
یادداشت سرمقـاله

مع��اون صنای��ع کوچ��ک س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و 
ش��هرک های صنعتی ایران از اجرا ش��دن بسته بیمه خاص 

صنایع کوچک خبر داد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان صنای��ع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران، غالمرضا سلیمانی گفت: باتوجه 
ب��ه اهمیت حمای��ت همه جانبه از صنایع کوچک سراس��ر 
کش��ور و به حداقل رس��اندن ریس��ک فرآینده��ای تولید 
و توزی��ع مترتب بر صنایع کوچک، طی دو س��ال گذش��ته 
تالش هایی برای تعری��ف و تدوین بیمه خاص برای صنایع 

کوچک صورت گرفت. 
وی اف��زود: از آنجای��ی که صنایع کوچک کش��ور عمدتاً 
توان مالی کافی برای خرید بیمه مناسب و پوشش خطرات 
احتمالی خ��ود ندارند، س��ازمان صنایع کوچ��ک به عنوان 
متولی امور صنایع کوچک کشور تصمیم گرفت با همکاری 
یک ش��رکت بیمه، بیمه خاص صنای��ع کوچک را با قیمت 
ارزان و در نظ��ر گرفتن ویژگی ها و نیازهای صنایع کوچک، 

برای تسهیل تولید ازطریق افزایش ضریب امنیت و کاهش 
ریسک صنایع کوچک طراحی و عرضه کند. 

معاون صنایع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک با بیان 
اینکه صنایع کوچک کش��ور با اس��تفاده از ای��ن بیمه، با 
ریس��ک کمتر و ضریب امنی��ت باالت��ری در فرآیندهای 
تولی��د و توزیع محصوالت خ��ود فعالیت می کنند، یکی از 
مزای��ای این بیمه خاص را ایجاد پوش��ش درمان تکمیلی 
کارکنان صنایع کوچک کشور عنوان کرد و افزود: بیمه گر 
در ارزیاب��ی، صدور بیمه نامه و پرداخت خس��ارت به عنوان 
پش��توانه صنایع کوچک کش��ور متولی اج��رای این بیمه 

خاص شده است. 
س��لیمانی تدوین و طراحی بیمه نامه جامع با حداقل نرخ 
و ش��رایط به جای انواع بیمه نامه ه��ای مختلف و متعدد به 
منظور دسترسی صاحبان صنایع و رفع دغدغه های آنان در 
مورد پوش��ش  تخصصی مورد نیاز را از دیگر مزیت های این 
بیمه دانس��ت و خاطرنشان کرد: با ایجاد کلینیک ریسک و 

راهکارهای حذف یا کنترل ریس��ک قب��ل از وقوع هرگونه 
حادث��ه زمینه بهبود و ایجاد امنی��ت و آرامش برای صنایع 

کوچک فراهم خواهد شد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: پوش��ش بیم��ه اعتب��اری جهت 
واحده��ای صنعتی کوچ��ک به منظور ف��روش محصوالت 
تولی��دی و رف��ع دغدغه عدم وص��ول مطالبات در بس��ته 
حمایتی صنایع کوچک ایجاد ش��ده، این در حالی است که 

تاکنون ارائه این پوشش از بخش صنعت دریغ شده بود. 
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران با اش��اره به استقرار واحد ارائه کننده خدمات 
و مشاوره بیمه ای در تمام شهرک های صنعتی کشور جهت 
دسترس��ی آسان و دریافت خدمات بیمه ای در محل، گفت: 
در راس��تای حمایت از صنایع کوچک کش��ور و با توجه به 
جامعیت بیمه گذاران مس��تقر در واحدهای صنعتی، کاهش 
میزان حق بیمه و ارائه تس��هیالت بیمه ای از نکات برجسته 

بسته بیمه ای خاص صنایع کوچک است. 

وزیر کار با اعالم اجرای پایلوت طرح اش��تغال ش��بکه ای 
در ش��ش اس��تان کش��ور، گفت: س��ازمان های کارآفرینی 
اس��تانی احیا می ش��وند.  به گزارش مهر، علی ربیعی گفت: 
تعدادی از رشته های ش��غلی شناسایی شده و اشتغال های 
منطق��ه ای ح��ول آنها ایجاد می ش��ود و در همین راس��تا، 
به هس��ته های محل��ی نیاز داریم. در عین ح��ال، آیین نامه 
سازمان های کارآفرینی استانی در حال احیا است و تا پایان 
س��ال ۹۵ آثار آن را مش��اهده می کنیم.  وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی اظهارداشت: در شش استان به صورت پایلوت 
طرح اش��تغال شبکه ای اجرا می ش��ود که گلستان هم یکی 
از آنهاس��ت. به گفته ربیعی، اقتصاد در سال های گذشته با 
برنامه های نامناسب کوچک شده اما برنامه های متناسب با 

ارز در کشور به دست آمده است. 
وی اظهارداشت: برنامه ریزی ها در گذشته به سمت اشتغال 
درست سوق نداشت و حتی در بخش هایی که وام های بانکی 
داده ش��د حمایت انجام نشد و آثار آن را امروز می بینیم. برای 

اینکه بتوانیم از این وضعیت خارج شویم، وضعیت اقتصاد باید 
تثبیت شود که نقش ارز در آن قابل توجه است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در دو سال گذشته 
قیمت ارز تکان های ش��دیدی نداش��ت و برای مهار تورم و 
قابل پیش بینی بودن اقتصاد برنامه ریزی انجام ش��د. ربیعی 
با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر خروج از رکود گفت: 
این طرح نمی تواند به س��رعت اش��تغال بزرگ ایجاد کند و 

باید به سمت بنگاه های کوچک و متوسط برویم. 

مؤسس��ه بیزینس مانیتور در جدید ترین گزارش خود به 
بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی ایران پس از توافق پرداخت. 
از  خ��ود  گ��زارش  جدیدتری��ن  در  مانیت��ور  بیزین��س 
ش��اخص های کالن اقتص��اد ای��ران پیش بینی کرد رش��د 

اقتصادی ایران در سال جاری به یک درصد برسد. 
این پیش بینی بر این اس��اس ص��ورت گرفته که کاهش 

قیمت نفت همچنان ادامه داشته باشد. 

در این گزارش آمده است: کاهش قیمت نفت، دولت ایران 
را در س��ال 201۵ مجبور می کند هزینه های جاری خود را 
کاهش دهد و از س��طح سرمایه گذاری ها در زیرساخت های 
اقتصادی بکاهد که در نتیجه آن مصرف و س��رمایه گذاری 

بخش خصوصی نیز کاهش می یابد. 
این در حالی اس��ت که بنا بر پیش بینی های کارشناسان 
این مؤسسه سال 2016 سال بهتری برای ایران خواهد بود 

و رشد اقتصادی این کشور به 4 درصد خواهد رسید. 
براساس این گزارش نرخ تورم در ایران طی سال جاری به 
23 درصد می رس��د و این رقم در س��ال 2016 به 18 درصد 
کاهش خواهد یافت.  کس��ری بودجه دولت نیز برای امسال 
مع��ادل 3.4 درص��د تولی��د ناخالص داخلی برآورد ش��ده و 
پیش بین��ی می ش��ود ای��ن رقم در س��ال آینده ب��ه معادل 

2.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. 

س��د ش��فارود که با هدف تامین آب شرب، صنعت 
و کش��اورزی در غرب گیالن در دس��ت ساخت است، 
ب��ا اعتراضات��ی از س��وی کارشناس��ان و طرف��داران 
محیط زیست مواجه شده  است. معترضان بر این باورند 
که س��اخت س��د در شمال کش��ور غیر ضروری است. 
محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ای��ران نیز عالوه بر پاس��خ دادن به برخی انتقادات 
مطرح ش��ده، از تجدیدنظر در ارتفاع این سد و کاهش 

13 متری ارتفاع آن خبرداد. 
به گفته منتقدان س��اخت سد ش��فارود، مخزن این 
سد روی گس��ل واقع شده و آبگیری آن منجر به بروز 
زلزله در منطقه می ش��ود. از س��وی دیگر ش��یب زیاد 
دیواره های طراحی ش��ده برای س��د، امکان زیادی را 
برای رانش زمین و ورود حجم زیادی رسوب به مخزن 
فراهم می کن��د. برخی کارشناس��ان آب هم معتقدند 
رودخانه ای که س��د ش��فارود با مخزن بزرگ روی آن 
طراحی شده، آورد کافی نداشته و نمی تواند این مخزن 
را پر کند در نتیجه با س��اخت چنین سدی، یک سد 
خالی دیگر به مجموعه پروژه های ناموفق کشور اضافه 
خواهد شد. طرفداران محیط زیست هم به دلیل زیرآب 
رفتن جنگل های هیرکانی با ساخت آن مخالف هستند. 
هدف اولیه س��د تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی 
شهرستان های رضوانشهر، پره سر و تالش تعریف شده 
و تولید برق نیز در اهداف اولیه گنجانده شده  است. اما 
محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب در نشس��تی خبری که دیروز در وزارت نیرو برگزار 
شد، در پاسخ به »فرصت امروز« از تغییر تخصیص های 
آب در ای��ن پ��روژه خبرداد و در واکن��ش به اظهارات 
رییس س��ازمان محیط زیست که بارها اعالم کرده سد 
شفارود بدون دریافت مجوز زیست محیطی اجرا شده 
 است، گفت: ساخت این سد قبل از سال ۹0 انجام شد 
و در آن زمان مجوزهای الزم از اداره کل محیط زیست 
گیالن که زیر نظر تهران فعال است، دریافت شده  است. 
وی اضافه کرد: در ط��رح اولیه قرار بود 3۵4 هکتار 
جن��گل زیر آب برود. در س��ال 86 یعنی زمان اجرای 
پروژه، طرح تعدیل ش��د و وسعت جنگل داخل مخزن 
به 176 هکتار رس��ید. با این وج��ود پس از اعتراضات 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به این پروژه، با نظر 
معاون اول رییس جمهور تیم کارشناسی شکل گرفت و 

در طرح اصالحاتی انجام شد. 
به گفته مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب، در 
بازنگری مجدد طرح سد شفارود، ارتفاع این سد 13متر 
تعدیل شد و هدف آن نیز به تامین آب شرب شهرهای 
رضوانش��هر، پره س��ر و تالش و حفظ وضع کشاورزی 

موجود منطقه، تا افق 1420 تغییر یافت. 

وی ادامه داد: یکی از سیاست های اصلی وزارت نیرو 
تامین آب مراکز جمعیتی کشور از آب سطحی است. 
زیرا آب زیرزمینی مشکالتی نظیر کاهش کیفیت آب 
را دارد. در بسیاری از شهرهای شمالی به دلیل کمبود 
منابع آب سطحی، آب بی کیفیت از نظر درجه شوری، 

طعم و مزه در اختیار مردم قرار می گیرد. 
حاج رس��ولی ها بیان کرد: در اس��تان گیالن اگر سد 
مخزنی بیجار توس��ط معاون اول رییس جمهور افتتاح 
نمی ش��د، با مش��کل تامین آب شهر رش��ت و حوضه 
س��فیدرود مواجه می ش��دیم. با افتتاح سد بیجار برای 
نخستین بار کل آب سد سفیدرود در اختیار کشاورزی 

قرار گرفت. 

بازنگری در ساخت 119 سد
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور در پاسخ 
به پرسش��ی درب��اره بازنگری در طرح های سدس��ازی 
کش��ور، گفت: طی پنج سال گذش��ته میزان بارش ها 
در کش��ور از متوسط 21۹ میلی متر به 203 میلی متر 
رسیده  است. از سوی دیگر درجه هوا نیز به میزان 1/2 

درجه سانتی گراد با افزایش مواجه شده  است. 
وی افزود: بنابراین میزان آب تجدیدپذیر در کش��ور 
طی پنج س��ال اخیر بین 30 تا 3۵ میلیارد مترمکعب 
کاهش یافته است. به همین دلیل با توجه به اولویت ها 
و حساس��یت های موجود، بازنگری در اجرای طرح ها 
انجام ش��د. البته این بازنگ��ری به مفهوم توقف اجرای 
پروژه ها نیست بلکه س��دهای بدون اولویت ساخت، با 

تزریق بودجه محدود روبه رو خواهند شد. 

اعتبارات سدسازی بودجه 94، یک هزار و 770 
میلیارد تومان

مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب کل اعتبارات 
بخ��ش آب و آبفای وزارت نیرو در بودجه س��ال ۹4 را 

6هزار و 400 میلیون تومان اعالم کرد. 
حاج رس��ولی ها عنوان کرد: از 3ه��زار میلیارد تومان 
بودجه ش��رکت مدیریت منابع آب در سال ۹4، حدود 
ی��ک هزار و 770 میلیارد تومان بودجه به سدس��ازی 
اختصاص یافته  است. مشکل عمده ما تامین اعتبارات 
مورد نیاز در راستای تکمیل شبکه های زیر سد است. 
در این بخش به 6هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. 
اما در طول برنامه پنجم درصد تخصیص اعتبارات این 

بخش حدود 40درصد بوده  است. 
وی حجم بدهی های ش��رکت مدیریت منابع آب به 
پیمان��کاران را 1100 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
برای تامی��ن اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل ش��بکه 
تالش کردیم از منابع مالی نظیر فاینانس استفاده کنیم. 

معاون سازمان صنایع کوچک: 

صنایع کوچک بیمه خاص می شوند

وزیر کار خبر داد

احیای سازمان های کارآفرینی استانی

بیزینس مانیتور پیش بینی کرد

سال آینده رشد اقتصادی ایران به 4 درصد می رسد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب اعالم کرد

 تعدیل ارتفاع 13 متری سد شفارود

یکی از تحریم هایی که بر ایران رفت، تحریم بانک مرکزی و چندی دیگر 
از بانک های کشور بود. این تحریم در کنار تحریم مقوله سوییفت سبب ...

بررسی عملکرد شبکه بانکی در دوران پسا تحریم 

 شبکه بانکی در سایه
بازگشایی بانک های خارجی 

اکفه مدیـران
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

استخدام مدیر روابط عمومی و تبلیغات
 یک هلدینگ اقتصادی فرهنگی معتبر

به یک مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرفه ای نیاز دارد
در صورت تمایل ، رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

adpr.manager@gmail.com

اجرایی شدن سامانه هشدار سیل 
در انتظار بودجه

 بانکداری
در پساتحریم

ما در دوران پساتحریم چند اتفاق مثبت 
را برای بانک ها متصور هستیم. یکی از ...

س��یل فرآیندی اس��ت ک��ه در طبیعت 
همواره اتفاق می افتد. پس از هر بارش...

فرشاد کوهیان افضل
مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب

ابوذر ندیمی
نماینده مجلس 

معاون اول رییس جمهور:

 تصمیم نادرست فرصت را
به تهدید تبدیل می کند  حمایت بخش خصوصی

از انتخاب راه دشوار

گشایش کوتاه مدت یا توسعه پایدار

»فرصت امروز« در ش��ماره های پیشین خود از زبان کارشناسان 
تراز اول اقتصادی به دو راهکار عمده برای مدیریت دوران پساتحریم 
اش��اره کرد. یک راه، پاسخگویی تا حدی سریع به مطالبات روانی 
جامعه پس از چند سال رکود و نابسامانی اقتصادی است به نحوی 
که توده مردم در معیش��ت و زندگی خود گشایش��ی را مش��اهده 
کنن��د و راه دوم مدیریت س��رمایه های آزاد ش��ده از تحریم برای 
سرمایه گذاری های مولد، اشتغال زا و ثروت آفرین است که صد البته 
دی��ر ثمر می دهد اما ثمر نیکو خواه��د داد. آنچنان که در ابتدا به 

نظر می رس��د انتخاب راه معقول و منطبق با منافع ملی  )راه دوم( 
ساده و بی دردسر نیست. لزوم مراجعه به آرای عمومی در انتخابات 
مهم از جمله مجلس و ریاست جمهوری و شوراهای شهر و تجربه 
استفاده پوپولیستی جناح های سیاسی از وضعیت ظاهری اقتصاد، به 
دولتمردان این هشدار را می دهد که برنامه ریزی های بلندمدت برای 
بهبود زیرساخت ها ممکن است موقعیت را برای ترکتازی رقبایی که 
اندیش��ه ای جز سوار شدن بر مرکب قدرت ندارند، مناسب گرداند. 
این همان ترس��ی اس��ت که بخش خصوصی آن را هراس از تکرار 

تاریخ عنوان می کند. با این حال حس��ن روحانی، پریش��ب در یک 
گفت وگوی تلویزیونی با مجریان صدا و سیما خود را به انتخاب راه 
دوم متعهد دانست. این گفته ها در بخش های مختلف تولید، صنعت 
و تجارت بازتاب مثبتی داشت. اسحاق جهانگیری هم به اتاق تهران 
رف��ت تا دیدگاه رییس جمهور را با دقت بیش��تری تبیین کند. در 
شماره امروز بازتاب سخنان رییس جمهوری را در بخش های نفت، 
صنع��ت و تجارت در صفح��ات 2، 3 و ۵ و در گفت وگو با صاحبان 

صنایع و تولید و تجارت بررسی کرده ایم. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

سقوط بورس  در چین و تجربه هایی آموزندهنقش مدیر سیستم های اطالعاتی در سازمان های امروزی 

فضای بازار رقابتی امروز، فضایی مبتنی بر اطالعات در حال تغییر است. همه چیز 
در یک سازمان حول محور اطالعات می چرخد. به کارگیری صحیح، دقیق و به موقع...

بسیاری از بورس های اوراق بهادار در کشورهای مختلف فراز و فرودهای شدید را 
تجربه کرده اند. دالیل شکل گیری این فراز و فرودها و اقدامات انجام شده توسط...

چشم بادامی ها در برزخ بازار سهاممدیری برای تمام فصول
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لغ��و تحریم ه��ای داخل��ی 
نخس��تین خواس��ته فع��االن 
نفت  بخش خصوص��ی صنعت 
بعد از توافق هس��ته ای ایران با 
کشورهای 1+5 از دولت است. 
حال در حداقل زمان ممکن با 
وجود تمامی نگرانی ها از ورود 
بی رویه سرمایه گذاران خارجی 
و واردات محص��والت خارجی، 
مواردی از سوی مقام اول دولت 
درباره سرمایه گذاری خارجی، 
اع��ام  ص��ادرات  و   واردات 
می ش��ود که از دید فعاالن این 
بخش ای��ن صحبت ها حکایت 
از برداش��ته شدن تحریم های 

داخلی دارد. 
دوران پس����اتحری��م نی��ز 
می تواند برای اقتصاد کشور به 
اندازه دوران تحریم خطرناک 
و حت��ی فلج کننده باش��د. این 
روزها مس��ئوالن، کارشناسان 
اقتص��ادی و صاحب��ان صنایع 
خ��رد و کان در صنعت ه��ای 
مختل��ف از باز ش��دن درهای 
محص��والت  ب��رای  کش��ور 
کشورهای خارجی به خصوص 
اروپایی می گویند. آمد و ش��د 
ارشد کش��ورهای  مس��ئوالن 
و  آلم��ان  ازجمل��ه  اروپای��ی 

فرانس��ه نیز زمینه ساز تشدید 
این نگرانی ها ش��ده اس��ت اما 
در ای��ن فض��ای گن��گ و پر از 
ابه��ام رییس جمهور با مردم و 
تمام��ی صنعتگران به صحبت 
نشس��ت و اعام ک��رد :  »این 
نگران��ی بج��ا اس��ت اما جای 
نگرانی ندارد. اگر تحریم لغو و 
به طور کامل دروازه ها باز شود، 
تجربه قبلی تکرار خواهد شد. 
بعد از تحریم به هر کش��وری 
که حاضر باش��د در این کشور 
س��رمایه  و تکنولوژی بیاورد تا 
با هم برای صادرات مش��ترک 
مش��ارکت کنی��م، خوش��امد 

می گوییم. «  
این گفته های امیدوارکننده 
رییس جمه��وری  س��وی  از 
نگران��ی  و  بی��م   می توان��د 
بخش خصوص��ی را در صنعت 
به خص��وص  ده��د  کاه��ش 
در بخ��ش صنع��ت نف��ت که 
س��ابقه  آن  تولیدکنن��دگان 

کمتری دارند و نوپا هستند. 
سیامک دهکردی صمیمی، 
نایب رییس انجمن س��ازندگان 
تجهی��زات صنع��ت نف��ت در 
ای��ن باره به »فرص��ت امروز« 
»صحبت ه��ای  می گوی��د: 
درباره صنعت  رییس جمه��ور 

و راه��کار الزم ب��رای حمایت 
کام��ا  داخل��ی،  صنع��ت  از 
علمی و کارشناس��ی بود. ایران 
نباید ب��ازاری برای محصوالت 
ب��رای  خارج��ی  کش��ورهای 
مصرف باش��د و اگر قرار باش��د 
که ش��رکتی خارجی در داخل 
س��رمایه گذاری کن��د باید این 
س��رمایه گذاری ب��ا جوین��ت 
ش��دن با ش��رکت های داخلی 

حضور داشته باشد. « 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه این 
تنه��ا راه��کار مطمئ��ن برای 
انتق��ال دان��ش و تکنول��وژی 
ب��ه کش��ور اس��ت، می افزاید:  
»ورود مس��تقیم دول��ت برای 
جلب س��رمایه گذاری خارجی 
و هم��کاری ب��ا آنها بیانگر این 
است که ش��رکت های داخلی 
ایران جایگاه��ی ندارند، البته 
در ای��ن می��ان ش��رکت های 
داخل��ی تولیدکننده تجهیزات 
نف��ت نیز وظایفی دارند و باید 
ش��رکت های خرد ب��ا یکدیگر 
جوین��ت و ب��ه ی��ک برند قابل 
قبول��ی برای ش��راکت تبدیل 
ش��وند. ب��ا این وج��ود مادامی 
ک��ه س��ازوکار دول��ت ب��رای 
داخلی حمایتی  ش��رکت های 
پس��اتحریم  دوران  نباش��د، 

فرصت��ی خواه��د بود ت��ا بازار 
داخل��ی رای��گان در اختی��ار 
برندهای خارجی قرار گیرد. « 

صمیم��ی با بی��ان اینکه در 
دوران تحریم  انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت در 10 قلم 
اساس��ی تجربه جوینت داخلی 
دارند که بس��یار موفقیت آمیز 
ب��ود، اع��ام می کن��د: »نمونه 
عین��ی ای��ن مطل��ب در تولید 
کاتالیس��ت، توربین، تجهیزات 
ثاب��ت و غیره اس��ت. تش��کیل 
برای بخش های  کنسرسیومی 
مختل��ف صنعت نفت در زمان 
تحری��م تجرب��ه خوب��ی بود و 
ح��ال با حمای��ت جدی دولت 
س��رمایه گذاران و شرکت های 
خارج��ی متوجه خواهند ش��د 
ک��ه ب��رای ورود به ایران با یک 
سیس��تم منس��جم متشکل از 
دولت و بخش خصوصی مواجه 
هس��تند و نمی توانن��د ب��رای 
فروش محصوالت شان مستقیم 

سراغ وزارت نفت بروند. « 
در همی������ن زمین������ه 
فع��االن  از  صرام��ی،  احم��د 
بخش خصوصی در صنعت نفت 
و رییس هیات مدیره ش��رکت 
گروه صرام��ی تحلیل دیگری 
از صحبت ه��ای رییس جمهور 

ب��ه »فرصت امروز« می دهد و 
می گوید:  »ما رییس جمهوری 
را داری��م که برخی موارد برای 
اینک��ه صحبت ه��ای خ��ود را 
به مس��ئوالن زیرمجموعه اش 
برس��اند، از فض��ای عمومی و 
رس��انه ملی استفاده می کند و 
دستور غیرمستقیم می دهد تا 
همکاری همه جانبه برای ایجاد 
همدل��ی و همزبانی در کش��ور 

فراهم شود. «  
وی می گوی��د: » بع��د از این 
صحبت ه��ا ب��رای حمای��ت از 
تولی��د داخل و ص��ادرات الزم 
اس��ت تمامی نهادها همکاری 
کنن��د و تم��ام موان��ع موجود 
در کش��ور برداش��ته ش��ود تا 
تولیدکننده در فضای مطمئن 
تولی��د کند و بازار س��رمایه و 
پول نیز حمایت الزم را داشته 
باش��د و با توج��ه به لغو موانع 
صادراتی، صادرات در کش��ور 
رونق یابد. بدون ش��ک فرآیند 
تولی��د و ص��ادرات در داخ��ل 
همانند زنجیره ای است که در 
ص��ورت قطع هر ک��دام، وقفه 
در روند تولید ایجاد می ش��ود 
و ه��ر کس��ی ایجادکننده این 
وقفه باشد مخل اقتصاد کشور 

است. « 

برداشت فعاالن بخش خصوصی از صحبت های رییس جمهور 

تکاف��وی  کش��ور  آب  مناب��ع 
نی��از روزاف��زون جمعیت ایران را 
نمی کن��د و بح��ران آب در ایران 
مس��ئله ای ج��دی اس��ت. دبی��ر 
انجم��ن صنفی ش��رکت های آب 
و فاض��اب با اش��اره به آمارهای 
اعام ش��ده از سوی وزارت نیرو، 
تامین آب شرب مورد نیاز جامعه 
را تنها اولویت وزارت نیرو معرفی 
کرده و بر این باور است که تامین 
آب شرب و صنعت از اولویت های 
این وزارتخانه در س��ال های آتی 
خ��ارج خواهد ش��د. زیرا با توجه 
ب��ه وضعیت منابع آب از دس��ت 
این وزارتخانه هم کاری س��اخته 

نیست. 
شامگاه دیروز، سالن اجتماعات 
سندیکای شرکت های ساختمانی 
ش��اهد برگزاری همایشی با عنوان 
»بح��ران آب و مس��ئولیت جامعه 
مدنی« بود. در این نشس��ت بهرام 
فیاض��ی، دبی��ر انجم��ن صنف��ی 
ش��رکت های آب و فاض��اب، نبود 
س��رمایه اجتماع��ی در کش��ور را 
عامل اصلی بحران آب معرفی کرد. 
به گفته وی، به دلیل اختاس های 
اخیر، امکان به وجود آمدن سرمایه 
اجتماعی در ایران به حداقل رسیده 
 اس��ت. ضمن آنکه م��ردم چندان 
مایل نیس��تند سوبسید بی لیاقتی 
و تصمیمات نادرس��ت مس��ئوالن 

دولتی را بپردازند. 
بهرام��ی بر این باور اس��ت که 
مقوله توس��عه پایدار در ایران به 
هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته 
و برنامه ریزی ه��ا با تکیه بر اصول 
آمایش سرزمین انجام نشده است. 
در نتیج��ه وضعیت بحرانی برای 
منابع آب کشور ایجاد شده  است. 
از ن��گاه وی افزای��ش جمعیت، 
نگاه انفعالی و عملکرد نادرس��ت 
)ش��امل  آب  بخ��ش  متولی��ان 
وزارتخانه های نیرو و کش��اورزی( 
همچنی��ن عدم توج��ه به مقوله 
اقتص��اد آب مهم تری��ن عوامل��ی 
هس��تند که در ب��روز بحران آب 

کشور موثر بوده  است. 

دبیر انجمن صنفی شرکت های 
آب و فاض��اب، راه برون رف��ت از 
تش��کیل  را  فعل��ی  مش��کات 
کمیت��ه  ای ب��رای مدیریت منابع 
آب کش��ور اع��ام ک��رد و افزود: 
وزارت نیرو به تنهایی نباید متولی 
تصمیم سازی در زمینه آب کشور 
باش��د. بلک��ه فقط بای��د به عنوان 
دبیرخان��ه کمیته مدیریت منابع 

آب فعالیت کند. 
وی تاکی��د کرد: پررنگ کردن 
مس��ئله اقتص��اد آب در ای��ران، 
اس��تفاده از الگوی کشت مناسب 
در مناط��ق ک��م آب، اس��تفاده از 
ف��ن آوری و تکنول��وژی مدرن و 
مناس��ب، آموزش همگانی درباره 
س��رمایه گذاری  آب،  مص��رف 
و  پس��اب  تصفی��ه  زمین��ه  در 
اس��تفاده مج��دد آب، جلوگیری 
از پروژه ه��ای نامناس��ب به ویژه 
سدس��ازی و انتقال صنایع آب بر 
می توان��د به حل بح��ران آب در 

کشور کمک کند. 

