کشتیرانی ایران

(3,94)3,998مهندسی نصیر ماشین
(3,93)3,373سرمایه گذاری ساختمان

(3,83)1,682تکنوتار

ارزشحجمنام کامل شرکت
M44,394 B 49,752بانک صادرات
M30,626 B 31,191بانک تجارت
M38,717 B 27,797سایپا دیزل

M21,746 B 24,419پارس خودرو
M8,442 B 11,255ح. بانک پارسیان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M44,394 B 49,752بانک صادرات 
M38,717 B 27,797سایپا دیزل 

M33,697 B 6,296نفت بندرعباس
M30,626 B 31,191بانک تجارت

M24,024 B 8,869بانک  کارآفرین 

 742شاخص کل
(5,70)میزان تغییر

B 839,135ارزش معامالت
M 214,860حجم معامالت

تعدادقیمتنام کامل شرکت
8,3012,66پتروشیمی جم

(2,1)9,497پاالیش نفت تهران
(1,55)1,624فوالد هرمزگان جنوب
(0,97)16,392پتروشیمی زاگرس

(0,61)1,603بانک گردشگری

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

ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
س��ومین روز معامالت��ی هفته 
محدوده 66 ه��زار واحدی را از 
دس��ت داد و به کانال 65 هزار 
واح��دی وارد ش��د. عرضه های 
حقوقی در نمادهای بزرگ و نبود 
نقدینگی باعث تش��دید شرایط 
منفی بازار س��هام ش��ده است. 
نکته ای که باید به آن اشاره کرد 
اینکه سهامداران از سهامی که 
بنیان قوی و سوددهی مناسبی 
دارن��د روی برگردان��ده و اغلب 
در مح��دوده منفی مورد عرضه 
و تقاضا قرار می گیرد. ش��اخص 
ب��ورس در حالی در ش��ش روز 
 1800 پی درپ��ی  معامالت��ی 
واحد ریزش داش��ته اس��ت که 
ریی��س کمیس��یون اص��ل 90 
مجلس درباره نوس��انات شدید 
در بازار بورس گفته درخصوص 
نوسانات و وضعیت کنونی بازار 
ب��ورس و پرونده ای ک��ه در این 
رابطه در کمیس��یون اصل نودم 
مجلس وجود دارد، قرار ش��ده 
که فطانت فرد، رییس س��ازمان 
بورس ب��رای ارائه توضیحات به 

مجلس برود. 

بازار سهام در انتظار 
ورود نقدینگی های جدید

از س��وی دیگر بازار س��هام 
در حالی روز گذشته را آغاز کرد 
ک��ه پی��ش از آن عرضه حدود 
یک میلیارد س��هم پتروشیمی 
مبین از طرف س��ازمان بورس 
اعالم شد. برخی از تحلیلگران 
بازار س��هام از احتم��ال تزریق 
نقدینگی های جدید به بورس از 
طریق این سهم خبر می دهند. 
در عین حال تش��کیل جلسه 
شورای پول و اعتبار درخصوص 
تصمیم گیری نرخ سود بانکی و 
تشکیل جلسه در کنگره آمریکا 
موضوع هس��ته ای  درخصوص 
ای��ران می تواند تاثیر مهمی در 
روند فعلی ب��ازار بورس تهران 

داشته باشد. 

کاهش 5 واحدی فرابورس
در فرابورس ایران نیز شاخص 
کل ب��ا پن��ج واح��د کاهش به 
ارزش  و  رس��ید  واح��د   742
روز ب��ازار اول و دوم فراب��ورس 
ب��ه 61 ه��زار میلی��ارد تومان 

رس��ید.  معامله گ��ران 
از  بیش  فراب��ورس  در 
214 میلی��ون و 875 
ه��زار برگه به��ادار در 
غال��ب 22 هزار و 336 
نوبت معامله و به ارزش 
میلی��ارد   84 ح��دود 
خریدوفروش  توم��ان 
مورد  نمادهای  کردند. 
در  س��هامداران  توجه 
فراب��ورس مرب��وط به 
ف��والد  ش��رکت های 

هرمزگان جنوب، پاالیش نفت 
تهران، گروه پتروشیمی سرمایه 
ایرانیان، توسعه خدمات دریایی 
و بن��دری س��ینا، بان��ک دی، 
تهران  مس��کن  سرمایه گذاری 
و س��هامی ذوب آه��ن اصفهان 
بوده ان��د. نماد ج��م در تقویت 
فرابورس موثر بوده و نمادهای 
پاالیش��گاه نفت ته��ران، فوالد 
وگردش،  زاگ��رس،  هرمزگان، 
میدکو و پاالیشگاه نفت شیراز 
اثرگذار  در کاه��ش ش��اخص 

بوده اند. 

روند نزولی در گروه 
بانک

معام��الت  روزگذش��ته 

اکث��ر نمادهای ب��ازار بورس 
ب��ا رون��دی نزول��ی و منفی 
نیز  بانک  انجام گرفت. گروه 
هم جه��ت با رون��د معامالت 
معامل��ه  منف��ی  ب��ازه  در 
ش��دند. پس��ت بانک ایران و 

نمادهای  کارآفری��ن  بان��ک 
بان��ک در پایان  مثبت گروه 
معام��الت بودند. ب��ا معامله 
49,7 میلی��ون س��هم، بانک 
صادرات ای��ران پرحجم ترین 
بود.  گ��روه  معامالتی  نم��اد 
نم��اد بانک گردش��گری که 
مجم��ع  برگ��زاری  از  پ��س 
س��االنه  ع��ادی  عموم��ی 
و  ب��ود  ش��ده  بازگش��ایی 
معام��الت را در ب��ازه مثبت 
به پایان رس��انده ب��ود، روز 
گذش��ته معامالت را با صف 
ف��روش آغاز ک��رد و پس از 
معامل��ه دو میلیون س��هم با 
میلیونی   10 ف��روش  ص��ف 

معامالت را به پایان رساند. 

معامالت متعادل در 
گروه خودرو

نماده��ای گروه خ��ودرو و 
ساخت قطعات معامالت خود 
را منفی آغاز کردند اما شاهد 
معام��الت متع��ادل در پایان 
با  بودی��م.  معام��الت 
میلیون   27,8 معامله 
دیزل  س��ایپا  س��هم، 
نم��اد  پرحجم تری��ن 
بود.  گ��روه  معامالتی 
انبوه س��ازی  گروه  در 
ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 
ب��ازه  در  معام��الت 
گرفت،  انج��ام  منفی 
توریس��تی و رفاه��ی 
و  ای��ران  آبادگ��ران 
عمران و توسعه فارس 
تنها نماد های مثبت گروه در 
پای��ان معام��الت بودند. طبق 
روال روزهای گذش��ته،  شاهد 
گ��روه  کم حج��م  معام��الت 
انبوه س��ازی بودی��م به طوری 
ک��ه ب��ا معامل��ه 3,3 میلیون 
س��هم، س��رمایه گذاری شاهد 
معامالتی  نم��اد  پرحجم ترین 

گروه بود. 

گروه کاشی و سرامیک؛ 
همچنان مورد توجه 

سهامداران
در گ��روه س��رمایه گذاری، 
تنها  س��ایپا  س��رمایه گذاری 
نم��اد مثبت گ��روه در پایان 
 10,96 و  ب��ود  معام��الت 

میلی��ون س��هم از ای��ن نماد 
و  روز گذش��ته معامله ش��د 
این س��هم در راس نمادهای 
پرحج��م معامالتی گروه قرار 
گرفت. نمادهای گروه کاشی 
و س��رامیک ب��دون توجه به 
رون��د کامال منف��ی حاکم بر 
بازار س��هام، روز گذشته نیز 
م��ورد توجه س��رمایه گذاران 
قرار گرفتن��د و به جز صنایع 
کاش��ی و سرامیک س��ینا و 
کاشی سعدی، س��ایر نمادها 
در بازه مثبت معامله ش��دند 
و چینی ای��ران برای دومین 
با ص��ف خرید  متوال��ی  روز 

همراه بود. 

صف فروش در گروه 
فرآورده های نفتی

در گروه فلزات اساس��ی اکثر 
نمادها در بازه منفی معامله شدند. 
فوالد هرمزگان جنوب معامالت را 
با صف فروش آغاز کرد و پس از 
معامله 24 میلیون سهم و با صف 
فروش 58 میلیونی معامالت را به 

پایان رساند. 
معامالت  اصفهان  ذوب آهن 
مثبت خ��ود را در بازار منفی 
نیز حف��ظ کرد.  روزگذش��ته 
فرآورده های  گ��روه  معامالت 
نفتی همس��و با ج��و حاکم بر 
بازار سهام در بازه منفی انجام 
گرفت و نفت ایرانول تنها نماد 
مثبت گروه در پایان معامالت 
ب��ود. اکث��ر نماده��ا همچون 
پاالیش نفت ته��ران، پاالیش 
نفت اصفه��ان و پاالیش نفت 
بندرعب��اس ب��ا ص��ف فروش 
پیش بین��ی  بودن��د.  هم��راه 
عملکرد سال مالی 94 پاالیش 
نف��ت الوان در مقایس��ه ب��ا 
پیش بینی عملکرد سال مالی 
قبل فروش 5 درصد افزایش، 
بهای تمام شده کاالی فروش 
رفته 5 درصد افزایش، س��ود 
عملیات��ی 19 درصد کاهش و 
سود خالص 19 درصد کاهش 

را نشان می دهد. 

سهامداران خرید و فروش احساسی نکنند

انتظار مقاومت شاخص کل در حمایت 65 هزار واحدی

تس�نیم - بح��ث کاهش نرخ 
سود بانکی مدت هاست که مطرح 
می ش��ود و فع��االن اقتصادی هم 
منتظر هس��تند تا مشخص شود 
شورای پول و اعتبار چه تصمیمی 
در این زمینه می گیرد.  بازار سهام 
نی��ز از ای��ن اتفاق تاثی��ر خواهد 
پذیرفت.  کاهش نرخ سود بانکی 

متناسب با نرخ تورم امری منطقی 
اس��ت و به کاهش نرخ تسهیالت 
بانک��ی ب��ه بنگاه ه��ای تولیدی و 
در نتیجه س��ودآوری ش��رکت ها 
منجر خواهد شد،  به عالوه اینکه 
درصورتی که بانک ها س��ود باالی 
20 درصد را به س��پرده ها بدهند،  
سرمایه گذاران حاضر نخواهند بود 
نقدینگی خود را به بازار پرریسکی 
چون بورس ببرند.  پرداخت سود 

باال توسط بانک ها موجب می شود 
ت��ا بخش تولید تحت فش��ار قرار 
گی��رد و انگیزه ورود س��رمایه به 

بنگاه های تولیدی از بین می رود.
تم��ام ش��ده  قیم��ت  می��ان 
محص��والت و هزینه ه��ای مالی 
و بانکی رابطه مس��تقیمی وجود 
دارد ب��ا توجه ب��ه اینکه اقتصاد 
بانک محور است و بیشتر  کشور 
تامین مالی تولید از طریق بازار 

پ��ول ص��ورت می گی��رد،  باید 
نرخ س��ود بانکی کاه��ش یابد.  
کاه��ش ن��رخ س��ود بانک��ی به 
تورم  ازجمله  عوامل گوناگون��ی 
ارز بس��تگی  بودن  و دونرخ��ی 
دارد عواملی چ��ون تورم و نرخ 
سود سپرده در تعیین نرخ سود 
بانک��ی اثرگذار اس��ت و هرگونه 
تعیین نرخ س��ود باید متناسب 
با این مقوله ها باش��د.  باال بودن 

نرخ س��ود بانکی از تورم موجب 
می ش��ود ت��ا از یک س��و قدرت 
حف��ظ  س��پرده گذاران  خری��د 
شود و از س��وی دیگر باید سود 
تس��هیالت نیز ق��دری باالتر از 
سود س��پرده باش��د تا این گونه 
نباش��د ک��ه برخ��ی به راحت��ی 
تس��هیالت با سود پایین بگیرند 
و عده ای دسترس��ی ب��ه منابع 

بانکی نداشته باشند. 

سود بانکی باالی ۲۰ درصد جایی برای ورود نقدینگی به بورس نگذاشته است

سهشنبه
8اردیبهشت1394 1۲

از نگاه کارشناسان

خبر

عرضه اولیه پتروشیمی مبین 
در بورس تهران

روز سه ش��نبه هش��تم اردیبهش��ت ماه، تعداد 997 
میلی��ون و 640 ه��زار س��هم مع��ادل 7 درص��د از 
س��هام ش��رکت پتروش��یمی مبین متعلق به شرکت 
هلدین��گ صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس به عنوان 
چهارصدونودمی��ن ش��رکت پذیرفت��ه ش��ده در نماد 
»مبین« جهت کش��ف قیمت عرضه خواهد شد. این 
ش��رکت برای نخس��تین بار پس از پذیرش و درج نام 
شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق به��ادار تهران در بخش »تامین برق، گاز و آب«، 
گ��روه  »تامین ب��رق، گاز، بخار و آب گ��رم« و طبقه  
»تامین بخار و آب گرم« در فهرست نرخ های بازار دوم و 
در نماد »مبین« جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. 

دالیل عرضه اولیه »مبین« در 
شرایط کنونی بازار اعالم شد

امیرحمزه مالمیر، معاون نظارت بر ناشران و اعضای بورس 
در واکنش به این نکته که بسیاری از فعاالن بازار سهام از 
اعالم عرضه اولیه 7 درصد پتروشیمی مبین متعجب شده 
و سواالتی را درباره دالیل این اقدام مطرح کرده اند، توضیح 
داد: طی سال های اخیر این باور شکل گرفته که نباید در 
شرایط مثبت یا منفی بازار عرضه اولیه ای انجام شود. چون 
باعث کش��ف قیمت گران یا ارزان سهام می شود یا اینکه 
بازار کش��ش الزم را ن��دارد. وی ادامه داد: درحالی عرضه 
اولیه سهام ش��رکت های جدید باعث افزایش گزینه های 
انتخابی س��هامداران و موجب شکل گیری فرصتی جدید 
برای فعاالن می شود که مهم ترین نکته در عرضه های اولیه 
آن هم در هر شرایطی از بازار، کشف قیمت مناسب سهام 
است. بنابراین این موضوع که صرف ارزنده بودن شرکت و 
وجود شرایط مناسب می تواند به موفق بودن عرضه اولیه 
بینجامد، درس��ت و منطقی نیست، چراکه اصل و اساس 

قیمت گذاری هرسهم است. 

نحوه سوددهی 
اوراق سلف گل گهر تشریح شد

اوراق س��لف موازی اس��تاندارد س��نگ آهن گل گهر 
در تاری��خ 22 تیرم��اه 93، ب��ه قیمت ی��ک میلیون و 
667 هزار ریال برای هر ورقه عرضه شد و حسب امیدنامه، 
سرمایه گذار اختیار فروش اوراق خود را در سررسید به 
قیمت 2 میلی��ون و 92 هزار ریال  (25,5 درصد عالوه 
بر قیمت عرضه اولیه) به ناشر دارد. حبیب رضا حدادی، 
مدیرعامل ش��رکت تامین سرمایه امید درخصوص این 
اوراق اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه امید به عنوان 
بازارگردان این اوراق مظنه خریدوفروش خود را متناسب 
با نزدیک شدن به پایان عمر یک ساله اوراق افزایش داده 
اس��ت لیکن ش��یب این افزایش مظنه کمتر از ش��یب 

افزایش قیمت بازخرید اوراق توسط ناشر خواهد بود. 

