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یک فروند هواپیمای ایرباس319دیشب واردکشورشدکه توسط ش��رکت هواپیمایی زاگرس از قبل خریداری شده بود .بهگزارش
فارس ،این هواپیماکه ازاوکراین خریداری شده است ازدوموتور CFMنیرومیگیرد ،رجیستراول این هواپیما F-GPMGوسپس
 OO-SSPبودهکهدراختیارشرکت Dartاستکهنقشواسطهبسیاریازهواپیماهایحالحاضرداخلکشوررابازیکردهاست.

ورود نخستین هواپیمای ایرباس 319
به کشوربا20سال سن
تاالر شیشهای
ایمان مقدسیان
زنگ ورود برای ریسک پذیران به صدا در آمد

برقکنتور بازار را گرفت
شرکتکنتورسازیکهسودهرسهمخودرااز2829ریال
به 15080ریالرساند،بازارراشگفتزدهکرد،اینسهم
ازنیمههای آذرحرکت خود را ازحدود 1100تومان آغاز
کرد و یک نفس تا 2000تومان باال رفت .درمیان حرکت
این سهم یک گ��زارش شفاف سازی هم آمد که در آن
گزارشاشارهبهقراردادصندوقهایفروشگاهیشده
بود اما قطعیت این قرارداد وبررسی اثرات مالی آن قرار
بوددرآیندهانجامشود.حالکهکنتورسازیگزارشدر
سایتکدال ارائهکرده ،سود سال94را با433درصد
تعدیلمثبتبیشاز 1500توماناعالمکردهاست.اگر
قراربر تداوم این سودآوری باشد ،قیمتکنتور سازی
تا 6هزارتومان هم توجیه دارد ،اما ق��رارداد ارائه شده
حاوی ابهامات اساسی است ،آیاکنتور سازی دردو
ماه باقیمانده ازسال94قادربه فروش حجم مورد نظر
ازاین صندوقها خواهد بود؟ این شرکت تاکنون چه
تمهیداتی را برای تولید این محصول درکارخانه بهکار
بردهاست؟آیادرتولیداینمحصول،کنتورسازیصرف ًا
یکمونتاژکنندهاست؟وارداتمحصوالتازچهمبدأ
و با چه قیمتی انجام می شود؟ آیا کنتور سازی برای
فروش این محصوالت انحصاردارد وسازمان اصناف
میتواند استفادهکنندگان نهایی را مجبوربه استفاده
ازتنها محصوالت این شرکتکند؟ ناگهان شرکتیکه
هنوزبرای پرداخت سود مجمع سالهای پیش مشکل
دارد،نهتنهابیشترینبازدهیراازآنخودمیکند،بلکه
عاملهیجانبرایبقیهبازارهممیشود،حالکهکنتور
 100درصد رشدک��رده ،ب��ازاربه رشد دیگرنمادها هم
امیدوارانهترنگاهمیکند،شایددرنگاهاولربطمنطقی
بین س��ودآوری یک سهم با سهام دیگر وجود نداشته
باشد،امارشدیکسهمیایکگروهدربازارباعثافزایش
توجهاتورونقبازارمیشود،دراین2سالرکود،آنقدر
قیمتسهاممختلفارزانشدهبود،کهدیگربازارامیدی
بهکسببازدهنداشت،حالکهحرکتیدربازارآغازشده،
زنگورودبرایریسکپذیرانبهصدادرآمدهاست.بازار
سه شنبه با رشد نزدیک به هزارواحدی شاخص،کانال
 65را پشت سر وبهکانال 66هزار واحدی سالمکرد.
امروزانتظارداریمجومثبتبازارتداومداشتهباشد.

گزارش دیوان محاسبات ازدخل وخرج دولت درسالگذشته

مهارتهایکارآفرینی

یارانه پنهان104هزارمیلیارد تومانیدرسال93
اگر می خواهید بدانید که دول��ت تا چه
اندازهبهوعدههایخوددرسالقبلعمل
کرده است ،اینگزارش را حتما بخوانید.
ای��ن مطلب ب��راس��اس «گ����زارش تفریغ
بودجه سال »93تهیه شده است ونشان
میدهد،دولتتاچهاندازهتوانستهاست،
بهآنچهدربودجهساالنهاشمصوبشده،
عملکند .بودجه ساالنه که در مجلس
شورایاسالمیبهتصویبمیرسد،دولت
را مکلف میکند تا سطح مشخصی از
درآمدهاراهزینهکندوگزارشتفریغنشان
میدهد دولت تا چه اندازه توانسته است
بهاینهزینههاودرآمدهادستپیداکند.
ازآنجاییکهاینگزارشرادیوانمحاسبات
تهیه میکند و ریشه در مجلس شورای
اسالمی دارد ،قابل اتکا به نظرمی رسد.