توهم فراوانی آب بالی جان 
منابع

انوش اسفندیاری، عضو شورای 
راهبردی اندیشکده تدبیر آب نیز 
نبود گفتمان بین ذی نفعان بخش 
آب را عامل اصلی بروز بحران آب 

برای ایران معرفی کرد. 
ب��ه گفت��ه وی، در م��ورد آب 

هم��واره ب��ا تصاوی��ر کلیش��ه ای 
روبه رو هس��تیم. درحالی که باید 
مسائل مرتبط با این ماده حیاتی 
در الیه های مختلف مورد بررسی 
قرار گی��رد. الیه اول بهره برداری 
از منابع است. در ایران بیشترین 
از مناب��ع  بهره ب��رداری  می��زان 
آب انجام می ش��ود ام��ا هیچ گاه 
درباره خط��رات طبیعی نوظهور 
نظی��ر آلودگی ه��ای باران ه��ای 
خطرآفرین، ریزگردها و وضعیت 
خدم��ات  اضمح��ال  ب��ه  رو 
زیست محیطی س��خنی به میان 

نمی آید. 
اس��فندیاری ادام��ه داد: روند 
تغییرات اقلی��م، اثرات نامطلوبی 
بر منابع آبی کش��ور داشته  است. 
با این وجود س��رانه برداش��ت از 
مناب��ع آب در ایران حدود 1200 
مترمکعب اس��ت. این سرانه باال، 
تامین و تخصیص منابع آب برای 
جامعه را با ریسک و عدم اطمینان 

زیاد روبه رو کرده  است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه مش��کات 
موج��ود در قوانی��ن آب و تجاوز 
حق آبه های جدید به حق آبه های 
قدیم��ی، فرونشس��ت زمی��ن را 
پیام��د زنجیره ای تعرض به منابع 

آب کشور اعام کرد. 
راهب��ردی  ش��ورای  عض��و 
اندیشکده تدبیر آب گفت: دولت 
ب��ا نظ��ام اداری درص��دد اصاح 

بحران آب در ایران برآمده  است. 
اما این مسئله یک بحران خزنده 
در دنی��ا ب��وده و به یکب��اره بروز 
نمی کن��د. دولت هم به تنهایی از 

پس مشکات بر نخواهد آمد. 
وی با تاکید بر اهمیت بس��یج 
نیروه��ای مردم��ی و نهاده��ای 
اجتماعی برای حل مش��کل آب، 
بی��ان ک��رد: در حال حاضر مردم 
مش��کل آب را مرب��وط به دولت 

می دانند. 
اس��فن��دی��اری تم���رک����ز 
تصمیم سازی ها در پایتخت، دولتی 
بودن مقوله آب، ورود فناوری های 
وارداتی ب��ه عرصه مدیریت منابع 
آب، ان��رژی ارزان و توه��م فراوانی 
آب را دلی��ل اصل��ی درک غلط از 
بحران آب در جامعه معرفی کرد. 

عمل به قانون و توجه به علم 
عامل پیشرفت اروپا

احمدعلی کیخا، مشاور سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت نیز دیگر 
س��خنران نشس��ت دیروز بود که 
به ش��دت بر نقش م��ردم در ایجاد 
تغییر در شرایط کشور، معتقد بود. 
ب��ه اعتق��اد وی، عمل به قانون 
و توج��ه به دس��تاوردهای علمی 
مهم تری��ن دلیل پیش��رفت اروپا 
اس��ت. مردم غرب براساس اصول 
علمی تصمیم  می گیرند و با اصاح 
یافته های علمی، تصمیمات خود 

را تغییر می دهند. 
وی با اشاره به تجربه حضورش 
در مجلس، بیان کرد: اگر شرایط 
فراه��م باش��د، مجل��س و دولت 
می توانند دو بال توس��عه کش��ور 
باش��ند. اما در ایران گاهی دولت 
مطل��وب وج��ود دارد اما مجلس 
وضعیت مناسبی ندارد و برعکس. 
مش����اور س����ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت ادام��ه داد: دول��ت 
هرچ��ه در تدوی��ن برنامه شش��م 
ت��اش کند، نماین��دگان مجلس 
ق��درت دارند ای��ن برنامه را تغییر 
دهند. بنابراین اگر بخواهیم مسائل 
اص��اح ش��ود ابتدا بای��د مجلس 

مناسب و درستی داشته باشیم. 
وی گف��ت: نمایندگان مجلس 
براس��اس ترجیح��ات خ��ود ب��ه 
قوانی��ن رأی می دهن��د. ترجیح 
یک نماینده مجلس آن است که 
موکان��ش در دوره بعدی به وی 
رأی بدهند. بنابراین به منافع ملی 

توجهی ندارد. 
کیخا درباره دالیل ضعف عملکرد 
سازمان حفاظت محیط زیست در 
اج��رای اصل 50 قانون اساس��ی، 
حفاظ��ت از تاالب ه��ا و غی��ره نیز 
تاکی��د ک��رد: س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت هی��چ گاه به عنوان 
مرج��ع صاحیت دار م��ورد توجه 

تصمیم سازان قرار نمی گیرد. 
برخ��ی  گاه��ی  اف��زود:  وی 
در  کارشناس��ی  تصمیم��ات 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
گرفته می ش��ود ام��ا قوه مقننه یا 
حتی قضاییه در برابر اجرای این 
تصمیم ایس��تادگی کرده یا اینکه 
مراجع دیگر بنا به تشخیص خود، 
تصمیمات این س��ازمان را تغییر 

می دهند. 
حفاظ��ت  س��ازمان  مش��اور 
محیط زیس��ت در پای��ان گف��ت: 
س��ازمان های مردم نهاد در ایران 
بهینه عمل نکرده و گاهی انتظار 
دارن��د بخ��ش دولت��ی ب��ه جای 
آنه��ا نقش آفرین��ی کند. بنابراین 
NGO ه��ا نی��ز باید در کش��ور 

توسعه یابند. 

دبیر انجمن صنفی شرکت های آب و فاضالب خبرداد

خروج تامین آب صنعت و کشاورزی از اولویت های وزارت نیرو

آب

 معاون وزیر نفت: 

می توان صادرات فرآورده های نفتی 
را به بخش خصوصی سپرد

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری 
وزیر نفت گفت: صادرات فرآورده های نفتی می تواند 

به بخش خصوصی واگذار شود. 
به گ��زارش ایس��نا، منصور معظمی روز گذش��ته 
با حضور در نشس��ت اتاق بازرگان��ی اتاق تهران که 
اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز 
در آن حضور داشت خواستار واگذاری کامل سوآپ 
به بخش خصوصی ش��د و به قطع سوآپ در گذشته 
به دلیل »ش��وآپ« خواندن آن اشاره کرد و گفت: با 
قطع عملیات س��وآپ، ایران بازار خوبی را از دس��ت 
داد. وی همچنین به بحث گازرس��انی در کش��ور تا 
پایان س��ال ٩٧ اش��اره کرد و گفت: با افزایش تولید 
گاز و گازرس��انی، صنایع تحت پوش��ش گاز تا پایان 

سال ٩٧ به ٩٨ درصد می رسد. 
معاون وزی��ر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت بر 
منابع هیدروکربوری با بیان اینکه هم اکنون در بحث 
ص��ادرات فرآورده های نفتی مش��کاتی وجود دارد، 
تصری��ح کرد: با واگذاری صادرات فرآورده های نفتی 
ب��ه بخش خصوص��ی که صاحب صاحی��ت و دارای 
توانمندی مالی هس��تند می توان این مش��کات را 

کاهش داد. 
معظم��ی اف��زود: قیم��ت فرآورده ه��ای نفت��ی و 
حامل های انرژی باید مش��خص ش��ود ک��ه مثا ما 
تا 10 س��ال آین��ده در مورد ای��ن فرآورده ها به چه 
قیمتی خواهیم رسیدتا بخش خصوصی آینده نگری 

مناسبی در این مورد داشته باشد. 

  نخستین فاینانس خارجی
در صنعت پتروشیمی ایران 

 مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی بین الملل از نهایی 
ش��دن یک فاینانس کوتاه مدت خارجی برای صنعت 
پتروش��یمی ب��ا احترام ب��ه توافق هس��ته ای ایران و 

کشورهای 1+5 خبرداد. 
 به گزارش ایسنا، عیسی مشایخی افزود: در مجموع 
بیش از 15 میلیارد یورو برای توسعه طرح های موجود 
ش��رکت هلدین��گ خلیج فارس، در فاز مهندس��ی و 
مطالعه و پروژه های در دست اجرا و آینده نیاز است. 
 وی به قوانین و مقررات بین المللی سرمایه گذاری 
همچون قوانین  OECD )مجموعه مقررات سازمان 
توس��عه همکاری های اقتصادی( اش��اره کرد و گفت: 
هم اکن��ون رتب��ه اعتباری کش��ور ما نزد موسس��ات 
اعتباری و بیمه ای متاسفانه شش است درحالی که تا 
س��ال 200٨ این رتبه چهار بود.  مدیرعامل ش��رکت 
پتروشیمی بین الملل با اشاره به توافق هسته ای ژانویه 
سال 201٤ میان ایران و کشورهای 1+5 در زمینه لغو 
تحریم فروش محصوالت پتروشیمی منهای ال پی جی 
گفت: وجود این توافق اثر روانی خوبی دربازار داخلی 
و خارجی صنعت پتروش��یمی و در نتیجه قیمت ارز 
در ایران داش��ت، از س��وی دیگر با انجام توافق نهایی 
هس��ته ای میان دوطرف در ماه گذش��ته ش��رکت ها 
و س��رمایه گذاران خارج��ی ب��دون هیچ گونه ترس و 

استرسی با طرف های ایرانی مذاکره می کنند. 
 مشایخی با اشاره به رتبه اعتباری شرکت هلدینگ 
خلیج فارس در کش��ور گفت: در مذاکرات اخیر خود 
با سرمایه گذاران و شرکت های خارجی توانستیم این 
ش��رکت را به عنوان یک ش��رکت معتبر بشناس��انیم و 
امیدواری��م بتوانی��م منابع مال��ی خارجی را بعد از لغو 
تحریم ه��ا ب��ا اعتبار این هلدین��گ تامین کنیم.  وی 
با بیان اینکه ش��رکت پتروشیمی بین الملل هم اکنون 
نزد بیشتر موسسات بیمه صادراتی و اعتبار دهندگان 
بین المللی ش��ناخته ش��ده است، گفت: از سوی دیگر 
ساختار این شرکت نیز تابع مقررات بین المللی است. 
این ش��رکت می تواند در جذب فاینانس های خارجی 
موفق باش��د، خوش��بختانه برخی شرکت های داخلی 
به تازگی باسپردن کارهای مالی و اعتباری خود متوجه 
این موضوع شده اند.  براساس گزارش وزارت نفت، با 
توجه به تعداد باالی طرح های توس��عه ای و پیش��رفت 
فیزیکی متفاوت در صنعت پتروشیمی، هم اکنون این 
طرح ها اولویت بندی ش��ده اند و طرح های بین ٦0 تا 
100درص��د در اولویت نخس��ت قرار دارند تا نظارت، 
همی��اری و کم��ک ب��ه آنها پیش از بقیه طرح ها انجام 
شود. طرح های با پیشرفت 20 تا ٦0درصد در اولویت 
دوم و یک تا 20درصد در اولویت سوم قرار گرفته اند. 
 به گفته مرضیه شاهدایی، مدیر طرح های شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی این ٦0 طرح در مجموع به 
٣٣,٤ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارند و ظرفیت 
تولید صنایع پتروشیمی را دو برابر می کنند. ظرفیت 
فعل��ی ٦0میلی��ون تنی به 120میلیون تن در س��ال 
افزای��ش می یاب��د و تا پایان ٩٤ حدود ش��ش یا هفت 
طرح به ظرفیت 2.٧میلیون تن و در پایان س��ال ٩5 
حدود هش��ت طرح دیگر به ظرفیت 5.٨میلیون تن 

راه اندازی خواهد شد. 

اجرایی شدن سامانه هشدار سیل 
در انتظار بودجه

س��یل فرآیندی است که در طبیعت همواره اتفاق 
می افتد. پس از هر بارش مقداری آب در زمین نفوذ 
می کن��د و بخش��ی از آن روی س��طح زمین جاری 
می شود. حال اگر شدت بارش زیاد باشد، آب فرصت 
نف��وذ در زمین را پیدا نکرده و به طور ناگهانی حجم 
زیادی از آب روی س��طح زمین جاری شده و تبدیل 
به س��یل می ش��ود. یعنی اگر مقدار معینی بارش را 
در نظ��ر بگیریم که این حجم در طول 12 س��اعت 
ب��ه روی زمین ببارد، هیچ س��یلی رخ نمی دهد زیرا 
آب فرصت نف��وذ در زمین را پیدا می کند. اما بارش 
همین حجم باران در مدت یک ساعت، مقدار زیادی 
آب را در م��دت کوتاهی از یک نقطه خارج می کند. 
به این ترتیب دب��ی رودخانه خیلی باال می رود و در 
نهایت سیل اتفاق می افتد. البته این شرایط طبیعی 
اس��ت اما فعالیت هایی که انسان شامل از بین بردن 
پوش��ش گیاهی، توس��عه مناطق ش��هری، تجاوز به 
حریم رودخانه ها و غی��ره انجام می دهد میزان وقوع 
س��یل در کشور را افزایش می دهد. سیل هیچ گاه به 
محدوده زندگی انسان تجاوز نمی کند و این انسان ها 
هس��تند که به محدوده سیل تجاوز می کنند. وقتی 
حری��م رودخان��ه را تصاح��ب می کنیم خ��ود را در 
معرض س��یل قرار می دهیم. مسیر سیل ها مشخص 
اس��ت و اگر به این مس��یرها تجاوز نکنیم کمتر در 
معرض س��یل قرار خواهیم گرفت. اما متاس��فانه در 
ای��ران حاش��یه بس��یاری از رودخانه ه��ا را به مراکز 
تفریحی، منازل و ویاها اختصاص داده ایم. مس��لما 
در چنین ش��رایطی امکان بروز س��یل در کش��ور را 
افزای��ش می دهی��م. زیرا س��طوح نفوذناپذیری مثل 
آس��فالت یا سقف س��اختمان ها، امکان نفوذ آب در 

زمین را کاهش داده و سیل ایجاد می کند. 
شناس��ایی و هش��دار دادن زم��ان وقوع س��یل کار 
دشواری نبوده و موسسه تحقیقات آب ایران، سیستم 
هش��دار س��یل را طراحی کرده و مراحل آزمایشی آن 
را در شهرس��تان میانه در دو سرش��اخه قزل اوزن اجرا 
کرده  اس��ت. اما به دلیل کمب��ود بودجه، این پروژه به 
مرحله اجرایی وارد نشده  است. موسسه تحقیقات آب 
تمام مناطق سیل خیز ایران را که در شش حوضه آبریز 
کشور پراکنده شده اند شناسایی کرده و برای استقرار 
سیستم هشدار سیل نیاز به حدود 150 میلیارد تومان 
بودجه دارد تا خس��ارات جانی س��یل در کش��ور را به 
حداقل برساند. این سیستم، شامل یکسری دستگاه ها 
اس��ت و از توان بخش خصوصی ب��رای تولید برخی از 
بخش های این سیستم نیز استفاده شده  است. سیستم 
هشدار سیل طراحی شده در ایران شامل باران سنج و 
سطح سنج است. دکل های »ری پتیر« برای این دستگاه 
طراحی ش��ده تا اطاعاتی که از باالی حوضه به شکل 
امواج رادیویی می آید را تقویت کرده تا به پایین برسد. 
در نهایت یک دستگاه هشدار دهنده شامل بلندگو، به 
مردم منطقه هشدار می دهد که منطقه را تخلیه کنند. 
البته این دستگاه می تواند هشدارها را از طریق پیامک 
به اطاع مس��ئوالن برساند تا تمهیدات الزم اندیشیده 

شود. 
در این سیس��تم به دو صورت امکان وقوع س��یل 
پیش بینی می شود. با اس��تفاده از باران سنج، میزان 
ب��ارش برای حوضه های مختلف بررس��ی می ش��ود، 
سپس یک عدد آستانه برای حوضه مشخص می شود 
که اگر میزان بارش بیش از این مقدار ش��د، هشدار 
سیل صادر شود. یک راه دیگر این است که دستگاه 
سطح س��نج در مکان خاصی از رودخانه میزان دبی 
را اندازه گی��ری می کند. س��پس برای این دس��تگاه 
حجم آبی که منجر به وقوع سیل می شود را تعریف 
می کنیم تا اگر میزان آب رودخانه بیش از این مقدار 
بود، هش��دار سیل صادر شود. زمان الزم برای صدور 
هش��دار حوضه های مختلف هم متفاوت اس��ت. اگر 
حوضه کوچک باشد مثل حوضه کن که زمان تمرکز 
و وقوع س��یل در این حوزه حدود نیم س��اعت است، 
یعنی از زمان بارش تا زمانی که ماکس��یمم سیل به 
پایین دست یا خروجی حوضه برسد، فقط نیم ساعت 
طول می کش��د، زمان بسیار کمی برای هشدار سیل 
داریم. اما در حوضه ه��ای بزرگ تر مثل زاینده رود و 
کارون حتی تا یک روز هم ممکن است برای هشدار 

سیل فرصت داشته باشیم. 

 صادرات گاز ایران به ترکیه 
از سر گرفته شد

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: صادرات گاز 
ایران به ترکیه با اعام آمادگی از سوی شرکت بوتاش 
و پس از رفع ایراد خط لوله صادراتی از سرگرفته شد. 
به گزارش ایرنا، منوچهر طاهری اظهار داش��ت: از 
س��اعت 20 دوش��نبه )پنجم مردادماه( در پی ایجاد 
مش��کل در خط لول��ه ٤0 اینچ صادرات��ی در خاک 

ترکیه، ارسال گاز به این کشور متوقف شده بود. 
روابط عمومی ش��رکت مل��ی گاز ایران اعام کرد: 
پس از اعام آمادگی از سوی ترکیه، ارسال گاز آغاز 
ش��ده و هم اکنون به می��زان 20 میلیون مترمکعب 
گاز به این کش��ور صادر می ش��ود. وق��وع انفجار در 
خط لول��ه صادرات گاز ایران ب��ه ترکیه در کیلومتر 
2٣ جاده ترانزیتی ایران – ترکیه در نزدیکی ش��هر 
دوبایزید، باعث توقف صادرات گاز شده بود. ایران و 
ترکیه در هشتم اوت سال 1٩٩٦ میادی در جریان 
سفر نجم الدین اربکان، رییس جمهوری سابق ترکیه 
ب��ه تهران قراردادی 25 س��اله درخص��وص تجارت 
گاز منعق��د کردن��د. واردات گاز ترکی��ه از ایران در 
10 دس��امبر سال 2011 میادی ش��روع شده و از 
آن تاریخ تاکنون این کش��ور نزدیک به ٦٦ میلیارد 

مترمکعب گاز از ایران وارد کرده است. 
براس��اس این ق��رارداد 25 س��اله، ایران س��االنه 

10 میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر می کند. 

نفت

پتروشیمی

یادداشت

گــاز

فرشاد کوهیان افضل
مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب

لیال مرگن

الهه ابراهیمی 

خودتحریمیهای
صنعتنفتبرداشتهشود



ب��ه س��وی واردات  حرکت 
بازگش��ت  از  پ��س  بی روی��ه 
پول ه��ای بلوک��ه ش��ده، این 
مهم ترین  ب��ه  تبدیل  روزه��ا 
خصوص��ی  بخ��ش  دغدغ��ه 
فعال در تولید کش��ور ش��ده؛ 
به  دلیل��ش  ک��ه  دغدغ��ه ای 
دور  نه چن��دان  س��ال های 
از  یک��ی  ک��ه  برمی گ��ردد 
پس  دولت های  ثروتمندترین 
از انق��اب، ب��ه ج��ای اینکه 
نرم  ب��رای  را  س��رمایه هایش 
تولید،  چرخ دنده ه��ای  کردن 
واردات  کن��د، ص��رف  هزینه 
بی روی��ه ای کرد ک��ه یکی از 
نتایج��ش را می توان امروز در 
تولی��دی که زمین گیر ش��ده، 

مشاهده کرد. 
اکنون ک��ه گام ها برای رفع 
تحریم ها و اجرای برنامه جامع 
مش��ترک، در حال برداش��ته 
شدن اس��ت، بخش خصوصی 
از ه��ر تریبون��ی دردی ک��ه 
سال هاس��ت در گلویش خفته 
و هراس��ی بزرگ را برای آنها 
رق��م زده، فری��اد می زن��د، تا 
مبادا دول��ت تدبیر و امید هم 
با اجرای همان سیاست غلط، 
چوب��ی دیگ��ر بر کم��ر تولید 
بکوبد و امی��د تولیدکنندگان 
را برای رسیدن به رونق برای 

همیش��ه ناامید کن��د. در این 
شرایط رییس جمهور، به عنوان 
باالترین مقام اجرایی کش��ور، 
این نگرانی را بحق می شمرد. 
حس��ن روحانی، در آخرین 
خود،  تلویزیونی  گفت و گ��وی 
نگران��ی گفت:  ای��ن  درب��اره 
»این نگران��ی برخاف نگرانی 
در ح��وزه نظام��ی بجاس��ت. 
ما در ح��وزه نظام��ی نگرانی 
نداری��م اما در ح��وزه واردات 
بی رویه سابقه خوبی نداشتیم. 
روزگاری درآمد ارزی ما خیلی 
خوب بود و 700 میلیارد دالر 
پول نفت خرج ش��د اما 2 هزار 
واح��د اقتص��ادی تعطی��ل و 
500 هزار نفر بیکار ش��دند. ما 
کااله��ا را وارد ک��رده و برای 
دیگران اشتغال درست کردیم 
البت��ه چ��اره ای ج��ز واردات 
برخی کااله��ا مثل نهاده های 
کشاورزی و مواد اولیه نداریم 
ام��ا منظ��ور م��ن از واردات، 
مصرف��ی  کااله��ای  واردات 
اس��ت اینکه اکنون پس از لغو 
تکرار  قبلی  تجرب��ه  تحریم ها 

شود، مصیبت است.«
یازده��م،  دول��ت  ریی��س 
می گوید دول��ت یازدهم قصد 
ندارد به راه اشتباهی برود که 
بین سال های 1384 تا 1392 
اجرایی ش��د بلکه از سیاست 
اقتصادی س��خن می گوید که 

مش��ابه آن را در تاریخ اقتصاد 
ایران می ت��وان در برنامه های 
دولت ه��ای هفت��م و هش��تم 
مشاهده کرد. اکنون دولتی ها 
قص��د دارن��د از فرص��ت رفع 
پول های  بازگشت  و  تحریم ها 
بلوکه ش��ده به کش��ور به نفع 
تولی��د اس��تفاده کنن��د و در 
همین راستا به سرمایه گذاران 
خارجی که بخواهند سرمایه و 
تکنولوژی را به کشور بیاورند 
خوشامد می گویند. اما آیا نظر 
فعاالن و کارشناسان اقتصادی 
ه��م ب��ه نظ��ر رییس جمهور 

نزدیک است؟ 
علیرضا پورف��رج، اقتصاددان 
در این زمینه به »فرصت امروز« 
می گوی��د: »صحبت های آقای 
روحانی کاما درس��ت اس��ت. 
خارجی  س��رمایه گذاران  اگ��ر 
می خواهند وارد کش��ور شوند 
باید س��رمایه های آنها بر تولید 
کااله��ای واس��طه ای متمرکز 
ش��ود و انتقال تکنول��وژی نیز 
به همراه این سرمایه گذاری به 
کشور صورت بگیرد. مشارکت 
با ش��رکت های خارج��ی نباید 
فق��ط ب��ه واردات کاالی نهایی 

منجر شود.«
او ب��ا بی��ان اینک��ه واردات 
کاالی نهای��ی، ورشکس��تگی 
بنگاه های تولی��دی داخلی را 
اظهار  داش��ت،  خواهد  همراه 

می کن��د: »هزینه تمام ش��ده 
کااله��ای تولی��د داخ��ل ب��ه 
دلیل پایین ب��ودن بهره وری، 
باعث  باالست، همین موضوع 
ب��اال ب��ودن قیم��ت کاال های 
کاالهای  ب��ه  نس��بت  داخلی 
واردات��ی می ش��ود. ح��اال که 
ش��ده  برداش��ته  تحریم ه��ا 
نباید زمین��ه واردات کاالهای 
خارجی بی��ش از پیش فراهم 
ش��ود ضمن اینکه دولت باید 
بس��تری را فراهم س��ازد که 
تم��ام ش��ده کاالهای  قیمت 
ساخت داخل نیز پایین آمده 
رقاب��ت محصوالت  و زمین��ه 
تولید داخل با رقبای خارجی 

به وجود بیاید.«
بیژن پناهی زاده، رییس خانه 
صنع��ت و معدن خوزس��تان، 
او  دارد.  دیگ��ری  نظ��ر  ام��ا 
در گف��ت و گ��و ب��ا »فرصت 
امروز« تصریح می کند: »ما از 
آقای روحانی ب��رای به نتیجه 
رس��یدن مذاکرات هس��ته ای 
سپاس��گزاریم اما بهتر اس��ت 
دول��ت پی��ش از اینک��ه ب��ه 
فک��ر س��رمایه گذاران خارجی 
باش��د، به فکر تولیدکنندگانی 
باش��د که در اثر سیاست های 
نادرست متحمل ضرر شده اند. 
دولت باید قوانین و مقررات را 
ب��ه نفع تولید اص��اح کرده و 
موانع تولید را از میان بردارد.«

او ب��ا اش��اره ب��ه تش��کیل 
کارگ��روه رفع موان��ع تولید، 
»هی��ات  می ده��د:  توضی��ح 
دولت ب��رای رفع موانع تولید 
اقدام به تشکیل کارگروه های 
اس��تانی کرده ام��ا اختیارات 
در  فق��ط  را  کارگ��روه  ای��ن 
س��طح اس��تان قرار داده که 
همین موضوع سبب می شود 
را  الزم  هم��کاری  بانک ه��ا 
می گویند  زیرا  باشند  نداشته 
ما آنچه را انجام می دهیم که 
از ته��ران ب��ه ما اباغ ش��ود. 
س��رمایه گذاران خارجی فقط 
ب��ه س��مت دو صنع��ت نفت 
و خ��ودرو می آین��د و س��ایر 
ای��ن  از  تولی��د  بخش ه��ای 

سرمایه ها بی بهره می ماند.«
می افزای��د:  پناه��ی زاده 
»دول��ت اگ��ر نخواه��د ک��ه 
پول ه��ای بلوکه ش��ده را در 
راس��تای واردات صرف کند، 
ب��ه طور طبیع��ی این پول ها 
صنع��ت  توس��عه  ص��رف  را 
نف��ت می کن��د. بنابرای��ن ما 
که  را  زیانی  تولیدکنن��دگان 
اث��ر سیاس��ت های غلط  ب��ر 
دولتی ها به ما تحمیل ش��ده 
از دول��ت طل��ب می کنیم و 
درخواس��ت مان این است که 
س��رمایه هایی که به کش��ور 
س��مت  به  صرفا  بازمی گردد 

صنعت نفت و گاز نرود.«

بررسی راهکارهای رییس جمهور برای »پساتحریم«

هراس تولید از تکرار تاریخ

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد 
فناوری اطاعات وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت گفت: با تعامات 
انجام ش��ده بین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور،  مشکل معافیت 
دارن��ده  ش��رکت های  مالیات��ی 
ش��رکت های  بهره برداری  پروانه 

نرم افزاری برطرف شد. 
ف��رزاد  ش��اتا،  گ��زارش  ب��ه 
نشس��ت  در  اس��ماعیل زاده 
ص��ادرات  توس��عه  تخصص��ی 
تج��ارب  انتق��ال  و  نرم اف��زار 
صادرکنن��دگان نرم اف��زار گفت: 
براس��اس م��اده 132 اصاح��ی 
قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم، 
تمام��ی واحدهای��ی ک��ه پروانه 
بهره ب��رداری را از این وزارتخانه 
دریافت کرده اند برای مدت چهار 

سال از مالیات معاف هستند. 
ش��رکت های  اف��زود:  وی 
نرم اف��زاری می توانن��د پ��س از 
تعوی��ض پروانه های قبلی خود و 
در صورت��ی که از ای��ن معافیت 
مالیاتی اس��تفاده نکرده باش��ند 
به س��ازمان امور مالیاتی مراجعه 