راه اندازی سامانه اطالعات 
سهامداران بورس کاالی ایران

به منظور آگاهی س��هامداران حقیقی و حقوقی شرکت 
بورس کاالی ایران از آخرین وضعیت س��هام آنها، پرداخت 
سود و نقل و انتقاالت مربوطه، سامانه اطالعات سهامداران 
شرکت بورس کاالی ایران از سوی این بورس راه اندازی و در 
دسترس عموم قرار گرفته است. سهامداران حقیقی و حقوقی 
بورس کاالی ایران می توانند با مراجعه به پورتال بورس کاال 
به نشانی: www.ime.co.ir در منوی ذی نفعان و در بخش 
سهامداران، روی گزینه ترکیب سهامداران کلیک کرده و پس 
از ورود به سامانه سهامداران با وارد کردن کد بورسی و رمز 

عبور به آخرین اطالعات سهام خود دست یابند. 

عرضه ۲۰۰ تن روی 
کالسیمین روی تابلوی معامالت

ش��رکت کالسیمین با 100 تن شمش روی 99,7 و 
100 تن شمش روی 99,5 در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنی ب��ورس کاالی ایران حضور یافت. قیمت این 
کاالها ب��ه ترتیب 75 ه��زار و 600 و 75 هزار و 200 
ریال است. تاالر مذکور همچنین شاهد عرضه 33 هزار 
ت��ن ورق گرم C و 22 هزار تن ورق گرم B ش��رکت 
ف��والد مبارکه اصفهان بود. ت��االر فرآورده های نفتی و 
پتروش��یمی، 19 هزار و 411 تن ان��واع ماده پلیمری 
مجتمع های پتروشیمی تبریز، جم، آریاساسول، شازند، 
مارون، نوید زرشیمی، بندرامام و قائدبصیر عرضه شد. 
در تاالر محصوالت کشاورزی، 40 هزار و 500 تن ذرت 

دانه ای و یکهزار تن کنجاله سویا پرک عرضه شد. 

فصل گزارش دهی شرکت ها، بازار 
ژاپن را توفانی کرد

ش��اخص های بازار ژاپن در نخستین روز معامالتی 
هفت��ه روند نوس��انی را به ثبت رس��اندند درحالی که 
مذاکرات میان بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو آمریکا 
در حال برگزاری اس��ت و 300 شرکت موجود در این 
بازار نی��ز گزارش های عملکرد خود را ارس��ال کردند. 
ش��رکت س��ونی با اف��ت 1,1 درصدی قیمت س��هام 
همراه ش��د درحالی که در آخرین گزارش خود خبر از 
س��ود عملیاتی 300 میلیارد ینی داده بود درحالی که 
پیش بینی ها برای این شرکت بیش از این بود. شرکت 
خودروس��ازی مزداموتور نیز با افت 3 درصدی قیمت 
سهام معامالت را به پایان برد درحالی که سود عملیاتی 
این شرکت از پیش بینی های صورت گرفته، کمتر بود. 

ریزش 63۲ واحدی شاخص کل بورس
ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در پایان 
معامالت روز دوشنبه با 632 واحد کاهش به 65 هزار و 
576 واحد رسید و ارزش روز بازار به 291 هزار میلیارد 
تومان افت کرد. ش��اخص قیمت  (وزنی – ارزش��ی) با 
272 واحد کاهش به 28 هزار و 54 واحد و شاخص کل  
(ه��م وزن) با 58 واحد کاهش ب��ه 10 هزار و 95 واحد 
رسید. معامله گران بورس��ی نیز بیش از 556 میلیون و 
689 ه��زار برگه بهادار در قال��ب 47 هزار و 744 نوبت 
معامله و به ارزش 101 میلیارد تومان دادوستد کردند. 

نماگر بازار سهام

دریچه

بورس ایران ۸میلیون نفری شد
مطهره مروج، مدیر امور ناش��ران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه  (سمات) گفت:  با ورود بیش از 32هزار نفر در فروردین ماه 94،  تعداد سهامداران 
ایران��ی از م��رز 8میلیون نفر گذش��ت و به رقم 8میلیون و 29هزار و 518 نفر رس��ید.  
مدیر امور ناش��ران شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  (سمات) 
خاطرنشان کرد:  درحال حاضر 4میلیون و 29هزار مرد و یک میلیون و 721هزار زن در 
بازار س��رمایه ایران کد سهامداری دریافت کرده اند،  به عالوه اینکه بیش از 31هزار کد 
حقوقی و 344 کد س��هامدار خارجی نیز صادر ش��ده است.  وی درباره اوراق حق تقدم 
تسهیالت مسکن گفت:  550 نفر هم در فروردین ماه از طریق فرابورس خانه دار شدند 
تا مجموع کل افرادی که از این اوراق از س��ال 89 اس��تفاده کرده اند به رقم 838هزار 

و 558 نفر برسد. 
مدیر امور ناش��ران س��مات با بیان اینکه در ماه گذشته پنج نماد جدید در سامانه 
جدید پس از معامالت ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی درج ش��د،  افزود:  هم اکنون 
6229 نم��اد در ای��ن بازار وج��ود دارد که 42 نماد مربوط ب��ه اوراق اختیار فروش 
تبع��ی و  321 کد مربوط به نمادهای س��هام عادی بورس تهران اس��ت.  مروج در 
مورد نمادهای حاضر در فرابورس هم اظهار داش��ت:  331 سهام عادی،  55 اوراق 
حق تقدم تس��هیالت مس��کن،  37 اوراق و دو نماد دارایی فکری در این بازار فعال 

هستند. 
مدیر امور ناش��ران سمات خاطرنشان کرد: تعداد 5420 نماد هم در بازار برق بورس 
ان��رژی و دو نماد در اوراق س��لف کاال حضور دارند.  م��روج درخصوص آخرین فرآیند 
س��امانه جدید پس از معامالت اظهار داش��ت:  مراحل آماده سازی نهایی این سامانه در 
حال انجام اس��ت،  به طوری که دستورالعمل جدیدی تحت عنوان »دستورالعمل جامع 
ثبت هیبریدی دارایی مالی« در دست تدوین است که پس از بازنویسی و بازنگری تمام 
نیازمندی ه��ا و تغییراتی که باید در تمام فرآیندهای این مدل دیده ش��ود،  به تصویب 

سازمان بورس اوراق بهادار برسد. 

المپیاد سبدگردانی دانشجویان رشته های مالی
بهزاد گلکار، مدیرعامل ش��رکت هلدینگ س��رمایه گذاری س��ینا از برگزاری المپیاد 
س��بد گردانی در بین دانش��جویان به منظور تقویت فرهنگ س��رمایه گذاری کارآفرینی 
در بازار س��رمایه برای نخس��تین بار در کش��ور خبر داد.  وی افزود:  این دوره المپیاد 
س��بدگردانی در راستای افزایش اش��تغال زایی در بین متخصصان توانمند دانش مالی 
در ب��ازار بورس برگزار می ش��ود.  وی توس��عه مهارت ه��ای کارب��ردی،  دانش مالی و 
سرمایه گذاری در بین دانش��جویان نخبه کشور،  افزایش ازدواج بین صنعت و دانشگاه 
در رش��ته های مال��ی و اقتصادی و حمایت های مالی از دانش��جویان توانمند کش��ور را 
ازجمله اهداف برگزاری این المپیاد عنوان کرد. به گزارش ایرنا این مقام مسئول تصریح 
کرد: افزایش اش��تغال زایی جوانان در بازار س��رمایه و جذب و به کارگیری دانش��جویان 
رشته های مختلف مالی و رشته های مالی سال آخر در حوزه کسب وکار از دیگر اهداف 
و ویژگی های این المپیاد اس��ت تا بازار سرمایه کشور بتواند از تخصص این دانشجویان 

به صورت کاربردی واقعی استفاده کند. 
وی گف��ت:  س��ازمان ها و ش��رکت های ب��زرگ در مقابل جوانان و م��ردم وظایف 
اجتماع��ی پررنگ ت��ری دارند و گروه س��رمایه گذاری مالی س��ینا وابس��ته به بنیاد 
مستضعفان درصدد است نیروهای نخبه را دراین بازار جذب کند.  وی با بیان آنکه 
این نخس��تین المپیاد در بازار سرمایه کشور است،  ادامه داد:  بدون شک ما باید از 
تجربه س��ایر کشورها در این بخش استفاده کنیم تا بتوانیم هرگونه فعالیت در بازار 
بورس را به بازدهی برس��انیم،  در ضمن دانش��جویان ش��رکت کننده در این المپیاد 
پس از آزمون انتخاب می ش��وند و یک س��بد س��هام در بازار بورس برای آنها تا 10 
میلیون تومان س��رمایه تشکیل خواهد ش��د تا آنها بتوانند در یک دوره یک ساله به 

فعالیت های خود در بورس ادامه دهند.  
وی تصری��ح ک��رد: در کش��ورمان جوانان تیزهوش��ی وجود دارند ک��ه هم اکنون در 
دانش��گاه های معتبر مشغول به تحصیل هستند که باش��رکت دراین المپیاد می توانند 

وارد فعالیت های بورسی در بازار سرمایه کشور شوند.  

سیدمحمد صدرالغروی
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بورس کاال

بورس بین الملل

منصور کریمی
کارشناس بازار سهام

شاخص بورس در حالی در شش روز 
معامالتی پی درپی 1800 واحد ریزش 
داشته است که رییس کمیسیون اصل 

90 مجلس گفته درخصوص نوسانات و 
وضعیت کنونی بازار بورس و پرونده ای 

که در این رابطه در کمیسیون اصل 
نودم مجلس وجود دارد، قرار شده که 

فطانت فرد، رییس سازمان بورس برای 
ارائه توضیحات به مجلس برود
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در س��ال 93 مق��دار 13,662,004تن 
ان��واع کاالی صنعت��ی عرضه ش��د که در 
ب��ه  آن  از  ت��ن  مجم��وع 12،236،703 
ارزش301،197/7 میلیاردریال داد وستد 
ش��د که از نظر ارزش و حجم معامالت به 
ترتی��ب12/7 و 9/7درصد کاهش از خود 
نش��ان داد. این در حالی اس��ت که حجم 
معام��الت زیرگروه ه��ای تاثیرگ��ذار این 
رینگ کاهش زیادی داش��ت. به طوری که 
زیر گ��روه آلومینی��وم22,96، فوالد13 و 
مس11/3 درص��د کاهش حجم معامالت 
را نس��بت به سال گذش��ته تجربه کردند.

)نمودار 1(
ارزش  درص��د   74/7 س��ال  ای��ن  در 
معامالت ب��ه زیرگ��روه ف��والدی مربوط 
ب��ود و بع��د از آن زیرگروه ه��ای م��س و 
آلومینی��وم به ترتیب ب��ا اختصاص 15/7 
و 6/7درص��د بیش��ترین ارزش معامالت 
ای��ن رین��گ را به خود اختص��اص دادند. 
این در حالی اس��ت که در سال های قبل 
س��هم زیرگروه فوالدی از ارزش معامالت 
این رینگ بیشتر بود که به دالیل مذکور 
در بخش مربوط، این س��هم کاهش یافت. 

)نمودارهای 2، 3و4(
در ادامه سه زیرگروه آلومینیوم، فوالد و 
مس مورد نقد و بررسی قرار داده می شود. 

زیرگروه آلومینیوم: 
الف: وضعیت تولید آلومینیوم در کشور
ام��روزه مص��رف آلومینی��وم در جهان 
به عنوان یکی از نشانه های توسعه یافتگی 
کشورها محسوب می شود و میزان مصرف 
این فلز راهبردی در سال گذشته در دنیا 
49 میلیون و 631 هزار تن اعالم ش��د که 
با رش��د 5,4 درصدی در س��ال گذش��ته 
همراه بوده و پیش بینی می ش��ود این رقم 
امس��ال به 50 میلیون تن برس��د. کشور 
چین 50 درصد تولی��د آلومینیوم دنیا را 
به خود اختصاص داده و در ایران براساس 
گزارش های منتشر شده معادن بوکسیت 
)م��اده اولیه ب��رای تولید پ��ودر آلومینا و 
تولی��د آلومینی��وم( ذخایر قاب��ل توجهی 
وج��ود د ارد که بس��یاری از ای��ن ذخایر 

کشف نشده است. 
ه��زار   36 کارخان��ه  اس��ت  ق��رار   
تنی آلومینی��وم ب��رای تولی��د ای��ن فلز با 
اس��تفاده از م��واد اس��تخراجی از معدن 
جاج��رم س��اخته ش��ود ک��ه بخش��ی از 
تجهیزات آن به کش��ور وارد ش��ده است. 
تولید آلومینیوم ایران تا سال 1404 باید 
به 1,5 میلیون تن برسد که سال گذشته 

بیش از 23 درصد این رقم محقق شد. 
 ظرفیت فعلی تولید کارخانه آلومینیوم 
ای��ران 230 ه��زار ت��ن و ظرفی��ت تولید 
هرم��زال و المهدی در مجموع 250 هزار 

تن اعالم شده است. 
 قرار اس��ت مجتمع آلومینیوم جنوب با 
ظرفی��ت 300 هزار ت��ن در منطقه انرژی 
بر المرد اس��تان فارس احداث ش��ود که 
س��رمایه گذاری ارزی آن بی��ش از ی��ک 

میلیارد دالر اعالم شده است. 
 همچنی��ن پ��روژه 175 ه��زار تن��ی 
از دیگ��ر  آلومینی��وم مس��جد س��لیمان 
برنامه های پیش بینی ش��ده اس��ت که با 
تکمیل و بهره ب��رداری از آن ظرفیت کل 
تولید آلومینیوم کشور به یک میلیون تن 

خواهد رسید. 
ق��رار اس��ت می��زان ظرفی��ت تولی��د 
آلومینیوم تا پایان برنامه چشم انداز 1404 

به یک میلیون و 500 هزار تن برسد. 
سرانه مصرف آلومینیوم در ایران چهار 
کیلو و 500 گرم اعالم شده، در حالی که 
ای��ن میزان در جهان ش��ش کیلو و 500 

گرم ذکر شده است. 
پیش بینی شده، جایگاه ایران در زمینه 
تولی��د آلومینی��وم تا پای��ان برنامه پنجم 
توسعه 1394 از رتبه 22 فعلی به جایگاه 

14 ارتقا پیدا کند. 
ب: وضعیت بورس کاالی ایران

در س��ال 93 در مجموع 166، 030تن 
انواع محص��والت آلومینیوم��ی به ارزش 
13/7، 287 میلیاردریال دادوس��تد ش��د 
که از نظ��ر حجم و ارزش معامالت حدود 
23 و 5/3درصد کاهش از خود نشان داد. 
نمودارهای زیر نشان می دهد در این سال 
60درصد حج��م معامالت، ب��ه معامالت 
ش��رکت ایرالکو مربوط بود درحالی که در 
س��ال قبل )1392(، معامالت محصوالت 
این ش��رکت تنه��ا 53درص��د حجم کل 
معام��الت آلومینی��وم را در بورس کاالی 
ایران ش��امل می ش��د که به ای��ن ترتیب، 
س��هم دو عرضه کننده دیگر )به خصوص 
آلومینی��وم المهدی(کاهش یافته اس��ت.