در بودجه  93دول��ت مکلف ش��ده ب��ود تا
211هزارمیلیارد تومان درآمدکسبکند
کهازاینرقمتنهاتوانست178هزارمیلیارد
تومان به دست بیاورد .به عبارتی دولت
تنها توانست به 84.4درصد از تعهدات
درآم��دی خود عملکند و از این حیث با
ناکامیمواجهشد.البتهاینتجربهمختص
سال  93نیست و در سال های بین 89
تا ،92بین 70تا85درصد به وعده های
درآمدیخودعملنمودهاست.

▪ ▪آیا دخل دولت با خرجش همخوانی
دارد؟

▪ ▪دولتتاچهاندازهسرمایهگذاریکرده
است؟

تفاوت خ��رج دول��ت ازخرجش را با تراز
عملیاتی نشان می دهند .ترازعملیاتی
دول��ت درس��ال ه��ای 89ت��ا 93همواره
منفی ب��وده اس��ت و دول��ت نتوانسته از
محل درآم��ده��ای منابع عمومی خود،
هزینه های ج��اری اش را تامین کند .به
همین دلیل به سرمایه ارزشمند نفت
دستدرازیکردهاستتاحقوقکارمندان
خ��ود را ب��پ��ردازد .درس��ال93دول��ت44

هزارمیلیاردتومانکسریدرترازعملیاتی
خود داشته است .این رقم در سال،89
حدود17هزارمیلیارد تومان بوده است.
▪ ▪شکاف بین مبالغ مصوب و عملکرد
دولت در درآمدزایی

اگرچه رقم مخارج دولت مهم است ،اما
مهمترازآنچگونگیخرجکرداست.یعنی
برای ما مهم استکه دولت با درآمدهای
بهدستآمدهچهمیکند.دولتمیتواند
ایندرآمدهاراخرجحقوقکارمندانوپول
آب و برق و  ...کند یا پروژه های عمرانی
متعددی اجرایی کند .این موضوع را با
نسبت«هزینهجاری»به«هزینهعمرانی»
می سنجند .این شاخص در سال های

شماره  :21بررسی فنی طرح

دست به قلم شوید

89تا92ح��دود4.5درص��د ب��وده است
اما درسال93به رقم4.9درصد رسیده
استکهنشانمیدهددولتازاینحیث
ضعیف عملک��رده اس��ت .البته نباید از
وضعیترکودغافلشدواینعاملموثری
درافزایشاینعدداست.
▪ ▪پولنفتچهشد؟

در سال قبل ،ایران حدود یک میلیارد و
56میلیونبشکهنفتتولیدکردهاستکه
37درصدآنصادرشدهاستو 60درصد
آن به پاالیشگاههای داخلی تحویل داده
شده است3.درصد هم درمبادی اولیه،
ثانویه وخطوط انتقال هدر رفته است.
دراین سال ازصادرات نفت42میلیارد
دالر پول به ایران رسیده که11درصد آن
به شرکت ملی نفت داده شده است ،در
حالی که سهم این شرکت  14.5درصد
ب��وده اس��ت31.درص��د درآم��د نفت برای
سرمایهگذاریبهصندوقتوسعهملیرفته
وتنها54درصدآنیعنی23میلیارددالربه
دستدولترسیدهاست.

رئیس دیوان محاسبات درحال قرائت گزارش تفریغ بودجه در مجلس

میلیاردو121میلیوندالرگذرکردهاست.
دراینسالنیز31درصددرآمدهاینفتی
بهاینحسابواریزشدهاست.

559میلیارد تومان هم به تولید صنعت
پرداخت شد و2هزارو 840میلیارد تومان
همسهمبخشسالمتبود.

▪ ▪ه��دف��م��ن��دی ی���اران���هه���ا چ��ق��در آب
میخورد؟

▪ ▪چقدریارانهپنهانمیپردازیم؟

درسال ،93دولت47هزارمیلیارد تومان
معادل 79درصد پیش بینی مصوب در
بودجه درآمد از محل هدفمندی کسب
کرده استکه35هزارمیلیارد تومان آن از
محل افزایش قیمت حامل های انرژی و
خوراکنقدیپاالیشگاههاوپتروشیمیها
و11هزارمیلیاردتومانازمحلیارانهنان،
برقوسایرکاالهاتامینشدهاست.دولت
بااینپول،توانستهاستکه42هزارمیلیارد
تومان ،یارانه نقدی بپردازد ونظام جامع
تامیناجتماعیراعملیاتیکند.همچنین