کنند. 
اسماعیل زاده تاکید کرد: البته 
ای��ن اقدام درصورت��ی قابل اجرا 
خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی 
به درس��تی  ش��رکت ها  توس��ط 

تکمیل شده باشد. 
وی ای��ن اقدام را در راس��تای 
حمایت هر چه بیشتر از صنعت 
نرم افزار خواند و گفت: همچنین 
ب��ه منظ��ور تقوی��ت ص��ادرات 
صنع��ت  تقوی��ت  و  نرم اف��زار 
نرم اف��زار داخل��ی، تعامات��ی با 
صندوق حمایت از صنایع برق و 
الکترونیک وزارت صنعت، معدن 

و تجارت انجام ش��ده که نسبت 
به ارائه تس��هیات کم بهره و در 
اولویت قرار گرفتن ش��رکت های 

نرم افزاری اقدام خواهد کرد. 
و  توس��عه  دفت��ر  مدی��رکل 
کارب��رد فن��اوری اطاعات اعام 
کرد: ش��رکت هایی ک��ه طرح ها 
و پروژه ه��ای تولی��د و توس��عه 
نرم افزاری دارن��د و دارای پروانه 
بهره برداری از این وزارت هستند 
در اولویت دریافت تسهیات قرار 

می گیرند. 
اسماعیل زاده در ادامه سخنان 
خود گف��ت: ت��اش می کنیم با 
ای��ن نشس��ت ها،  ضمن  انج��ام 
انتقال تجارب شرکت های موفق 
در صادرات نرم افزار به مشکات 
موجود پیش روی ش��رکت های 
و  کنی��م  اش��اره  صادرکنن��ده 
از آنها مورد  راه های برون رف��ت 

بحث و تبادل نظر قرار بگیرد. 
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه 
براس��اس قان��ون تمرک��ز ام��ور 
صنای��ع، وزارت صنع��ت، معدن 
تدوین گر  به عن��وان  تج��ارت،  و 
صنعت��ی  توس��عه  راهبرده��ای 

شناخته شده و کلیه امور مربوط 
به صنایع را به عهده دارد تصریح 
کرد: یکی از این صنایع که جزو 
تلقی می شود  پیش��رفته  صنایع 
صنعت نرم افزار اس��ت و با توجه 
ب��ه اینکه دولت باید تس��هیل گر 
و حمایت کنن��ده در این صنعت 
باش��د دفت��ر توس��عه و کاربرد 
فن��اوری اطاعات ش��کل گرفته 

است. 
ش��کی  افزود:  اس��ماعیل زاده 
نیس��ت ک��ه صنع��ت نرم اف��زار 
یک��ی از س��ودآورترین صنای��ع 
جه��ان ب��وده و از ارزش افزوده 
باالی��ی ب��رای تولیدکنندگان و 
است  برخوردار  س��رمایه گذاران 
از این رو صادرات این صنایع نیز 

اهمیت خاصی دارد. 
به گفته وی، در اجرای مصوبه 
توس��عه ص��ادرات  راهکاره��ای 
نرم اف��زار که به اس��تحضار مقام 
معظ��م رهب��ری رس��یده و ب��ه 
دولت اباغ ش��ده اس��ت،  دولت 
مکلف شده جهت تشویق تولید 
نرم اف��زار، تس��هیات ص��ادرات 
نرم افزار و خدمات فنی مهندسی 

ارائ��ه  و  آن  موان��ع  رف��ع  و 
آموزش های الزم در این زمینه، 

اقدامات الزم را انجام دهد. 
اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: 
در این رابطه کمیته ای با عنوان 
راهبری توس��عه صنعت فناوری 
اطاع��ات تش��کیل و م��واردی 
نظیر توسعه صادرات نرم افزار در 
اولویت قرار گرفت��ه که نمایانگر 
جدی��ت و حمای��ت از صنع��ت 

نرم افزار است. 
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد 
فناوری اطاعات وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت در ادامه سخنان 
خود با اش��اره ب��ه اینکه در حال 
حاضر کش��ور در زمینه صادرات 
نرم اف��زار از وضعی��ت مناس��بی 
اظه��ار کرد:  نیس��ت،  برخوردار 
ص��ادرات نرم افزار در س��ال 93 
حدودا 200 میلیون دالر بوده که 
این حجم صادرات در مقایسه با 

سایر کشورها بسیار کم است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ه��ر چه 
میزان ص��ادرات افزایش یابد ارز 
بیشتری به کش��ور وارد خواهد 
شد افزود: متاسفانه به علت موانع 

و مش��کاتی موجود آمار و ارقام 
صحیح��ی از ص��ادرات نرم افزار 
وجود ندارد که این موضوع خود 
برنامه ریزی صحیح  ع��دم  باعث 

می شود. 
ک��رد:  اضاف��ه  اس��ماعیل زاده 
در ای��ن راس��تا دو مان��ع بزرگ 
ص��دور  ع��دم  ش��امل  دولت��ی 
پروان��ه صادراتی ب��رای نرم افزار 
و همچنین ع��دم وجود مکانیزم 
ارزش گذاری نرم افزار وجود دارد 
که تاش می کنیم با رایزنی های 
الزم و ارائه راهکارهای مناس��ب 
در جهت رفع این موانع برآییم. 

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد 
فناوری اطاعات، خأل کپی رایت 
در کش��ور را نیز یک��ی دیگر از 
مش��کات این صنعت برشمرد و 
گف��ت: هر چن��د قوانین الزم در 
این زمین��ه به تصویب رس��یده 
است ولی متاسفانه عما رعایت 
نمی ش��ود و راه پرهزین��ه ای در 
جهت اجرایی ش��دن آن پیش رو 

است. 
وی در ادامه با بی��ان اینکه با 
رف��ع تحریم ها فض��ای صادرات 
بهب��ود و کس��ب و کارها توس��عه 
خواهد یافت یادآور شد: اما نباید 
فراموش کنیم که با رفع تحریم ها 
درها به روی ش��رکت های عظیم 
خارج��ی باز ش��ده و ش��اید به 
نوعی کار شرکت های نرم افزاری 
بنابراین  داخلی مشکل تر ش��ود 
بای��د از اکنون به فک��ر رقابت با 
ش��رکت های خارج��ی ب��ود که 
یک��ی از مهم ترین موارد پیروزی 
در ای��ن رقابت و فض��ای بعد از 
تحریم، استانداردسازی و ارتقای 
کیف��ی محص��والت نرم اف��زاری 

داخلی است. 

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صنعت خبر داد
معافیت مالیاتی 4ساله شرکت های نرم افزاری
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گزارش 2

جزییات برگزاری دومین مجمع 
جهانی کارآفرینی جوانان ایران

برگزارکنن��دگان دومین مجمع جهانی کارآفرینی 
جوان��ان ای��ران، در مؤسس��ه آموزش عال��ی بهار به 

تشریح اهداف و برنامه های این مجمع پرداختند. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی اخبار پول، در 
این نشس��ت دکتر فرضی پور، مدیرعامل مؤسسه 
بهار و س��یدهادی رضوی، مسئول مجمع جهانی 
کارآفرینی جوانان ایران به عنوان برگزارکنندگان 
دومین مجمع جهان��ی کارآفرینی جوانان ایران 
ک��ه در تاری��خ 29 مردادماه برگزار خواهد ش��د 
حضور داش��ته و به تش��ریح اهداف و برنامه های 

مجم��ع پرداختن��د. 
فرضی پ��ور درباره هدف اصلی این نشس��ت گفت: 
هدف اصلی ما از برگزاری مجمع جهانی کارآفرینی 
جوان��ان ای��ران، واکاوی موضوع��ات اساس��ی چون 
اش��تغال و رقاب��ت در س��طح جهانی که ه��ر دو با 

کارآفرینی عجین هستند، است. 
وی اف��زود: ط��رح کلی م��ا برای ای��ن کنفرانس، 
ارائه موضوع، یافته و دس��تاوردهای جدید در حوزه 
کارآفرینی اس��ت و در این راس��تا از س��خنران های 

مرتبط با این حوزه دعوت به عمل آورده ایم. 
فرضی پور ادامه داد: امروزه در کشورهای پیشرفته، 
بخش ه��ای مختل��ف در کنار هم ق��رار می گیرند و 
مهم تری��ن بخش، تأثیرگذاری ش��رکت های کوچک 
کارآفرینی است که حتی از اقتصاد کان نیز اهمیت 

بیشتری دارند. 
مدیرعام��ل مؤسس��ه بهار در ادامه اش��اره کرد: 
کارآفرین��ی ب��ه دلی��ل عجین ب��ودن ب��ا نوآوری 
می تواند بر بهبود کیفیت زندگی بس��یار تأثیرگذار 
باش��د. مهم ترین مبحث موردنظ��ر ما ایجاد ثروت 
و حرک��ت اقتصاد اس��ت که البته در قرن بیس��تم 
صرفاً به کس��ب س��ود محدود می ش��د، اما بعد از 
قرن بیس��ت و یکم ای��ن پارادایم به پارادایم ایجاد 
ارزش تغیی��ر ک��رد. اولوی��ت در کارآفرینی، ایجاد 
یک ارزش، تولید و خدمات جدید است و نه صرفاً 

کسب سود. 
فرضی پ��ور ادام��ه داد: مخاطبانی ک��ه ما برای 
حض��ور در مجم��ع پیش بین��ی کرده ای��م ب��ه دو 
دسته تقس��یم می شوند؛ دس��ته اول کارآفرینانی 
هس��تند که تجربه کار دارند و خواهان آشنایی با 
حوزه های جدید کارآفرینی هس��تند. دسته دوم را 
جوانان عاقه مند به این حوزه تش��کیل می دهند. 
به همین منظور ما در انتخاب سخنران ها به جای 
اس��اتید دانش��گاه، به دنبال کارآفرینانی رفتیم که 
ن��ه اینک��ه کارآفرینی درس بدهن��د بلکه به دلیل 
س��ابقه خود بتوانند تجربیات خود را برای جوانان 

ارائه کنند. 
وی افزود: این مجمع صرفاً علمی نیس��ت و هدف 
آن نشان دادن بخشی از دنیای واقعی کارآفرینی به 

جوانان کارآفرین است. 
فرضی پور در پای��ان گفت: جامعه ما درخصوص 
ارتب��اط ب��ا دیگر کش��ورها در نقط��ه  طایی قرار 
گرفته که نکته مهم این اس��ت که چقدر برای این 
موضوع آمادگی داری��م. مجمع جهانی کارآفرینان 
جوان ایران در مس��یر ایج��اد کار و ارزش آفرینی 
مؤث��ر قرار گرفته و چون اس��اس غیرانتفاعی دارد 
نیاز ب��ه حمایت بخش ه��ای دولت��ی و غیردولتی 

دارد. 
همچنی��ن رض��وی، مس��ئول مجم��ع جهان��ی 
کارآفرین��ان جوانان ایران گفت: هر س��اله اجاس 
)ارزش آفرین��ی(  کارآفرین��ی   جهان��ی  مجم��ع 
به صورت همزمان در سراس��ر دنیا برگزار می شود 
ک��ه برنامه های مختلفی دارد. یک��ی از برنامه های 
ای��ن مجم��ع کنفرانس ه��ای محل��ی کارآفرین��ی 
جوانان اس��ت که با توجه به اقتصاد و ش��رایط هر 
کش��ور صورت می گیرد. این مجمع س��ال گذشته 
برای نخس��تین بار در اس��تان زنجان برگزار شد. 
اما امس��ال این نشس��ت به صورت ملی و گسترده 
و باتمرک��ز روی حضور کارآفرین��ان دانش بنیان و 

اعضای پارک های علمی فناوری برگزار می شود. 
وی درب��اره برنامه ه��ای مجم��ع توضی��ح داد: 
ح��دود هش��ت س��اعت س��خنرانی های متن��وع 
کارآفرینان برجس��ته ایران و س��ایر نقاط جهان 
و کارگاه های آموزش��ی برای شرکت کنندگان در 
ای��ن مجمع در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در کنار 
این موضوعات بحث ارائه بهترین ایده و محصول 
معرفی شده از سوی پارک های علمی فناوری را 

نیز داریم. 
رض��وی در پایان گفت: این نشس��ت ب��رای ارائه  
بهتری��ن کیفیت و پایداری آن در س��ال های بعدی 

نیاز به همراهی دولت و بخش خصوصی دارد. 
به گزارش ایران و جهان، دومین مجمع کارآفرینی 
جوانان ایران 29 مردادماه س��ال 1394 از ساعت 8 
تا 22 در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی 

ایران برگزار می شود. 
مهل��ت ثبت ن��ام ب��رای ش��رکت در ای��ن مجمع 
ت��ا 21مردادم��اه و ب��ا هزین��ه 320 ه��زار تومانی 
اع��ام ش��ده اس��ت ک��ه البت��ه از زم��ان ش��روع 
ثبت ن��ام ت��ا تاری��خ 1۶م��رداد ثبت نام وی��ژه ای با 
 تخفی��ف 30درص��دی از عاقه من��دان در س��ایت

صورت   www. tehran2015. jwef. ir
می گیرد. 

الزم به اش��اره اس��ت مجمع جهان��ی کارآفرینی 
جوانان  )JWEF( از س��ال 2008 تاکنون توس��ط 
دانشگاهEM-Lyonفرانس��ه و با همکاری برخی از 
موسس��ات و ش��رکت های بزرگ و معتبر بین المللی 
برگ��زار می ش��ود. ماموری��ت ای��ن برنام��ه، ترویج 
وسرعت بخش��یدن به کارآفرینی درمی��ان جوانان و 
دانش��جویان به ص��ورت محلی و در سراس��ر جهان، 
باهدف ایجاد ثروت و عدالت اجتماعی برای ساختن 
دنیایی بهتر با چش��م انداز س��ال 2050 اس��ت. این 
برنامه محلی برای ارتباط دانش��جویان، کارآفرینان 
ج��وان، اعضای مراکز رش��د و پارک ه��ای علمی و 
فن��اوری، عاقه مندان کارآفرینی و صاحبان کس��ب 
وکار وکارآفرینان ازسراسرکش��ور است وبرنامه های 

آموزشی مختلفی رانیزشامل می شود. 

نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت: 
نبود الزام تسهیالت تکلیفی 

منابع بانک ها را به سوی طرح های 
غیرتولیدی سوق داد

نای��ب رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران 
گفت: برداش��ته ش��دن الزام تس��هیات تکلیفی در 
سیس��تم مالی کش��ور، حجم منابع اعتباری بانک ها 
را در سال های گذش��ته به سمت و سوی طرح های 

غیرتولیدی سوق داد. 
منوچه��ر توس��طی در گفت وگ��و با ایرن��ا افزود: 
سیاس��ت های اقتص��ادی نادرس��ت دولت گذش��ته 
سبب شد در کنار تش��دید رکود اقتصادی، سرمایه 
در گ��ردش واحدهای تولیدی و صنعتی در کش��ور 

روندی نزولی پیدا کند. 
وی ادام��ه داد: با توجه به بدهی 80 هزار میلیاردی 
بخ��ش صنعت ب��ه سیس��تم بانکی کش��ور، رغبت 
تخصیص منابع مالی و اعتباری از س��وی بانک ها به 
حوزه تولید، کاهش چشمگیری پیدا کرد که این امر 
س��بب شد بس��یاری از واحدهای کوچک و متوسط 

صنعتی و تولیدی با رکود مواجه شوند. 
وی که ریاس��ت خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان مرک��زی را نیز بر عه��ده دارد، بی��ان کرد: 
این اس��تان ب��ه لحاظ برخ��ورداری از 2 هزار و 900 
واح��د صنعتی کوچک و بزرگ در مقایس��ه با دیگر 
استان های کش��ور از رکود اقتصادی و سیاست های 
نادرس��ت اقتصادی دولت گذشته آسیب های جدی 

متحمل شد. 
توس��طی اضافه ک��رد: دولت یازدهم ب��ا توجه به 
برنامه ها و سیاس��ت های کان اقتص��ادی با کاهش 
ت��ورم از 35 درص��د ب��ه 15 درص��د تاح��دی ثبات 
اقتصادی و ام��کان تنفس برای احیای مجدد بخش 
صنع��ت و تولید را فراه��م کرده که بای��د این گونه 

اقدامات گسترش یابد. 
وی اف��زود: افزایش س��هم بخش صنع��ت و تولید 
کش��ور از هدفمن��دی یارانه عامل مهمی اس��ت که 
دولت و تصمیم س��ازان اقتصادی کش��ور باید به آن 
توجه بیش��تری داش��ته باش��ند و با تخصیص منابع 
مالی کم بهره زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کنند. 
نای��ب رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران 
گفت: سهم 40 درصدی بخش صنعت از درآمدهای 
طرح هدفمندی یارانه ها هنوز پرداخت نش��ده و این 
مهم می تواند انقابی در توس��عه صنعتی و اقتصادی 
و به خصوص استان مرکزی که به مهد صنعت کشور 

نیز معروف شده، ایجاد کند. 
توس��طی اظهار ک��رد: اس��تان مرک��زی به عنوان 
چهارمی��ن قط��ب صنع��ت کش��ور و بهره گیری از 
ظرفیت های صنعتی در بخش های مختلف نفت، گاز 
و پتروشیمی، صنایع ریلی، سازه فلزی، ماشین آالت 
و ادوات کش��اورزی، تولیدات آلومینیومی و بسیاری 
از واحده��ای تبدیل��ی کوچ��ک و ب��زرگ نیازمند 
بازنگری جدی در سیاس��ت های اقتصادی اس��ت و 
دول��ت تدبیر و امی��د باید به مطالب��ات فعاالن این 

حوزه پاسخ روشنی دهد. 

دبیر کانون سنگ عنوان کرد
تهدید تعطیلی 5000 واحد 
سنگبری با 160 هزار نیرو 

دبی��ر کان��ون س��نگ ای��ران از اوضاع نابس��امان 
کارخانه ه��ای س��نگبری خب��ر داد و گف��ت: 5 هزار 
واحد س��نگبری با 1۶0 هزار نی��رو با تهدید تعطیلی 
مواجهند و 500 واحد سنگبری حقوق کارگران شان 

را پرداخت نکرده اند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، خ��داداد قیاثوند در ش��ورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان، 
اظهار کرد: ظرفیت عمده ما در لرستان حوزه صنعت 

و معادن صنعتی است. 
وی با بیان اینکه 38 درصد اشتغال صنایع لرستان 
در ح��وزه صنعت و مع��دن و واحدهای س��نگبری 
است، گفت: جلسات زیادی در استان و کشور برگزار 
می ش��ود که خروجی خاصی ندارد و زیرساخت های 

الزم برای ارزش افزوده ایجاد نشده است. 
دبیر کانون سنگ با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی 
ایجاد نش��ده و گرفتن سیس��تمی ارزش افزوده نیز 
محقق نش��ده است، یادآور ش��د: این امر باعث شده 
واحدهای تولیدی این رقم را از جیب خود پرداخت 
کنند و ش��اهدیم که دو، سه س��ال یکبار یک واحد 
تولیدی ب��ه خاطر بده��ی، به ام��ور مالیاتی تقدیم 

می شود. 
این فعال اقتصادی اظهار کرد: با کمال تاس��ف دو 
سال گذش��ته 2هزارنفر در حوزه سنگ تعدیل نیرو 
ش��ده اند و واحدهای تولیدی س��نگ در استان های 

تهران، قم، اصفهان و لرستان تعطیل شده اند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه 5ه��زار واحد س��نگبری با 
1۶0 هزار نفر نیرو با تهدید تعطیلی مواجه ش��ده اند، 
اف��زود: هر قدر تاش کنی��م واحدهای جدید ایجاد 
کنی��م خروجی آن نزدیک به صفر اس��ت، چراکه نه 

منابع جدید و نه سرمایه گذار جدید وجود دارد. 

صنعت اشتغال

عسل داداشلو



مدی��رکل اقتص��ادی بان��ک 
رویک��رد  گف��ت:  مرک��زی 
سیاس��ت گذار پول��ی در تعیین  
»سقف کمی تسهیالت« به جای 
تعیین  »سقف براساس سهمی از 
قیمت مسکن« در شرایط کنونی 
عمدت��اً بر پایه مالحظات پرهیز 
از ب��روز تبعات تورمی در بخش 
مس��کن، توجه ب��ه محدودیت 
مناب��ع بانکی و ضرورت س��وق 
دادن مناب��ع مح��دود بانکی به 
واحدهای مس��کونی متعارف و 
پرهی��ز از اعطای تس��هیالت به 
واحده��ای لوک��س و تجمالتی 

است. 
اقتصادنی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
بان��ک مرک��زی و وزارت راه و 
شهرس��ازی در اقدام اخیر خود 
به دنب��ال افزایش قدرت خرید 
مردم در تهیه مسکن، میزان این 
وام و روش ه��ای ارائه آن را طی 
جلسات سال جاری شورای پول 
و اعتبار افزایش داد. تصمیمات 
اخی��ر منجر ش��د ت��ا صندوق 
پس انداز مس��کن یکم با سقف 
ارائ��ه وام 80 میلی��ون تومان در 
کنار ارائه وام از سوی بانک های 

تجاری عملیاتی شود. 
تا به این لحظه ش��واهد نشان 
می ده��د بانک ه��ای تج��اری 
آن چنان رغبت��ی برای ارائه وام 
60 میلی��ون تومانی مس��کن از 
خ��ود نش��ان نداده اند و بانک ها 
ب��ا توج��ه به ش��رایط حاکم بر 
این بازار و مقررات وام مس��کن 
تمایل دارند سپرده های مردمی 
را در تسهیالت زودبازده با مدت 
زمان بازپرداخت یک تا دو سال 

سرمایه گذاری کنند. 
در رابط��ه ب��ا وام 80 میلیونی 
صندوق س��پرده مس��کن یکم 
حرف ه��ای مختلف��ی مبنی بر 
اینکه میزان وام پیشنهادی این 
وام بیش از مقدار فعلی است، از 
س��وی برخی از مسئوالن وزارت 
راه و شهرس��ازی اعالم شد و این 
در حال��ی بود که بانک مرکزی 
در نشست های مرتبط با این وام 
و صندوق س��پرده تمام ارقام از 
جمله میزان وام و سود تسهیالت 
را پیشنهاد وزارت مربوط خواند. 
در اع��الم نظ��ری معاون��ت 
راه و شهرس��ازی مدع��ی ش��د، 
پیشنهاد این وزارتخانه در رابطه 
با وام مس��کن 50درصد قیمت 
متوسط خانه بود که میزان وام 
فعلی ح��دود 40 درصد قیمت 
مسکن برآورد شده است، حال 
ج��ای س��وال دارد ک��ه میزان 
مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار 

بن��ا ب��ر چه معیاری ب��وده و آیا 
ای��ن ع��دد، نظر ش��ورا بوده یا 
نظر کارشناسی اداره تسهیالت 
بانک مرکزی و آیا صحبت های 

وزارتخ��ان��ه  مس��ئوالن 
راه و شهرس��ازی در این رابطه از 
سوی بانک مرکزی مورد قبول 

است؟ 

در ای��ن خص��وص مدیرکل 
اقتص��ادی بانک مرک��زی بیان 
کرد: س��قف تسهیالت مصوب 
برای حس��اب صندوق پس انداز 

یکم  )خانه اولی ها( عیناً مطابق با 
پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک 
مسکن بوده و پس از بررسی های 
کارشناسی بانک مرکزی، مبالغ 
مزبور توسط شورای پول و اعتبار 

به تصویب رسیده است. 
ابولفضل اکرمی در گفت و گو 
با اقتصادنیوز اظهار کرد: رویکرد 
سیاس��ت گذار پولی در تعیین  
»س��قف کمی تس��هیالت« به 
جای تعیین  »س��قف براساس 
س��همی از قیمت مس��کن« در 
ش��رایط کنونی عمدت��اً بر پایه 
مالحظات پرهیز از بروز تبعات 
تورمی در بخش مسکن، توجه 
ب��ه محدودی��ت مناب��ع بانکی 
و ض��رورت س��وق دادن منابع 
مح��دود بانکی ب��ه واحدهای 
مس��کونی متع��ارف و پرهیز از 
اعطای تسهیالت به واحدهای 

لوکس و تجمالتی است. 
او در رابط��ه با تعیین س��ود 
تس��هیالت صن��دوق مس��کن 
یکم گفت: نرخ سود تسهیالت 
اعطای��ی در قال��ب مجموع��ه 
سیاس��ت های پولی و اعتباری 
و ب��ا توج��ه ب��ه نماگره��ای 
کالن اقتص��ادی از جمل��ه نرخ 
ت��ورم و در چارچ��وب تنظی��م 
مجموعه سیاس��ت های سازگار 
و هماهنگ، هر س��ال توس��ط 
ش��ورای پول و اعتب��ار تعیین 
و معم��والً در قال��ب رویه واحد 
برای تمامی بانک ها و موسسات 

اعتباری ابالغ می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: تعیین 
نرخ س��ود تسهیالت مسکن از 
جمله حس��اب جدیدالتاسیس  
»صندوق پس انداز مسکن یکم 
بانک مسکن« نیز از این قاعده 
مس��تثنی نب��وده و ل��ذا امکان 
تغیی��ر نرخ س��ود تس��هیالت 
مذکور متناسب با تحوالت نرخ 
ت��ورم و دیگر متغیرهای کالن 
اقتصادی و نیز مالحظات ناظر 
بر عملیات بانک ها و برنامه های 
بخش مسکن در سال های آتی 

وجود خواهد داشت. 
حال با توجه به اینکه در حال 
حاض��ر بن��ا بر ش��رایط وام های 
مس��کن کمتر کس��ی به سمت 
دریافت وام صندوق مسکن یکم 
و وام بانک های تجاری رفته است 
باید دید که در آینده با توجه به 
رفع تحریم ها، کاهش نرخ سود 
تس��هیالت و امید ب��ه روزهای 
آین��ده ب��رای کاه��ش قیمت 
مسکن حجم تقاضا برای دریافت 
تسهیالت افزایش خواهد یافت 

یا خیر؟

رییس کل بان��ک مرکزی وع��ده داد تا 
 ،LC ضمن برطرف شدن مشکل گشایش
محدودیت تأس��یس بانک های خارجی در 

کشور نیز رفع شود. 
به گزارش ایسنا، ولی اهلل سیف دیروز در 
نشست مش��ترک در اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به شرایطی که نظام بانکی کشور 
در سال های گذش��ته با تشدید تحریم ها 
با آن مواجه ش��ده اس��ت، اظهار کرد: این 
در حالی است که در ش��رایط پساتحریم 
فضای جدی��دی برای نظ��ام بانکی ایجاد 
ش��ده ک��ه ح��دود 10 س��ال از فض��ای 
بانکداری بین المللی دور بوده است. از این 
رو بای��د بانک ها خود را ب��ه روز کرده و با 
پیشرفت های بانکداری دنیا حرکت کنند. 
وی در مقابل درخواست بخش خصوصی 
  LC گش��ایش  مش��کل  رف��ع  ب��رای 
)اعتبار اس��نادی( تأکید ک��رد که با توجه 
به لغو تحریم ها براس��اس توافق هسته ای 
حتماً مش��کل گش��ایش LC حل خواهد 
ش��د، چ��را که ای��ن موضوع ب��ه برقراری 
رواب��ط کارگزاری بین المل��ل و تقویت آن 
نیاز دارد به طور یقین می توانیم در شرایط 
پساتحریم مکانیزم گشایش LC را مجدد 

برقرار کنیم. 
بان��ک مرک��زی همچنین  ریی��س کل 
ب��ه ش��رایط ورود بانک ه��ای خارج��ی 
در کش��ور اش��اره کرد و گفت: در حال 
حاضر نیز ش��رایط ما به گونه ای نیس��ت 
ک��ه متقاضی��ان خارجی ب��ا محدودیت 
زیادی مواجه باشند. این در حالی است 
ک��ه در مناط��ق آزاد محدودیت��ی برای 
یا  بانک ه��ای خارجی  تأس��یس ش��عبه  

حتی تأس��یس بانک جدید نداریم. 
سیف ادامه داد: در داخل کشور نیز برای 
تأسیس شعبه بانک های خارجی مشکلی 
وجود ندارد، اما برای تأس��یس بانک های 
جدی��د محدودیت های��ی وج��ود دارد که 
اکن��ون در حال بررس��ی هایی ب��ه منظور 
تأس��یس بانک مش��ترک با افزایش سهم 
سرمایه گذاری بخش خارجی هستیم. این 
در حالی اس��ت که در ح��ال حاضر مجوز 
تأسیس تا 40 درصد سرمایه گذاری بخش 

خارجی وجود دارد. 
رییس کل بان��ک مرک��زی در ادامه در 
مقابل برخی ابهامات در رابطه با تس��ویه 
بدهی بده��کاران ارزی ب��ا تأکید بر ماده 
20 قانون رفع موان��ع تولید، توضیح داد: 
در آیین نام��ه ای��ن ماده تأکید ش��ده که 
بده��ی بدهکاران ارزی ت��ا چهارم مهرماه 
س��ال 1391 ک��ه مرکز مب��ادالت ارزی 
تأس��یس شد براس��اس نرخ 1226 تومان 

تس��ویه می ش��ود که این بدهی تبدیل به 
ریال شده و نرخ سود 20 درصد نیز به آن 

تعلق می گیرد. 
س��یف همچنین در مورد درخواس��ت 
نرخ  س��اماندهی  ب��رای  بخش خصوصی 
ت��ک  گف��ت:  آن  یکسان س��ازی  و  ارز 
نرخی کردن ارز دغدغه همیشگی بانک 
مرک��زی بوده اما باید توجه داش��ت که 
تا زیرس��اخت های آن به وی��ژه برقراری 
و تقوی��ت رابطه کارگ��زاری بین المللی 
وجود نداش��ته باش��د، نمی ت��وان به آن 
ورود پیدا کرد. ب��ا این وجود امیدواریم 
ب��ا لغ��و تحریم ه��ا و برق��راری رواب��ط 
بین المل��ل بانک��ی بتوانی��م نس��بت به 
یکسان س��ازی نرخ ارز به طور جدی تری 

اقدام کنیم. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه نظ��ام ارزی ما 
ش��ناور مدیریت شده اس��ت، تأکید کرد: 
بر این اس��اس حتی در صورت تک نرخی 

ش��دن ارز، بانک مرکزی هیچ دخالتی در 
تعیی��ن نرخ نخواهد داش��ت و این بازار و 
عرضه و تقاضای آن اس��ت ک��ه قیمت را 
تعیی��ن می کن��د. بنابراین وظیف��ه بانک 
مرکزی، نظ��ارت بر ب��ازار و جلوگیری از 
نوسان ش��دیدی خواهد بود که به دست 
س��فته بازان یا هیجان کاذب ایجاد خواهد 

شد. 
ریی��س کل بان��ک مرک��زی همچنین 
به مش��کالت موجود در س��اختار نظام 
بانک��ی اش��اره ک��رد و گفت: س��اختار 
نظ��ام بانک��ی م��ا واقعاً معیوب اس��ت. 
به طوری ک��ه در بخش های��ی از جمل��ه 
نرخ کفایت س��رمایه واقعاً مشکل داریم 
چ��را که به ش��دت پایین ب��وده و حتی 
بنابراین  4درصد می رس��د.  از  به کمتر 
باید در مورد افزایش س��رمایه بانک ها 

به ط��ور ج��دی کار ک��رد. 
وی اشاره ای هم به سختی کار بانک ها 
در تأمی��ن مال��ی 90 درص��دی اقتصاد 
کش��ور داش��ت و خاطرنش��ان کرد: باید 
اقدامات��ی برای کاهش این فش��ار انجام 
شود تا بتوان تأمین مالی بلندمدت را به 
بخش بازار سرمایه واگذار کرد و بانک ها 
فقط در ح��وزه تأمین مالی کوتاه مدت و 
بنگاه های کوچک متمرکز ش��وند این در 
حالی است که وجود بدهی های دولت به 
بانک ه��ا، بدهی دولت به بخش خصوصی 
و معوق��ات بانکی همچنی��ن بنگاه داری 
بانک ها موجب قفل ش��دن بخش زیادی 
از مناب��ع آنها ش��ده و ق��درت مانور در 
تس��هیالت دهی را از آنه��ا س��لب کرده 

است. 