)نمودارهای 5 و 6(
 بررس��ی آمار می��زان تولی��د داخلی و 
حج��م معام��الت در ب��ورس کاالی ایران 
نش��ان می ده��د، کمت��ر از 50درص��د از 
تولی��دات داخلی در ب��ورس کاالی ایران 
مبادله ش��د و مابقی به صورت مس��تقیم 
)اکثرا برای صادرات( به خریداران فروخته 

می شوند. 
در ضمن بررسی نمودار قیمت محصوالت 
مبادله ش��ده در بورس کاالی ایران نش��ان 
می دهد، با وج��ود اینکه محصوالت داخلی 

10 ت��ا 15 درصد نس��بت ب��ه محصوالت 
مشابه خارجی باالتر قیمت گذاری می شوند، 
قیمت در میان مدت با رشد قیمتی مواجه 
شدند و این در حالی است که قیمت جهانی 
این محصول با نزول همراه بوده اس��ت. در 
ای��ن می��ان دو عامل، بی ثباتی ن��رخ ارز در 
بازار های داخلی و مستمس��ک ق��رار دادن 
آن به منظور بی ثبات کردن قیمت بسیاری 
از محصوالت )مانند آلومینیوم( و نیز نقش 
پررنگ واس��طه گران در این بازار را در کنار 
عرضه ه��ای ک��م این محصوالت از س��وی 
عرضه کنندگان باید به عنوان مهم ترین عامل 
در باال نگه داشتن قیمت آلومینیوم در بازار 

داخلی دانست. )نمودارهای 7 ، 8 و 9( 
ج: آلومینیوم در بازارهای جهانی

آلومینی��وم را می توان یکی از مهم ترین 
فلزات پایه برش��مرد که در کنار باال بودن 
ش��دید تقاض��ا و حجم تولی��د جهانی آن 
دورنم��ای روش��نی را درخصوص رش��د 
تقاض��ا، جذابیت مص��رف و تن��وع کاربر 
ب��ه خود اختص��اص می دهد. ب��ا توجه به 
ویژگی ه��ای فیزیکی، ش��یمیایی و فنی و 
مخصوصا دمای پایین ذوب آن همچنین 
نقش آمیژان ها و س��ایر افزودنی ها به این 
فلز ش��اید س��ال های آینده را بتوان زمان 
خودنمایی هر چه بیش��تر این فلز نقره ای 

در بازارهای جهانی دانست. 
با توجه ب��ه این ویژگی ها در س��ال های 
گذشته س��رمایه گذاری های گسترده ای بر 
تولی��دات معدن��ی این فل��ز در اقصی نقاط 

جهان صورت گرفت که در کنار پایین بودن 
نرخ بهره و افزایش روز شمار تکنولوژی های 
اکتشافی، اس��تخراجی و مخصوصا فرآوری 
این فلز ش��اهد افزایش س��ریع حجم تولید 
آن بوده ایم. در س��ال 2014 از طرفی شاهد 
افزایش 800 ه��زار تنی ظرفیت تولید این 
فلز در اقصی نقاط جهان بودیم که در کنار 
رش��د یک میلی��ون و 900 هزار تنی حجم 
تولید نش��ان دهنده جذاب تر ش��دن تولید 
و افزای��ش درصد اس��تفاده از ظرفیت های 
تولیدی در جهان بوده اس��ت. از طرفی در 
این م��دت به صورت نس��بی و مخصوصا از 
آگوست س��ال 2014 قیمت آلومینیوم در 
یک مسیر کاهش��ی نسبی نوس��ان کرده. 
از س��ویی از م��ارس س��ال 2014 تا کنون 

موجودی انباره��ای این محصول در بورس 
فلزات لندن کاهش��ی بوده اس��ت. خروجی 
تمام این موارد نش��ان می دهد که جذابیت 
تولید و مص��رف آلومینیوم با وجود کاهش 
محدود سرمایه گذاری ها برای تولید این کاال 
هنوز هم بسیار باالست و می تواند باال باقی 

بماند. 
در بازاره��ای جهانی قیمت آلومینیوم از 
اوج آن در س��ال 2011 تاکنون به صورت 
نس��بی در ح��ال کاهش بوده اس��ت، ولی 
پایان س��ال 2013 تا اواس��ط سال 2014 
زمانی ب��رای افزایش قیمت آلومینیوم بود. 
پس از این رخداد و از آگوست سال 2014 
تاکنون قیمت آلومینیوم با دو پله نوس��ان 
دقیقا در مسیر کاهشی قرارگرفته تا جایی 

ک��ه از قیمت های نزدیک به 2 هزار و 100 
دالر ت��ا نزدیک به یک هزار و 750 دالر در 
هر تن کاهش قیمت داش��ته است، این در 
حالی است که از پایان سال 2013 تاکنون 
یعنی نزدیک به 15 ماه پی در پی موجودی 
انباره��ای آلومینی��وم در بازارهای جهانی 
نزولی ش��ده بود تا جایی که از س��طوحی 
نزدی��ک به 5میلی��ون و 500ه��زار تن به 
نزدیک 3میلی��ون و 900 هزار تن کاهش 
داشته است. این روند کاهش شدید که در 
چندین س��ال گذشته بی سابقه بوده است، 
نش��ان می دهد که تقاضای این فلز بسیار 
بیش��تر از ارزش آن ب��وده و هس��ت. البته 
رش��د ارزش دالر آمریکا عامل��ی بوده که 
نه تنها فش��ار مضاعفی بر قیمت آلومینیوم 

گذاش��ته، بلکه موجب کاهش قیمت سایر 
فلزات اساسی )و حتی گرانبها(شده است. 

)نمودار 10(
وضعیت تولید آلومینیوم در بازارهای 

جهانی تا سال 2015 
مجموع��ا 220کارخانه تولید آلومینیوم 
در دنیا وجود دارد که کل ظرفیت تولیدی 
آنها 55 میلیون و 40هزار تن است. چین 
ب��ا 107 کارخانه بی��ش از 31میلیون تن 
ظرفی��ت، بزرگ ترین  کش��ور تولید کننده 
این محصول در جهان محسوب می شود. 
این کش��ور 45درصد کل ظرفیت جهانی 
 ای��ن فل��ز نق��ره ای را در اختی��ار دارد و 
34درص��د از تولی��د جهان��ی را ب��ه خود 
اختص��اص داده اس��ت. کش��ور چی��ن به 
واسطه مشکالت تامین مالی و هزینه های 
ب��االی انرژی برق و حمل ونقل  و از طرفی 
ع��دم وج��ود ذخای��ر بوکس��یت، تولی��د 
خ��ود را کاه��ش داده اس��ت، به ط��وری 
ک��ه کارخانه ه��ای آلومینیوم این کش��ور 
ح��دود 2میلیون تن ظرفی��ت تولید را در 
نیمه اول س��ال2015 تعطیل کردند، اما 
پس از اینکه در س��پتامبر قیمت این فلز 
افزایش یافت، تقریبا نیمی از این ظرفیت 
با یارانه های دول��ت و قیمت های پایین تر 

موادخام بازگشت. 
در مقام بعدی، روس��یه با 13 کارخانه 
تولی��د آلومینی��وم و ب��ا تولی��د بی��ش از 
4میلیون و 342 هزار تن آلومینیوم اولیه 
ق��رار دارد و 7,8 درصد ظرفیت تولید در 

جهان را به خود اختصاص داده است. 
در مقام سوم، ایاالت متحده با 14 کارخانه 
و برخورداری از ظرفیت 4 میلیون تنی قرار 
دارد و 5,6 درصد از س��هم تولید آلومینیوم 
جهان را در اختیار دارد. کشورهایی همچون 
کان��ادا نیز با حجم تولی��د 3 میلیون و 60 
هزار تن و اس��ترالیا با ظرفیت 2 میلیون و 
58 ه��زار تن در رتبه های بعدی قرار دارند. 
طبق آخرین آمار، چهار ش��رکت رؤس��ال  
)روس��یه(، آلکوا  )ایاالت متحده(، ریوتینتو  
)کانادا( و هیدرو آلومینیوم  )نروژ( با ظرفیت 
15 میلیون و 407 ه��زار تن، 27 درصد از 
ظرفی��ت تولی��د آلومینیوم اولی��ه جهان را 
در اختیار دارند. روس��یه و کان��ادا به دلیل 
برخ��ورداری از انرژی آبی ارزان و اس��ترالیا 
به عن��وان بزرگ ترین  دارنده م��واد معدنی 
بوکس��یت به عن��وان مناطق ب��زرگ تولید 
آلومینیوم اولیه در جهان شناخته می شوند. 
به واس��طه افزایش قیمت ان��رژی، احداث 
کارخانه های تولید آلومینیوم به کشورهای 
دارای انرژی فراوان و ارزان منتقل ش��ده و 
می توان گفت جغرافیای صنعت آلومینیوم 

در حال انتقال از غرب به شرق است. 

زیرگروه فوالد
در این س��ال دو عامل ب��ر معامالت این 
زیرگروه تاثیر فراوانی گذاش��تند. از یک سو 
عوامل��ی مانن��د رکود در بخش مس��کن و 
توسعه پروژه های عمرانی، کمبود نقدینگی 
در ب��ازار، نوس��انات ارزی و. . . موجب رکود 
در معامالت این زیرگروه ش��د و از س��وی 
دیگر، کاهش ش��دید قیمت سنگ آهن در 
بازار های داخلی و خارجی )که عمدتا ناشی 
از کاه��ش تولی��د فوالد در چی��ن به دلیل 
تصمیم دولت بر تعطیلی واحدهای آالینده 
و نیز دامپینگ شدید کشورهای تولیدکننده 
عمده سنگ آهن مانند چین و استرالیا بود، 
به طوری که قیمت سنگ آهن در هشت ماه 
آخ��ر س��ال 93 بی��ش از 60درصد کاهش 
داش��ت(واحدهای تولیدی را ناچار کرد که 
با وجود میل شان نسبت به کاهش قیمت ها 
اقدام کنند که این نزول قیمت ها بر تداوم رکود 
معامالت این زیرگ��روه تاثیرگذار بود. ناگفته 
نماند، واردات مقاطع ارزان قیمت و بی کیفیت 
چینی نی��ز در تداوم این رکود بی تاثیر نبوده 
ولی ش��اید تاثیر آن کمت��ر از دو عامل دیگر 
باشد.  البته این بحران برای تولید کنندگان 
مقاطع شدیدتر بود و تولیدکنندگان ورق با 
توجه به بازارخاص و نیز تاثیر سایر عوامل 
بر قیم��ت آنها کمت��ر از این ام��ر متضرر 
شدند.  در س����ال 1393 در مجم�����وع 
8،912،566ت��ن ان��واع کاالی فوالدی به 
ارزش تقریب��ی 147،494 میلی��ارد ریال 
دادوس��تد ش��د که به این ترتی��ب، از نظر 
حج��م و ارزش معامالت ب��ه ترتیب 13 و 
13/4درص��د کاه��ش از خود نش��ان داد. 

)نمودارهای 11 و 12( 
بررسی ها نشان می دهد، در سال 1393 
بیش��ترین ارزش معامالت ای��ن زیرگروه 
ناش��ی از معامالت ورق های فوالدمبارکه 
و سپس مقاطع شرکت ذوب آهن اصفهان 
و ش��مش های فوالدخوزس��تان بود. این 
در حالی اس��ت که س��هم ش��رکت های 
ذوب آه��ن اصفه��ان و فوالد خوزس��تان 
نسبت به س��ال گذش��ته کمتر شده که 
نشان می دهد عوامل بحران ساز مذکور در 
صفحه قبل به این شرکت ها تاثیرگذارتر 
ب��ود. )نمودارهای 13، 14 و 15(  ش��اید 
مهم ترین خبر امیدوار کننده برای فعاالن 
این زیرگروه اعمال تعرف��ه برای واردات 
محصوالت مربوط باش��د ک��ه پیش بینی 
می ش��ود اندکی تقاضا ب��رای خرید کاال 
افزای��ش یابد. هرچند که برگش��ت رونق 
به معامالت این زیرگروه بر رش��د ساخت 
و س��از و توسعه پروژه های عمرانی منوط 

خواهد بود. 

تحلیلی از وضعیت فلزات در بورس کاال 
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ب��ا  رابط��ه  در  وقت��ی 
راه ان��دازی  و  س��رمایه گذاری 
صحب��ت  کس��ب و کار  ی��ک 
می کنی��م عم��وم م��ردم فکر 
می کنن��د ک��ه پ��ول و منابع 
در  اص��ل  مهم تری��ن  مال��ی 
س��رمایه گذاری و ش��روع یک 
اس��ت هرچند که  کسب و کار 
این تصور نمی تواند صددرصد 
درس��ت باش��د و ایده هایی را 
می توان یافت که بدون پول و 
منابع آنچنانی قابل راه اندازی 
باش��ند اما بای��د بپذیریم که 
مس��ئله تامین مال��ی همواره 
به عن��وان ی��ک چالش جدی 
س��رمایه گذاری  پی��ش روی 
و تولی��د ق��رار دارد. ضع��ف 
بنی��ه مال��ی تولید کنن��دگان 
از  س����رم�ای�ه گ��ذاران  و 
اس��ت  مس��ائلی  مهم تری��ن 
جریان  ش��کل گیری  در  ک��ه 
اقتص��اد  در  س��رمایه گذاری 
در  اس��ت.  موث��ر  بس��یار 
ش��رایطی ک��ه اقتص��اد ایران 
وارد فاز جدیدی از مناس��بات 
سیاسی ش��ده، بررسی آینده 
فض��ای  در  س��رمایه گذاری 
تولید و اقتصاد کشور می تواند 
در ارائ��ه یک تصویر روش��ن 
ب��رای صاحبان کس��ب و کار و 
موثر  بالق��وه  س��رمایه گذاران 
باش��د، ای��ن در حالی اس��ت 
ک��ه دولت یازده��م طی یکی 
دو س��ال گذش��ته اقدامات��ی 
را در جهت تس��هیل تولید و 
برای  س��رمایه گذاران  ترغیب 
ورود ب��ه ای��ن عرص��ه فراهم 
کرده ک��ه می تواند در تحرک 
سرمایه گذاری  و  تولید  فضای 
در کش��ور موثر باش��د. از این 
رو در ای��ن گزارش به س��راغ 
یکی از کارشناس��ان اقتصادی 
رفتیم تا به بررسی روند آینده 
س��رمایه گذاری در بازار ه��ای 

ایران بپردازیم. 

شرایط پس از تحریم و 
2سناریوی مختلف 

ش��اید مهم ترین اتفاقی که 
در یک سال گذشته در فضای 
داده  رخ  کش��ور  اقتص��ادی 
بیانیه لوزان باش��د. از این رو 
کشور  س��رمایه گذاری  فضای 
ش��ده  جدی��د  دوره ای  وارد 
ک��ه با انجام تواف��ق نهایی در 

یکی دو ماه آینده چش��م انداز 
روش��ن تری در مقاب��ل تولید 
و اشتغال کش��ور قرار خواهد 
گرفت از س��ویی امید به این 
آین��ده روش��ن در دل فعاالن 
از  اقتص��ادی زن��ده ش��ده و 
س��وی دیگ��ر نگرانی هایی در 
بزرگ  برند های  ورود  زمین��ه 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  و 
در جه��ت کاهش س��هم بازار 
تولیدکنن��دگان داخلی وجود 

دارد. 
در  رقابت پذی��ری  ضع��ف 
داخلی  تولید کنن��دگان  میان 
ب��ه دلی��ل کیفیت نامناس��ب 
کااله��ای تولی��دی و پایی��ن 
بودن بهره وری در تولید کشور 
مسئله ای است که به سادگی 
نمی ت��وان از آن عب��ور ک��رد. 
در همی��ن رابط��ه علی اکبری 
کالن محله یکی از کارشناسان 
اقتص��ادی، در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت ام��روز« می گوید: در 
حال حاض��ر فض��ای تولید و 
است  به گونه ای  اقتصاد کشور 
که به دلیل به��ره وری پایین 
نی��روی کار و س��رمایه امکان 
رقاب��ت ب��ا بازار ه��ای جهانی 
ب��رای بس��یاری از صنای��ع و 
ندارد.  وج��ود  تولید کنندگان 
ی��ک دلیل محکم ب��رای این 
حقیقت س��هم اندک ایران در 

بین المللی  بازار ه��ای 
کش��ور های  به وی��ژه 
اس��ت  توس��عه یافته 
نمی توانیم  م��ا  اینکه 
ب��ازار ه�����ای  در 
کش��ور های اروپایی و 
برای  جایی  پیشرفته 
تولی��دات خ��ود ب��از 
کنیم نش��ان از ضعف 