▪ ▪صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد؟

دربرنامه پنجم توسعه قرارشدکه بخشی
از پول نفت به صندوق توسعه ملی واریز
شودتابهثروتیماندگاربدلگردد.درسال
93منابع صندوق توسعه ملی ازمرز15

یکی از اصول اولیه هدفمندی ،شفاف
کردن یارانههای پنهانی بود .با این حال،
درسال89وقبلازهدفمندییارانههااین
عدد35هزارمیلیاردبودهاستوعلیرغم
این همه تاکید درسال ،93معادل104
هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان بابت مابه
التفاوت فرآوردههای نفتی مثل بنزین و
گازوئیل پرداخت شده است .منظور از
یارانهپنهان،یارانهایاستکهعمالدولت
پولی نمی پردازد اما امکانات ،کاالها و
مواداولیهرامیتواندباقیمتبیشتریبه
فروشبرساندونمیرساند.

نبض بازار

قیمت انواع ماهی کیلکا
معلمی  -ماهی کیلکا یکی از محصوالت شیالتی ارزشمند
دریای خزر است و برخالف جثه کوچکش ارزش غذایی
همانند ماهی های بزرگ جثه را دارد .بیش از 80درصد
بافت بدنی این ماهی از پروتئین قابل جذب تشکیل شده
که حاوی مقادیر زیادی امگا 3و ویتامین های  B12و  Dو

همچنینمقادیرقابلتوجهییدوکلسیماستومصرفآن
بهکودکاندرحالرشدوزنانباردارتوصیهمیشود.کیلکا
بهدلیلاینکهدرشمارماهیانآبهایعمیقبهشمارمیرود
فاقدهرگونهآلودگیآالیندههایدریاییبودهوازایننظرنیز
فرآوردهشیالتیسالمشناختهمیشود.

ردیف

نوع کیلکا

بسته بندی (گرم)

قیمت

1

کیلکای معمولی با سر و دم

240

27500

2

کیلکای تمیز شده بدون سر و دم و محتویات بطنی

250

33000

3

کیلکای نوارنقره ای وکیوم فریزی شده با سر و دم

250

30000

غ��ی��اث��ی -ح��اال ک��ه آش��ن��ای��ی مناسبی نسبت به
مشتری های خ��ود پ��ی��دا ک��رده و گ��روه ه��دف را
تعیین کرده اید می توانید به س��راغ طرح و ایده
خود برگردید و قابلیت تطبیق طرح با نیازهای
مخاطب را ب��ررس��ی کنید .شاید الزم باشد در
تجهیزات و دستگاه های موردنیاز ،فرآیند تولید و
سرمایه موردنیازخود تجدیدنظرکنید .بعد از این
تجدیدنظرها و تطبیق شرایط جدید می توانید
دست به قلم شوید و بررسی فنی و مالی طرح را با
دقت انجام داده و نتایج را ثبت کنید .این کار در
کنار سایر مطالعات بازار به شما کمک خواهد کرد
تا طرح کسب و کارخود را بنویسید.
بررسی فنی طرح :جهت بررسی فنی طرح خود الزم
است چند کار ساده اما مهم انجام دهید .وقتی که
این کار را انجام می دهید تصویری کامل از طرح
خود در اختیارخواهید داشت و برخی ازجزئیاتی
که فراموشکرده بودید یا به آن توجه نداشتید خود
به خود نمایان خواهد شد.
 -1تمام اطالعات مربوط به محصول خود از نظر
کیفیت ،رن��گ ،حجم ،استانداردهای الزم و ...
را جمع کنید .همچنین اطالعات مطالعه بازار و
مشتری شناسی خود را تجمیع کرده و میزان تولید
روزانه یا ماهانه را تعیین کنید .میزان نیاز به مواد
اولیهونیرویکارومسیرهایتهیهآنرا مشخصکرده
و یادداشتکنید.
 -2حاال سراغ فرآیند تولید بروید و آن را با دقت
ترسیم کنید .مثال در یک کارگاه خیاطی ممکن
است شما دو نوع فرآیند تعریفکنید .یک حالت
ای��ن اس��ت که کارها را به سفارش گیری ،برش،
دوخت و اتو تقسیم کرده و هر فرآیند را به یک نفر
بسپارید و یا اینکه هر مشتری را به سراغ یکی از
خیاط های کارگاه خود بفرستید تا تمام کار هر
مشتری را یک فرد انجام دهد .انتخاب بین این
دو فرآیند بر تمام تصمیم های بعدی شما ،ازخرید
تجهیزات تا استخدام کامال موثر است .این فرآیند
در مورد کسب و کارهای دیگر ممکن است بسیار
پیچیده تر و تعیین کننده تر باشد.
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