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی: 

تعیین سقف برای تسهیالت مسکن 
جلوگیری از بروز تبعات تورمی است

مشکالت گشایش ال سی حل می شود

سهشنبه
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 به روزرسانی درخواست های 
تاسیس صرافی

ب����ان��ک مرک��زی پ��س از تصوی��ب و اب��الغ 
دس��تورالعمل جدید ن���اظر بر تأس��یس، فعالیت و 
نظ��ارت بر صرافی ها در تاریخ 1393/5/28 توس��ط 
ش��ورای پول و اعتبار، رس��یدگی به تمام تقاضاهای 
تأسیس صرافی واصله به این بانک را در دستور کار 
قرار داد و ضمن مکاتبه رسمی با بیش از دوهزار نفر 
از متقاضیان واجد ش��رایط، نس��بت به اخذ مدارک 
و مس��تندات الزم به منظور معرف��ی آنان به مرجع 
ثبت ش��رکت ها اقدام کرد که پس از تکمیل مراحل 
رس��یدگی، این افراد به عنوان صراف جدید وارد بازار 

ارز کشور می شوند. 
 به گزارش بانک مرکزی، بررس��ی درخواست های 
واصله در حال حاضر به روز ش��ده و در س��ریع ترین 
زمان ممکن مورد رسیدگی و پردازش قرار می گیرد. 
از این رو به اطالع تمام متقاضیان تأس��یس صرافی 
می رس��اند هرگونه نقل و انتق��ال و واگذاری اولویت 
رس��یدگی به تقاض��ای صرافی فاق��د وجاهت بوده 
و تغیی��ری در برنام��ه رس��یدگی وف��ق زمان بندی 

پیش بینی شده ایجاد نمی کند. 
از  پذی��رش تقاض��ای تأس��یس صراف��ی صرف��اً 
 طری��ق س��امانه بازار غیرمتش��کل پول��ی به آدرس
Nbfi. cbi. ir امکان پذی��ر اس��ت و رس��یدگی ب��ه 
تقاضاه��ای واصله به صورت روزان��ه در برنامه کاری 
بانک مرک��زی قرار دارد و با واجدین ش��رایط برای 

اخذ مدارک و مستندات الزم مکاتبه می شود. 
 تأکید می شود تقاضاهایی که خارج از سامانه یاد 
ش��ده ارسال شوند فاقد اعتبار بوده و ترتیب اثر داده 

نخواهند شد. 

 افت چشمگیر 
قیمت طال در ماه ژوییه

خبرگ��زاری رویت��رز اع��الم کرد قیم��ت طال در 
م��اه ژوییه  )10 تی��ر تا 9 م��رداد(7 درصد کاهش 
 یافت و بیش��ترین کاه��ش ماهان��ه از ژوئن 2013 

)خرداد 92( را تجربه کرد. 
به گزارش ایرنا از رویترز، طال پس از پش��ت س��ر 
گذاش��تن ماه ژوییه ک��ه به لحاظ کاه��ش قیمت، 
بدترین ماه برای آن در دو س��ال گذش��ته بود، روز 
دوشنبه باز هم کاهش قیمت پیدا کرد و نزدیک کف 
قیمت 5. 5 ساله معامله شد. انتظار افزایش نرخ بهره 
در آمریکا در آینده نزدیک که به دلیل کاهش سطح 
ت��ورم، موجب کاهش تقاضای طال می ش��ود، قیمت 

طال را کاهش داد. 
قیمت نقدی طال روز دوش��نبه در ساعت 00:19 
بام��داد به وقت گرینویچ در بازار لندن با 0.2 درصد 
کاه��ش، ب��ه 1092.80 دالر در هر اونس رس��یدو 
نزدیک کف قیمت یک هزار و 77 دالر در هر اونس 
ماه گذش��ته که از فوریه 2010 بی سابقه است، باقی 
مان��د. قیمت طال در پایان معامالت جمعه گذش��ته 
در این ب��ازار به حداقل مق��دار 1079050 دالر در 

هر اونس رسید. 
قیمت طال برای تحویل در ماه دس��امبر  )آذر( نیز 
در بازار کامکس نیویورک، 0.2 درصد کاهش یافت 

و به 1092.50 دالر در هر اونس رسید. 

نرخ دالر دولتی به ۳۰۰۰ تومان 
نزدیک شد

بان��ک مرکزی نرخ بانک��ی دالر را دیروز به 2963 
تومان افزایش داد. 

ب��ه گزارش مهر، بانک مرک��زی نرخ بانکی 39 ارز 
را ب��رای روز دوش��نبه اعالم کرد که براین اس��اس 
نرخ بانکی 27 ارز نس��بت به روز یکش��نبه افزایش 
و قیم��ت 8 واحد پولی کاهش یافت و نرخ چهار ارز 
تغییری نکرد. نرخ بانکی دالر آمریکا با 31 ریال رشد 
29.630 ری��ال، پون��د انگلیس ب��ا 55 ریال افزایش 
46.297 و ی��ورو ب��ا 34 ریال ارتق��ا 32.542 ریال 

تعیین شد. 
فران��ک س��وییس 30.685 ریال، کرون س��وئد 
3.436 ری��ال، ک��رون نروژ 3.622 ری��ال، کرون 
دانم��ارک 4.362 ری��ال، روپیه هن��د 463 ریال، 
دره��م امارات متح��ده عربی 8.067ری��ال، دینار 
کوی��ت 97.901 ری��ال، یکص��د روپیه پاکس��تان 
29.113 ری��ال، یکصد ین ژاپ��ن 23.896 ریال، 
دالر هن��گ کن��گ 3.823 ری��ال، ری��ال عم��ان 
ری��ال،   22.593 کان��ادا  دالر  ری��ال،   76.959
ران��د آفریق��ای جنوبی 2.337 ری��ال و لیر ترکیه 

10.690ری��ال قیم��ت خ��ورد. 
ن��رخ روب��ل روس��یه 485 ری��ال، ری��ال قط��ر 
8.122 ری��ال، یکص��د دینار ع��راق 2.560 ریال، 
لی��ر س��وریه 157ری��ال، دالر اس��ترالیا 21.639 
ریال، ریال س��عودی 7.896 ری��ال، دینار بحرین 
78.479 ریال، دالر س��نگاپور 21.582 ریال، 10 
روپیه س��ریالنکا 2.216ری��ال و یکصد روپیه نپال 

28.882ریال اس��ت. 
همچنی��ن نرخ بانک��ی یکصد درام ارمنس��تان 
6.195 ریال، دین��ار لیبی 21.233 ریال، یوان 
چی��ن 4.772ریال، یکصد ب��ات تایلند 84.627 
ری��ال، رینگیت مالزی 7.747 ری��ال، یک هزار 
وون ک��ره جنوب��ی 25.458 ری��ال، یکصد تنگه 
افغانس��تان  افغان��ی  15.791ری��ال،  قزاقس��تان 
28.153ریال،  483 ری��ال، من��ات آذربایج��ان 
ی��ک هزار روبل بالروس 1.943 ریال، س��امانی 
تاجیکس��تان 4.733 ری��ال و بولی��وار ونزوئ��ال 

4.667 ریال اعالم ش��د. 

نرخنــامه

دریچه

دالر۳,۳2۰ تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3.320تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را875.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.660 توم��ان و ه��ر پون��د 
نیز5.180توم��ان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
476.000 تومان و هر ربع سکه268.000تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی171.000تومان خریدوفروش شد 
و هر گرم طالی 18عیار 89.186تومان قیمت خورد. هر 

اونس طال هم در بازارهای جهانی 10.936دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.320دالر آمریکا

3.660یورو اروپا

5.180پوند انگلیس

904درهم امارات

1.217لیر ترکیه

538یوان چین

27ین ژاپن

2.572دالر کانادا

3.450فرانک سوییس

10.900دینار کویت

885ریال عربستان

2.074دینار عراق

54روپیه هند

890رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

10.936اونس طال

386.700مثقال طال

89.186هر گرم طالی 18 عیار

874.000سکه بهار آزادی

875.000سکه طرح جدید

476.000نیم سکه

268.000ربع سکه

171.000سکه گرمی

 بازار داغ خدمات بین بانکی
در موسسات غیرمجاز

درحالی که بانک مرکزی با بخش��نامه ها و دستورات 
متعدد ارائه خدمات بین بانکی را به موسسات غیرمجاز 
ممنوع کرده و با استفاده از اهرم های فشار مانند اخذ 
مالیات، عرصه فعالیت بدون مجوزها را تنگ تر می کند 
اما هنوز خدمات مورد درخواس��ت این موسس��ات از 

طریق سایر بانک ها ارائه می شود. 
 اس��تفاده از دس��تگاه های کارتخ��وان در ش��عب 
موسسات غیرمجاز عملی مرسوم است؛ خدماتی که از 
سوی شرکت های دارنده دستگاه پوز به این موسسات 
ارائه ش��ده و امکان نقل و انتقال وجوه از حساب های 
اقماری این موسسات در بانک های رسمی کشور انجام 

می شود. 
موسس��ات غیرمج��از تحت نظ��ارت بانک مرکزی 
نیس��تند، به همین دلیل از مزایای س��ایر بانک ها و 
موسس��ات مجاز در شبکه ش��تاب بهره مند نبوده و 
از خدم��ات دهی در بس��یاری از بخش ه��ا از جمله 
تب��ادالت حس��اب های بین بانک��ی از طریق چک یا 
کارتخ��وان ب��از می مانند اما همواره سیس��تم بانکی 
کار را ب��رای غیرمجازه��ا راح��ت ک��رده و باوجود 
دس��تورات اکی��د بانک مرک��زی این گون��ه خدمات 
از طری��ق بانک ها به مش��تریان این موسس��ات ارائه 
می ش��ود، به طوری ک��ه مانن��د مش��تریان حقوقی 
ب��رای بانک ه��ا عمل ک��رده و با باز کردن حس��اب 
جاری یا اس��تفاده از دس��تگاه های کارتخوان آنها به 

مشتریان ش��ان خدمات می دهند. 
آخری��ن بخش��نامه بان��ک مرک��زی خ��رداد ماه 
ص��ادر و طی آن مقرر ش��د هرگون��ه خدمات بانکی 
به موسس��ات مال��ی و اعتباری غیرمج��از را متوقف 
ک��رده و تا تاری��خ 20 خرداد ماه تمام��ی پایانه های 
فروشگاهی نصب ش��ده در موسسات پولی غیرمجاز 
احصاء و جمع آوری ش��ود، همچنی��ن تا اول تیرماه 
باجه ه��ا و واحدهای بانکی که به هر ش��کل و با هر 
عنوان به موسسات غیرمجاز خدمت رسانی می کنند 

تعطیل شوند. 
ب��ا این حال بیش از یک ماه از ابالغ این بخش��نامه 
گذش��ته و هنوز ارائ��ه خدمات به موسس��ات مالی و 

اعتباری غیرمجاز ادامه دارد. 
اهلل وردی رجای��ی سلماس��ی، کارش��ناس بانکی در 
گفت وگو با تابناک با تأکید بر متخلف بودن بانک هایی 
که با موسس��ات غیرمجاز هم��کاری می کنند، توضیح 
داد: بان��ک مرکزی در صورت شناس��ایی و احراز این 
تخلف��ات می تواند هم بان��ک ارائه کننده خدمات و هم 
ش��رکت PSP یا دارنده دس��تگاه کارتخوان را جریمه 

کند. 
او تأکید کرد: به نظر می رس��د با توافقاتی که اخیراً 
بان��ک مرکزی ب��ا نی��روی انتظامی جهت شناس��ایی 
متخلفان بانکی داش��ته اس��ت، برخورد ب��ا افرادی که 
از بخش��نامه بانک مرکزی س��رپیچی می کنند نیز در 

زمانی نزدیک انجام پذیرد. 

بازار مسکن از س��ال 92 در رکودی فراگیر 
فرورفته اس��ت. آمارهای بانک مرکزی نش��ان 
می دهد که در یک س��ال گذش��ته این رکود 
ابعاد وس��یع تری پیدا ک��رده و موجب کاهش 
22 درصدی ساخت و س��ازها در کش��ور شده 

است. 
بازار خریدوفروش مس��کن هم با کس��ادی 
مواج��ه اس��ت و همی��ن ام��ر پ��س از توافق 
هسته ای تأثیر نزولی روی بازار گذاشته است. 
بررس��ی قیمت های مسکن در مناطق مختلف 
نشان می دهد که در چند ماه اخیر شاهد افت 
محسوس��ی در قیمت آپارتمان ها هستیم. این 
در حالی است که افت قیمت مسکن درست از 
زمانی آغاز شده که شورای پول و اعتبار اقدام 
به افزایش قیمت مسکن کرده است. تسهیالت 
60 و 80 میلیون تومانی که از تصویب شورای 
پول و اعتبار گذش��ته نه تنها نتوانس��ت رکود 
حاکم بر بازار مس��کن را بشکند، بلکه شرایط 
س��خت تری را برای فعاالن این بازار به وجود 

آورد. 
اظهارات مسئوالن مربوطه در این مورد هم 
نومید کننده اس��ت. به طور مث��ال رییس کل 
بانک مرکزی که ریاست شورای پول و اعتبار 
را به عهده دارد می گوید ما می دانستیم که از 
وام60 و80 میلیون تومانی استقبال نمی شود. 
پس سوال جدی این است که چرا شورای پول 
و اعتب��ار مصوبه ای را از تصویب می گذراند که 
هیچ چشم انداز اجرایی برای آن وجود ندارد؟ 
ای��ن مصوب��ه در بدو ام��ر انتظ��اری را در 
جامعه ایجاد کرد اما با اعالم ش��رایط اقساط 

وام 80 میلی��ون تومانی، در بی��ن متقاضیان 
س��رخوردگی به وجود آورد. این سرخوردگی 
حاکی از ناتوانی آنها در پرداخت این اقس��اط 
بود، اما تسهیالت 60 میلیون تومانی مسکن 
ه��م که می توانس��ت به دلیل اقس��اط کمتر 
آن کارایی بیش��تری در بازار داش��ته باش��د 
نتوانس��ت اثری در بازار داش��ته باش��د چون 
در عم��ل بانک ه��ا تمایلی ب��ه پرداخت این 
تس��هیالت نداش��تند. اس��تدالل بانک ها این 
بود که ش��رایط پرداخت این تسهیالت برای 
آنها به صرفه نیس��ت. با توجه به شرایطی که 
بانک ه��ا دارند و در بخش هایی با مش��کالت 
منابع روبه رو هستند این استدالل پذیرفتنی 
اس��ت. بانک ها چ��را باید در ش��رایط کمبود 
منابع، آن را به تسهیالتی با شرایط نامناسب 
اختصاص دهند؟ این پرسشی بود که شورای 
پ��ول و اعتبار در بدو ام��ر باید طرح می کرد. 
در واق��ع ای��ن مصوبه برای هی��چ به تصویب 
رس��یداما پیام مهمی را به بازار مسکن انتقال 
داد که ش��ورای پول و اعتبار تصمیمی جدی  
برای ای��ن بازار ن��دارد و همین پی��ام باعث 

عمیق تر ش��دن رکود در بازار ش��د. 
با توجه به این عوامل تغییر رویکرد شورای 
پ��ول و اعتبار به مقوله تس��هیالت مس��کن تا 
زمان برطرف شدن مشکل منابع بانک ها بعید 
اس��ت. س��خنانی که رییس کل بانک مرکزی 
درباره کاهش نرخ سپرده قانونی مطرح کرده 
اس��ت می توان��د یکی از عوام��ل تعیین کننده 
باش��د اما تا زمان به نتیجه رسیدن این برنامه 
نمی توانیم انتظار تس��هیالت مسکن جدیدی 
با ش��رایط جذاب برای بانک ه��ا و متقاضیان 

تسهیالت را داشته باشیم. 

مصوبه ای برای هیچ
سهراب کرمی

کارشناس اقتصادی
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 اعتبار ویزای فرودگاهی به ۳۰روز 
افزایش یافت

رییس س��ازمان میراث فرهنگ��ی از افزایش اعتبار 
زمان��ی روادی��د فرودگاهی ای��ران از ۱۵ روز به ۳۰ 
روز خب��ر داد و گف��ت: ویزای فرودگاه��ی در تمام 

فرودگاه های مرزی صادر می شود. 
به گزارش مهر، مسعود سلطانی فر رییس سازمان 
میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری در 
حاشیه نشست تعامل و همکاری کشورهای عضو اکو 
در حوزه صنایع دستی که دیروز برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد: از زمان روی کار آمدن دولت 
یازدهم بحث توس��عه فرهنگی گردشگری به عنوان 
مهم ترین سیاست دولت در دستور کار قرار گرفت و 
در دو سال گذش��ته شاهد افزایش ورود گردشگران 
خارجی بودیم. شرایط پس از توافق هسته ای منجر 
شد تا ورود گردش��گران به کشور افزایش پیدا کند. 
بنابرای��ن با توجه به ظرفیت های ای��ران در آینده با 
ورود گردشگران بیشتری مواجه می شویم، پس باید 
خود را در برابر مدیریت شرایط به وجود آمده آماده 

کنیم. 
وی افزود: توسعه شبکه حمل و نقل و تربیت نیروی 
انس��انی از این اقدامات است که مقدمات آن فراهم 
شده اس��ت. در این زمینه قدم های اساسی برداشته 
شد و با مصوبه هیأت دولت صدور ویزای فرودگاهی 
در مرحل��ه اول از ۱۵ روز به ۳۰روز افزایش یافت که 
این مدت قابل تمدید است. مصوبه مهم دیگر هیأت 
دولت این بود که وزارت خارجه در مدت یک س��ال 
آینده به صدور ویزای الکترونیکی اقدام خواهد کرد. 
ای��ن صدور ویزا با همکاری وزارت کش��ور، اطالعات 
و خارجه عملیاتی خواهد ش��د. همچنین محدودیت 
صدور ویزا تنها در چند فروش��گاه خاص برداش��ته 
ش��د و تمام فرودگاه ه��ای م��رزی می توانند ویزای 

فرودگاهی صادر کنند. 
س��لطانی فر ادامه داد: از یک سال و نیم پیش تالش 
ش��د منابع بانک ها و تسهیالت مورد نیاز برای احداث 
هتل ها ب��ه پروژه هایی که باالی ۵۰ درصد پیش��رفت 
کرده ان��د، اختص��اص یابد و هتل های نیم��ه کاره را به 
 بهره برداری برس��انیم، به نحوی که ت��ا ماه های آینده 
۱۰تا ۱۵ هتل ۴ و ۵ ستاره آماده و تکمیل خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: گروه ه��ای س��رمایه گذار خارجی 
در ماه ه��ای اخیر ب��ا ما مذاکره ک��رده بودند، حتی 
اروپایی ها نیز آماده سرمایه گذاری در ایران بودند اما 
اع��الم می کردند که تنها مانع ما تحریم هاس��ت. اما 
کشورهای عرب و مسلمان در این حوزه محدودیتی 
نداشتند و کار خود را در مشهد و شهرهای مذهبی 

کشور آغاز کردند. 
ریی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی ادام��ه داد: در 
یک س��ال و نیم گذش��ته در ح��وزه میراث فرهنگی 
موفقیت های زیادی داشته ایم. توانستیم درحالی که 
تنها دو س��همیه برای ثبت میراث جهانی داشتیم از 
فرصت ها اس��تفاده کرده و سه اثر جهانی را به ثبت 
برسانیم. اتفاق بی نظیر دیگر برگرداندن سه محموله 
آثار تاریخی به کش��ور بود که یکی از آنها مربوط به 
چغامیش خوروین و محمول��ه قاچاق در ایتالیا بود. 
همچنین موزه دوران اسالمی و طبقه دوم موزه ملی 

ایران در هفته دولت افتتاح خواهد شد. 
ریی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی همچنی��ن از 
نمایش��گاه صنایع دستی برپا ش��ده در حاشیه این 

نشست دیدن کرد. 

لزوم ایجاد رویکردی سرمایه پذیر
 مدی��رکل دفتر توس��عه صادرات کاالی س��ازمان 
توس��عه تجارت ای��ران بر به کارگی��ری ظرفیت های 
مناطق آزاد تجاری � صنعتی به عنوان زمینه ای برای 

جذب سرمایه گذاران خارجی تأکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
محمود ب��ازاری در تش��ریح الزامات پ��س از توافق 
گف��ت: اگرچه فضای ایجاد ش��ده پس از توافق وین 
آغاز گسست و فروپاشی دیوار تحریم های بین المللی 
علیه کش��ورمان اس��ت، اما به نظر می رسد تا حضور 
رس��می شرکت های تجاری و س��رمایه گذار خارجی 
به ویژه کش��ورهای صنعتی که عالقه مندی و عطش 
آنها برای دسترس��ی هر چه سریع تر به بازار ایران بر 

کسی پوشیده نیست، نباید عجله کرد. 
او افزود: الزم اس��ت این فرصت به سرمایه گذاران 
و تجار خارجی که به تازگی یا در بازگش��ت مجدد، 
قص��د ورود ب��ه بازار ای��ران را دارند داده ش��ود تا با 
بررس��ی فرصت ها و ظرفیت های متع��دد تجاری و 

سرمایه گذاری، فرآیند حضور خود را آزمون کنند. 
به اعتقاد ب��ازاری مناطق آزاد تج��اری � صنعتی 
ای��ران از این ظرفیت قانون��ی و موقعیت جغرافیایی 
برخوردارن��د که با ارائه م��دل کوچکی از فضای ناب 
سرمایه گذاری ایران، شرکت های خارجی را در نقطه 
آغ��از تعامل مجدد با بازار جذاب ایران به خود جلب 
کنند. او تأکید ک��رد: البته باید الزاماتی برای تحقق 
این ام��ر در فضای کنونی مناطق آزاد فراهم ش��ود 
ک��ه از جمله آن تهیه و اعالم بس��ته های تش��ویقی 
و تس��هیالت و تخفیفات به س��رمایه گذاران خارجی 
در زمینه ه��ای مختلف تولی��دی، تجاری، خدمات و 

سرمایه گذاری است. 
مدی��رکل دفتر توس��عه صادرات کاالی س��ازمان 
توس��عه تجارت ای��ران افزود: ال��زام مهم دیگری که 
باید مح��ور اصلی ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی 
باش��د تغییر نگاه مدیران و بدنه اجرایی سازمان های 
مناطق آزاد برای مواجه��ه و تعامل مثبت و فعال با 

سرمایه گذاران خارجی است. 

ب��رای  ک��ه  تصمیم های��ی 
متمرکز کردن تصمیم گیری ها 
برای دوران تحریم اتخاذ شده 
است، باید حذف شود. معاون 
اول ریاست جمهوری که روز 
گذش��ته را با حض��ور در اتاق 
تهران آغاز ک��رد، با بیان این 
چگونگی  درخص��وص  مطلب 
پساتحریم  اقتصادی  مدیریت 
هش��دار دارد و گفت: با ورود 
آزاد شده فرصت  سرمایه های 
اقتص��ادی ب��رای پی��ش روی 
کش��ور قرار خواهد گرفت که 
در ص��ورت تصمیم گیری های 
نادرست این فرصت به تهدید 
تبدیل خواهد شد. جهانگیری 
افزود: کش��ور ما درآمد باال را 
در دوره های دیگر تجربه کرده 
اما متأسفانه با سیاست های و 
نه تنها  نادرس��ت  تصمیم های 
ب��ه توس��عه منجر نش��د که 
ضدتوس��عه به کار گرفته شد. 
جهانگیری گفت: کش��ورهای 
بس��یاری عالقه مند هس��تند، 
در بازار ایران کار کنند ما هم 
مشکلی نمی بینیم، دنیا اعتقاد 
دارد که کش��ور م��ا می تواند 
اقتصاد اروپ��ا را تکان دهد اما 
ما باید نشان دهیم که شرایط 
کشور با دوران تحریم متفاوت 
اس��ت و ایران کار مش��ترک 
می خواهد. جهانگیری خطاب 
نق��ش  ب��ه بخش خصوص��ی، 
ات��اق را در س��رمایه گذاری ها 
اقتص��ادی  فعالیت ه��ای  و 
مش��ترک داخل��ی و خارجی 
بس��یار مه��م عنوان ک��رد و 
ادامه داد: طرف های مشترک 
خارج��ی را پیدا کنید، چراکه 
ب��ه  کش��ور  صنای��ع  در  م��ا 
نوسازی، ماش��ین آالت جدید 
و فناوری نی��از داریم. معاون 
ب��ا  جمه��وری  ریاس��ت  اول 
بیان اینک��ه در دوران تحریم 
کشور  به  زیادی  آس��یب های 
وارد ش��د و ضرورت شناسایی 
ادامه  آنها احساس می ش��ود، 
داد: روند توس��عه کشور کند 
اس��ت و ما هنوز نتوانسته ایم 
روندی را که در برنامه س��وم 
کنیم.  تجربه  داشتیم،  توسعه 
درحالی که باید رشد اقتصادی 
8 درصد را داشته باشیم. وی 
اف��زود: پول هایی زی��ادی در 
دولت قبل به برخ��ی از افراد 
داده ش��د که همچنان هم در 
اختیار آنها است و با نامه های 
مک��رری ک��ه ب��ه ای��ن افراد 
نتوانس��ته ایم  داده ای��م، هنوز 
این پول ه��ا را برگردانیم و به 
همین دلیل در ایجاد س��امانه 
خص��وص  ب��ه  الکترونیک��ی 
در گلوگاه ه��ا مانن��د گمرک، 
سیستم بانکی و... بسیار پیگیر 
هس��تیم. به گفته جهانگیری 
و  ارز  یکسان س��ازی  دول��ت 
تک رقم��ی کردن ت��ورم را در 
درخصوص  وی  دارد.  برنام��ه 
مناب��ع ارزی کش��ور در خارج 
گفت: منابع ارزی آزاد ش��ده 
باید به بهترین ش��کل ممکن 
مدیریت ش��ود، دول��ت هیچ 
ندارد  به منابع  چشمداش��تی 
و این مناب��ع در اختیار بانک 

مرکزی قرار خواهد گرفت. 