تولیدات ما دارد. 
 وی ادامه می دهد: 
نگاه��ی ب��ه آمار های 
گم��رک ب��ه خوب��ی 

نش��ان می دهد که محصوالت 
صادراتی ما در چه زمینه هایی 
و به چه کش��ور هایی است. به 
خوبی مش��خص اس��ت که ما 
همچن��ان در زمینه تولیداتی 
که بر پایه دانش و تکنولوژی 
اس��ت ضعف داری��م. بنابراین 
یک��ی از راه های تحرک تولید 
و فضای سرمایه گذاری کشور 
می تواند توجه به مقوله دانش 
و تکنول��وژی در تولید باش��د 
که محصول تحقیق و توس��عه 

در فرآین��د تولید اس��ت. این 
برآنک��ه می تواند  عامل عالوه 
در تولی��د و صادرات کاالهای 
هایتک برای کشور موثر باشد 
افزای��ش به��ره وری را هم به 
دنبال خواهد داشت. از سوی 
دیگر، در صرفه جویی منابع و 
جلوگیری از خام فروش��ی نیز 
موثر خواهد ب��ود. بنابراین در 
ش��رایطی که اقتصاد ایران از 
بیماری ه��ای گوناگونی از این 
قبی��ل رنج می ب��رد نمی توان 
توقع اتفاق خاصی در شرایط 

پس از تحریم داشت. 
اکب��ری در بخ��ش دیگری 
ب��ه  خ��ود  صحبت ه��ای  از 
جنبه های دیگ��ری از اقتصاد 
پس از تحریم اش��اره می کند 
و می گوید: روی دیگر س��که 
که می تواند ب��ه فضای تولید 
و اقتصاد کش��ور کمک کند، 
ورود س��رمایه گذاران خارجی 
به کشور است. بازار ایران بازار 
جذابی است، به ویژه در بخش 
نفت و گاز، صنعت حمل و نقل، 
صنای��ع غذای��ی و. . . به دلیل 
برخ��ورداری از مناب��ع غن��ی 
برای  مناس��بی  فرصت ه��ای 
حضور سرمایه گذاران خارجی 
در کش��ور وج��ود دارد که در 
یک ماه گذش��ته هم ش��اهد 
هیات ه��ای  خ��روج  و  ورود 

س��رمایه گذاران  و  تج��اری 
خارجی برای بررسی وضعیت 

بازار ایران بودیم. 
حی��ث  ای��ن  از  بنابرای��ن 
اتفاق��ات  ش��اهد  می توانی��م 
مثب��ت و ارزن��ده ای در روند 
خارجی  سرمایه گذاران  جذب 
به کشور باش��یم که می تواند 
ضعف در تامین منابع مالی در 
تولید و س��رمایه گذاری کشور 
را پوش��ش ده��د و تحرک��ی 
در این زمینه ب��ه وجود آورد 

ام��ا آنچ��ه مهم اس��ت امکان 
و  ش��رکت ها  ش��دن  جوینت 
تولید کنن��دگان داخلی با این 
س��رمایه گذاران و شکل گیری 
توس��عه  ب��رای  زمینه های��ی 
مشترک  س��رمایه گذاری های 

است. 

الیحه رفع موانع تولید 
نمی تواند راهگشا باشد 

یکی دیگر از اتفاقات مهمی 
ک��ه ب��ا روی کار آمدن دولت 
تدبی��ر و امید به صورت جدی 
پیگیری شد و دولت یازدهم بر 
آن تاکید ویژه ای دارد اصالح 
فضای تولید و برداشتن موانع 
پیش پ��ای تولید کنندگان در 
تولید،  بهب��ود فض��ای  جهت 
سرمایه گذاری و کسب و کار در 
کش��ور بود هرچند این الیحه 
همچن��ان به تصوی��ب نهایی 
نرس��یده اما بحث های زیادی 
در رابط��ه با تاثی��رات آن در 
سرمایه گذاری  و  تولید  فضای 
در کش��ور مطرح شد. اکبری 
الیح��ه  ای��ن  درخص��وص 
می گوید: هرچن��د این الیحه 
اتفاق مثبتی بود که می تواند 
فضای تولید کش��ور را بهبود 
بخش��د و به دنبال آن رش��د 
س��رمایه گذاری در عرصه های 
تولیدی کشور را درپی داشته 
باش��د. اما آنچه مسلم 
اس��ت که  این  اس��ت 
دیگ��ری  متغیر ه��ای 
نظی��ر س��ود بانک��ی، 
بازار ه��ای  ش��رایط 
می��زان  مختل��ف، 
اف��راد  ریس��ک پذیری 
وجود  اقتص��اد  در  و... 
دارن��د ک��ه می توانند 
ه  ی��ک ک�ن�ن�د ت�ح�ر
س��رمایه گذاری باشند 
ای��ن  هم��ه  بای��د  و 
پویا  به صورت  متغیر ها 

و سیستمی بررسی شود. 
اظهارنظر  ارائ��ه  بنابرای��ن   
س��طحی در ای��ن زمینه کار 
درس��تی نیس��ت اینک��ه م��ا 
بگویی��م با ای��ن الیحه فضای 
کش��ور  در  س��رمایه گذاری 
دچ��ار تغییرات چش��مگیری 
خواهد ش��د، این طور نیست. 
تولید کنن��دگان  ب��رای  ام��ا 
و فع��االن موج��ود می توان��د 
 حکم یک مس��کن را داش��ته 
باش��د. کاهش س�ود بانکی 

اتفاق�ی مثب�ت در جریان 
سرمایه گذاری 

اتفاق دیگ��ری که در فضای 
داده  رخ  کش��ور  اقتص��ادی 
تغییرات��ی اس��ت که بناس��ت 
در زمینه کاهش س��ود بانکی 
رخ ده��د هرچن��د ک��ه ای��ن 
تاثیراتی در  اتف��اق می توان��د 
بازار ه��ای مختل��ف ب��ر جای 
بگذارد اما مهم ترین اس��تدالل 
کاهش  موضوع  این  طرفداران 
اعطای��ی  تس��هیالت  ن��رخ 
بانک ه��ا در جری��ان تولی��د و 
سرمایه گذاری است. اینکه این 
امر چق��در می تواند به تحرک 
کش��ور  در  س��رمایه گذاری 
منجر ش��ود، موضوعی اس��ت 
که به بررس��ی های بیش��تری 
نیاز دارد اما آنچه روشن است 
اینکه بس��یاری از کارشناسان 
اقتص��ادی معتقدند اگر دولت 
اقتص��ادی  تصمیم گی��ران  و 
دس��توری  به صورت  بخواهند 
ای��ن اق��دام را عمل��ی کنند. 
در ش��کل کلی ب��ه نفع فضای 
اقتصادی کش��ور نخواهد بود. 
اکب��ری می گوید: عامل س��ود 
بانک��ی متغی��ر بس��یار مهمی 
س��رمایه گذاری  جری��ان  در 
اس��ت چرا که در پ��ی آن نرخ 
تسهیالت ارائه شده نیز طبیعتا 
کاه��ش خواهد یاف��ت و این 
به نفع فضای س��رمایه گذاری 
و تولید در کش��ور اس��ت. اما 
نکته ای که باید ب��ه آن توجه 
شود این است که این کاهش 
نرخ سود بانکی باید در جریان 
اقتصادی و به ص��ورت درون زا 
رخ دهد و ش��کل دستوری آن 
اصال خوشایند نیست، چرا که 
هر تغیی��ری که در متغیر های 
به صورت دس��توری  اقتصادی 
و با مداخله دولت اتفاق بیفتد 
در نهایت به زیان کل مجموعه 

خواهد بود. 
 وی ادامه می دهد: مش��کل 
اصلی تولید و س��رمایه گذاری 
در کش��ور نبود فضای رقابتی 
و مداخله ه��ای گاه و ب��ی گاه 
دولت است. توجه به کیفیت، 
ورود دانش ب��ه فضای تولید، 
اس��ت  بازاریابی  و  به��ره وری 
اقتصاد کش��ور  ک��ه می تواند 
را از رک��ود خ��ارج کن��د و به 
تبع آن تغییرات��ی در جریان 
کش��ور  در   س��رمایه گذاری 

به وجود آورد. 

تامین مالی مهم ترین چالش سرمایه گذاری و تولید است 

3 اتفاق و 3 پیامد در جریان سرمایه گذاری 
نقطه شروع

خبر

صنوبرهای ناشناخته

حفاظ��ت از جنگل ه��ا و درخت��ان ب��رای تمام��ی 
دولت های جهان از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت. 
نقشی که درختان، در یک کلمه جنگل ها برای زمین 
و آدمیان دارند، بی بدیل است. این مهم با تشدید انواع 
و اقسام آلودگی ها، در اولویت های اول هر کشوری قرار 
گرفته است. از سال های پیش قطع درختان به منظور 
مصرف کاغذ و تولید چوب چالشی برای نحوه حفاظت 
از جنگل بوده و هست. از طرفی با تمام جایگزین هایی 
که برای چوب معرفی می ش��ود هنوز جایگاه چوب در 
تمامی عرصه های زندگی محفوظ و عالقه مندان خود 
را دارد. لیک��ن برای تامین ه��ر دو هدف باید راهکار و 

استراتژی مناسبی را برگزید. 
با تمام منافعی که حفظ جنگل برای بش��ر دارد اما 
بهره برداری از آن هم اجتناب ناپذیر است. از این رهگذر 
راهکارهای پیش��نهادی فراوانی تاکنون مطرح بوده تا 
بت��وان ه��م از درختان بهره برد و ه��م آنها را حفظ و 
نگهداری کرد. یکی از این راهکارها سرمایه گذاری روی 
کاش��ت یا زراعت درختان سریع الرشد به منظور تولید 

چوب است. 
اس��تان گی��الن در س��الیان اخیر یک��ی از مناطق 
پیشرو در این عرصه بوده که با داشتن اراضی مناسب 
می تواند بخشی از نیاز چوب کشور را تامین کند. عمده 
نهال های مورد استفاده در این مناطق از نوع »صنوبر« 
اس��ت و تحقیقات کارشناسی نش��ان می دهد، اراضی 
باالی پن��ج هکتار از نظر اقتصادی ب��رای این فعالیت 

توجیه پذیر است. 
در حال حاضر 45هزار هکتار از اراضی سطح استان 
به زراعت صنوبر اختصاص دارد که با تولید 900 هزار 
مترمکعب چوب در س��ال، این اس��تان مقام اول را در 

کشور دارد. 
از نگاهی دیگر قابل ذکر است که هم اکنون در سطح 
استان 7200 خانوار به طور مستقیم یا غیرمستقیم به 
کاش��ت صنوبر می پردازند و از این راه کس��ب درآمد 
می کنند و همین اشتغال زایی یکی دیگر از توجیه های 

کارشناسی برای این فعالیت به شمار می آید. 
قابل توجه اس��ت در بس��یاری از مناطقی که دارای 
ش��رایط مطلوب برای زراعت چوب هستند دولت هم 
حمایت های خود را ارائه می دهد و هم اکنون هم اعطای 
تسهیالت بانکی کم بهره به تولیدکنندگان نهال صنوبر 
و زارعان چوب در دس��تور کار دولت قرار دارد. برخی 
از اراضی در س��طح اس��تان وجود دارند ک��ه از لحاظ 
حاصلخیزی و تامین آب برای کاشت محصوالتی چون 
برنج یا گندم مناسب نیستند که توصیه می شود کاشت 

صنوبر در این نوع زمین ها انجام شود. 
همچنین در آخر قابل ذکر است که تالش می شود 
به کمک تیم س��رمایه گذاری روزنام��ه فرصت امروز، 
تمامی ش��رایط و میزان و چگونگی سرمایه گذاری در 
این عرصه را در قالب گزارش��ی مفصل با ذکر جزییات 
کامل در همین صفحه ارائه کنیم و اما درخصوص طرح 
کش��ت فرا سرزمینی چوب باید به این نکته اشاره کرد 
ک��ه اطالعات مربوط به زراعت چ��وب به صورت برون 
س��رزمینی، در اختیار دفتر فنی و امور بهره برداری از 
جن��گل بوده که در صورت تصویب به اس��تان ها ابالغ 

خواهد شد. 

بیزینس مانیتور گزارش داد
رتبه 1۵ ایران از نظر ریسک 

سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه
بیزینس مانیتور در گزارشی نوشت با لحاظ تحریم ها 
ایران از نظر ریسک تجارت و سرمایه گذاری نمره 28.1  
از 100 را می گیرد که این کش��ور را در رتبه چهارم از 

آخر در بین 18 کشور منطقه قرار می دهد. 
به گزارش تسنیم، بیزینس مانیتور در گزارشی مدعی 
شد ریسک های قابل توجهی پیش  روی سرمایه گذاران 
احتمالی  که در اندیش��ه ورود به ایران رهستند وجود 
دارد ک��ه ناش��ی از تحریم ها علیه این کش��ور اس��ت. 
این ریس��ک ها ه��م ظرفیت خارجی ب��رای تجارت و 
سرمایه گذاری را کاهش می دهد و هم موجب اختالل 
در دسترس��ی ایران به بازارهای مال��ی و مکانیزم های 

تجاری بین المللی می شوند. 
براس��اس این گزارش ایران از نظر ریسک تجارت و 
س��رمایه گذاری نمره 28.1 از 100 را می گیرد که این 
کشور را در رتبه چهارم از آخر در بین 18 کشور منطقه 
قرار می ده��د.  ایران همچنین از نظر آزادی اقتصادی 
نمره 21.9 از 100 را می گیرد. در این بخش، ریس��ک 
اصلی ناشی از تحریم های بین المللی است. با این حال، 
ایران دارای حدود 7 درصد منابع طبیعی جهان شامل 
10 درصد منابع نفتی اثبات شده و 16 درصد منابع گاز 
طبیعی جهان است، اما به دلیل تحریم های بین المللی 
در زمینه تجارت، س��رمایه گذاری و اس��تفاده از انرژی 
ایران، سرمایه گذاری در این ثروت عظیم دشوار است. 

تحریم ها همچنین بخش مالی ایران را با مش��کالتی 
مواج��ه ک��رده، به نحوی ک��ه هم دسترس��ی ایرانی ها 
ب��ه بازارهای مالی بین المللی را دش��وار س��اخته و هم 
توانمندی ه��ای داخلی بانک های ایرانی را محدود کرده 
اس��ت. با وج��ود اینکه خدمات بانک��ی در ایران به نحو 
قابل توجهی گسترده و کارآمد است، اما ایران همچنان 
عمدتا دارای اقتصادی مبتنی بر معامالت نقدی است. از 
نظر موانع حقوقی تجارت و س��رمایه گذاری، ایران نمره 
36.5 از 100 را می گیرد. قوانین ضعیف ایران در زمینه 
مالکیت فکری ریس��ک وارد آمدن زیان به شرکت های 
فعال در این زمینه را در پی دارد. به عالوه، هرچند دولت 
الکترونیک در ایران گسترده است و به شهروندان امکان 
می دهد تا دسترسی آس��انی به خدمات دولتی آنالین 
داش��ته باشند، این خدمات ناکامل و ناکافی هستند اما 
مکانیزم های ایران برای حل اختالف��ات قراردادی بین 
کش��ورهای منطقه بهتر است. این نش��ان می دهد که 
ریس��ک از بین رفتن حقوق و سود شرکت ها از طریق 

قراردادهای مخدوش تا حدی پایین است. 

فروشگاهی از فرهنگ و هنر

کالف اول: 
ب��ه  وی��ژه  توج��ه 
در  صنایع دس��تی 
جوامع��ی ک��ه صاحب 
اصال��ت  و  فرهن��گ 
هس��تند همواره مورد 
توج��ه بوده اس��ت، در 
کش��ور ما هم بس��یاری از افراد در حوزه های مختلف 
صنایع دس��تی فعال هس��تند و از ای��ن راه به راحتی 
کس��ب درآمد می کنند، چراکه هر استان و هر شهری 
در ایران دارای فرهنگ خاص و متفاوت خود همراه با 
صنایع دستی مختص به خویش است که همین مسئله 
می توان��د منبع مناس��بی برای س��رمایه گذاران حوزه 

صنایع دستی باشد. 
پی��ش از این م��ا گزارش های مفصل��ی در خصوص 
برخی صنایع دستی در همین صفحه ارائه دادیم و امروز 
نمی خواهیم ش��ما را راغب به سرمایه گذاری در حوزه 
تولید یک محصول خاص کنیم بلکه پیش��نهاد امروز 
تجارت در صنایع دستی اس��ت. شاید متوجه منظورم 
نش��ده اید پس در توضیح بیش��تر باید بگویم که نیاز 
به یک فروش��گاه بزرگ در کالن شهرها که مخصوصا 
گردش��گری در آنها رونق دارد به شدت حس می شود، 
یعنی فروشگاهی که تمام یا حداقل صنایع دستی را که 
برند ایران هستند و مشخصه های ویژه ای دارند با تنوع 
در نوع، رنگ و اندازه از شهرهای مختلف سفارش دهیم 

و در فروشگاه خود ارائه کنیم. 
اینچنی��ن تمرکزی روی صنایع دس��تی می تواند به 
خوب��ی موفق باش��د، چرا که هم زحمت گردش��گران 
خارج��ی و داخلی را برای خری��د کمتر می کند و هم 

می تواند اهل ذوق و هنر به راحتی جذب می کند. 

کالف دوم: 
به  رغ��م قابلیت ایران 
در تولید فوالد سرعت 
رش��د تولیدات فوالدی 
برای ایجاد ظرفیت های 
جدی��د پایی��ن اس��ت 
تا جای��ی که ب��ه گفته 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تولید فوالد کشور باید 
استانداردهای سنتی را کنار گذاشت و به استانداردهای 

روز دنیا توجه کرد. 
به گزارش ایس��نا، تولید فوالد به وی��ژه تولید فوالد 
خام از جمله صنایع سرمایه بر است که نیاز به سرمایه 
بسیار باال دارد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از 
نبود سرمایه کافی برای اجرای پروژه های توسعه خود 
رنج می برند و مجبورند این س��رمایه را از کش��ورهای 

توسعه یافته تامین کنند. 
ب��ه گفته بهمن قاس��می، عضو انجمن ف��والد، رفع 
رکود در این صنعت الزمه رش��د صادرات اس��ت و در 
ش��رایطی که بازارهای جهانی ف��والد وضعیت چندان 
مناس��بی ندارند اگر تولیدکنن��دگان ایرانی بتوانند در 
س��بد محصوالت خود تنوع ایج��اد کنند، می توانند از 

بحران فعلی عبور کنند. 
به طور کلی صنعت فوالد ایران، نتوانسته روند ترسیم 
شده ای برای رس��یدن به اهداف چشم انداز 1404را با 
سرعت و آهنگ الزم طی کند. ما هم در این کالف بر 
ضرورت فعالیت این واحدها در تکمیل زنجیره تولید تا 
استحصال فوالد تاکید می کنیم تا با سرمایه گذاری های 
بیشتر برای استفاده از تکنولوژی های برتر، کم وزن تر، 
دان��ش فنی و طراحی ب��رای رقابت با فوالد س��ازان و 
ش��رکت های بین المللی، کمبودها جبران ش��ود و به 

اهداف تعیین شده دست یابیم. 
البته قابل توجه اس��ت که بس��یاری از کش��ورها با 
اس��تفاده از س��رمایه گذاری مش��ترک با شرکت های 
صاح��ب تکنولوژی برتر این مس��یر را ط��ی کردند به 
همین دلیل به نظر می رس��د کمیته س��رمایه گذاری 
بخش فوالد و صنایع پایین دس��تی و واس��طه ای آن و 
شرکت ملی فوالد ایران و دیگر نهادهای سیاست گذار 
ذی ربط برای توسعه صنعت فوالد باید استراتژی خود 
را در تعریف پروژه های جدید و جذب س��رمایه به این 

سمت سوق دهند. 

سفیر پاکستان در ایران: 
فعاالن اقتصادی پاکستان در گیالن 

سرمایه گذاری می کنند
س��فیر پاکس��تان در ایران گفت: فع��االن اقتصادی 

پاکستان در گیالن سرمایه گذاری می کنند. 
ب��ه گزارش خبرگزاری تس��نیم از انزل��ی و به نقل از 
منطق��ه آزاد انزلی، نورمحمد جادمانی در دیدار با مدیر 
منطق��ه آزاد انزلی با تصریح بر جاذبه های گردش��گری 
اس��تان گیالن و منطقه آزاد انزلی، هدف از س��فر خود 
را آش��نایی با تجربیات مناط��ق آزاد ایران و به خصوص 
این منطقه اعالم و اظهار داش��ت: ب��ا عنایت به مزایا و 
معافیت های قانونی موج��ود در این منطقه و موقعیت 
اس��تراتژیک منطقه آزاد انزلی در ارتباط با کش��ورهای 
حاشیه دریای خزر، این منطقه فرصت بسیار خوبی برای 
سرمایه گذاری و حضور فعاالن اقتصادی پاکستانی بوده و 
سرمایه گذاران کشور خود را برای فعالیت در این منطقه 
تش��ویق می کنم. وی با بیان اینک��ه »در بازدید از این 
منطقه فضای مناسبی برای توسعه همکاری ها و مبادالت 
دو و چندجانبه مشاهده کردم« و اظهار امیدواری نسبت 
ب��ه اینکه از طریق منطقه آزاد انزلی زمینه ارتباط تجار 
پاکستانی با کشورهای حاشیه خزر فراهم شود، افزود: از 
پیشنهادات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مبنی بر 
بهره گیری از کریدورهای بین المللی در تجارت خارجی 
خود با این کشورها استقبال می کنیم.  سفیر پاکستان 
با اشاره به عالقه مندی این کشور برای تشکیل منطقه 
آزاد مش��ترک ایران و پاکستان اظهار داشت: با توجه به 
مشترکات فرهنگی و مذهبی و مرز مشترک، عالقه مند 
به توس��عه همکاری های اقتصادی بوده و امیدواریم این 
بازدید موجبات گسترش مراودات تجاری میان بازرگانان 

بخش خصوصی دو کشور را ایجاد کند. 

یکی از راه های تحرک تولید و فضای 
سرمایه گذاری کشور می تواند توجه به 
مقوله دانش و تکنولوژی در تولید باشد 
که محصول تحقیق و توسعه در فرآیند 

تولید است. این عامل عالوه برآنکه 
می تواند در تولید و صادرات کاالهای 

هایتک برای کشور موثر باشد افزایش 
بهره وری را هم به دنبال خواهد داشت

عباس نعیم امینی 

مهندس داود زارع
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن

سرمایه های آموختنی

تجربه های کارآفرینان و سرمایه گذاران باسابقه و موفق همیشه 
می تواند چراغ روش�نی برای شروع راه پرتالطم سرمایه گذاری 
 باشد، از این رو از کارآفرینان موفق دنیا این سوال مهم پرسیده شده 
»آرزو می کردید قبل از ش�روع کسب و کار تان چه تجربه هایی 

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

می کنیم تا سرمشق راه تان قرار دهید...

به عنوان یک بورس باز باید آشوب و بی نظمی را 
در آغوش بگیرید.

لویز بیکان 
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در دی��دار رییس هیات عامل صندوق توس��عه ملی و 
س��فیر نروژ در ایران، بر نقش توس��عه ای و بین نس��لی 
و حمایت صندوق از بخش خصوصی و س��رمایه گذاری 
مولد و ضرورت بهره من��دی از تجربیات صندوق ثروت 

نروژ تاکید شد. 
 ب��ه گزارش مهر، س��یدصفدر حس��ینی تصریح کرد: 
س��از و کاره��ای رو ب��ه تکام��ل صندوق توس��عه ملی 

به گونه ای اس��ت که ای��ن صندوق به عن��وان یک نهاد 
مه��م اقتصادی بتوان��د اهداف خ��ود را پیگیری کند و 
از هرگونه آس��یب در امان باش��د. وی با اشاره به سفر 
هیاتی از صندوق توسعه ملی به نروژ در ماه آینده، ابراز 
تمایل کرد ک��ه در دیدار با مقامات صندوق ثروت ملی 
نروژ این هی��ات بتواند از تجارب مدیریتی این صندوق 
نفتی استفاده کند. حس��ینی ضمن تشریح زمینه های 

همکاری صندوق توسعه ملی ایران با سایر صندوق های 
ثروت ملی اظهار داش��ت: صندوق توس��عه ملی ایران، 
توانای��ی جلب و جذب منابع س��ایر صندوق های ثروت 
مل��ی و هدایت این منابع در پروژه ه��ای ایران را دارد. 
سفیر نروژ نیز در این دیدار با تاکید بر نقش مهم ایران 
در اقتص��اد بین الملل، از برق��راری ارتباط بین صندوق 

توسعه ملی و صندوق نروژ استقبال کرد. 

استفاده صندوق توسعه ملی از تجارب نروژی ها



سازوکارهایکاهشنرخسودبانکیبررسیمیشود

کاهش تورم:کاهش بهره بانکی 

اقتصادی  کارش��ناس  رحمان��ی،  علی 
معتق��د اس��ت ک��ه سیاس��ت اقتصادی 
ی��ک امر دس��توری اس��ت، ول��ی دولت 
می تواند برای محقق ش��دن این سیاست 

سازوکارهای مناسب را فراهم کند. 
دولتاعالمکردهکهدرتالشاست
تانرخسودسپردهبانکهاراکاهش
ده�د،اماتأکیدکردهک�هاینامررا
بهص�ورتدس�توریپی�شنخواهد
بردوبرایاینمنظ�ورراهکارهایی
رادنبالخواهدک�ردتانرخبهرهبه
تبعآنش�رایطکاهشپیداکند.در
اینش�رایطدولتچهسازوکارهایی
بایددنبالکندتابهاینهدفدست

پیداکند؟
به نظر می رس��د که کاهش نرخ س��ود 
یک مقوله ضروری اس��ت. اکنون هزینه 
سرمایه گذاری بس��یار باالست و اگر نرخ 
سود بانک ها کاهش پیدا نکند، هزینه ای 
ک��ه بر بازار س��رمایه و به تب��ع آن بازار 
تولی��د وارد می ش��ود، هزین��ه غیرقابل 
جبران��ی خواهد بود. سیاس��ت اقتصادی 

مقوله ای دستوری است. 
در اصل زمانی که از سیاست اقتصادی 
صحبت می کنیم درب��اره تجویز صحبت 

می کنیم. 
کاری که باید انجام شود این است که 
الزامات رسیدن به نرخ های هدف فراهم 
شود. اینکه ما هدف گذاری کنیم که نرخ 
بهره کاهش پیدا کند اتفاق خوبی است. 

منتها باید ساز و کار آن فراهم شود. 
در بانک ها بحران نقدینگی وجود دارد 
که این امر باید حل شود. یکی از راه های 
حل این بحران پرداخت بدهی های معوق 
دولت به بانک هاست. نرخ سپرده قانونی 
باید کم ش��ود، اوراق مشارکت دولت که 
نزد بانک ها است می تواند بازخرید شود. 
مواردی از این دس��ت کمک خواهد کرد 
تا سیاس��ت گذاری دول��ت و هدف دولت 

تحقق پیدا کند. 
مواردیکهمطرحکردیدآیاتوس�ط

دولتقابلاجراستودولتمیتواند
فارغازشکلدستوریزمینهکاهش

نرخسودبانکیرافراهمکند؟
ن��رخ س��پرده قانونی اساس��ا توس��ط 
شورای پول و اعتبار تعیین می شود. اگر 
این نرخ س��پرده یک درصد کاهش پیدا 
کند یا برس��د به کف ن��رخ بهره که صد 
درصد است حجم باالیی از منابع بانک ها 
که نزد بانک مرکزی است آزاد می شود. 
ب��ا  تس��ویه  ص��رف  آن  از  بخش��ی 
س��پرده گذاران می ش��ود، آن��ان نیز که 
بدهی ندارند منابع ش��ان آزاد می ش��ود. 
اینها همه مقوله تس��ریع منابع است که 
ب��ه دولت باز می گ��ردد. اگر این موارد را 
دنبال کن��د می تواند به ه��دف خود که 

کاهش نرخ بهره است دست پیدا کند. 
بخشی نیز به مطالبات معوق بانک ها 
و سیاس��ت گذاری دولت که حمایت از 
تولید و ایجاد رونق اس��ت باز می گردد. 
دولت در س��ال جاری بارها اعالم کرده 
که به رون��ق اقتصادی توجه دارد، ولی 
بس��ته منس��جمی در این زمینه اعالم 
نکرده اس��ت ک��ه بتواند ب��ه این هدف 
دس��ت پی��دا کن��د. به ص��ورت کوچک 
و بخش��ی در تالش��ند به ای��ن موضوع 

دس��ت پیدا کنند. 
حالبحثایناس�تکهن�رختورم
کاه�شپی�داک�ردهوب�هتب�عآن
میتواننرخس�ودبانک�یراکاهش
داد،زیرانرختورمتعیینکنندهنرخ
س�ودبانکیاس�تآیااینامرقابل

اجراست؟
تورم تنها عامل تعیین کننده نیس��ت. 
س��قف ریس��کی که ما برای سپرده گذار 
قائل می ش��ویم، س��قف تورم است. این 
صحبت درس��ت اس��ت ک��ه م��ا باید به 
تناسب کاهش تورم، نرخ بهره بانک ها را 

کاهش دهیم. 
این بحث پیچیده تر از آن است که در 
تورم خالصه شود و موارد بسیاری در آن 

باید بررسی شود. 

س��یدبهاءالدین حسینی هاشمی، 
اقتصادی معتقد است،  کارشناس 
آنچه باعث ش��ده اوضاع آشفته ای 
در سیس��تم مالی و پولی کش��ور 
ایجاد ش��ود، تداوم سیاس��ت های 

غلط بانکی است. 
باتوجهبهاینکهدولتتصمیم
بهکاهشنرخسودبانکیدارد،
ول�یدرتالشاس�تک�هاین
شرایطرانهدستوریبلکهتوام
باسازوکاراجراکند،شمااین
روندراچگونهارزیابیمیکنید؟
وظای��ف بانک ها تعریف ش��ده 
اس��ت. آنه��ا بای��د س��رمایه ها را 

ج��ذب کرده و آن را در راس��تای 
ارتقای تولید به تولیدگران بدهند. 
بنابراین سیاست گذاری در حوزه 
پولی و مالی باید به گونه ای تعریف 
شود که هم بانک، هم سپرده گذار 
و ه��م تس��هیالت گیرن��ده از آن 
راضی باش��ند و بانک ها س��ودی 
را ک��ه انتظ��ار دارند، به دس��ت 
بیاورند. منافع س��هامداران حفظ 
ش��ود و س��هامدارانی که س��هام 
بان��ک را می خرن��د از خرید خود 
س��ود کنن��د. س��ود بانک��ی باید 
تامین کنن��ده مناف��ع کل اقتصاد 
باشد و نرخ س��ود باید به میزانی 

تعیین ش��ود ک��ه س��هامداران و 
سپرده گذاران ضرر ندهند، بانک ها 
می دانند که باید سپرده گذاران و 
س��هامداران را راض��ی نگه دارند، 
اما اگر نرخ سود دستوری تعیین 
شود بانک ها راه هایی را برای دور 
زدن قانون می یابند تا س��رمایه ها 
از بانک خارج نشود. بخش عمده 
نابسامانی ها در بازار پول، به دلیل 
سیاس��ت های غلط پولی است که 
اغلب موسس��ات غیرمجاز به این 
مش��کالت دامن می زنند که البته 
تع��داد آنه��ا آنقدری نیس��ت که 
بخواهد در سیس��تم بانکی اخالل 

ایج��اد کند. اگر بان��ک مرکزی از 
بانک ه��ا حمایت کند و در قوانین 
خود شرایط بانک ها را نیز در نظر 
بگی��رد، بانک ها هم در راس��تای 
حمایت از تولید و صنعت حرکت 

می کنند. 
دراینش�رایطدول�تچگونه
بایدنرخسودبانکهاراتعیین

کند؟!
باید توافق��ی بین بانک مرکزی و 
بانک ها باش��د اما معم��وال این گونه 
اس��ت که نرخ سود س��پرده یک تا 
2درصد باالتر از ن��رخ تورم در نظر 
گرفته می شود. عموما به این صورت 

که میان نرخ سود سپرده و تسهیالت 
3 تا 5 درصد اختالف وجود دارد که 
برای مطالبات مش��کوک الوصول، 
هزینه ه��ای غیرعملیاتی و س��ود 

سهامداران است. 
باکاهشتعریفشدهتورمآیا
شرایطبرایکاهشسودبانکی
بههمانمراتبفراهماست؟

بل��ه، دول��ت می تواند ب��ا توجه 
ن��رخ  چش��مگیر  کاه��ش  ب��ه 
ت��ورم، ن��رخ س��ود به��ره بانکی 
را تعدی��ل کن��د اما این مس��ئله 
 باید ب��ا تعام��ل بانک ه��ا صورت 

گیرد. 