جهانگیری زمان تصمیم گیری 
ب��رای برنامه های اقتصادی در 
محدود  را  پس��اتحریم  دوران 
و نزدیک ب��ه چهار ماه عنوان 
کرد و گف��ت: ما در این مدت 
باید کاره��ای پیش نیاز مانند 
میزان ریسک پذیری در ایران، 
برقراری مراودات بانکی، فعال 
ک��ردن بیمه های صادراتی و... 
را انجام دهیم. وی درخصوص 
اعتبار طرح ه��ای عمرانی که 
توس��ط یکی از اعض��ای اتاق 
مط��رح ش��د، ق��ول داد ک��ه 
ای��ن طرح های نیم��ه کاره به 
واگذار خواهد  بخش خصوصی 
اعضای  توجه  شد. جهانگیری 
اتاق را به س��رمایه گذاری در 
کشورهای همسایه به خصوص 
ه��رات جل��ب ک��رد و از آنها 
خواس��ت بازار این کشورها را 

جدی بگیرند. 

سرمایه گذاری مشترک در 
صادرات 

دیگ��ر مهمان��ان دولتی در 
ات��اق ته��ران، وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و ریی��س 
بانک مرک��زی بود. محمدرضا 
نعمت زاده که خطاب س��وال 
برخ��ی نمایندگان ات��اق بود 
درخص��وص نگران��ی برخ��ی 
فعاالن ابن بخش از مشارکت 
خارجی ها در ب��ازار اقتصادی 
کش��ور توضی��ح داد: مطمئناً 
اگر برای این دوران برنامه ای 
اتفاق  ای��ن  باش��یم  نداش��ته 
خواهد افت��اد، اما قطعا برنامه 
و  تعام��ل  ب��رای  مش��خصی 
مذاکره با هیات های اقتصادی 

خارجی وجود دارد. 
م��ا  اف��زود:  نعم��ت زاده 
کس��انی را در بازارمان س��هیم 
می کنی��م که بتوانیم س��همی 
در کشورش��ان داش��ته باشیم. 
وی تاکید ک��رد: باید به دنبال 
در  مش��ترک  س��رمایه گذاری 
باید  باش��یم.  جهت ص��ادرات 
بتوانی��م فناوری هایم��ان را از 
ای��ن طری��ق توس��عه دهیم و 
بتوانی��م برنده��ای خودمان را 
تقویت کرده و در جهت ایجاد 
برنده��ای جدید اق��دام کنیم. 
همسایه  کشورهای  نعمت زاده 
را دارای معادن غنی دانست و از 
بخش خصوصی خواست در فکر 
س��رمایه گذاری در کشورهایی 

مانند ازبکستان باشند. 
رییس کل بانک مرکزی که 
مورد خط��اب بخش خصوصی 

درخصوص ال س��ی ب��ود نیز 
ان��زوای  تحریم ه��ا را عام��ل 
بین المللی  فض��ای  از  بانک ها 
دانس��ت و با بیان ای��ن نکته 
که سیاس��ت بانک��داری باید 
این  پیشرفت های  با  هم جهت 
عل��م در دنی��ا حرک��ت کند، 
گفت: باتوجه به لغو تحریم ها 
هس��ته ای  تواف��ق  براس��اس 
ال سی  گشایش  مشکل  حتماً 
حل خواهد ش��د چرا که این 
موض��وع نی��از ب��ه برق��راری 
رواب��ط کارگ��زاری بین الملل 
به ط��ور  دارد.  آن  تقوی��ت  و 
یقی��ن می توانیم در ش��رایط 
گشایش  مکانیزم  پس��اتحریم 
ال سی را مجدد برقرار کنیم. 

ولی اهلل سیف، درباره حضور 
بانک های خارجی توضیح داد: 
در داخل کشور برای تأسیس 
خارج��ی  بانک ه��ای  ش��عبه 
مشکلی وجود ندارد، اما برای 
تأس��یس بانک ه��ای جدی��د 
محدودیت های��ی اس��ت ک��ه 
اکنون در حال بررسی هایی به 
منظور تأسیس بانک مشترک 
با افزایش سهم سرمایه گذاری 
بخش خارجی هس��تیم و در 
ح��ال حاضر، مجوز تأس��یس 
تا ۴۰ درصد س��رمایه گذاری 

بخش خارجی وجود دارد. 
دولت از بخش خصوصی 

مشورت نمی گیرد
رییس  خوانس��اری،  مسعود 
اتاق ته��ران، میزبان دولت در 
ابتدای نشس��ت به نمایندگی 
بخش خصوص��ی  س��وی  از 
دغدغه ه��ای ای��ن بخ��ش را 
رس��اند.  دول��ت  گ��وش  ب��ه 
فراه��م کردن مقدم��ات برای 
مش��ترک  همکاری ه��ای 
و  بخش خصوص��ی  بی��ن 
خارج��ی،  س��رمایه گذاران 
اقتصاد  در  مق��ررات  تعدی��ل 
کش��ور و کوچک کردن دولت 
تقاض��ای رییس ات��اق تهران 
از دول��ت بود. اما خوانس��اری 
گالیه های��ی نیز داش��ت. وی 
در ای��ن خصوص با اش��اره به 
ماده دوم این قانون در بخش 
دولت  گفت:  پایانی سخنانش 
یازده��م تاکن��ون ب��ه اجرای 
قانون بهبود فضای کسب وکار 
اش��اره کردن��د، ام��ا دول��ت 
همچن��ان ب��دون مش��ورت و 
بخش خصوصی  با  نظرخواهی 

بخشنامه صادر می کند. 
ریی��س ات��اق ای��ران نی��ز 
در ای��ن نشس��ت ب��ا تأکی��د 

ب��ر تغیی��ر رویک��رد دولت به 
س��وی گفتم��ان در مذاکرات 
آن را ب��ه ف��ال نی��م گرفته و 
می تواند  دولت  اس��ت  معتقد 
در اقتص��اد نی��ز رویک��ردش 
را ب��ه س��وی بخش خصوصی 
تغییر دهد. محس��ن جالل پور 
تغیی��ر  امیدواری��م  گف��ت: 
رویکرد به ش��رایطی که برای 
خصوصی س��ازی اتف��اق افتاد 
منجر نشود و ما شاهد حضور 
و  بخش خصوص��ی  پررن��گ 

توانمندشدن آن باشیم. 
دوش��نبه  روز  نشس��ت  در 
در ات��اق تهران، گردش��گری 
موض��وع مورد بح��ث مهدی 
جهانگیری ب��ود و انتقاد هایی 
هم ب��ه دول��ت داش��ت. وی 
اص��ل ۴۴ را نقط��ه عطف در 
اقتص��اد کش��ور عن��وان کرد 
که در اجرا بس��یار نادرس��ت 
و ناموف��ق ب��ود. جهانگی��ری 
گف��ت: رش��د گردش��گری با 
افتاد،  اتف��اق  دول��ت  تغیی��ر 
ام��ا متاس��فانه برنام��ه جدی 
ب��رای این کار وج��ود ندارد و 
ما ب��ه نهادینه ک��ردن نهضت 
گردش��گری نیاز داریم. ایجاد 
جایزه صادراتی دیگر خواسته 

نایب رییس اتاق تهران بود. 
در این نشس��ت به رؤسای 
ات��اق تهران  کمیس��یون های 
در  ش��د،  داده  اج��ازه  نی��ز 
زم��ان کوتاه��ی مش��کالت و 
چالش ه��ای ح��وزه خ��ود را 
دولت  نماین��دگان  حضور  در 
محمدرض��ا  کنن��د.  عن��وان 
اتاق  ریی��س  نایب  انص��اری، 
ای��ران از دول��ت خواس��ت به 
اعتماد  بیشتر  بخش خصوصی 

کند. 
سایه گسترده فساد در 

نیمه ظهر
ریی��س  س��لطانی،  پ��درام 
ش��ورای عالی مقابله با مفاسد 
توج��ه  م��ورد  را  اقتص��ادی 
قرار داد و گف��ت: معاون اول 
کرده  عن��وان  رییس جمه��ور 
برای مقابله با فساد خط قرمز 
ندارد، درحالی که فساد اداری 
ب��رای  تهدی��دی  هم اکن��ون 
ورود س��رمایه گذاران خارجی 
ب��ه اقتص��اد ش��ده و س��وال 
بخش خصوص��ی ای��ن اس��ت 
ک��ه در مقابله با فس��اد اداری 
فراگی��ر دولت چ��ه برنامه ای 
دارد؟  به گفته وی دولت برای 
جلوگیری از فس��اد، قوانین و 
مقررات دست وپاگیر را باید از 

میان بردارد و در این راستا به 
ازای صدور هر یک بخشنامه، 
دو بخشنامه گذشته را از رده 

خارج کند. 
نای��ب رییس ات��اق ایران از 
راه اندازی کمیس��یون سالمت 
و  بازرگان��ی  ات��اق  در  اداری 
صنای��ع و معادن ای��ران خبر 
داد و توضیح داد: برای مقابله 
فعاالن اقتصادی با فس��اد نیز 
به زودی راهنمای نحوه مقابله 
با فساد را منتشر خواهیم کرد 
از معاون اول رییس جمهور  و 
گ��زارش پیش��رفت در زمینه 
مقابله با مفاس��د اقتصادی را 

خواستاریم. 
صنعتگر  پورقاض��ی،  مهدی  
باتجربه و عضو اتاق تهران رکود 
عمی��ق صنایع را ب��ه مهمانان 
دولتی گوش��زد کرد و به دنبال 
آن نیز راهکارهایی پیشنهاد داد. 
رییس کمیسیون صنایع گفت: 
به نظر من س��ه راه��کار برای 
جبران ای��ن ضایعه وجود دارد، 
می توان با ایجاد تش��ویق هایی 
مصرف کنن��ده را ب��رای خرید 
تش��ویق کرد و راه��کار دیگر 
توجه دولت به انضباط مالی اش 
اس��ت و راه دیگر این است که 
صادرات را با ایجاد قراردادهای 
ترجیح��ی افزای��ش دهیم. لغو 
غیر قانونی  دس��تورالعمل های 
بر ص��ادرات  مالیات  دریاف��ت 
ک��ه از دولت قب��ل به جا مانده 
تقویت صندوق ضمانت  است، 
صادرات، پوش��ش کامل بیمه 
ص��ادرات و الحاق به س��ازمان 
تج��ارت جهانی خواس��ته های 
رییس  ارض اق��دس،  بهرام��ی 
کمیس��یون توس��عه تج��ارت 
و  ب��ود  ص��ادرات  تس��هیل  و 
محمدرضا نجفی منش، رییس 
کمیسیون تسهیل کسب وکار از 
مشکالت مالیات ارزش افزوده، 
بهبود رتبه کشور، تأمین منابع، 
مبارزه با فس��اد، ل��زوم اصالح 
قوانی��ن بیم��ه، کاه��ش مبلغ 
ثبت س��فارش از ۳۰ درصد به 
۱۰درص��د گفت و دکتر نجفی 
عرب، رییس کمیسیون اقتصاد 
سالمت از حضور گسترده دولت 
در بخش س��المت و مشارکت 
بخش خصوصی  اندک  بس��یار 
در ای��ن ح��وزه انتق��اد کرد و 
گف��ت: بی��ش از 8۵ درص��د 
توس��ط دولت  خدمات درمان 
ارائه می شود و بخش خصوصی 
نی��از دارد ب��ه این ح��وزه وارد 
ش��ود. عضو اتاق تهران تأکید 
کرد: امیدواریم واگذاری در این 
بخش مانند واگذاری در بخش 
تولی��د دارو نباش��د چراکه 7۰ 
درصد واگ��ذاری در این بخش 

خصولتی است. 
چهارمین نشس��ت دولت با 
بخش خصوصی در اتاق تهران 
صبح دوشنبه برگزار شد. دکتر 
اس��حاق جهانگی��ری، ولی اهلل 
س��یف و محمدرضا نعمت زاده 
مهمانان اتاق ته��ران بودند و 
جای عل��ی طیب نیا اگرچه در 
برنامه اعالم شده، خالی بود و 
نشست فعاالن بخش خصوصی 
با دولت با تأخیر ۴۰ دقیقه ای 

آغاز شد. 

معاون اول ریاست جمهوری در دیدار با اعضای اتاق تهران:

تصمیم نادرست فرصت را به تهدید تبدیل می کند
صنایع دستیاخبار

 لزوم تعامل اعضای اکو 
درحوزه صنایع دستی

معاون صنایع دستی کشور به نمایندگان اقتصادی 
کش��ورهای عضو اکو پیش��نهاد برگزاری نشس��تی با 
مدیران عالی رتبه صنایع دس��تی کش��ورهای عضو و 
فراهم کردن ش��رایط تعامل بخش خصوصی کشورها 

با یکدیگر را ارائه کرد. 
به گزارش مهر، نشس��ت همکاری در زمینه تعامل 
صنای��ع دس��تی در کش��ورهای عضو اک��و دیروز در 
مجموعه تاریخی نیاوران با حضور مدیران مؤسس��ه 
فرهنگی اکو، نمایندگان اقتصادی کشورهای عضو و 

رییس سازمان میراث فرهنگی برگزار شد. 
در این برنامه بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی 
کش��ور گفت: دخالت بیگانگان به ویژه در س��ال های 
گذش��ته باعث ش��ده کشورهای همس��ایه از یکدیگر 
دور شوند و کشورهای دور به هم نزدیک شوند. این 
یکی از تراژدی های منطقه اس��ت. فرهنگ همس��ایه 
در همه کشورها، فرهنگ گسترده ای است. متأسفانه 
اعضای س��ازمان، انس��جام الزم را هنوز پیدا نکرده اند 
و منطق��ه ام��روزه بیش از هر زمان به هماهنگی نیاز 
دارد. امپریالیس��م، تهدید مش��ترک منطقه ای است. 
منطقه ما فقط با احترام به دیگری است که می تواند 
از بحران خارج شود. ما به تعامل احتیاج داریم و این 
دوس��تی نه تنها خطر امپریالیس��م را کاهش می دهد، 

بلکه موجب توسعه کشورهای منطقه نیز می شود. 
معاون صنایع دس��تی کشور افزود: باید بپذیریم که 
توس��عه همسایه، توس��عه کشورهاست. برای این کار 
باید نزد ملت ها و دولت های خود فرهنگ سازی کنیم. 
ملت های منطقه باید همدیگر را بشناسند. برای چنین 
کاری راه ه��ای زی��ادی وج��ود دارد ک��ه یکی از آنها، 
صنایع دس��تی، گردشگری و میراث است. گردشگری 
یکی از بهترین هاس��ت. اگر مردم منطقه همدیگر را 
بهتر بشناس��ند، خطر تفرقه از بین می رود. برای این 

ارتباط، ما همه گره های خوب را داریم. 
وی افزود: صنایع فرهنگی، صنایع آینده بشر است. 
صنایع فرهنگی آینده درخش��انی دارد و رش��د آن در 
س��ال های اخیر نش��ان می دهد که این صنایع بخش 
مهمی از صنایع جهان را به خود اختصاص می دهند 
ولی ما در این عرصه با یکدیگر بسیار کم کار کرده ایم. 
نامورمطلق در این برنامه چند پیشنهاد به نمایندگان 
اقتصادی اکو داد و گفت: اگر این پیش��نهادات مورد 
موافق��ت واق��ع ش��د، آن را به دبیرخانه س��ازمان کل 
اکو می فرس��تیم و اگر تأیید ش��ود، فصل جدیدی از 
همکاری های فرهنگی و صنایع فرهنگی بین اعضای 

کشورهای اکو ایجاد شود. 
معاون صنایع دستی کشور ادامه داد: سعی کردیم 
در برگزاری نمایش��گاه صنایع دس��تی پیشقدم شویم. 
بنابراین از اعضای اکو دعوت شد تا به صورت رایگان 
در این نمایشگاه حضور پیدا کنند. افغانستان، ترکیه، 
ازبکس��تان و بس��یاری از کش��ورها در این نمایشگاه 
حضور پیدا کردند و ما نیز توانستیم به آنها غرفه های 
مناس��بی بدهیم. مردم با این کاال و مواد آش��نا شدند 
و باع��ث نزدیک��ی مردم ما با مردم کش��ورهای عضو 
شدند. ما اگر بتوانیم به تسهیل مبادالت بازرگانی در 
حوزه صنایع دستی و فرهنگی نزد کشورهای مختلف 
بپردازی��م، منطق��ه ما یکی از مناطق خوب مواد اولیه 
برای صنایع دس��تی اس��ت، ولی اکنون متأسفانه مواد 
اولی��ه را از کش��ورهای دورت��ر خری��داری می کنیم؛ 
درحالی که کش��ورهای عضو، مواد اولیه خوبی دارند. 
بنابرای��ن یکی از پیش��نهادات م��ا، مبادله مواد اولیه 

صنایع دستی به کشورهای عضو اکو است. 
نامورمطل��ق گف��ت: صنای��ع دس��تی و صنای��ع 
فرهنگ��ی، هویتی اشتغال زاس��ت؛ پس همگی باید 
با سیاس��ت های مشترک سعی کنیم گفتمان سازی 
انج��ام ش��ود و م��ردم را ب��رای اس��تفاده از صنایع 
دس��تی راغب کنیم. فکرمان این اس��ت که دولت ها 
در ام��ر مب��ادالت تج��اری دخالت��ی در این عرصه 
نداش��ته باش��ند، بلکه آن را به نهادهای خصوصی 
و مردم��ی واگذار کنند. بنابراین پیش��نهادمان این 
اس��ت که ش��رایطی فراهم ش��ود تا بخش خصوصی 
ب��ا هم تعامل کرده و ش��رکت های منطقه ای ایجاد 
کنند. همچنین در نظر داریم نشس��تی را به همراه 
مدی��ران عالی رتبه صنایع دس��تی کش��ورهای عضو 
اکو داش��ته باش��یم تا به مناسبات گمرکی، تجاری، 
ساختارسازی و گفتمان سازی بپردازیم و اهدافمان 
را در نشس��ت ها محقق کرده و برای اجرایی کردن 

آن تعامل کنیم. 

برای ارائه خدمات مطلوب تر، اس��تفاده 
از فناوری روز دنیا جهت هوشمند س��ازی 

پست در دستور کار قرار می گیرد. 
مجتبی  ام��روز«  »فرصت  گزارش  به 
نصی��ری، معاون ش��رکت پس��ت ایران 
اهمیت هوشمند س��ازی  ب��ه  اش��اره  با 
ب��رای  م��ا  گف��ت:  پس��ت  خدم��ات 
برنامه  هوشمندس��ازی خدمات پس��ت 
داریم و پیش��نهاد داده ایم تا در برنامه 
توسعه  به  ویژه ای  توجه  توس��عه  ششم 

خدمات پس��تی ش��ود. 

 وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال حاض��ر 
۱6ه��زار و 7۰۰ نقطه پس��تی در کش��ور 
فعالی��ت دارد اف��زود: با هوشمند س��ازی 
خدمات پستی و تجمیع اطالعات، کیفیت 

خدمات پستی ارتقا می یابد. 
نصی��ری درب��اره مرس��والتی ک��ه ب��ه 
آدرس های اش��تباهی ارس��ال می ش��وند 
گفت: در حال حاضر میزان خطا در ارسال 
مرس��والت نزدیک به صفر است و میزان 
آس��یب دیدگی این مرسوالت نیز زیر یک 

درصد است.

معاون شرکت پست: 

 هوشمند سازی
 کیفیت خدمات پستی را افزایش می دهد 

ارتباطات



 طب��ق آخری��ن برآوردهای 
انج��ام ش��ده ادام��ه س��اخت 
آزادراه تهران- ش��مال در تمام 
قطع��ات چیزی ح��دود 5 هزار 
میلیارد تومان اعتبار می خواهد 
و ب��دون احتس��اب نرخ تورم از 
تاری��خ کلنگ زنی یعنی س��ال 
75 تاکن��ون چی��زی ح��دود 
1100میلی��ارد تومان برای این 

آزادراه هزینه شده است. 
در حال حاضر از چهار قطعه 
آزادراه ته��ران – ش��مال تنه��ا 
قطعه 4 با 32 کیلومتر به افتتاح 
رسیده است. در قطعه یک هم 
مهم تری��ن فعالیتی که به اجرا 
درآمده پیش��رفت فیزیکی 23 
درصدی پل ش��ماره6 و حفاری 
نیمه تمام تونل های شماره 13، 
14 و 15 بوده است و در قطعات 
2 و 3 ه��م ب��ه غی��ر از ری تونل 
الب��رز عملی��ات اجرایی خاصی 
انجام نش��ده اس��ت حال اینکه 
گفته می شود بنیاد مستضعفان 
ب��ا کمبود بودجه مواجه ش��ده 
و قص��د دارد اعتب��ار مورد نیاز 
س��اخت ادامه پروژه را از محل 
فروش شرکت های اقماری خود 

تهیه کند. 
اما مهم ترین اقدامی که اخیرا 
انجام ش��ده حضور پیمانکاران 
ایران��ی و ایتالیای��ی و کاه��ش 
ق��رارداد پیمان��کاران چینی و 
مذاک��ره ب��ا فرانس��وی ها برای 
تامین فاینانس ساخت آزادراه ها 
بوده اس��ت. حال اینکه همزمان 
با کاهش مبلغ قرارداد پیمانکار 
چین��ی حض��ور ش��رکت های 
بخش خصوص��ی  پیمان��کاری 
داخلی در پروژه آزادراه تهران- 

شمال پررنگ می شود. 

ورود 5 شرکت داخلی به 
آزادراه تهران- شمال 

 هرچن��د ط��رح اولیه آزادراه 
ته��ران- ش��مال توس��ط یک 

شرکت ایرانی بررسی و پیشنهاد 
داده شده بود اما با عدم موافقت 
دولت با نحوه بازگش��ت سرمایه 
به این ش��رکت پس از آن هیچ 
 شرکت داخلی وارد پروژه آزادراه 
تهران-ش��مال نش��د ت��ا اینکه 
بنیاد مستضعفان از حضور پنج 
ش��رکت ایرانی به این پروژه از 
خرداد ماه سال جاری خبر داد. 

مه��ران اعتمادی، مدیرعامل 
ش��رکت ساخت آزادراه تهران- 
ش��مال بنیاد مس��تضعفان در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار »فرصت 
امروز« با اشاره به کاهش مبلغ 
ق��رارداد پیمانکار چینی گفت: 
مبلغ قرارداد پیمانکاران چینی 
را برای قطعه یک از 400 میلیون 
دالر به 200 میلیون دالر کاهش 
دادی��م و در ح��ال حاض��ر از 
11میلیون دالر صورت وضعیت 
چینی ها ب��رای بازه زمانی پنج 
م��اه، 8 میلی��ون دالر پرداخت 
ش��ده اس��ت و پس از پایان این 
ق��رارداد هیچ قرارداد دیگری با 

چینی ها نخواهیم داشت. 
وی با اشاره به انتشار فراخوان 
بین المللی قطعه س��وم آزادراه 
تهران- ش��مال ب��رای انتخاب 

پیمان��کار گفت: ش��رکت های 
داخل��ی فرصت حضور در قطعه 
س��وم را هم دارند و تا شش ماه 
دیگر فراخوان انتخاب پیمانکار 
قطعه س��ه برگزار می شود و هر 
ش��رکتی که حائز شرایط باشد 
می تواند در این فراخوان شرکت 

کند. 

به هر پیمانکار 8 کیلومتر 
رسید

به گفته مدیرعامل ش��رکت 
س��اخت آزادراه تهران – شمال 
ازآنج��ا ک��ه قطعه ی��ک آزادراه 
تهران- ش��مال تا آبان ماه سال 
95 بای��د زیر ب��ار ترافیک برود 
ب��رای افزای��ش س��رعت کار از 
پن��ج  خردادم��اه س��ال جاری 
پیمانکار ایرانی بخش خصوصی 
وارد قطع��ه ی��ک ش��دند و هر 
پیمانکار مسئول ساخت هشت 
کیلومتر از مس��یر آزادراه تهران 

- شمال است. 
وی درب��اره مبل��غ ق��رارداد 
پیمان��کاران ایرانی گفت: عالوه 
بر چینی ها چند شرکت مشاور 
ایران��ی برای ادامه کار ش��رکت 
چینی انتخاب شده اند که مبلغ 

ق��رارداد این ش��رکت ها چیزی 
حدود 700 میلیارد تومان است 
و پیمانکار ایرانی با قراردادهای 
130 میلی��ارد تومانی وارد کار 
ش��دند و یکی از ش��رکت ها با 
ق��رارداد 270میلی��اردی و دو 
ش��رکت دیگر ب��ا قراردادهای 
260 میلیارد تومانی ش��روع به 

کار کردند. 

مذاکره مهم نیست، 
قرارداد امضا کنید 

درحالی که بنیاد مستضعفان 
و وزارت راه و شهرسازی مدعی 
است که از حضور بخش خصوصی 
داخلی و شرکت های پیمانکاری 
ایرانی استقبال می کنند اما دبیر 
انجمن ش��رکت های راهسازی 
می گوی��د: دول��ت می داند تنها 
مش��کل ش��رکت های ایرانی و 
بخش خصوص��ی ب��رای حضور 
در پروژه آزادراه تهران- ش��مال 

بحث نقدینگی است. 
عل��ی آزاد در گفت وگ��و ب��ا 
»فرص��ت ام��روز« با بیان اینکه 
در ح��ال حاضر س��ه ش��رکت 
داخلی پورنا، ناودیسرا و  ای ویل 
توانس��ته اند در قطع��ه یک آزاد 

راه تهران- ش��مال شروع به کار 
کنند، ادامه داد: بخش خصوصی 
در حوزه راهسازی فقط مشکل 
تامی��ن نقدینگی دارد وگرنه در 
بخش های تکنولوژی و طراحی 
همسطح ش��رکت های خارجی 
س��طح  معتق��دم  و  هس��تیم 
ش��رکت های پیمانکاری ایرانی 
بس��یار باالتر از شرکت پیمانکار 

چینی فعال در آزادراه است. 
وی درخصوص مذاکره بنیاد 
مستضعفان با شرکت فرانسوی 
ب��رای تامی��ن فاینان��س مورد 
نی��از و ش��رکت ایتالیایی برای 
حض��ور در پ��روژه تون��ل البرز 
گف��ت: تاکنون با ش��رکت های 
زیادی برای پروژه های مختلف 
وارد مذاکره ش��ده ایم و هرچند 
پس از انجام توافقات هسته ای 
فرص��ت بس��یار خوب��ی برای 
مذاک��رات با ش��رکت های قدر 
ایجاد ش��ده اما مهم این اس��ت 
ک��ه این مذاکرات به انعقاد قرار 
داد برسد وگرنه تعداد جلسات و 
مذاکرات با شرکت های مختلف 

مهم نیست. 
آزاد تاکی��د ک��رد: هرچن��د 
در ط��ول ی��ک س��ال اخی��ر با 
ش��رکت های پیمان��کار داخلی 
در  ب��رای حض��ور  متع��ددی 
آزادراه تهران- شمال مذاکرات 
متعددی انجام شده اما تاکنون 
فقط با سه شرکت قرارداد امضا 

شده است. 
دبی��ر انجم��ن ش��رکت های 
راهس��ازی معتقد است پرونده 
قطعات آزادراه تهران- ش��مال 
باوج��ود اقداماتی ک��ه در یک 
س��ال اخیر انجام شده به غیر از 
قطعه چهار به جایی نمی رس��د. 
وی در این باره می گوید: برخی 
از این اقدامات، اقدامات نمادین 
اس��ت و امیدوارم قطعه یک در 
موعد مقرر به سرانجام برسد اما 
در مورد قطعات دو و س��ه فکر 
نمی کنم عزم دولت جدی باشد. 