اقتصادی  کارشناس  مظفریان،  حسین 
معتقد است که با کاهش تورم الزم است 

نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. 
ب�اتوجهبهسیاس�تدولتدرزمینه
کاه�شن�رخس�ودبانک�یوایجاد
س�ازوکارهایاینروند،ارزیابیشما

ازسیاستدولتچیست؟!
 در چند س��ال گذش��ته اقتصاد کشور 
دچار چالش های بس��یاری شده و دولت 
یازدهم را بر آن داش��ته تا برای ش��روع 
سروس��امان دادن به اوضاع ابتدا تورم را 
کاه��ش ده��د و در همین راس��تا الیحه 
خ��روج از رکود ب��دون رش��د تورمی به 
مجلس فرس��تاده ش��ود. در همین راستا 
بود که دولت تصمی��م گرفت برای مهار 
رش��د تورم، نقدینگی را به سوی بانک ها 
هدای��ت کن��د. ب��ا پیش گرفت��ن همین 
سیاست های انقباضی در حوزه پولی بود 
که دولت توانس��ت تورم لجام گس��یخته 
س��ال های 90 و 91 را مه��ار کند. البته 
این مه��ار تورم بی بها هم نبود و به رکود 
انجامید که بیشتر بخش های اقتصادی را 
درگیر کرد. برنامه دولت برای گش��ایش 
اقتص��ادی ای��ن اس��ت ک��ه در گام اول 
فش��ارهای مضاعف را از اقتصاد برداشته 
جدی��د  فرصت ه��ای  بع��دی  گام  در  و 
اقتصادی ایجاد کند. حال که گزینه های 
زی��ادی برای رونق اقتص��ادی داریم باید 
سیس��تم پولی هم به کمک بیاید و یکی 
از این مس��ائل تناسب نرخ س��ود با نرخ 
تورم اس��ت. باید شرایطی فراهم شود که 
نقدینگ��ی به س��مت ب��ازار مولد حرکت 
ک��رده و تولیدکنن��دگان ب��رای گرفتن 
تس��هیالت با مش��کل بهره ب��اال مواجه 
نباش��ند. نرخ س��ود بانکی زمانی افزایش 
یافت که نرخ تورم در کشور به شدت باال 
بود و به همین جهت نرخ سود بانکی باال 
رفت اما در شرایط حاضر نرخ سود بانکی 
باال توجیهی ندارد و باید نرخ سود بانکی 

با نرخ تورم متناسب شود. 
یک�یازمواردیکهس�ببمیش�ود
کاهشسودبانکیرادرجهتهدایت
س�رمایهبهبخشتولیدندانندمقوله

موسس�اتغیرمجازاعتباریاس�ت
کهدس�تبهپرداختسودهایکالن
میزنن�د.ش�ماای�نام�رراچگونه

میبینید؟
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در 
کنار کاهش نرخ س��ود بانکی بود چرا که 
اگر این ساماندهی از سوی بانک مرکزی 
صورت نگیرد س��رمایه ها از بانک ها خارج 
شده و به موسسات مالی و اعتباری سوق 
داده می شوند که برخی از آنها مجوزهای 
الزم را ه��م ندارن��د. در یک��ی دو س��ال 
گذشته موسس��ات مالی و اعتباری برای 
جذب سرمایه گذار س��ودهای نجومی به 
مردم پیشنهاد می دهند. موسسات مالی 
و اعتباری مانن��د بانک ها که نظارت پذیر 
هستند و هر چه تخلف هم داشته باشند 
بان��ک مرک��زی مش��تریان آن بانک ها را 
حمایت می کند، نظارت پذیر نیس��تند و 
یک ش��به ایجاد می شوند و شب دیگری 
جمع می ش��وند. حال آنکه در هیچ جای 
دنیا موسس��ات خ��ارج از نظ��ارت بانک 
مرکزی اقدام به پرداخت سود های بانکی 
غیر متعارف نمی کنند و این طور نیس��ت 
که کس��ی بر عملکرد آنها نظارت نداشته 

باشد. 
ح�البهزعمش�ماب�انظ�ارتبانک
مرکزیوبرچیدهشدناینموسسات
اعتب�اریس�رمایههابهس�متبازار

سرمایهمیروند؟
مزی��ت کاه��ش نرخ س��ود متناس��ب 
با به��ره این اس��ت که اگر س��ود بانکی 
ک��م ش��ود تولید کنن��دگان می توانند به 
تس��هیالت ارزان تری دس��ت پیدا کنند 
و تولید رونق می گی��رد. در عین حال از 
آنجایی که بازارهای غیر مولد و بازار طال 
و ارز ب��ا توافق هس��ته ای جذابیتی برای 
س��رمایه گذار ندارد بعید به نظر می رسد 
که س��رمایه ها از بانک خارج شود و این 
نگران��ی نابجاس��ت. در نهای��ت پول های 
س��پرده گذاران به س��مت بورس هدایت 
می ش��ود که موجب رونق تولید می شود 
و دولت در نهایت به اهداف خود رس��یده 

است. 
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ناکاراییبانکمرکزی

خاصی��ت بانک این اس��ت که س��پرده های مردم را 
جذب  کند و رقمی باالی تورم سود دهد. از آن سو پولی 
که جذب کرده را به بخش تولید و صنعت تس��هیالت 
دهد و از این تس��هیالتی که ارائه می دهد سود یا بهره 
دریافت کند. این س��ود و کارمزد باید متناس��ب با آن 
واحد صنعتی یا تولیدی باش��د؛ ب��ه این معنی که این 
سود را بتواند از بهای تمام شده کاالی خود تامین کند. 
معموال نرخ بهره در دو بازار مالی و س��رمایه تعریف 
می ش��ود. نرخ بهره مالی، نرخی بین بانکی اس��ت که 
بانک ه��ا به یکدیگ��ر ق��رض می دهند. نرخی اس��ت 
که برای س��ود س��پرده و نرخ بهره تسهیالت دریافت 
می ش��ود. کاهش نرخ بهره کم��ک می کند به دخالت 
دولت ب��رای حمایت از بازار مالی یا بازار س��رمایه هر 

زمانی که ضروری باشد. 
زمانی که تورم تحت کنترل باشد، نرخ سودها نزدیک 
تورم است. معموال نرخ تسهیالت از سود سپرده بیشتر 
است به این دلیل که بخشی از سپرده مردم نزد بانک 
مرکزی به عنوان سپرده قانونی قرار می گیرد. این به آن 
معناس��ت که کل مبلغ سپرده جزو سرمایه در گردش 
برای تس��هیالت نیس��ت. از طرفی بانک هم یک سری 
هزینه برای پرداخت س��ود به س��پرده گذاران دارد. در 
کشور ما همواره سود سپرده از میزان تورم باالتر است. 
بنابراین ما هر کس��ی که در بانک پول س��پرده کرده 
اس��ت را جریمه می کنیم. بنابراین افرادی که به ناچار 
سرمایه های خود را در بانک سپرده می کنند چون بازار 
موازی برای س��رمایه گذاری وجود ندارد و ریسک بازار 
ارز نیز برای شان قابل پذیرش نیست، ناچارند به شرایط 
بانک ها و نرخ بهره آنها تن در دهند. تسهیالت همواره 
زیر نرخ تورم بوده اس��ت. در اصل تنها س��الی که نرخ 
تورم رسمی اعالم شده است سال 93 بوده است. قبل 
از س��ال 93 همیشه نرخ بهره تسهیالت زیر تورم بوده 

است. 
60درص��د اقتصاد ایران نیز ی��ک اقتصاد زیرزمینی 
اس��ت. یعنی فع��االن اقتصادی هس��تند ک��ه از همه 
امکانات دولت استفاده می کنند اما مالیات نمی دهند، 
از تس��هیالت استفاده می کنند و... در اصل این اقتصاد 
زیرزمینی کل ش��بکه اقتصادی کش��ور را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. مواردی چ��ون واردات، داللی، قاچاق 
و مواردی از این دست را می توان در این زمینه نام برد. 
نرخ بازار بهره از نرخ تورم همیشه بیشتر است. برای 
اج��اره در ماه 3 درصد اس��ت که در س��ال 36 درصد 
می ش��ود. نرخ ب��ازار در ماه به 5 درصد نیز می رس��د. 
بنابراین هر کسی که سپرده نزد بانک می گذارد جریمه 
می ش��ود و به هر کسی که از بانک تسهیالت می گیرد 
رانت داده می ش��ود. چون نرخ به��ره آزاد از نرخ تورم 

بیشتر است. 
بانک ه��ا از این تس��هیالت و وام ها س��ود مناس��بی 
دریاف��ت نمی کنند. آنها زیر س��ایه لطف بانک مرکزی 
و دولت، فعالیت غیر بانکی را در زیر مجموعه کار خود 
ق��رار داده اند. از پی��ش از دهه 80 بانک ه��ا در حوزه 
بانک های م��وازی، بازارهای س��رمایه و خریدوفروش 
زمین وارد ش��دند. از سال 80 به بعد شرکت لیزینگ 
و س��رمایه گذاری راه انداختند و از کار غیر بانکی سود 
عملیاتی پرداخت کردند. زیرا تسهیالتی نیز که بانک ها 
وام می دهند اغلب باز نمی گردد و به بدهی های معوق 
و ذخیره مطالبات مش��کوک و غیره تبدیل می ش��ود. 
بنابرای��ن بانک ه��ای ما ب��ه کاره��ای غیر بانکی روی 
آوردند. برج هایی که مسکونی، تجاری ساخته می شود 
در جای جای ش��هر نش��ان دهنده ورود بانک ها به کار 

ساخت و ساز است. 
در ای��ن میان بای��د دید نظارت بان��ک مرکزی چه 
می شود. تا س��ال 80 که بانک ها دولتی بودند، مجری 
بانک مرک��زی وزارت دارایی بود. آنها نمی توانس��تند 
نظارت جدی بر بانک ها داشته باشند چراکه خودشان 
هیات مدیره را انتخاب می کردند. پس از س��ال 80 که 
بانک های خصوصی شکل گرفتند الزم بود این نظارت 
بر این باش��د که بانک ها در چارچوب قانون و مقررات 
کار کنند. س��ال 84 بدنه نظارتی بانک مرکزی از بین 
رف��ت و نظارت بان��ک مرکزی توس��ط بانک ها جدی 

گرفته نشد. 
سال 84، 86 تا 92 که رییس بانک مرکزی به نوعی 
کارمند رییس جمهور بود. البته در گذش��ته هم رییس 
بان��ک مرکزی کارمند رییس جمه��ور بود. در حالی که 
بانک مرکزی باید مستقل باشد. الیحه استقالل بانک 
مرکزی تنظیم شد و با هدف استقالل بانک مرکزی به 
مرکز تش��خیص مصلحت نظام رفت که با آن مخالفت 
شد. بنابراین در کل نظارت بانک مرکزی بر بانک ها از 
بین رفته اس��ت. س��ال 91 رییس بانک مرکزی اعالم 
کرد که بانک ها نباید ش��رکت داری کنند، سال 84 نیز 
رییس بانک مرک��زی این موضوع را مطرح کرد. پیش 
از آن وزیر دارایی در س��ال 82 نیز این حرف را زد. اما 
هیچ کس توجهی به این صحبت نکرد. در دولت تدبیر 
و امی��د مردم فکر می کردند مصوبات غیرقانونی حذف 

خواهد شد. 
آق��ای ترکان تاکی��د کردند که مصوب��ات غیرقانونی 
حذف می ش��ود. آقای رییس جمهور اعالم کرد ما وزیر 
دارایی مس��تقل می خواهیم تا بانک مرکزی مس��تقل 
شود. بنابراین همه منتظر این تغییرات در دولت یازدهم 
بودند که متاسفانه این تغییرات اتفاق نیفتاد و متاسفانه 
ش��ورای پول و اعتبار نیز به بانک ها سه سال مهلت داد 
تا به مرور شرکت داری را کاهش دهند. دلیلی که آقای 
 پورابراهیم مطرح کرد که دارایی و سهام شرکت هایی که 
بانک ها دارند در اجرای رد دیون به بانک ها داده شده و 
قابلیت واگذاری ندارند. درحالی که بانک های خصوصی 
و حتی تعدادی بانک های دولتی که خصولتی ش��ده اند 
هیچ کدام دارای��ی رد دیون ندارند. در آخر دو وظیفه بر 
عهده بانک مرکزی اس��ت؛ یکی حفظ اس��تقالل که از 
سال 60 از او گرفته اند و دوم ارتقای ارزش پول ملی که 
همواره نتوانسته این وظیفه را به پیش ببرد. هیچ کدام از 
رؤسای بانک مرکزی برای ارتقای ارزش پول ملی کاری 
نکرده ان��د. تنها یکی دو نفر از آنها مانع کاهش بیش��تر 
ارزش پول ش��ده اند که یک��ی از آنها رییس فعلی بانک 

مرکزی است. 

سودهایبانکیبهمهاروبازبینی
نیازدارند

نظ��ام بانکداری هر کش��ور، تاثیری مس��تقیم بر 
وضعیت اقتصادی و معیش��ت مردم دارد.این امر به 
عل��ت گس��تردگی حیطه فعالیت بانک ه��ا از جمله: 
اعط��ای وام، پرداخ��ت س��ود بانکی، مش��ارکت در 

پروژه های عمرانی و...اجتناب ناپذیر است. 
مولفه ه��ای  مهم تری��ن  از  یک��ی  بانک��ی  س��ود 
اقتص��ادی اس��ت که ب��رای تعیی��ن ن��رخ و درصد 
آن، کارشناس��ی و بررس��ی های ویژه الزامی اس��ت. 
اغل��ب بانک ه��ای منطقه یورو، تح��ت نظارت بانک 
 مرک��زی اتحادیه اروپ��ا به تعیین نرخ س��ود و بهره 

می پردازند. 
این مس��ئله باعث ش��ده عمده کشورهای اتحادیه 
اروپا از لحاظ تعیین نرخ سود و بهره بانکی، وضعیتی 
یکدست داش��ته و با نرخ های نسبتا با ثبات و پایین 
فعالی��ت کنند. اما در برخی کش��ورها نرخ س��ود و 
بهره بانکی از وضعیت نرمال خارج ش��ده و تا جایی 
باال می رود که کش��ور های مذک��ور دچار چالش ها و 
کاس��تی های متعدد در سایر بخش های اقتصاد خود 

می شوند.

سودهاییکهضررمیزنند
در برخی از نقاط دنیا، بانک های جدیدالتاس��یس 
و محل��ی برای جذب حداکثری توجه مش��تریان به 
پرداخت س��ودهای از 10 تا 20درصد و حتی بیشتر 
اقدام می کنند. س��ودهایی که گاه پیامدهایی مانند، 
بی ثباتی در بازار ارز و س��رمایه را به همراه خواهند 
داشت.اما عمده مشکالت کشورهایی که از سودهای 

بانکی باال پرداخت می کنند، چیست؟ 
*اوگاندا: یکی از کشورهای جنوبی و کمتر مورد 
توجه آفریقا، اوگانداس��ت.در بخش غربی این کشور، 
کش��ورهایی با اقتصادهای نس��بتا شکست خورده؛ 
کنگو و سودان جنوبی قرار دارند، بنا بر این، مقامات 
اوگاندا تصمیم گرفتند با پرداخت س��ود های بانکی 
باال به س��رمایه گذاران داخلی و خارجی، از یک س��و 
ارزش ش��یلینگ اوگاندای��ی را باال ببرند و از س��وی 

دیگر، سرمایه جذب کنند.
پرداخت س��ود در بانک های این کش��ور از 12 تا 
20 درصد متنوع اس��ت.اما مشکالت بازار اقتصادی 
اوگاندا از جایی ش��روع ش��د که پرداخت سودهای 
بانک��ی باال زمینه س��از فس��اد های بانک��ی متعدد و 

بی ثباتی مالی به ویژه در بازار ارز این کشور شد.
* بنگالدش: جذب سرمایه های خارجی و ایجاد 
شعب بین الملل بانکی از فعالیت هایی است که دولت 
بنگالدش در س��ال های اخیر، تمرک��ز زیادی بر آن 

داشته است.
بن��گالدش ب��ا وج��ود کوچ��ک بودن مس��احت، 
کش��وری نسبتا پرجمعیت است. اما باوجود اقدامات 
موف��ق بین المللی، پرداخت س��ودهای بانکی باالی 
15درصد باعث ش��ده، این روزها بنگالدش نوسانات 
ناخوش��ایندی را در بازار ارز و نرخ تورم تجربه کند. 
نوس��ان هایی که ضرر سودهای بانکی با نرخ های باال 

را به رخ مسئوالن بنگالدشی می کشد.
* مغولس�تان: همان قدر که س��رمایه گذاری در 
بانک های این کشور آسیایی، به جهت باال بودن نرخ 
س��ود بانکی، برای خارجی ها و توریس��ت ها عجیب 
و جالب اس��ت، وضعیت س��ود بانکی این کش��ور و 
نرخ تورم فزاینده در مغولس��تان برای ش��هروندانش 
ناخوش��ایند و غیر قاب��ل تحمل اس��ت ت��ا جایی که 
وضعیت نس��بتا پر هرج و مرج در سیستم بانکداری 
مغولس��تان، سوژه بس��یاری از س��ایت ها و نشریات 

معتبر اقتصادی شده است.

بازبینینرخسودهایبانکی
سیاس��ت های کاهش و افزایش نرخ س��ود و بهره 
بانک��ی از آن جهت پیچیده هس��تند ک��ه با افزایش 
نرخ س��ود و بهره بانکی، برخی دیگر از عملیات های 
بانکی مثل جذب س��رمایه ها و نرخ اوراق قرضه نیز 
دستخوش تغییر می ش��وند. وضعیت آنجا پیچیده تر 
می ش��ود که حتی وضعی��ت خریدوف��روش کاال ها 
و تزری��ق پول به ب��ازار خریدوفروش نیز به ش��کل 

مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرند.
* هن�د: در ط��ول چند س��ال گذش��ته، هند با 
ت��ورم اقتص��ادی غیر منتظره ای روبه رو بوده اس��ت.

کارشناس��ان علل این تورم را در مسائل منطقه ای و 
جهانی از جمل��ه کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش 
ش��اخص رش��د اقتصادی در هند، افزایش نرخ سود 
بانک��ی و کاه��ش ارزش س��هام های هند...می دانند. 
ریی��س بانک مرکزی هند در س��خنرانی اخیر خود، 
بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی برای آغاز اصالحات و 

بازبینی اقتصادی در این کشور تاکید کرد.
* انگلس�تان: در طول 5 سال گذشته انگلستان 
تقریبا تغییر محسوس��ی در نرخ سود و بهره بانک ها 
ایجاد نکرده است. شدت محتاط بودن این کشور در 
اعمال تغییرات در نرخ های بانکی، بارها نجات بخش 
اقتصاد این کش��ور در بحران های مالی جهانی بوده 
اس��ت. اما ای��ن محافظه کاری در ایج��اد تغییرات تا 
حدی اس��ت که اخیرا بسیاری از کارشناسان اقتصاد 
اروپا در تحلیل های مالی خود به تش��ویق انگلستان 

برای افزایش سود بانکی پرداخته اند.
 یکی از علل این تشویق ها به کاهش نرخ بیکاری در 
انگلستان نسبت به سال گذشته میالدی باز می گردد. 
ام��ا »مارک کارن��ی« رییس بانک مرکزی انگلس��تان 
معتقد است، سیاست های مالی بانک مرکزی انگلستان 
پیچیده تر از آن است که تنها با تکیه بر نرخ بیکاری یا 

افزایش نرخ اشتغال قابل تغییر باشد.
اس�ترالیا: یکی از کش��ورهایی است که با کمک 
باال و پایین بردن نرخ سود و بهره بانکی، موفق شده 
وضعیت اقتصادی خود را تا حد زیادی تحت کنترل 
بگیرد. رش��د اقتصادی آهس��ته ولی پیوسته و ثبات 
نسبی بازار های مالی داخلی و خارجی، از پیامدهای 
اصلی نظارت هوش��مندانه دولت استرالیا بر صعود یا 

کاهش نرخ سودهای بانکی است.
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حجم تجارت جهانی ۱۹تریلیون دالر شد
ب��ه گ��زارش رویترز، 
و  تج��ارت  کنفران��س 
ملل  س��ازمان  توس��عه 
)آنکت��اد( اع��ام کرده ص��ادرات جهانی کاال در س��ال۲۰۱۴ 
میادی برمبنای قیمت های فعلی، ۰.6درصد افزایش یافته و 
به ۱۹تریلیون دالر رس��یده است.  برآوردهای تجارت جهانی 
بین المللی س��ال۲۰۱۴ به صورت مش��ترک توس��ط آنکتاد و 
سازمان تجارت جهانی منتشر شده است. این آمارها دربردارنده 
تراکنش های مربوط به خدمات و کاال تا سه ماهه پایانی ۲۰۱۴ 
اس��ت. براساس برآوردهای آنکتاد و س��ازمان تجارت جهانی، 
اقتصادهای توسعه یافته با افزایش یک درصدی باالترین رشد 
اقتصادی ساالنه را به ثبت رسانده اند و پس از آنها کشورهای در 
حال توسعه با ۰.7درصد رشد ساالنه در رده دوم قرار دارند. این 
در حالی است که صادرات اقتصادهای در حال گذار 5.5 درصد 
کاهش داشته است. کش��ورهای کمتر توسعه  یافته نیز رشد 
منفی۱.5درصدی صادرات را شاهد بوده اند.  بنا بر این گزارش، 
در بخش واردات، رشد جهانی نیم درصد بوده است. درحالی 
که واردات اقتصادهای توسعه یافته ۱.6درصد افزایش یافته، 
اقتصادهای در حال گذار ش��اهد رش��د منفی۱۰.5درصدی 
بوده اند و واردات کشورهای در حال توسعه ثابت باقی مانده 
است. کشورهای کمترتوسعه یافته نیز شاهد رشد 8درصدی 
در بخش واردات بوده اند. آمارهای سه ماهه نشان می دهد که 
حجم صادرات و واردات کاال در سه ماهه پایانی سال۲۰۱۴ 
میادی به ترتیب ۴.۱ و ۴.۴درصد نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش داشته است. 

آیفون نسل بعد چگونه خواهد بود؟ 
به گزارش وال استریت ژورنال، طبق 
رسم همیشگی اپل، آیفون بعدی نیز در 
ماه سپتامبر رونمایی خواهد شد. در این 
میان برخی می گویند که آیفون جدید، با 
شماره 7 نام گذاری می شود هرچند S6 احتماال نام منطقی تری 
به نظر می رسد هنوز دست کم پنج ماه تا سپتامبر باقی مانده 
اما از مدت ها قبل گمانه زنی ها برای تکنولوژی های به کار رفته 
در آیفون جدید شروع ش��ده است. در این میان برخی از این 
گمان��ه زنی ها قطعی و برخی دیگر صرفا در حد یک ش��ایعه 
زودگذر به نظر می رس��د. به احتمال بس��یار زی��اد، در رویداد 
مربوط به معرفی آیفون نس��ل بعد، ش��اهد تغییرات فیزیکی 
نبوده و بیشتر به روز رسانی ها به سخت افزار و مشخصا دوربین 
آن مرب��وط خواهد بود. منتقدان بر این باورند که روال معرفی 
آیفون ها برای همیشه دستخوش تغییر شده و باید در آینده و 
در مراسم مربوط به معرفی این موبایل، همواره انتظار دو نمونه 
۴.7 و 5.5 اینچی را بکشیم. این موضوع البته از دید طرفداران 
نمایشگرهای بزرگ که پیش تر از این از صفحه نمایش کوچک 
آیفون گایه داشتند بسیار خوش��ایند خواهد بود. پیش تر از 
سوی وال استریت ژورنال گزارش شده بود که این شرکت در 
تاش برای امتحان کردن نمونه ای صورتی رنگ از آیفون است. 
هنوز مشخص نیست که شرکت یاد شده، این رنگ را در آیفون 
بعدی استفاده کرده و به بازار خواهد فرستاد یا در آیفونی که در 

سال ۲۰۱6 معرفی می شود باید انتظارش را کشید. 

عرضه نوشابه رژیمی بدون آسپارتام
به گزارش بلومبرگ، 
ش��رکت پپس��ی اعام 
ک��رد: نوش��ابه رژیمی 
فعلی اش در آمریکا را با نوشابه های رژیمی عاری از آسپارتام 
جایگزی��ن می کند. ش��یرین کننده مصنوعی آس��پارتام به 
خاطر ش��ایعات درباره اثرات احتمالی آن بر سامت از جمله 
س��رطان زایی در کانون توجه مصرف کنندگان حس��اس به 
س��امت قرار داشته است. شرکت پپس��ی اخیرا اعام کرد: 
فرآورده هایش ش��امل پپسی رژیمی، پپس��ی رژیمی بدون 
کافئین و پپس��ی رژیمی تمشک وحش��ی که با آمیزه ای از 
س��وکرالوز آس سولفات پتاسیم شیرین ش��ده اند، از ماه اوت 
جایگزین نمونه های مش��ابه شیرین شده با آسپارتام خواهند 

شد. 
فروش نوش��ابه های غیرالکل��ی گازدار برای نزدیک به یک 
دهه اس��ت که در آمریکا در حال کاهش بوده است، چرا که 
مصرف کنندگان نوشابه های گازدار به خاطر نگرانی ها درباره 
اثرات ش��یرین کننده های مصنوعی به خصوص آس��پارتام بر 
سامت، نوشیدن آنها را کنار گذاشته اند. ست کافمن، معاون 
ارشد رییس پپسی و مدیر بخش رایحه ها در شعبه آمریکای 
شمالی این شرکت گفت: مصرف کنندگان کوالهای رژیمی در 
آمریکا از ما خواستند که پپسی رژیمی عاری از آسپارتام تولید 

کنیم و ما هم داریم به خواسته آنها عمل می کنیم.

اوپک در گزارش ماهانه خود که ۱6 آوریل منتشر شد، اعام کرد: افزایش فرآورده های 
پاالیش��گاهی در جهان تحت تاثی��ر افزایش تقاضای فصلی در تابس��تان در کنار ارتقای 
حاش��یه س��ود پاالیش��گاه ها، احتماال به افزایش تقاضای نفت خام در ماه های آتی منجر 
خواهد ش��د. اوپک پیش بینی کرد: تقاضای نفت این س��ازمان در س��ه ماهه اول ۲۰۱5 
به طور متوس��ط روزانه ۲۹ میلیون و ۲7۰ هزار بش��که در روز خواهد بود که نس��بت به 
پیش بینی قبلی این س��ازمان در گزارش ماه مارس روزانه 8۰ هزار بش��که افزایش نشان 
می دهد. در همین حال اوپک اعام کرد، مجموع تولید این سازمان به دلیل کاهش تولید 
آمریکا و دیگر تولید کنندگان خارج از اوپک، روزانه تنها 68۰ هزار بش��که افزایش خواهد 
یافت که کمتر از انتظارات قبلی مبنی بر افزایش روزانه 85۰ هزار بشکه ای است. به نظر 
می رس��د، آمریکا هدف اصلی اوپک باش��د، چرا که این س��ازمان در نشست ماه نوامبر در 
وین، باوجود کاهش قیمت نفت که ناش��ی از مازاد عرضه بود، تحت هدایت عربس��تان با 
حفظ س��قف تولید روزانه 3۰ میلیون بش��که ای موافقت کرد. متوسط قیمت جهانی نفت 
در اواخر ژوئن س��ال گذشته ش��روع به کاهش کرد و از حدود ۱۱۰ دالر در هر بشکه به 
حدود 5۰ دالر در ماه ژانویه س��قوط کرد. بهای نفت در حال حاضر قدری افزایش یافته 

و به حدود 6۰ دالر رسیده است. 

آخرین قیمت هادر بازار 
میوه و مرغ 

قیمت مرغ در روزهای پایانی هفته 
جاری نسبت به ابتدای هفته با کاهش 
همراه بوده اس�ت. براین اساس طبق 
اعالم اتحادیه پرنده و ماهی روز شنبه 
هفته جاری قیمت هرکیلوگرم مرغ در 
مراکز خرده فروش�ی ۶۳۰۰ تومان، در 
مراکز عمده فروشی ۵۸۰۰ تومان و در 
میدان بهمن ۵۶۰۰ تومان بوده اس�ت. 
براس�اس این گزارش، قیمت میوه نیز 
طی هفته جاری تغییر چندانی نداشته 
است و این روزها میوه های تابستانی 
ب�ه تدری�ج در ح�ال عرضه ب�ه بازار 

مصرف هستند. 

سام خوانندگان گرامی. یک بار دیگر در خدمت شما هستیم با قسمت دیگری از مسابقه 
فرصت سوزی. با ما همراه باشید. 

بنده: شرکت کننده اول سام عرض می کنم خدمت شما. خودتون رو معرفی بفرمایید. 
شرکت کننده: فرامرز هیکل زاده هستم. چاکر شوما. 

بنده: اوه اوه. اختیار دارید، ما مخلصیم داداش. داداش��ی اگه جس��ارت نباش��ه بریم سراغ 
سواالت. کدوم بخش رو انتخاب می کنید؟ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ادبی، نوستالژی. 

شرکت کننده: داشم؟ راجع به کراتین و اینا سوال ندارید؟ 
بنده: سواالت در حوزه بهداشت و درمان منظورتونه؟ واال فکر کنم نداشته باشیم. 

شرکت کننده: غلط می کونید! من می گم باس داشته باشین، یعنی باس داشته باشین. 
بنده: آخه اینجا مسابقه... 

شرکت کننده: آخه بی آخه! همین که گفتم! 
بن��ده: چی کار کنم خب... خب... آقای تهیه کننده؟ ... آقای هیکل زاده، تهیه کننده محترم 

می گن چنین سوالی نداریم. اگه مایل نیستید در مسابقه شرکت کنید، قطع بفرمایید. 
شرکت کننده: چی داداش؟! تهیه کننده چه شکری خورده؟! من نمی دونم. یا سوالی که باش 

حال کنم بپرسید، یا میام اونجا باال پایین تون رو سوال می کنم. 
بنده: آخه... آخه... باشه سعی می کنیم مرتبط باشه. سوال اقتصادی می پرسم. 