مدیرعامل س��ازمان بنادر از پیش��نهاد 
خارجی ها برای س��رمایه گذاری در بنادر 
ش��هید رجایی و چابهار خبر داد و گفت: 
تاکن��ون 11 ش��رکت کش��تیرانی بزرگ 
دنیا وارد بندر ش��هید رجایی ش��ده اند و 
نخس��تین شرکت کشتیرانی اروپایی هم 

ماه آینده وارد این بندر می شود. 
به گ��زارش فارس، محمد س��عیدنژاد 
اظه��ار داش��ت: از حدود پن��ج ماه پیش 
و قبل از موافقت نامه 1+5 ش��رکت های 
ب��زرگ کش��تیرانی دنیا و ش��رکت های 
مدیری��ت بن��ادر ی��ا پ��ورت اپراتورها به 
س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی و مراجع 
مختل��ف داخلی ای��ران مراجعه کردند و 
مذاکراتی  درباره راه اندازی مجدد خطوط 
کش��تیرانی به صورت مستقیم به ایران و 

فعالیت در بنادر انجام شد. 
وی اظهار داش��ت: در شرایط تحریم، 
ب��ار کش��تی  هایی که ق��رار بود به ایران 
وارد ش��ود، ابتدا ب��رای تخلیه  به دیگر 
بن��ادر خلیج فارس به عنوان بندر ثالث 
می رف��ت ، کش��تی ها بار خ��ود را آنجا 
تخلی��ه می کردن��د و س��پس از آنجا به 
ایران ارسال می شد که این مورد برای 

ای��ران با این ظرفیت س��نگین و بزرگ  
بندری  مناس��ب نبود. 

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی 
اظه��ار داش��ت: تاکن��ون 11 ش��رکت 
کش��تیرانی ب��زرگ دنیا از کش��ورهایی 
نظیر کره، چین و از این قبیل وارد بندر 
شهید رجایی شده اند، همچنین به تازگی  
خطوط بزرگ کشتیرانی نیز برای حضور 
در بن��در کانتین��ری ایران اعالم آمادگی 
کرده اند؛ نخس��تین ش��رکت کشتیرانی 

اروپایی هم  ماه آینده وارد بندر کانتینری 
شهید رجایی می شود. 

وی اظه��ار داش��ت: هم��ه کش��ورها 
می دانن��د ب��ه دلیل جای��گاه جغرافیایی 
ای��ران بی��ن کریدوره��ای بین الملل��ی 
ترانزیتی، موقعیت جغرافیایی بنادر ایران 
نسبت به بنادر دیگر کشورها بسیار بهتر 
و اس��تراتژیک تر اس��ت؛ در واقع ایران در 
موقعیتی بسیار مناسب از نظر حمل و نقل 
ترانزیتی قرار گرفته  است و جمعیتی بیش 

از 300 میلیون نفر در منطقه می خواهند 
بار خود را از طریق خلیج فارس و دریای 
عم��ان جابه جا  کنند؛ قطعاً صاحبان کاال 
عالقه من��د هس��تند بار خ��ود را به جای 
ارسال به بنادر سوم مستقیماً وارد بنادر 
ایران کنند تا موجب جلوگیری از اتالف 
وقت و کاهش هزینه ها  ش��ود. مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: در 
این راستا درخواست سرمایه گذاری برای 
توس��عه و تجهیز بنادر و افزایش س��رعت 
عملیات، تخلیه و بارگیری در بنادر ایران 

زیاد است. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار 
داش��ت: برنامه ریزی کرده ایم، سازمان 
بن��ادر و دریان��وردی تفاهم نامه های��ی 
را ب��ا ش��رکت های مذک��ور ب��ه امض��ا 
برس��اند، البت��ه  طبیعتاً واگ��ذاری کار 
س��رمایه گذاری از طری��ق یک فراخوان 
عمومی و در قالب یک ش��رایط رقابتی 
خواهد بود و  ش��رکت هایی که ش��رایط 
مناسب تری از نظر امکانات فنی، قدرت 
حمل ونقل��ی، توانایی  مال��ی و تعهدات 
قوی   داش��ته باش��ند، بیشتر مورد توجه 

 هستند. 

ورود ۱۱کشتیرانی بزرگ دنیا به بنادر ایران

پرونده چینی ها در آزادراه تهران-شمال بسته شد 

پیمانکاران ایرانی جای چینی ها را گرفتند
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حمل و نقل

تقویت طرف عرضه، راهکار نجات 
از رکود

کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه مهم ترین 
راهکار نجات بازار مسکن از رکود تقویت طرف عرضه 
و افزایش تولید اس��ت، گفت: ش��رایط برای پرداخت 
معوق��ات بانک��ی باید فراهم ش��ود و این رقم کالن با 
اولویت باید به بخش مسکن در قالب تسهیالت بانکی 

به تولیدکنندگان تزریق شود. 
به گزارش ایلنا، حسن محتشم با بیان اینکه در حال 
حاضر مهم ترین مشکل بازار مسکن کمبود نقدینگی و به 
دنبال آن کاهش توان تولید و تقویت طرف عرضه است، 
اظهار کرد: در شرایطی که باید منابع مالی برای تقویت 
طرف عرضه و برقراری توازن میان عرضه و تقاضا تعریف 
شود، بانک ها توان پرداخت تسهیالت به انبوه سازان را 
ندارند. وی با اشاره به دلیل ناتوانی بانک ها برای پرداخت 
تس��هیالت گفت: رقم معوقات بانکی بسیار کالن است 
و متاس��فانه در دوره های گذش��ته رقم قابل توجهی از 
تس��هیالت به عده  خاصی داده ش��د که هنوز این رقم 
از تس��هیالت به سیس��تم بانکی برنگشته است بنابراین 

بانک ها هم توان پرداخت تسهیالت را ندارند. 
محتش��م با بیان اینکه اقلیتی اکثریت تس��هیالت 
را گرفته اند و اکثریتی اقلیت تس��هیالت توانس��ته اند 
دریاف��ت کنن��د، ادامه داد: تا ش��رایط وصول معوقات 
بانکی فراهم نشود، امکان ارائه تسهیالت وجود ندارد. 
کارش��ناس اقتصاد مس��کن ادامه داد: با بازپرداخت 
تسهیالت داده شده، این رقم ها دوباره به چرخه اقتصاد 
برمی گردد و معتقدم اولویت با بخش مسکن است چرا 
که این حوزه از اقتصاد، بخش مولد و پیش��ران اس��ت 
و 300 صنعت مرتبط با صنعت ساختمان هستند. 

وی تاکید کرد: این دولت قصد استفاده از پول بدون 
پشتوانه و تزریق اسکناس چاپ شده به صنایع مختلف 
را ندارد. محتشم ادامه داد: مهم ترین راهکار نجات بازار 
مسکن از رکود، افزایش سقف تسهیالت و افزایش دوره 
بازپرداخت اس��ت و تنها از این طریق به طور همزمان 
می ت��وان هم ط��رف عرضه و هم طرف تقاضا را تقویت 
کرد. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال 
که آیا دوره رونق از نیمه دوم سال در بازار مسکن آغاز 
می شود، گفت: قطعا شاهد تغییراتی در بازار مسکن از 
نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول خواهیم بود. وی ادامه 
داد: قطعا ارائه وام های 80میلیون تومانی هر چند برای 
 ایجاد رونق بس��یار کم اس��ت اما در این بازار تاثیر گذار 

خواهد بود. 

ساماندهی باغات کن، ده ونک
دره اوین و فرحزاد

رییس ش��ورای اسالمی شهر تهران، برنامه شورای 
شهر و شهرداری پایتخت برای ساماندهی باغات کن، 
ده ون��ک، دره  اوی��ن و دره فرح��زاد را ک��ه ش��کلی از 
حاشیه نش��ینی در قالب سکونتگاه های غیررسمی در 

آنها وجود دارد اعالم کرد. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
مهدی چمران از پیش بینی بودجه 500 میلیارد تومانی 
در سال جاری برای ساماندهی باغات کن خبر داد و 
گفت: باغات کن به دلیل ساختمان سازی در حال از 
بین رفتن هستند، بنابراین بودجه 500 میلیارد تومانی 
برای ساماندهی آن در نظر گرفته شده است هر چند 
که این ارقام برای ساماندهی این باغات کافی نیست 

و باید با مشارکت مردم کار را پیش ببریم. 
رییس ش��ورای اس��المی شهر تهران افزود: در باغات 
کن الزم اس��ت ایجاد فضاهای تفریحی و درآمدزایی از 
آنها جایگزین ساختمان سازی شود تا حدود 400 هکتار 
باغ که دیگر نمی شود آن را به وجود آورد، احیا و حفظ 
شوند. حتی درختان آنها پالك کوبی می شوند تا حتی 
یک درخت هم کم نشود. چمران میزان اعتبار پیش بینی 
شده برای ساماندهی ده ونک و دره اوین را نیز به ازای هر 
کدام از این محدوده ها حدود 500 میلیارد تومان عنوان 
کرد و درباره س��کونتگاه های غیر رسمی در دره فرحزاد 
اظهار کرد: با افرادی که س��کونتگاه های غیر رس��می در 
دره فرحزاد را ترك نمی کنند براساس ماده9 و با حکم 

دادستان برخورد می شود. 
رییس شورای اسالمی شهر تهران با هشدار نسبت 
به گس��ترش حاشیه نش��ینی در اطراف تهران تصریح 
کرد: درباره حاشیه نش��ینی در حریم شهر تهران، هم 
مجلس ش��ورای اس��المی و هم دولت باید به میدان 
بیاین��د، در غی��ر  این صورت فاجع��ه بزرگی با انتقال 
جمعیت روس��تاها به حاشیه شهر به وجود می آید که 

قابل کنترل نخواهد بود. 

درخواست 90 فروندی ایران از 
شرکت های فروش هواپیما

با وجود سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران و مذاکرات 
وی با تهران برای گسترش سطح همکاری ها اما در بخش 
هوانوردی ایران همچنان به سمت بویینگ تمایل دارد. 
ب��ه گ��زارش ایلنا ب��ه نقل از رویترز ت��ا قبل از اعمال 
تحریم های هسته ای علیه ایران، صنعت حمل و نقل این 
کشور در اختیار شرکت های فرانسوی بود و آنها انتظار 
داش��تند بعد از رفع تحریم 37س��اله تحریم تجهیزات 
هواپیمای��ی ب��از هم ایران از فرانس��وی ها برای تجهیز و 

نوسازی خطوط هوایی خود استفاده کند. 
اما گویا سفر فابیوس به تهران و صحبت با مقام های 
ایرانی نتوانس��ته ایرانی ها را برای بس��تن قرارداد خرید 
هواپیم��ا از ایرب��اس راضی کند و ایران همچنان در نظر 
دارد از شرکت آمریکایی بویینگ تجهیزات ناوبری خود 
را تأمین کند. با توجه به اعالم نیاز تهران مبنی بر خرید 
س��االنه 80 تا 90 فروند هواپیما در کالس های مختلف 
احتمال اینکه هر دو شرکت بتوانند این سفارشات را در 
این مدت تأمین کنند دور از انتظار است. براساس برخی 
گزارش های منتشر شده، ایران در یک دهه آینده به 400 
تا 500 فروند هواپیما به ارزش حداقل 20 میلیارد دالر 
نیاز خواهد داش��ت. متوس��ط عمر پنج بویینگ 747 که 
همچنان در ناوگان هوایی ایران ایر مش��غول به کارند، 
36 س��ال اس��ت. از 84 ایرالی��ن فع��ال در جهان، ایران 
ای��ر از جه��ت عم��ر هواپیماهایش رتب��ه هفتاد و نهم را 
داراس��ت. این ش��رکت همچنین از ایرباس های  ای 300 
اس��تفاده می کند که نخس��تین جت های تجاری ساخته 
ش��ده توس��ط شرکت ایرباس هستند و عمر متوسط آنها 

نیز به حدود 30 سال می رسد. 

پایان توسعه فرودگاه امام خمینی )ره( 
طی 5 سال

مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینکه 
محدودیت ه��ای مناب��ع اعتباری دول��ت قدری کار 
توس��عه فرودگاه امام خمینی)ره( را با مشکل مواجه 
کرده اعالم کرد: در صورت رفع شدن این مشکالت 
می توان این فرودگاه را با سرعتی بیشتر تکمیل کرد. 
به گزارش ایس��نا، اصغر فخریه کاش��ان با اش��اره 
ب��ه افزایش امیدها ب��رای ورود س��رمایه های جدید 
ب��ه ف��رودگاه امام خمینی)ره( پس از لغ��و تحریم ها 
اظهار ک��رد: در صورتی ک��ه کنار رفت��ن تحریم ها با 
افزایش ورود س��رمایه های داخلی و خارجی به این 
عرصه همراه ش��ود می توان انتظار داشت طرح های 
توسعه محور در فرودگاه امام خمینی)ره( در آینده ای 

نزدیک به پایان برسد. 
وی درب��اره زمان بندی احتمال��ی پایان پروژه های 
فعل��ی در فرودگاه امام خمین��ی)ره( اظهار کرد: اگر 
مناب��ع اعتباری تکمیل ش��ده و دس��ت دولت برای 
س��رمایه گذاری های جدید باز ش��ود می ت��وان امید 
داشت که ظرف پنج سال آینده بخش قابل توجهی 

از طرح های توسعه ای این فرودگاه به پایان برسد. 
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: با توجه 
به جایگاه وی��ژه ای که ف��رودگاه امام خمینی)ره( از 
نظر داخل��ی و بین المللی دارد و البت��ه می تواند در 
س��ال های آینده بخش��ی از بار س��فرها در فرودگاه 
مهرآب��اد را به دوش بکش��د، قطعا طرح توس��عه آن 
بسیار مهم بوده و غیرقابل چشم پوشی خواهد بود. 

فخریه کاشان با اشاره به نهایی شدن طرح ساخت 
و تکمیل باند دوم فرودگاه امام خمینی)ره( در آینده 
نزدیک اظهار کرد: با توجه به اهمیتی که این باند در 
افزایش ظرفیت هوانوردی فرودگاه امام خمینی)ره( 
دارد، در برنامه ه��ای ما جایگاه ویژه ای داش��ته و با 
توجه به بودجه ای که در روزهای گذش��ته برای آن 
در نظر گرفته شده با سرعت بیشتری فرآیند تکمیل 

را طی می کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: در صورت ادامه یافتن طرح 
توس��عه این باند در ماه های آین��ده امیدواریم زمان 
بهره برداری از آن در اواسط سال آینده نهایی شود. 

نازیال مهدیانی 

عمران



هش��دارهای  نخس��تین  از 
متخصص��ان  و  کارشناس��ان 
زیس��ت محیطی و آب نسبت 
به خشک شدن دریاچه ارومیه 
هنوز بیش از دو دهه نمی گذرد 
که ش��اهد تبدیل بخش زیادی 
از آن به شوره زار و کویر نمک 
هستیم. دریاچه ارومیه از دهه 
70 روب��ه خش��کی گذاش��ت 
و بی توج��ه ب��ه هش��دارهای 
داده ش��ده، اکن��ون تنها 20 تا 
30 درص��د از آن باق��ی مانده 
اس��ت. دول��ت یازده��م که با 
ش��عارهای زیس��ت محیط��ی 
از دو س��ال پی��ش کارش را با 
احی��ای دریاچ��ه ارومیه آغاز 
ک��رد، عزم جزم ک��رده تا این 
پهنه آبی خش��ک شده را احیا 
و لب تش��نه ارومیه را  تر کند. 
در ای��ن راه ناهمواری هایی نیز 
وج��ود دارد و مخالفت هایی با 
برخ��ی برنامه های س��تاد احیا 

می شود. 
اختصاص بودجه های مناسب 
ب��رای احی��ای ارومیه به ویژه در 
یک س��ال گذش��ته نشان از آن 
دارد ک��ه باید به بازگش��ت آب 
رفت��ه به دریاچه دس��ت کم در 
10 س��ال آینده امیدوار باشیم. 
آخرین گزارش ها حاکی اس��ت 
هی��ات وزیران از بودجه س��ال 
94 اعتبار 1100میلیارد تومانی 
ب��رای احی��ای دریاچ��ه ارومیه 

تصویب کرده است. 

تثبیت 5میلیمتری دریاچه 
ارومیه در سال نخست 

احیا
عیسی کالنتری، دبیر احیای 
ارومی��ه، در  س��تاد دریاچ��ه 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
می گوی��د: از س��ه ماه��ه آخر 
س��ال 93 کار اجرای��ی احیای 
دریاچه ش��روع شده که دولت 
در آن زمان 450میلیارد تومان 
اختص��اص داد. ای��ن می��زان 
اعتب��ار توس��ط دس��تگاه های 
اجرای��ی مربوط جذب ش��ده 
اس��ت. همچنین امسال دولت 
1950 میلی��ارد توم��ان ب��ه 
دریاچ��ه ارومیه تخصیص داده 
که قرار اس��ت به تدریج جذب 

دستگاه های مربوط شود. 
کالنتری با اشاره به برنامه های 
س��تاد احیای دریاچ��ه ارومیه، 
اظه��ار می کند: کارهای اجرایی 
طبق برنامه ه��ا پیش می روند. 
براس��اس برنامه ه��ای تعیی��ن 
شده دو سال نخست به تثبیت 
وضعیت دریاچه اختصاص دارد. 
امسال که سال نخست احیاست، 
پنج میلیمت��ر از ارتفاع دریاچه 
تثبیت ش��ده است و امیدواریم 
سال آینده نیز بتوانیم به همین 
می��زان آب دریاچ��ه را تثبیت 
کنیم. باید تا 10 سال آینده به 
تراز اکولوژیک دریاچه برس��یم. 
این مهم تا ابتدای س��ال 1403 

باید محقق شود. 

طرح نکاشت، شاید وقتی 
دیگر

وی می افزای��د: م��ا در ه��ر 

س��ال باید هشت واحد درصد 
حوض��ه  در  را  آب  مص��رف 
دریاچ��ه ارومیه کاهش دهیم 
و در ط��ول پنج س��ال بای��د به 
40درص��د کاهش مصرف آب 
دست یابیم. این صرفه جویی ها 
ب��ا تغیی��ر روش ه��ای آبیاری 
س��نتی به مدرن )تحت فشار( 
امکان پذیر است. به نظر من با 
اس��تفاده از این روش می توان 
ت��ا 60 درص��د مص��رف آب را 

کاهش داد. 
دبیر س��تاد احی��ای دریاچه 
ارومی��ه در باره طرح های دیگر 
مانند نکاش��ت، می گوید: این 
طرح ب��رای تثبی��ت وضعیت 
دریاچه ارومیه ارائه ش��ده بود 
که خوش��بختانه با بارش های 
مناس��ب در سال گذشته، نیاز 
ب��ه اج��رای آن ندیدیم. برای 
امس��ال نی��ز اگ��ر بارش های 
پاییزی خوب باش��د، وضعیت 
دریاچه تثبیت خواهد ش��د اما 
اگر بارش ها خوب نباش��د باید 
حقابه های کشاورزان را بخریم. 

دریاچه ارومیه سیاسی 
نیست

مشاور معاون رییس جمهوری 
در ام��ور آب و محیط زیس��ت، 
از مش��کالت اج��رای احی��ای 
دریاچ��ه س��خن می گوید و از 
م��ردم و مس��ئوالن می خواهد 
که برای اجرای این طرح مهم 
و تاثیرگ��ذار هم��کاری کنند. 
وی تاکی��د می کند: اجرای این 
طرح بزرگ به همکاری مردم، 
مجری��ان، مس��ئوالن دولتی و 
نماین��دگان مجل��س نیاز دارد 
و نماین��دگان نبای��د دریاچ��ه 
ارومیه را به انتخابات بفروشند. 
دریاچه ارومیه سیاسی نیست. 
فک��ر  نماین��دگان  از  برخ��ی 
می کردن��د که م��ا می خواهیم 
کاندی��دای نمایندگی مجلس 
و رقیب انتخاباتی آنها ش��ویم. 
خیال ش��ان از این بابت آسوده 
باش��د و کرس��ی نمایندگ��ی 
مجلس هم مال خودش��ان. ما 
تنها می خواهیم دریاچه را احیا 

کنیم و کار سیاسی نمی کنیم. 

اقدامات انجام شده برای 
نجات دریاچه ارومیه

 خلی��ل س��اعی، مدی��رکل 
مدیری��ت بح��ران و نماین��ده 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در 
استان آذربایجان شرقی، نیز در 
گفت وگو با »فرصت امروز«، با 
مثب��ت ارزیابی کردن عملکرد 
س��تاد احیای دریاچه ارومیه، 
اظهار می کند: س��ال گذش��ته 
ح��دود 42 میلی��ارد توم��ان 
از 88میلی��ارد توم��ان بودجه 
اس��تان آذربایجان شرقی برای 
احی��ای دریاچ��ه را دریاف��ت 
کردیم و تمامی دس��تگاه های 
مرب��وط اعتب��ارات را ج��ذب 
کردن��د. ب��ر همی��ن اس��اس 
پروژه های الیروبی مس��یرهای 
منته��ی ب��ه دریاچه ارومیه در 
س��ه بازه زمانی توس��ط س��ه 

پیمانکار انجام شد. 
وی ادامه می دهد: در بخش 
کش��اورزی نی��ز اقداماتی در 
و  آبی��اری  ش��یوه  تغیی��ر 
سیس��تم های  از  اس��تفاده 
آبیاری نوی��ن مانند قطره ای 
و باران��ی انجام ش��ده اس��ت. 
تهیه نقش��ه کاداستر از دیگر 
اقدامات س��تاد احیاس��ت که 
در اس��تان آذربایجان شرقی 
در دس��ت انجام اس��ت. بحث 
فرهنگ س��ازی و آموزش نیز 
در تمامی ش��هرهای استان با 
کمک فرمانداران، بخشداران 
و دهی��اران انجام می ش��ود و 
کل اعتب��ارات، جذب ش��ده 

است. 
نماین��ده احی��ای دریاچ��ه 
ارومی��ه در اس��تان آذربایجان 
ش��رقی، می افزای��د: همچنین 
در هش��ت شهرس��تان از 11 
شهرستان استان، دور نخست 
کارگاه ه��ای آموزش��ی که به 
همین منظور برپا ش��ده است 
و دور دوم و س��وم نیز تا پایان 
ش��هریورماه آینده اجرا خواهد 
ش��د. به این ترتیب کشاورزان، 
کارشناس��ان کشاورزی و نظام 

صنفی کش��اورزی و NGO ها 
با مسائل احیای دریاچه ارومیه 
و صرفه جوی��ی در مصرف آب 

بیشتر آشنا می شوند. 

9 سال زمان برای رسیدن 
به تراز اکولوژیک

س��اعی با اش��اره ب��ه امکان 
احی��ای دریاچه در بازه زمانی 
9 س��اله، می گوی��د: دریاچ��ه 
ارومی��ه در ب��ازه زمانی 10 تا 
20 سال خشک شد و اقداماتی 
که س��تاد ب��رای احیای آن در 
نظر گرفته 9 س��ال اس��ت. بر 
این مبنا تا پایان س��ال 1402 
بای��د دریاچه ارومیه را به تراز 
اکولوژیک )1274/1( برسانیم. 
تا آن زمان نباید توقع داش��ته 
باش��یم که یک وضعیت مثبت 

را شاهد باشیم. 
وی البته در جای دیگری از 
س��خنان خود ب��ه نتایج مثبت 
عملک��رد س��تاد احیا اش��اره 
و اظه��ار می کن��د: ب��ا نگاهی 
ب��ه نموداره��ای آب��ی دریاچه 
ارومی��ه از س��ال 75 ب��ه بع��د 
مشاهده می شود که ارتفاع آب 
هر س��اله حدود 48 سانتی متر 
کاهش داش��ته اما امسال برای 
نخس��تین ب��ار این می��زان به 
س��ه س��انتی متر رسیده است. 
بنابراین می توان عملکرد ستاد 

احیا را مثبت ارزیابی کرد. 

بارش ها مانع از اجرای 
طرح نکاشت

نماینده ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در آذربایجان ش��رقی، 
ادام��ه می ده��د: از ابت��دا قرار 
ب��ود وضعیت دریاچ��ه ارومیه 
در دوس��ال نخس��ت ب��ه دوره 
مثبت برس��د و ما در این دوره 
باقی مان��ده  آب  می خواهی��م 
را حف��ظ کنی��م و  دریاچ��ه 
ب��رای این منظور به منابع آبی 
مطمئ��ن نیاز داریم. در همین 
راس��تا یکی از طرح های ستاد 
احی��ا که به تصویب دولت هم 

رسید، طرح نکاشت بود. 
براس��اس  می افزای��د:  وی 

ای��ن مصوب��ه قرار ب��ود دولت 
را  کش����اورزان  خس����ارت 

بپردازد.
 م��ا در ای��ن ط��رح ح��دود 
530میلی��ون مت��رمکع����ب 
را  کش��اورزی  حقابه ه��ای  از 
محاس��به ک��رده بودی��م اما با 
بارش های مناس��ب در مهرماه 
سال گذشته که تا فروردین ماه 
امس��ال نیز ادامه داشت، بیش 
از 600میلیون مترمکعب آب به 
دریاچه س��رازیر کرد. به همین 
دلی��ل ط��رح نکاش��ت را اجرا 
نکردیم تا پیامدهای اجتماعی 
آن دامنگیر کشاورزان نشود. 

5.12 میلیارد متر مکعب 
آب برای احیا نیاز داریم

ساعی همچنین درخصوص 
طرح ه��ای انتق��ال آب ب��رای 
احی��ای دریاچه ارومیه، اظهار 
از رود  انتق��ال آب  می کن��د: 
کردس��تان،  در  زاب  م��رزی 
منبع مطمئنی اس��ت اما برای 
انتق��ال نیاز ب��ه حفاری حدود 
زمین ه��ای  از  35کیلومت��ر 
مس��یر را دارد. دس��تگاه های 
حف��اری م��ورد نی��از از خارج 
خریداری و وارد کش��ور ش��ده 
اس��ت و در صورت اجرای این 
ط��رح س��االنه 600 میلی��ون 
وارد  زاب  از  آب  مترمکع��ب 

دریاچه ارومیه می شود. 
وی در مجم��وع آب م��ورد 
نی��از ب��رای احی��ای دریاچ��ه 
12/5میلی��ارد  را  ارومی��ه 
مترمکع��ب در مدت 9 س��ال 
می افزای��د:  و  ک��رده  اع��الم 
براساس پیش بینی های ما این 
می��زان آب با انجام 26 برنامه 
امکان پذیر اس��ت و تنها نیاز به 

مصوبه های دولت داریم. 

توقف سدسازی در حوضه 
دریاچه ارومیه به دستور 

دولت
س��اعی درخصوص طرح های 
دیگ��ر انتقال آب از حوضه هایی 
مانند رود مرزی ارس، می گوید: 
در انتق��ال آب ارس بحث ه��ای 
دیگری مانن��د تامین آب برای 
مصارف خ��اص مطرح بود و به 
دریاچه ارومیه مربوط نمی شود. 
ام��ا انتق��ال آب از زرین��ه رود 
و س��یمینه رود ک��ه ب��ه پیکره 
دریاچ��ه ارومیه وارد می ش��ود، 
نیز در دست اجراست. در طرح 
احیا همچنین از سه سد کاظمی 
)بوکان(، حس��نلو و س��اروق، از 
سال گذشته حدود 136میلیون 
لیتر آب به سمت دریاچه ارومیه 

رهاسازی شده است. 
احی��ای  س��تاد  نماین��ده 
دریاچ��ه ارومیه در آذربایجان 
ش��رقی، ب��ا اش��اره ب��ه برخی 
مصوبه ه��ای دول��ت در زمینه 
سدس��ازی در حوضه دریاچه 
ارومیه تاکید می کند: براساس 
مصوبه دولت تمامی طرح های 
سدس��ازی )مطالعه و اجرا( را 
در ای��ن حوضه به جز دو س��د 
متوق��ف کرده اس��ت. البته دو 
س��دی که در دس��ت اجراست 
نی��ز در خدمت احیای دریاچه 

ارومیه قرار خواهند گرفت. 