سوال: تبعات اقتصادی حضور رونی کلمن در ایران چه بود؟ 
ب( ترغیب سرمایه گذاران خارجی  الف( توسعه توریسم  

د( همه موارد ج( گسترش ارتباطات تجاری از طریق کلمن  
شرکت کننده: آقا کلمن که تاج سر ماست! ولی داشم به جا این کارا ما رو می بردن فناند 
یا آمریکا. چهارتا فیگور براشون می گرفتیم، نونمون رو خودمون در می آوردیم، دستمون توی 

جیب خودمون بود. نون دولت رو دیگه نمی خوردیم. 
بنده: در چارچوب سوال پاسخ بدید لطفا. 

شرکت کننده: خفه! در چارچوب سوال بود اینکه شنفتی. ببین داش! ما رو اگه بفرستن اون 
طرف، بار کراتین جور می کنیم، می آریم توی مملکت، جوون ببره حالشو ببره. همه هیکل ها 

بشه آه! اینجوری! 
 )تهیه کننده چشم غره می رود(

بنده: آها آها... بله بله! پس پاسختون گسترش ارتباطات تجاری از طریق کلمن بود. درسته؟ 
ش��رکت کننده: سیرابی؟ تو مثکه حرف حالیت نی! می گم من کلمن و فاسک حالیم نی! 

من خودم ارتباطات می زنم. 
بنده: بسیار عالی. پاسختون درسته به جان خودم! بریم سراغ سوال سیاسی. 

سوال: لغو برنامه های کلمن در ایران به چه علت بود؟ 
الف( لج بازی های برخی جریان های سیاسی  

ب( ضایع بودن نفس دعوت از کلمن
د( برخورد قهری گروه های فشار ج( ناموفق بودن شبیه سازی دیپلماسی پینگ پنگ 

شرکت کننده: آقا بیا با رد گزینه بریم جلو. 
بنده: اهک! رد گزینه هم بلدی شما؟! 

شرکت کننده: جوووون؟ ؟ ؟ چی گفتی؟!!! االن مسخره کردی بچه فوفول؟! 
بنده: آخ... نه نه نه! غلط بکنم. با تهیه کننده بودم! شما بفرمایید. 

شرکت کننده: گروه های فش��ار که هیچ. اونا تکون می خوردن آقا کلمن می زد شتک شون 
می کرد. آقا کلمن دیپلم پینگ پنگ هم که نداره ولی بدن داره هلو! در حد فوق لیسانس! با 

لبات بازی می کنه! َپ جیم هم نمی شه. 
بنده: آفریییین! دارید به پاسخ نزدیک می شید. 

ش��رکت کننده: چاکر داداش! اون اولی هم که نمی ش��ه! یعنی جناح های سیاسی مال این 
حرفا نیستن سر لج و لج بازی بخوان آق کلمن ما رو ضایع کنن! یعنی جماعت بدن دار، شیر 

کلمن هاشون رو وا کنن، آب همه جناح های سیاسی رو برده جون داداش! 
بنده: احسنت! ! پس به پاسخ صحیح رسیدیم. درسته؟ 

شرکت کننده: نچ! آخه داش گزینه دویوم هم غلطه! نفسش ضایع  ست؟! خجالت نمی کشی 
اینو میگی؟! بزنم چپ و راستت رو یکی کنم؟ 

بنده: ب... ب... ببخشید خب! جواب درست چیه؟ شما بفرمایید! 
شرکت کننده: جواب اینه که شوما لیاقت آقامون کلمن رو نداشتین! چشم تون نمی دید ما 

یه صفایی کنیم! افتاد؟! 
بنده: بلهههه! صد در صد افتاد. آقا ش��ما برنده جایزه ویژه ما ش��دی. پش��ت خط باش��ید 

تقدیمتون کنن. تا دیداری دیگر، خدا یار و نگهدار. 

صنایع روباتیک تورینگ گوشی هوشمندی ساخته که از ماده ای به نام liquidmorphium ساخته شده که گفته می شود از تیتانیوم و استیل نیز محکم تر است. 

لی کوان یو که به درستی معمار بزرگ 
»دولت ش��هر س��نگاپور« لقب گرفته و 
سیمای این کشور کوچک آسیای جنوب 
ش��رقی را با سیاس��ت های ابتکاری خود 
دگرگون ساخت در آغاز سال ۱3۹۴ و در 

۹۱ سالگی درگذشت. 
ب��ه گزارش عصر ایران، »لی« از س��ال 
۱۹5۹ تا سال ۱۹۹۰ در مقام نخست وزیر 
این کش��ور را ب��ه »واحه ای جه��ان اولی 
در منطق��ه ای جهان س��ومی« بدل کرد 
به گونه ای که سنگاپور در سال ۱۹8۴ به 
»س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه« 

یا همان باشگاه کش��ورهای توسعه یافته جهان 
پیوس��ت تا ثابت ش��ود در مدت زمانی کوتاه از 
یک کش��ور توس��عه نیافته به در حال توسعه و 
سپس توس��عه یافته تبدیل شده و معجزه ای رخ 
داده است.  معجزه به این خاطر که کشوری که 
فاقد منابع طبیعی ب��ود و حتی برای تامین آب 
ب��ه مالزی نیازمند بود و با فقر و تهدید داخلی و 
تهاجم خارجی دست و پنجه نرم می کرد در مدار 

توسعه یافته ترین ها قرار گرفت. 
بسیاری از رهبران و دست اندر کاران سیاست و 
اقتصاد جهان نه تنها از لی کوان یو با عنوان طراح 
و معمار س��نگاپور مدرن یاد می کنند بلکه وی 
را به لحاظ فکری نی��ز »حکیم« می دانند که با 
اراده ای استوار در عین تاکید بر نظامی مقتدرانه، 
شکوفایی این »دولت شهر« را نیز به ارمغان آورد. 

مدیران کارآمد و ثروتمند و دولت پاک
نکته قابل توجه دیگر درباره او این است که هر 
چند دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه های 
ط��راز اول کمبریج و لندن )دانش��کده اقتصاد و 
علوم سیاس��ی( بود اما به نظام سیاس��ی حاکم 
در غ��رب از منظ��ر کوتاه مدت ب��ودن دولت ها و 
تغییرات پی درپی و تولید رهبران بعضا ناکارآمد 
و ضعف و تعلل در اجرای سیاس��ت ها به واسطه 
انتقادهای بیش از حد رسانه ها اعتقاد نداشت و 
سر درگمی ایجاد شده را در جهت مخالف منافع 

ملی می دانست. 
لی ک��وان یو، به دولت کوچک باور داش��ت و 
آن را بهترین و کارآمدترین می دانس��ت -خاصه 
هنگامی که با مدیران اقتصادی اداره می شود- و 
از این رو با پرداخت باالترین حقوق و دستمزد به 
آنها و حتی بیشتر از بخش خصوصی مبارزترین 

مدیران را برای هدایت کشور بر می گزید. 
اکن��ون حقوق یک مدی��ر دولتی در 
س��نگاپور ب��ا باالترین حق��وق مدیران 
ش��رکت های چند ملیتی جهان برابری 
می کند و دس��تمزد نخس��ت وزیر این 
کش��ور ب��ه ۲5۰ ه��زار دالر در س��ال 
می رس��د و در زمره باالترین ها در دنیا 
به ش��مار می رود. »ل��ی« بر این عقیده 
بود ک��ه چنانچه مدیران از تمکن مالی 
قابل توجه برخوردار باشند، دیگر هیچ 
وسوسه ای در آنها کارگر نخواهد افتاد. 

اقتصاد حساب شده
از دیگر ویژگی های حکومت »لی« بهره گیری 
از قدرت رقابتی در کش��ور و ورود در حوزه هایی 
ب��ود ک��ه در آنها از ت��وان و شایس��تگی بزرگ 
برخوردار بود. س��نگاپور همچنین دارای ویژگی 
برخ��ورداری از امکانات »بندر داری« )انتره پوت( 
اس��ت که از ق��رن چهاردهم می��ادی به عنوان 
مزی��ت اصلی این جزی��ره، موفقی��ت تجاری و 
اقتصادی را برای سنگاپور به ارمغان آورده است. 
)چه��ل درصد تجارت دریایی جه��ان از »تنگه 

ماالکا« می گذرد(.
این »دولت ش��هر« هی��چ گاه وارد حوزه هایی 
مانند خودروسازی نمی ش��ود که در آنها قدرت 
رقابتی ندارد ح��ال آنکه در هر بخش که در آن 
مزیت داشته باش��د )مانند حوزه الکترونیک( با 

قوت و قدرت حاضر می شود. 

سنگاپور مدرن

میراثی که »لی« بر جای گذاشت

سالمتی آقا کلمن! 

فضای مجازی یک فضای مفید اس��ت که در 
اکثر کش��ور ها بیش��تر امور را از طریق آن انجام 
می دهند. در این کش��ور ها م��ردم در وقت خود 
صرفه جوی��ی کرده و خرید های خود را اینترنتی 
انج��ام می دهن��د. ولی در ایران ب��ه دلیل اینکه 
هن��وز ش��هروندان اطمینانی به فروش��گاه های 
آنای��ن ندارند زی��اد از آن اس��تفاده نمی کنند 
و ترجی��ح می دهن��د ب��ه مراکز خری��د بروند و 
به ص��ورت حضوری نیاز های خ��ود را رفع کنند. 
البته اوضاع نسبت به سال های قبل تغییر کرده 
و فروش��گاه های آناین زیاد ش��ده و مردم کم و 
بیش از آنها خرید می کنند اما مانند کشور های 
پیشرفته نیست و بی اعتمادی در بین مردم رواج 
دارد. چراکه وقتی فردی بخواهد اینترنتی خرید 
کند برایش گران تر از قیمت مغازه تمام می شود 
و از طرف��ی ه��م کاالی انتخابی ب��ا آنچه مقابل 
در منزل��ش می آید زمین تا آس��مان فرق دارد. 
ولی در کش��ورهای غربی فروشندگان آناین به 

دلی��ل اینکه نه هزینه اجاره مغازه می دهند و نه 
هزینه پرسنل، کاالهای خود را با قیمت ارزان تر 
و کیفی��ت بهتری عرضه می کنند و این س��بب 
می شود افراد به دلیل صرفه جویی در هزینه های 
خود به این فروش��گاه ها روی بیاورند و از طریق 
اینترنت خرید کنند. با توجه به اینکه اکنون در 
سراسر دنیا شهرنشینی افزایش یافته و فاصله ها 
زیاد ش��ده دیگر مقرون به صرفه نیست که فردی 
کاالیی بخواهد و یک نصف��ه روز وقتش را تلف 
کند تا به مرکز ش��هر برود و نیازش را رفع کند. 
گسترش شهرنشینی ما را به سمت وسویی می برد 
که در آینده مجبور ش��ویم برای صرفه جویی در 
وق��ت و هزینه و همچنین کاه��ش آلودگی هوا 
خریدهای م��ان را اینترنتی انجام دهیم و اگرچه 
کمی دیرتر از سایر کشور های جهان ولی باالخره 
به این نقطه می رس��یم. در سفر اخیرم به آمریکا 
این را دیدم که وقتی به پزش��ک مراجعه کنیم 
وی به جای اینکه نس��خه دس��ت بیم��ار بدهد 
آدرس منزل��ش را می گی��رد و داروهای��ش را با 
فاکتور به در منزل می فرستد و فرد بیمار هزینه 

داروهای��ش را از طریق اینترنت و داخل منزلش 
پرداخت می کند. چند س��ال پی��ش برای کاری 
در ایران نیاز به برگه سوءس��ابقه داش��تم و بعد 
از مراجع��ه فراوان به پلی��س+۱۰ یک ماه طول 
کش��ید تا این برگه به دستم برسد ولی وقتی در 
فرانسه نیاز به سوءسابقه داشتم از طریق سایت 
اقدام کردم و ظرف مدت ۱۲ س��اعت توانس��تم 
آن را بگی��رم. اکنون بیش��تر تماس ه��ای ما با 
دوس��تان مان نیز از طریق فضای مجازی است. 
در انجمنی که کار می کنم یک شبکه اجتماعی 
درس��ت کردم تا افراد در این انجمن به راحتی با 
ه��م در تم��اس باش��ند و درد  دل کنند. بعد از 
مدت��ی تاثیرات مثبتش را دی��دم و این را دیدم 
که چقدر روحیه بچه ها بهتر ش��ده بود، چراکه 
به راحتی می توانس��تند حرف دل ش��ان را بزنند. 
ارتباط آس��ان با دوس��تان از طریق ش��بکه های 
مج��ازی باعث می ش��ود افراد احس��اس تنهایی 
نکنند و به راحتی با دوستان شان در تماس باشند 
و این یکی از مهم ترین نیاز های انس��ان است که 

از طریق اینترنت رفع می شود.

شهرنشینی و گسترش فضای مجازی

برای مدیریت دخل و خرج، همیشه و در هر شرایطی، فرد باید در ابتدا مانند بودجه ای که 
برای یک کشور ساالنه می بندند منابع درآمدی قطعی خود را به حساب بیاورد نه آرزوها و بعد 
برمبنای آن مخارج و ضروریاتش را در نظر بگیرد. هزینه این ضروریات باید قطعا کمتر از درآمد 
و منابع فرد در طول س��ال باشد، چون این درآمد باید به دو بخش توسعه زندگی و پس انداز 
تقسیم شود. فرقی هم نمی کند که هر فرد در چه طبقه اقتصادی قرار دارد. به هرشکل باید 

هزینه ای را برای پس انداز و هزینه ای را برای توسعه زندگی در نظر بگیرد. 
شرایط اقتصادی امروز با توجه به وجود تورم و عدم ثبات در بازار باید دقت ما را در مدیریت 
دخ��ل و خ��رج باال ببرد. باید در مدیریت دخل و خرجمان ش��رایط ب��د را در نظر بگیریم نه 
ش��رایط ایده آل را. نباید برای دخل و خرج براس��اس ش��رایطی که ممکن است محقق نشود 

برنامه ریزی کرد. 
شاید یکی از دالیلی که باعث شده جامعه ما در مدیریت دخل و خرج به خوبی عمل نکند 
فرهنگی است که در اقتصاد کان ما وجود دارد و بر مدیریت دخل و خرج ما تأثیر گذار است. 
به طور مثال، وابستگی ما به درآمدهای نفتی باعث شده تا کمتر روی منابع درآمدی دیگرمان 
حساب کنیم. این فرهنگ در دولت های مختلف ما وجود داشته و کم و بیش در جامعه ما هم 
حاکم شده است. موضوع دیگر واردات بیش از حد کاالهای خارجی است که باعث شده ما بر 
تولید داخلی کمتر حساب کنیم و همیشه چشم به واردات داشته باشیم. این درحالی است که 
شاید اگر ما در اقتصاد کانمان روی خودکفایی و تولید ملی تمرکز بیشتری می کردیم و این 

فرهنگ ملی ما بود در زندگی فردی تک تک ما هم جایگاه محکم تری پیدا می کرد. 

منطقه آزاد

جدول امروز

360

مصطفی اقلیما 
رییس انجمن مددکاران ایران

نگاه آخر

 فرصت سوزی

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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آصف بیات
جامعه شناس

فرهنگ دخل و خرج

قیمت هرکیلوگرم به تومان       انواع میوه، سبزی و صیفی جات

 8۰۰ تا ۱۰۰۰هندوانه

۱8۰۰ملون

۲۰۰۰طالبی

۴5۰۰پرتقال

۲5۰۰ تا 3۰۰۰کیوی

۱5۰۰ تا ۲5۰۰سیب درختی

8۰۰خیار

۱5۰۰خیار آویز 

۴۰۰گوجه فرنگی

۴۰۰ تا 5۰۰پیاز

۳۶۰

احسان ابراهیمی
طنزنویس
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