مشاور معاون رییس جمهوری در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

نمایندگان، دریاچه ارومیه را به انتخابات نفروشند
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احیای دریاچه ارومیه و شعارهایی 
که رنگ واقعیت نگرفت

برنامه هایی که تاکنون برای احیای دریاچه ارومیه 
انجام شده، رضایت بخش و موفقیت آمیز نبوده است. 
البته ناگفته نماند که تنها طرح، برنامه و پول نمی تواند 
برای دریاچه ارومیه آب بیاورد بلکه تمامی این عوامل 
را باید به درستی مدیریت کرد. ستاد احیای دریاچه 
ارومیه گرچه در دو سال اخیر برای نجات این دریاچه 
تالش می کند و شنیده ایم حتی هزینه های کالنی نیز 

شده اما نتایج راضی کننده نبوده است. 
یکی از چالش ها بر س��ر راه احیای دریاچه ارومیه 
اجرا نش��دن مصوبه دولت در طرح نکاش��ت اس��ت. 
40 درص��د از آب��ی ک��ه به مصرف کش��اورزی در این 
حوضه می رس��د، براس��اس این مصوبه باید به دریاچه 
ارومیه سرازیر شود. یعنی آبی که به مصرف کشاورزی 
و دامداری ارومیه تعلق دارد، وارد دریاچه ش��ود. این 
مصوبه برای احیای دریاچه ش��اید مناس��ب باشد اما 
کسی فکری به حال کشاورزان و دامداران بیچاره ای 
که از حقابه های ش��ان محروم می ش��وند، نکرده است. 
تنها به این موضوع فکر کرده ایم که چگونه حقابه های 
آنها را از حلقوم شان بیرون بکشیم و به دریاچه ارومیه 

بدهیم. 
البته راهکارهایی هم که دولت برای تغییر ش��یوه 
آبیاری سنتی به سیستم های نوین و مدرن برگزیده 
مناسب است به شرط اینکه به صورت کامل اجرا شود 
و آبی��اری غرق آب��ی و کرتی جای خ��ود را به آبیاری 
قطره ای، بارانی و مه پاش بدهد. بنابراین اگر بخواهیم 
با مقدار کم آب زراعت را مدیریت کنیم چاره ای جز 

استفاده از روش های نوین نداریم. 
اجرای این سیستم ها نیز نیاز به وسایل و تجهیزات و 
سرمایه گذاری هنگفت دارد. در حال حاضر زراعت در 
کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و کشورهای اروپایی 
به صورت قطره ای، بارانی و مه پاش انجام می ش��ود و 
دیگر از آبیاری کرتی و غرق آبی خبری نیست. اجرای 
این سیس��تم ها در برخی نقاط کم آب کش��ور مانند 
خراسان به خوبی جواب داده و مصرف آب را به یک 
چهارم تا یک پنجم کاهش داده است. کشاورزان نیز 

از این سیستم ها رضایت کامل دارند. 
در وضعی��ت بح��ران آبی ک��ه در آن قرار گرفته ایم 
چ��اره ای نداری��م یا باید کش��اورزی  را قدغن کنیم یا 
سیس��تم های آبیاری نوین، کشت گیاهان شورپسند 
و زهکشی خاک را در این مناطق به کار گیریم. شاید 
هزینه برخی از سیستم های آبیاری نوین مانند بارانی 
و مه پاش گران باشد اما بهره وری و راندمان آب بسیار 
باالست. برای نمونه در سیستم آبیاری مه پاش که در 
آمریکا بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، این سیستم 
مانن��د اب��ری عمل می کن��د که آب را در یک پانصدم 
میلیمت��ر پراکن��ده می کند و اج��ازه اتالف نمی دهد. 
همچنی��ن زمین هایی که با سیس��تم مه پاش آبیاری 

می شوند، دارای محصوالت پربارتری هم هستند. 
دولت مصوبه گذرانده که در حوضه دریاچه ارومیه 
40 درصد از حقابه های کشاورزی را به دریاچه بدهند. 
اج��رای چنی��ن طرحی نیاز به س��رمایه گذاری زیاد و 
هزینه های هنگفت دارد که هیچ کدام از وزارتخانه های 
جه��اد کش��اورزی، نیرو و س��ازمان ها مانند حفاظت 

محیط زیست توان پرداخت آن را ندارند. 
در همی��ن ح��ال خبرهایی از مثب��ت بودن احیای 
دریاچ��ه ارومی��ه و افزای��ش می��زان آب آن به گوش 
می رسد گرچه این خبرها موجب خوشحالی است اما 
در آخری��ن بازدی��دی که با یک هیات خارجی حدود 
س��ه ماه پیش از دریاچه داش��تیم، با اتوبوس به میان 
آن رفتی��م و خب��ری از ب��اال آمدن آب نبود. ما در آن 
بازدید و در توضیحاتی که به هیات روسی در خصوص 
خشک شدن دریاچه ارومیه دادیم، آنها معتقد بودند 
ک��ه احی��ای دریاچه ارومیه مانند دریاچه خش��کیده 
آرال بسیار هزینه بر است. به گفته آنها محاسبه دولت 
روس��یه برای احیای دریاچ��ه آرال، هزینه ای معادل 
فرس��تادن پن��ج نف��ر به فضا بود. ح��ال اگر بخواهیم 
واقع��ا دریاچ��ه ارومیه را احی��ا کنیم ما نیز به همین 
مقدار پول نیاز داریم اما با این برنامه ها و روش هایی 
ک��ه در پی��ش گرفته ایم، اندک باقی مانده دریاچه نیز 

خشک خواهد شد. 
در یکی دو دهه پیش زمانی که به مسئوالن هشدار 
می دادیم که دریاچه ارومیه در حال خشکیدن است، 
آقایان ما را دیوانه می پنداش��تند و س��اخت حدود 90 
سد را در این حوضه برنامه ریزی کردند. از این همه 
س��د موفق به س��اخت 36 س��د شدند و ساخت چهار 
سد را متوقف کردند که زیر آفتاب در حال پوسیدن 
هس��تند. وزی��ر نیروی دولت یازده��م نیز در ابتدای 
ش��روع به کار کابینه دولت، سخنان شعارگونه ای سر 
داد و گفت که اگر احراز شود سدها در دریاچه ارومیه 
اخالل ایجاد می کنند، آنها را جمع می کنیم! می گویند 
س��نگ بزرگ نش��انه نزدن است و این شعارهای وزیر 
نیرو نیز تاکنون رنگ وروی اجرا به خود نگرفته است. 
در آمریکا بزرگ ترین سدها را جمع و کتاب »چگونه 
سدهای ناخواسته را تخریب کنیم«، منتشر کرده اند. 
آلمان ها بسیاری از سدهای شان را تخریب کرده و در 
س��وییس اجازه سدس��ازی نمی دهند. حتی در ترکیه 
اجازه ساخت سد باالتر از 10 متر ارتفاع را نمی دهند و 
ژاپن هم اصال سد نمی سازد اما ما در دولت سازندگی 
با افتخار مدال قهرمان سدس��ازی جهان را بر س��ینه 
زدی��م. ب��ه هر روی سدس��ازی برای عده ای نان و آب 

زیادی دارد. 
ح��اال م��ا می گوییم که جن��اب وزیر اصال نیازی به 
تخریب س��دها به وی��ژه در حوضه هایی مانند ارومیه 
نداریم و تنها کافی است دریچه های سدها را باز کنید 
و اجازه دهید آب در پایین دست جریان یابد. ما به آزاد 
کردن یک س��وم از آب ذخیره پش��ت سدها هم راضی 
هس��تیم. پاس��خ آنها به این خواس��ته ما این است که 
پشت سدها هم آب نداریم! خب اگر چنین است پس 
چرا اصال سد ساخته اید و همچنان هم می سازید؟! 

اینها خالصه مش��کالتی است که ما در حوضه های 
آبری��ز به وی��ژه ارومیه و احی��ای دریاچه با آنها روبه رو 

هستیم. 

 برخی طرح های کشاورزی
متوقف شد

وزی��ر نی��رو گف��ت: طرح های توس��عه کش��اورزی 
استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری که موجب 
بارگذاری مصرف بیش��تر از س��قف تخصیص شورای 

هماهنگی حوضه آبریز هستند، متوقف می شوند. 
 به گزارش تسنیم، حمید چیت چیان در هشتمین 
نشس��ت ش��ورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته 
مناب��ع آب حوض��ه آبری��ز زاین��ده رود با اش��اره به 
وضعیت حس��اس ای��ن حوضه از نظ��ر تأمین منابع 
آب بخش ه��ای مختلف اظهار کرد: ش��رایط در این 
حوض��ه طوری پی��ش می رود که اگ��ر مصوبات این 
ش��ورا درخصوص نحوه برداش��ت و مصرف به دقت 
اجرایی نش��ود، نمی توان پیامدهای آینده را در این 

حوضه کنترل کرد. 
وی ادام��ه داد: اعض��ای ش��ورا در اس��تان ها باید 
جلوی تخلفات برداش��ت آب به ویژه در جلوگیری از 
اجرای طرح های توسعه کشاورزی خارج از تخصیص 

مصوب شورا برای هر استان را بگیرند. 
وزی��ر نیرو با اش��اره به اقدام های قاب��ل اجرا برای 
کنت��رل ای��ن وضعیت اف��زود: س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و اس��تانداران باید از هرگونه اختصاص 
اعتبارهای دولتی به طرح های کش��اورزی که خارج 
از س��قف تخصیص، موجب بارگذاری جدید در این 

حوضه می شوند، جلوگیری کنند. 

سازمان محیط زیست: 
بحران آب در کشور جدی است

مدی��رکل دفت��ر آم��وزش مش��ارکت های مردمی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با تأکی��د بر اینکه 
بحران آب در کشور جدی است، گفت: از اردیبهشت 
س��ال جاری سرش��اخه سفیدرود خش��ک شده و ما 

شاهد بحران بی سابقه ای در این منطقه هستیم. 
به گ��زارش ایرنا،  »محمد دروی��ش« در همایش 
هم اندیشی بحران آب و مسئولیت های جامعه مدنی 
افزود: باید در نظر داشت اگر ما به اکوسیستم ضربه 

بزنیم، ضربه سخت تری از آن خواهیم خورد. 
او همچنین با اش��اره به جاری ش��دن سیالب در 
تابس��تان در مناطق خش��ک، تصریح کرد: تخریب 
جنگل ها و فش��ار بیش از حد دام دو عاملی است که 
سبب شده میزان عمودی آب در خاک کاهش یابد و 
سرعت هرزآب افزایش پیدا کند و قدرت تخریب آن 
را به حدی برس��اند که ما شاهد حوادث اخیری که 
در سوادکوه و دیگر شهرهای شمالی رخ داد، باشیم. 

آخرین وضعیت قیمت خرید 
شیرخام از دامداران

ریی��س انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه هنوز 
کارخانج��ات صنایع لبن��ی مصوبه خرید ش��یرخام 
به ن��رخ 1440 توم��ان را اجرای��ی نکرده اند، گفت: 
مس��ئوالن باید اجرایی ش��دن این مصوب��ه فوق را 

تسریع ببخشند. 
س��یداحمد مقدس��ی در گفت وگو با مه��ر درباره 
وضعی��ت قیمت خرید ش��یرخام از دامداران پس از 
مکلف ش��دن س��ازمان حمایت برای اجرای مصوبه 
1440 توم��ان از س��وی دولت، اظهارداش��ت: هنوز 
کارخانج��ات صنای��ع لبن��ی این مصوب��ه را اجرایی 
نکرده ان��د. وی اضافه ک��رد: البته س��ازمان حمایت 
دس��ت به کار ش��ده و این بخش��نامه را ب��ه تمامی 
استان ها ابالغ کرده است. این مقام مسئول با اشاره 
به اینکه همچنان پیگیر اجرایی شدن مصوبه خرید 
ش��یرخام با قیم��ت 1440 تومان هس��تیم، گفت: 
مس��ئوالن باید اجرایی ش��دن مصوبه فوق را تسریع 

ببخشند تا دامداران بیش از این زیان نکنند. 

سازمان غذا و دارو اجازه افزایش 
واردات روغن پالم را نمی دهد

رییس س��ازمان غذا و دارو هشدار داد: سازمان غذا و 
دارو ب��ه هیچ عنوان اجازه افزایش واردات روغن پالم را 

نمی دهد و با متخلفان به شدت برخورد می کنیم. 
 دکت��ر رس��ول دینارون��د در گفت وگو ب��ا پایگاه 
اطالع رس��انی س��ازمان غ��ذا و دارو، اظه��ار ک��رد: 
همان طور که سال گذشته اعالم کرده بودیم مصرف 
روغن پالم هیچ گاه ممنوع نبوده و هش��داری که در 
س��ال گذش��ته در مورد این روغن داده شد به دلیل 
افزای��ش مصرفی آن در کش��ور ب��ود. وی در ادامه 
افزود: واردات روغن پالم به 50درصد کل نیاز کشور 
رسیده بود و این در حالی است که میانگین مصرفی 

روغن پالم در دنیا حدودا 30 درصد است. 

عارضه های مصرف بی رویه گیاهان 
دارویی را جدی بگیرید

خطر آلودگ��ی میکروبی گیاهان دارویی در برخی 
موارد باعث عفونت های بالینی می شود. 

به گ��زارش روابط عمومی معاونت غ��ذا و داروی 
خراس��ان ش��مالی، معاون غ��ذا و داروی خراس��ان 
شمالی گفت: استفاده از گیاهان دارویی و جایگزینی 
دارو های ش��یمیایی و س��نتزی ب��ا دارو های گیاهی 
روندی رو به رش��د دارد و هر روز شاهد پژوهش ها و 

یافته های نویی در این رابطه هستیم، 
دکتر س��یدعلی وکیل��ی افزود: در همین راس��تا 
افزایش سطح اطالعات افراد اس��تفاده کننده از این 
دارو ه��ا و گیاهان ام��ری ضروری به نظر می رس��د. 
همچنی��ن ه��ر دارویی به دنب��ال اث��رات مثبت بر 
بدن عوارض جانبی نیز به دنبال خواهد داش��ت که 
دارو های گیاهی مخصوصا در صورت استفاده بیش از 
حد از این قاعده مس��تثنی نیستند. از جمله عوارض 
خطرساز در اس��تفاده از گیاهان دارویی مسمومیت 
ناش��ی از مواد ثانوی جایگزین شده یا آلوده شده با 

گیاه اصلی یا یک فلز سمی است. 

یادداشت

بحران آب مدت ها اس��ت پش��ت دروازه 
ش��هرهای مختلف ایستاده است. از جنوب 
تا ش��مال، ش��رق تا غرب، همه ش��هرهای 
ای��ران کمابی��ش طع��م تل��خ کم آب��ی را 
می چش��ند و هر لحظه بر عمق این بحران 
اف��زوده می ش��ود. چش��مه های جوش��ان، 
دریاچه ها و رودهای خروشان سرزمین مان 
ی��ک ب��ه ی��ک می خش��کد و زمین ه��ای 
ترک خ��ورده و قایق های به گل نشس��ته، 
تصویرهای دردناکی اس��ت که از آن باقی 
می ماند. پرسش��ی که اکنون ذهن بسیاری 
از دوستداران طبیعت و محیط زیست ایران 
را مشغول کرده این است که این بحران تا 
کج��ا ادامه خواهد یاف��ت و در صورتی که 
برای مهار آن چاره اندیشی نشود، ایران در 

آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ 
ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه 
»برگن« ن��روژ در گفت و گ��وی تفصیلی با 
ایرن��ا بحران آب��ی ایران را بس��یار جدی و 
فراتر از حد انتظ��ار و تنها راه برون رفت را 

یک برنامه سختگیرانه ریاضت ملی دانست. 
به گفته کرمی، ب��رای کنترل این بحران، 
دول��ت باید یک برنام��ه ریاضت ملی تدوین 
کن��د و صادقان��ه از م��ردم بخواه��د در راه 
اجرای��ی ک��ردن آن همکاری ه��ای الزم را 
داش��ته باشند. او همچنین با تاکید بر اینکه 
الگوهای نادرس��ت کشاورزی تاثیر بزرگی بر 
هدررفت آب دارد و اصالح این الگوها نیازمند 

هزینه ای بس��یار باال اس��ت، توافق هسته ای 
و آزادی دارایی های مس��دود ش��ده ایران و 
همچنین توس��عه اقتصادی حاصل از جذب 
س��رمایه گذاری خارجی را یک��ی از راه های 

تاثیرگذار در مهار خشکسالی عنوان کرد. 
وی در بخش��ی از سخنانش عنوان کرد: 
»هم اکنون هزاران روس��تا در ایران با تانکر 
آب رسانی می ش��ود. وقتی آب خوردنشان 

با تانک��ر می آید ب��ه این معنی اس��ت که 
معیش��ت آنها یعنی کش��اورزی و دامداری 
اگر ه��م تاکن��ون متوقف نش��ده به زودی 
متوق��ف خواهد ش��د. اگر نف��ت نبود این 
روستاها چه سرنوشت متفاوتی با سومالی 
و س��ودان داش��تند و نفت تا کجا می تواند 

جلوی سومالیزه شدن آنها را بگیرد؟«
کرم��ی ادامه داد: »بای��د قبول کنیم توپ 
در زمین مردم نیس��ت. آب ش��رب بین 2 تا 
4درص��د کل مصرف آب در ای��ران را در بر 
می گی��رد که حدود 30 درص��د از این مقدار 
نیز تحت تاثیر پوسیدگی سیستم آب رسانی 
ش��هری هدر می رود. در بهترین شرایط و با 
صرفه جویانه ترین رفتار، همیاری شهروندان 
حداکثر می تواند یک درص��د در بحران آب 
ایران موثر باش��د. البته آب شرب محصولی 
گران و کمیاب است و باید شهروندان تشویق 
به صرفه جوی��ی در مصرف آن ش��وند، ولی 
بح��ران آب در طبیعت و در کش��تزارها رخ 

می دهد نه در شهرها.«

برنامه ریاضت ملی تنها راه نجات ایران از بحران آب است
ناصر کرمی، اقلیم شناس: 

اسماعیل کهرم
مولود غالمیمشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در امور طبیعی

خبـــر

آب 



حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای در نشست 
خبری خود ب��ه توضیح وضعیت آخری��ن پرونده ها در 

دستگاه قضا پرداخت. 
محس��نی اژه ای گف��ت: موردی در اردبی��ل اتفاق افتاد 
که مورد تاثر و تاس��ف همه ش��د و در این حادثه پزشک 
متخصصی با ضربات چاقو کش��ته ش��د، اما قبل از اینکه 
این موضوع مورد بررسی قرار گیرد برخی افراد در جامعه 
پزش��کی و خ��ارج از آن اظهارنظرهای��ی کردن��د که بعد 
مشخص ش��د این حادثه مطلقا ربطی به بیمار و پزشک 
نداشته و مسئله شخصی بوده است. محسنی اژه ای با اشاره 
به اینکه این اظهارنظرها به ضرر جامعه پزشکی و به ضرر 
مقتول تمام شد، گفت: ابتدا مسئله ای را مطرح کردند که 
بعدا معلوم ش��د این گونه نب��وده، این صحبت ها به برخی 

مسائل دامن می زد که نباید بازگو می شد. 
او ادامه داد: در مورد موضوع ممسنی هم یک پزشکی 
که در نظام پزشکی مس��ئولیت دارد مصاحبه ای انجام 
داد و در این مصاحبه مطرح کرد که من وقتی با واسطه 
آن را ش��نیدم گفتم بعید اس��ت که پزشکی که دارای 
مسئولیت اس��ت چنین حرفی بزند. آن نوار تهیه شد و 
وقت��ی نوار را گوش دادم به ای��ن ترتیب بود که با خود 
گفتم البد اطالعات غلطی به وی رس��یده است. در هر 
صورت گفتن این مطالب نه برای پزش��ک و نه برای آن 
شخص خوب بوده و قابل پیگرد است. محسنی اژه ای با 
اشاره به سوال مجری برنامه و پاسخ این پزشک مسئول 
گفت: مجری برنامه از ایش��ان نظرش را در مورد اتفاق 
ممس��نی پرس��یده بود که وی در پاس��خ گفته بود که 
ماجرا این گونه اس��ت که در آنجا اتفاق��ی افتاده، خانم 
دکتری مش��غول ویزیت بیمارش بوده که یک آقا که از 
قضا هم قاضی بوده به آنجا می آید و امر می کند مریض 
ما را معاینه کنید، دکتر می گوید مشغول ویزیت مریض 
دیگری هس��تم که وضعیتش اورژانس��ی است که پس 
از ای��ن صحبت مورد غضب قاض��ی قرار می گیرد و این 
قاض��ی با فردی که همراهش بوده این خانم را ش��الق 
زده و بعد بازداش��ت می کند. در چند مورد خالف واقع 
صحبت شده و متاسفانه ایشان براساس اطالعات غلطی 

که به وی داده شده این گونه حرف ها را نقل کرد. 
محس��نی اژه ای اعالم کرد:  20 نفر از محکومان امنیتی 
در روز عید فطر مش��مول عفو شدند. از این تعداد 16 نفر 
آزاد شدند و مجازات حبس چهار نفر نیز تقلیل پیدا کرد. 
محسنی اژه ای با اشاره به پرونده حمله به علی مطهری در 
شیراز گفت: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان 

این پرونده، فردا در شیراز برگزار می شود. 
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت 
پرون��ده بابک زنجان��ی و اینکه چند نف��ر در این پرونده 
محاکمه خواهند ش��د؟ گفت: در مورد وجوهی که ایشان 
دریاف��ت کرده و مبالغی که باید بابت فروش محموله های 
نفتی بر می گرداند، طبق اظهارنظر بازپرس چون ایش��ان 
صادق نبوده معلوم نیس��ت این پول ها را چه کرده است. 
ایش��ان می گفتند در فالن بانک ها پول دارند و به همین 
دلیل هیات هایی به دو بانک مطرح ش��ده توس��ط ایشان 
رفتند و بررسی کردند اما مشخص شد چنین حساب هایی 
ندارند. تاکنون بخش عمده ای از این پول ها به دست نیامده 
و دس��تگاه قضایی نیز از طریق سیس��تم بانکی و وزارت 
اطالعات دنبال این است که به این پول ها دست پیدا کند. 
خود ایشان کماکان مدعی است که قصد خالفی نداشته 
بلکه می خواسته خدمت کند و اخیرا هم نامه ای نوشته و 
گفته که ب��ه خاطر تحریم ها این اتفاق افتاده و اگر خودم 
باشم می توانم این پول ها را برگردانم. امیدواریم خود او یا 
بستگانش اگر می دانند جایی پول وجود دارد بگویند زیرا 
به نفع شان اس��ت که پول ها را برگردانند. در حال حاضر 
در این پرونده برای س��ه نفر کیفرخواس��ت صادر شده و 
پرون��ده به دادگاه رفته، اما پرون��ده برای افراد دیگری هم 

مفتوح است. 
س��خنگوی ق��وه قضاییه درب��اره  وضعیت ش��کایت 
احمدی ن��ژاد از جهانگی��ری و اتهام��ات موجود در این 
پرونده گفت: این شکایت ثبت و به بازپرسی ارجاع شده 
و در مرحله کارهای دادس��رایی اس��ت. یکی از اقدامات 
دادس��را این اس��ت که از شاکی مس��تندات و از طرف 
ش��کایت دفاع بخواهد، درباره  موارد اتهامی نیز فعال از 

بیان جزییات معذور هستم. 
خبرن��گاری با اش��اره به گذش��ت 45 روز از قطعیت 
حکم مهدی هاش��می درباره  وضعیت اجرای حکم او و 
اینکه آیا صحت دارد که قرار اس��ت مهدی هاش��می به 
ج��ای تحمل حبس به قوه قضاییه در پرونده کرس��نت 
کمک کند سوال پرسید که محسنی اژه ای گفت: حکم 
این پرونده قطعی ش��د و از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه 
بدوی و س��پس به اجرای احکام ارس��ال شد. در اجرای 
احکام االن دنبال این هس��تند که حکم را اجرا کنند و 
ما همانند س��ایر پرونده ها امیدواری��م حکم زودتر اجرا 
ش��ود. وجود فاصله بین زمان قطعی��ت و اجرای حکم 
موضوع غیرمتعارفی نیست و معموال اجرای حکم زمان 
می برد. درباره  بخش دوم س��وال و اینکه قرار اس��ت به 

جای مجازات به قوه قضاییه کمک ش��ود باید بگویم که 
مطلقا چنین چیزی نشنیده ام. 

محس��نی اژه ای در پاسخ به س��وال یکی از خبرنگاران 
مبنی بر اینکه شنیده شده اسفندیار رحیم مشایی یکی 
دیگ��ر از معاونین رییس دولت دهم بازداش��ت ش��ده  و 
باز هم ش��نیده هایی مطرح اس��ت که این فرد در رابطه 
با پرونده بقایی به دادگاه احضار ش��ده اس��ت، گفت: هر 
دو مطلب کذب محض اس��ت. نه این فرد بازداشت و نه 
فعال به دادگاه احضار ش��ده اس��ت. اگر سایت، نشریه یا 
خبرگزاری این مس��ائل را مطرح کرده اگر جنبه عمومی 
پیدا کند دادستان می تواند نسبت به آن معترض شود و 
اگر آن فرد نیز شکایت کند قطعا آن خبرگزاری، سایت، 
خبرنگار یا هر چیز دیگری تحت تعقیب قرار می گیرند؛ 
بنابرای��ن مطلب کامال تکذیب می ش��ود و چنین چیزی 

صحت ندارد. 
محس��نی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
جلسه دهم مردادماه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده 
سعید مرتضوی بوده است؟ گفت: اگر متهمی در دادگاه 
تقاض��ا کن��د فالن فرد در جلس��ات حضور پی��دا کند، 
این طور نیس��ت که قاضی الزام داشته باشد هر کسی را 
که وی درخواس��ت کرد به دادگاه دعوت کند. در رابطه 
ب��ا این پرونده مع��اون حقوقی و مدی��رکل ذی ربط آن 
وزارتخانه در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند و مطالب 
موردنظ��ر آق��ای مرتضوی را به دادگاه ارائ��ه دادند، اما 
در جریان جزییات محاکمه نیس��تم و اینکه آیا جلس��ه 
دادگاه متوقف به حضور شخص وزیر بوده است یا خیر 
را نمی دانم. اگر قاضی تش��خیص دهد که رسیدگی به 
پرون��ده متوقف به آن ش��خص نب��وده و تنها اطالعاتی 
بای��د از آن وزارتخانه مطرح می ش��ده معاونان ذی ربط، 
مع��اون حقوقی و مدیرکل مالی در جلس��ه حضور پیدا 
کرده اند و اگر به نظر قاضی این موضوع کفایت کند، به 
همین مقدار بسنده می شود. جلسه قبل آخرین جلسه 
رسیدگی به این پرونده بوده است که البته این موضوع 
را از خ��ود قاض��ی نپرس��یده ام، ولی از مس��ئول باالتر 
ایش��ان شنیده ام که جلس��ه قبل آخرین جلسه دادگاه 
بوده اس��ت، اما ایش��ان درخواست داش��ته اند که عالوه 
بر دفاعیات ش��فاهی که ارائه داده اند دفاعیات کتبی را 
نی��ز ارائه کنند و طبق گفته خودش��ان ظرف چند روز 
این دفاعیه کتبی را ارائه خواهند داد. همچنین دادگاه 
گفته است که ظرف هفت، هشت روز آینده حکم صادر 

خواهد شد. 

رییس جمهور  ش��ب  یکش��نبه  سخنان 
کشورمان بازتاب گسترده ای در رسانه های 
خارجی داش��ت. به گزارش رویترز، حسن 
روحانی رییس جمهور ایران روز یکش��نبه 
در ی��ک گفت وگوی زنده تلویزیونی توافق 
هس��ته ای را یک راه س��وم برای سیاست 
خارج��ی ایران توصیف ک��رد و گفت: این 
ایده که ما دو راهکار در برابر جهان داریم، 
بدی��ن معنا که یا باید تس��لیم ش��ویم یا 
جهان را شکست دهیم غیر منطقی است. 
یک راه س��وم هم وج��ود دارد، همکاری 
س��ازنده ب��ا جه��ان در چارچ��وب منافع 
ملی. به گ��زارش رویت��رز، رییس جمهور 
ای��ران در ای��ن گفت وگ��وی تلویزیونی با 
نیم نگاهی به انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��ال 2017 و امکان پیروزی دوباره اش، 
انتق��ادات تندروه��ا را خطاب ق��رار داد و 

بر دس��تاوردهای دوران ریاست جمهوری 
خود تاکید کرد. 

همچنی��ن خبرگزاری آسوش��یتدپرس 
ای��ران  رییس جمه��وری  داد:  گ��زارش 
یکشنبه ش��ب در تلویزیون تاکید کرد که 
کش��ورش ماه گذش��ته درتوافق هسته ای 
تاریخی با گروه 1+5 به اهداف اصلی خود 
رس��یده اس��ت. این توافق حق ایران برای 
غنی س��ازی را به رس��میت می شناس��د و 
موجب لغو تحریم های بین المللی می شود. 
مذاکرات میان ای��ران و گروه 1+5 به این 
دلیل نتیجه داد که تعامل س��ازنده جای 

تقابل قرار گرفت. 
آسوش��یتدپرس در ادامه گزارش خود 
آورده اس��ت: کنگ��ره آمری��کا و مجلس 
ایران در ماه ه��ای آینده پیش از اجرای 
توافق هس��ته ای درب��اره آن رأی گیری 

خواهند کرد. 
خبرگ��زاری فرانس��ه نیز در گزارش��ی 
نوشت: حسن روحانی رییس جمهور ایران 
روز یکش��نبه گف��ت که توافق هس��ته ای 
کش��ورش با غ��رب می تواند چش��م انداز 
بهتری برای راه حل س��ریع تر در سوریه و 
یمن ایج��اد کند. توافق 14 ژوئیه نش��ان 
داد دیپلماسی و تعامل تنها راه برای حل 
مش��کالت جدی سیاسی و پایان دادن به 
بحران هاس��ت. راه ح��ل نهای��ی در یمن و 
س��وریه سیاسی اس��ت. این توافق فضایی 
جدید ایجاد خواهد کرد و شرایط آسان تر 

می شود. 
خبرگزاری  ترند نیز با انتشار بخش هایی 
از این سخنان حسن روحانی گزارش داد: 
رییس جمهوری ایران گفت که کش��ورش 
در توافق هس��ته ای به سه هدف رسید. او 

دریک گفت وگوی تلویزیونی اهداف اصلی 
ایران در مذاکرات هس��ته ای با گروه 5+1  
را دف��اع از حقوق هس��ته ای ایران، خارج 
ش��دن از قطعنام��ه فصل هفتم س��ازمان 
ملل و از میان برداشتن تحریم ها دانست. 
روحان��ی این توافق را یک توافق برد- برد 
توصیف کرد و گفت: س��ازوکار این توافق 
به گونه ای طراحی ش��ده که تضمین شود 

ایران بازدارنده نیست. 
روزنامه صهیونیس��تی اورش��لیم پست 
نیز در گزارش��ی نوشت: رییس جمهوری 
بازرس��ان  اینکه  ای��ران ش��ب گذش��ته 
اس��رار  بتوانن��د  هس��ته ای  بین الملل��ی 
ای��ران و ظرفیت ه��ای دفاعی را به خطر 
بیندازن��د ک��م اهمیت دانس��ت و تاکید 
ک��رد: ایران ب��ه اهداف اصل��ی خود در 

توافق هسته ای دست یافته است. 

شهیندخت موالوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری درباره الیحه کاهش ساعت کار بانوان که قرار است 
هفته آینده در صحن مجلس بررسی شود، گفت: عنوان این 
الیحه کاهش ساعات کاری زنان دارای شرایط خاص است و 
در دولت قبل مطرح شده بود و ما نیز به دلیل اینکه موافق 
آن بودیم، پیگیری کردیم. براس��اس این الیحه زنان دارای 
کودک زیر هفت سال معلول یا زنانی که همسر صعب العالج 
دارند می توانند از ۳6 ساعت کار هفتگی به جای 44 ساعت 
با حقوق و مزایا برخوردار ش��وند. البته پیشنهاد ما در دولت 

جدید این بود که این امر تنها ش��امل زنان ش��اغل نباشد و 
مردان شاغل نیز که همسر معلول یا بیمار صعب العالج دارند 
بتوانند از این موقعیت اس��تفاده کنند و نقش پدری خود را 
در خانواده داش��ته باشند. این طرح در کمیسیون اجتماعی 
مجلس تصویب شده و منتظر طرح در صحن علنی مجلس 

هستیم که تاکنون به عقب افتاده است. 
او درباره حاش��یه ناامن��ی که چنی��ن طرح هایی برای 
اش��تغال زنان ایج��اد می کنند، گفت: ما ای��ن موضوع را 
بارها مطرح کرده ایم که باید حمایت ها جامع و همه جانبه 

باش��د و ضمن آنکه تس��هیالتی برای زنان فراهم می شود 
امنیت ش��غلی آنها نیز تضمین شود. موالوردی در پاسخ 
به این س��وال که چگونه می توان امنیت شغلی را تضمین 
کرد، گف��ت: خانم ها نباید در ش��رایطی ق��رار گیرند که 
بع��د از اس��تفاده از ای��ن قوانین برای بازگش��ت به محل 
کار دچار مش��کل ش��وند، باید این موضوع��ات به ویژه در 
بخش خصوصی که هزینه بر اس��ت نهادینه ش��ود چراکه 
آنها با چنین قوانینی ترجی��ح می دهند از کارمندان مرد 

استفاده کنند. 

بازتاب سخنان رییس جمهور درباره توافق هسته ای در رسانه های خارجی

معاونت امور زنان الیحه شرط امنیت شغلی زنان را توضیح داد

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد 

مشایی بازداشت نشده 

ب��ه گزارش خبرگ��زاری آناتولی، کوچرن��ا وکیل ادوارد 
اس��نودن در مصاحبه با ریانوستی تصریح کرد که ما هنوز 
در خصوص مس��ئله درخواس��ت تابعیت روسی با یکدیگر 
صحب��ت نکرده ای��م. در س��ال 201۳ میالدی، اس��نودن 
اقدام به افش��ای اطالعاتی درخصوص برنامه های گسترده 
غیر قانون��ی جاسوس��ی آژان��س امنیت مل��ی آمریکا کرد. 
اسنودن از سوی دولت آمریکا به جاسوسی و سرقت اموال 

دولتی متهم ش��ده و در صورت محکوم شدن با ۳0 سال 
زندان روبه رو خواهد ش��د. ابت��دای اوت 201۳ میالدی، 
روس��یه به اس��نودن پناهندگی موقت به مدت یک سال 
داد. در اوت 2014 میالدی، اس��نودن اجازه اقامت موقت 
به مدت سه س��ال در روسیه را پیدا کرد. ارائه درخواست 
تابعیت روس��ی نیازمند آن اس��ت که شخص حداقل پنج 

سال در این کشور زندگی کرده باشد. 

اسنودن هنوز هیچ درخواستی برای اخذ تابعیت روسیه نداده است

  روزنام�ه تایم�ز به نق�ل از منابع 
آگاه از تصمی�م برخ�ی کش�ورهای 
غربی مبنی بر اع�زام نیروی نظامی 
جدید به لیبی علیه گروه تروریستی 

داعش خبر داد. 
  برخ�ی از روش�نفکران ترکی�ه در 
بیانیه ای با تاکید بر لزوم بازگش�ت به 
روند س�ازش، خواس�تار پایان جنگ 

علیه کردها شدند. 
سقوط یک فروند بالگرد روسی در جریان یک نمایش هوایی منجر به کشته 

شدن یکی از دو خلبان آن شد

تیتر اخبار

مس��عود باقرزاده کریمی، معاون ام��ور تاالب های دفتر 
زیس��تگاه های سازمان محیط زیس��ت در گفت وگو با مهر، 
گفت: علت اصلی خشک شدن دریاچه مهارلو تغییر مسیر 
رودخانه ها و زهاب های کشاورزی در باالدست این دریاچه 
اس��ت. متاس��فانه بهره برداری بیش از حد از آب هایی که 
به این دریاچه می رس��د در باالدس��ت آن موجب شده که 
طی س��الیان اخیر هر س��ال به میزان کمتری حقابه این 
دریاچ��ه تامین و در نتیجه به طور کامل خش��ک ش��ود. 
بسیاری از سدها و مسیرهای انحرافی که در باالدست این 
دریاچه احداث شده اس��ت کامال غیر فنی بوده و سازمان 
محیط زیس��ت مخالفت رسمی خود را با احداث آنها اعالم 

کرده است. 
کریمی با اش��اره به سد تنگه سرخ در باالدست دریاچه 
مهارل��و که در حال حاضر در مرحله تجهیز کارگاه اس��ت 

به عنوان یکی از عوامل اصلی تهدید دریاچه مهارلو تصریح 
کرد: س��اخت این س��د کام��ال غیر فنی و خ��الف موازین 
محیط زیست اس��ت، اما متاس��فانه با وجود مخالفت های 
سازمان محیط زیست در حال حاضر مراحل پایانی احداث 
را ط��ی می کن��د و ب��ه زودی بهره برداری خواهد ش��د. با 
بهره برداری از این سد دیگر امکان رسیدن آب به دریاچه 
مهارلو وجود ندارد و ب��ا توجه به تغییرات مورفولوژی که 
در رودخانه های باالدس��ت دریاچه مهارلو ایجاد می ش��ود 
امکان احیای مجدد آن از بین خواهد رفت. البته تغییرات 
اقلیمی در خشک شدن دریاچه مهارلو نقش داشته است 
اما به هیچ عنوان نمی توان تغییر در ش��رایط اقلیم را علت 
اصلی خش��کی دریاچه اعالم ک��رد و بهره برداری بیش از 
حد از منابع باالدس��ت دریاچه علت اصلی خش��ک شدن 

آن هستند. 

مخالفت محیط زیست با احداث سد تنگه سرخ

  هیات نظارت بر مطبوعات هفته نامه 9 
دی به مدیر مس�ئولی حمید رسایی را به 
دلیل نقض مصوبات ش�ورای امنیت ملی 
توقیف کرد و به روزنامه کیهان و س�ایت 

رجانیوز به همین دلیل تذکر داد.

  معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست کش�ور از ایجاد سنسورهای 
حس�اس به دود برای مقابله با آتش سوزی 

در جنگل ها خبر داد. 
محمد حقانی، رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از پیگیری شورا 
برای انعقاد تفاهم نامه میان شهرداری و سازمان آب منطقه ای تهران جهت تامین 

آب خام شهرداری تهران خبر داد

تیتر اخبار

به گزارش ورایتی، »راز چشم هایش��ان« تریلری جنایی 
اس��ت که در آن جولی��ا رابرتز در کن��ار نیکول کیدمن و 
چیوت��ل اجیفور جلوی دوربین رفته اس��ت. رابرتز در این 
فیلم در نق��ش مامور تحقیق اف بی آی ظاهر ش��ده که با 
تیمش جسد بی هویت یک زن را کشف می کند و سرانجام 
متوجه می شوند که این جسد متعلق به دختر نوجوان این 
مامور تجس��س است. از اینجا به بعد دوست و همکار او با 
بازی اجیفور به بررسی در مسائل 1۳ سال اخیر می پردازد 

تا به اصل ماجرا برسد. 
بیلی ری کارگردان این فیلم اس��ت و مارک جوانسون 
و مت جکس��ون تهیه کنندگان آن هستند. زمان نمایش 
ای��ن فیلم با تغیی��ر از 2۳ اکتبر ب��ه 20 نوامبر انتخاب 
ش��ده تا در فصل جوایز بهتر دیده ش��ود. با تغییر زمان 

نمایش فیلم،  »راز چشم هایش��ان« همزمان با قس��مت 
دوم  »بازی ه��ای گرس��نگی: زاغ مقلد« روی پرده های 
نقره ای می رود. این در حالی اس��ت که خبرهایی حاکی 
از به پایان رس��یدن زندگی مش��ترک جولی��ا رابرتز نیز 
منتش��ر می ش��ود. این بازیگر 47 س��اله که مادر س��ه 
فرزند اس��ت، 1۳ س��ال پیش با دانیل م��ودر فیلمبردار 
ازدواج ک��رد. رابرتز در دو س��ال اخیر مادر و خواهرش 
را از دس��ت داده و به نظر می رس��د با توجه به دارایی 
آنه��ا پرس��روصدا و  او، جدای��ی  225 میلی��ون دالری 
پرهزینه باش��د. چیوتل اجیفور که در این فیلم با رابرتز 
هم بازی ش��ده بازیگر فیلم  »12 سال بردگی« است که 
چندی پیش در فهرس��ت دریافت نشان عنوان فرمانده 

رتبه امپراتوری بریتانیا  )CBE( جای گرفت. 

زمان اکران فیلم جنایی جولیا رابرتز عقب افتاد

 روح اهلل س�هرابی، کارگ�ردان س�ریال  
»آرام می گیری�م« اعالم کرد فیلمنامه اثر 
اصالح ش�د و در ص�ورت تواف�ق مدیران 
ش�بکه دو فیلمب�رداری از س�ر گرفت�ه 

می شود. 
 غالمرضا فرجی، س�خنگوی ش�ورای 
صنفی نمایش بیان کرد فیلم س�ینمایی  
فیل�م   از  بع�د  دیگ�ری«  آن  »پ�در 
»مزار ش�ریف« به کارگردانی عبدالحسن 
برزیده در گروه سینمایی استقالل اکران 

می شود.
 فریبرز الچینی، آهنگس�از صبح 9 مردادماه براثر س�انحه آتش س�وزی در 

منزلش به بیمارستان انتقال یافت

تیتر اخبار

مهدی تاج درباره جلسه ای که دیروز با مسئوالن فوتبال 
ایتالیا و چند نفر از مدیران باش��گاهی فوتبال ایران درباره 
صدور مجوز حرفه ای و بازاریابی برگزار ش��د، گفت: جلسه 
بس��یار خوبی ب��ود؛ هرچند چهار، پنج مدیرعامل بیش��تر 
نیامده بودند اما مس��ئوالن صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها 
حضور داشتند. عالوه بر این درباره فسخ قراردادها صحبت 
ش��د و فس��خ یک طرفه قراردادها مورد توجه قرار گرفت. 
اینک��ه یک مرب��ی بگوید یک بازیک��ن را نمی خواهم باید 
صددرص��د حق بازیک��ن پرداخت ش��ود. هرچند مواردی 
وج��ود دارد که ایتالیایی ها گفتن��د در صورت رعایت آنها 
امکان فس��خ وجود خواهد داش��ت. این در حالی است که 
باید بدانی��م همواره بازیکن��ان وکالی بزرگی می گیرند و 

همین موضوع س��بب می شود که باش��گاه ها بعضاً متضرر 
شوند. 

رییس سازمان لیگ با اشاره به اینکه با برگزاری چنین 
جلس��اتی قصد داریم به اس��تانداردها نزدیک شویم، بیان 
ک��رد: باید طبق قوانی��ن فیفا بازیکن خارج��ی بگیریم و 
کار را پیش ببریم. او همچنین در پاس��خ به اینکه شرایط 
ق��رارداد کی روش به چه صورت اس��ت ک��ه این همه در 
مرخصی به س��ر می برد، گفت: قرارداد کی روش را از نظر 
حقوقی نمی دانم اما باید به اس��تانداردها نزدیک ش��ویم. 
تاج در ادامه به اعتراض یکی از مربیان لیگ در هفته اول 
اش��اره کرد و گفت: این اعتراض باید توسط کمیته داوران 

پیگیری شود. 

تاج: از قرارداد حقوقی کی روش بی خبرم

 علیرضا س�مندر، رییس فدراسیون 
کاراته می گوید دبیر فدراس�یون تغییر 
خواه�د کرد ام�ا نایب ریی�س بانوان به 

کارش ادامه خواهد داد. 
 تی�م کوهن�وردان مبتال ب�ه بیماری

»ام .اس« در نخستین صعود برون مرزی 
خود ع�ازم قل�ه ۵۱۳۷ مت�ری آرارات 

ترکیه می شود. 
بیت اهلل عباس�پور، قهرمان پرورش اندام ایران و جهان این روزها حال و روز 

خوبی ندارد و چشم انتظار حمایت مسئوالن و دعای خیر مردم است

تیتر اخبار
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بی بی دی او 
کار علمی با چاشنی ابتکار

در ادامه مطالب ارائه ش��ده در ستون »ستاره های 
تبلیغ��ات« این بار ب��ه معرفی ش��رکت تبلیغاتی 
بین الملل��ی »بی ب��ی دی او«BBDO می پ��ردازم. 
برای دانستن داستان شکل گیری این شرکت باید 

به سال 1891 بازگردیم.
 زمان��ی که ش��رکت کوچ��ک تبلیغات��ی »باتن« 
در یک ات��اق کوچک در منطقه »پ��ارک رو« در 
نیویورک توس��ط »جرج باتن« بنیان نهاده ش��د. 
این ش��رکت کوچک و تازه ش��کل گرفته در گذر 
زم��ان به قدری رونق یافت که در س��ال 1928 با 
»بارتون«، »دورستاین« و »آسبورن« ادغام شد و 

بدین سان »بی بی دی او« شکل گرفت. 
»بی ب��ی دی او«  ش��رکت  حاض��ر  درح��ال 
ه��زار   15 ب��ه  نزدی��ک  سراس��رجهان،  در 
کش��ور   81 در  دفت��ر   289 و   کارمن��د 

جهان دارد.
 ش��ایان ذکر اس��ت که ای��ن ش��رکت تبلیغاتی، 
جوای��ز متع��ددی را در ط��ول س��الیان متمادی 
 از آن خ��ود ک��رده اس��ت. برخ��ی از ای��ن جوایز 

عبارتند از: 
»مجموعه تبلیغاتی س��ال« از سوی فستیوال کن 
و   2010  ،2009  ،2008  ،2007 س��ال های  در 

 .2011
»گان  س��وی  از  س��ال«  تبلیغات��ی  »مجموع��ه 
ریپ��ورت« در س��ال های 2006، 2007، 2008، 

2009، 2010، 2011، 2012، 2013 و 2014
»اثرگذارترین مجموعه تبلیغاتی س��ال« از سوی 
»جی ئی ئ��ی ای« در س��ال های 2011، 2014 و 
2015و چندین و چند جایزه معتبر دیگر از سوی 
سازمان ها و نش��ریات معتبر و معروف بین المللی. 
هم��ه اینها نش��ان دهنده آن اس��ت ک��ه چرا این 
ش��رکت بین المللی به عنوان یک��ی از بزرگ ترین 
و تاثیرگذارترین مجموعه ه��ای تبلیغاتی در دنیا 

مطرح است. 

از ن��کات جال��ب توج��ه دفت��ر »بی ب��ی دی او«، 
قرارگرفتن تمام حروف الفبای زبان انگلیسی روی 
یک اس��تند زیبا و چش��م نواز و اضافه ش��دن این 
جمله مبتکرانه در کنار آنهاس��ت با این عنوان که 
»ایده های بزرگ تماما در این جا یافت می ش��وند 
و کافی اس��ت تنها آنه��ا را به ه��م بیامیزید«که 
استعاره ای است از توانایی همه جانبه این شرکت 
در خل��ق ایده ه��ای تبلیغاتی و ای��ن تنها یکی از 

نمودهای خالقیت شرکت »بی بی دی او« است. 
همان ط��ور که همه می دانیم قدرت یک ش��رکت 
بر توانمندی کارکنان برجس��ته آن اس��توار است 
و ش��رکت »بی بی دی او« نیز از این قاعده مستثنا 
نیس��ت. انتخاب »کری��س ب��رس فورد-هیل« و 
»دن لوس��ی« - مدیران ارش��د خالقیت شرکت 
»بی ب��ی دی او« ش��عبه نیویورک- به عن��وان 24 
شخصیت خالق و اثرگذار تبلیغاتی توسط نشریه 
بین المللی »بیزنس اینس��ایدر« در س��ال 2013 
مهر تایید دیگری بر توانایی های باالی این شرکت 

است. 
بن��ام ش��رکت  و  از مش��تریان مط��رح  برخ��ی 
»بی بی دی او« عبارتند از »پپسی«، »پی اند جی«، 
»اس��نیکرز«،  »توش��یبا«،  الکتریک«،  »جن��رال 
»اِی تی اند ت��ی«، »فولک��س واگ��ن«، »هوندا« و 

»اسکاچ – برایت«.
شعب های مطرح »بی بی دی او« در ایاالت متحده 
که در مجموع 37درصد درآمد ساالنه این شرکت 
)در حدود 550 میلیون دالر( متعلق به آنهاس��ت 
عبارتند از: شعبه نیویورک، آتالنتا، شیکاگو و سن 

فرانسیسکو. 
اما همان طور که در باال اشاره شد، »بی بی دی او« 
یک مجموعه ش��ناخته ش��ده بین المللی اس��ت 
که ش��عب متعددی در مناطقی به غیر از کش��ور 
آمریکا دارد. از جمله، کش��ورهای روسیه، آلمان، 

انگلستان، ژاپن، کویت، کانادا، هند و برزیل. 
 در پای��ان ش��اید بت��وان نق��اط ق��وت ش��رکت 
بی بی دی او  را در این جمالت خالصه کرد: تمرکز 
و فعالی��ت ش��بانه روزی انس��ان های بزرگ عرصه 
تبلیغ��ات روی پروژه های محول ش��ده به آنان با 
تکیه بر کار علمی و دقیق با چاش��نی همیش��گی 

خالقیت و ابتکار! 
www.alijah.ir :ارتباط با نویسنده

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

وقتی صحبت از طراح��ی آگهی برای 
هایپرمارکت ها یا فروش��گاه های عرضه 
مس��تقیم برنده��ای معتبر ب��ه میان 
می آی��د، هم��ه قواعد طراح��ی به هم 
می ریزد و خالقیت، تعریف تازه ای پیدا 
می کند. کار وقتی سخت تر می شود که 
این هایپرمارکت نسبتا تازه کار هم باشد 
و هنوز هویت بصری مشخصی از آن در 
ذهن مشتری شکل نگرفته باشد. این 
همان اتفاقی اس��ت که برای تبلیغات 
مجموعه »ش��هر فرش« افتاده اس��ت؛ 
آگهی های��ی که در بس��یاری از مواقع 
به پراکندگی کالم و ایده متهم ش��ده 
و بی اثر خوانده می ش��ود. این موضوع 
ام��ا در مورد آگهی محیطی جدید این 
مجموعه چندان صدق نمی کند و این 
مسئله شاید از بلوغ نسبی تیم تدوین 
استراتژی این فروشگاه حکایت داشته 
باشد. آگهی هایی که تا پیش از این فقط 
بر فروش مقطعی و شهرت آنی تمرکز 
داشت و از ارزانی حکایت می کرد، حاال 

در تالش است تا برندآفرینی کند. 
این بار برخالف همیش��ه برای بررسی 
آگهی های شهر فرش سراغ گروه های 
تخصصی تلگرام��ی در حوزه تبلیغات 
رفته ای��م. آنچه در ادام��ه می خوانید، 
حاصل مباحث داغی اس��ت که میان 
کارشناسان این حوزه درخصوص این 
آگهی درگرفته است. در ادامه نیز نظر 
یکی از فع��االن تبلیغات را درباره این 

آگهی منعکس می کنیم. 

آرت ورکی که ایجاد درنگ 
می کند

بس��یاری از کارشناس��ان بر این باورند 
ک��ه تبلیغ��ات پیش��ین ش��هر فرش 
فق��ط ب��ه دنبال پ��ر کردن چش��م و 
گوش مخاطب بود و هیچ اس��تراتژی 
سازماندهی شده ای را دنبال نمی کرد. 

اما کار تبلیغاتی جدید این مجموعه به 
دنبال اثرگ��ذاری و ماندگاری در ذهن 
مخاطب اس��ت و تالش می کند برای 
برند جایگاه سازی کند. در روزهایی که 
تمرکز اکثر کارهای تبلیغاتی بر پیام و 
شعار آگهی هاس��ت و کمتر کار بصری 
خالقان��ه ای را در تبلیغ��ات مش��اهده 
می کنیم، آگهی محیطی جدید شهر با 
طرح بس��تنی کاموایی فرش آرت ورک 
جال��ب و متفاوتی دارد که در مخاطب 
ایجاد درنگ می کند. اس��تفاده از فرش 
به عنوان بس��تنی و توپ ه��ای کاموا با 
آن رنگ های گرم و هم نش��ینی رنگی 
مناسب، خوب اجرا شده است. این کار 

طراحی خلوتی دارد و از فضا استفاده ای 
بهینه کرده است. در ضمن ابعاد لوگوی 
شهر فرش و نوع جایگذاری آن مناسب 
است و آرت ورک را فدای نمایش لوگو 
یا اطالع��ات تماس مجموع��ه نکرده 
اس��ت. با تم��ام این اوصاف بس��یاری 
از کارشناس��ان هم معتقدن��د که این 
آگهی ب��ا متانت فرش اصی��ل ایرانی 
فاصله زیادی دارد. ایده همانند س��ازی 
گلوله های نخ به اس��کوپ های بستنی 
ایده جالبی است، اما برای کاالیی مثل 
ف��رش که از لحاظ فرهنگی و س��نتی 
ارزش زی��ادی دارد، چندان مناس��ب 
نیست. به بیان دیگر هویت »فرش« با 

این ایده فانتزی تناسب ندارد. 

ترغیب به خرید در حس و حال 
شاد تعطیالت

ش��عار استفاده ش��ده در این کمپین 
»خرید دلچس��ب تابستانی« است که 
از تناسب مناس��بی با آرت ورک بهره 
می برد. این ش��عار تازگ��ی و طراوتی 
دارد ک��ه در گرم��ای تابس��تان حس 
خوبی را برای مخاطب ایجاد می کند 
و در این حوزه نس��بتا بدیع است. به 
گفته تی��م طراحی و اج��رای آگهی، 
ه��دف ارتباطی ، ترغیب مش��تری به 
خرید تابستانه به خصوص بعد از رکود 

نسبی ماه رمضان بوده و پیام تبلیغاتی  
بر فصل فروش و به طور غیرمس��تقیم 
جش��نواره فروش تاکید داشته است. 
به ظاهر ش��هر فرش تصمیم داشته تا 
حس و حال شاد تعطیالت را در قالب 
یک خرید ترغیب کننده ترویج کند و 
بر ویژگی ه��ا و مزیت های رقابتی یک 
هایپرمارکت تخصصی فرش و آرامش 
و رف��اه و امکاناتی که ای��ن مجموعه 
برای خری��دار ایجاد می کن��د، تاکید 
داش��ته باشد. شهر فرش عالقه داشته 
ک��ه از طرفی محصول و صنعت فرش 
ماش��ینی به نوعی در کار دیده شود و 
از ط��رف دیگر »حس خوب خرید« از 

یک هایپرمارکت را به مخاطب منتقل 
کند. در همین راس��تا بس��تنی قیفی 
به عن��وان تصویر اصلی الن��چ انتخاب 
ش��ده و یک تیپ بس��تنی ظرفی هم 
برای رس��انه های افقی کش��یده مثل 
بریج بوردها در نظر گرفته شده است. 

برخی از کارشناسان بر این باورند که 
این طرح برای یک جشنواره تابستانی 
ش��اد و تعطی��الت مناس��ب اس��ت، 
ول��ی برای ف��روش فرش ن��ه، چراکه 
ویژگی ه��ای رقابت��ی ای��ن مجموعه 
در آگه��ی مش��هود نیس��ت. البته در 
متن آگهی چاپ��ی توضیحاتی درباره 
دسترس��ی آس��ان، محلی ام��ن برای 
پ��ارک خودرو، فضای��ی مطمئن برای 
س��رگرم کردن کودکان و جایی برای 
استراحت اش��اره شده تا مشتریان در 
این مرکز خرید »خرید و بیش از آن« 
را تجربه کنند. اما این مزایای رقابتی 
در ط��رح انتخاب ش��ده ب��رای آگهی 

محیطی به چشم نمی آید. 

زمستان در تابستان
یکی دیگر از ایراداتی که به کار مطرح 
می ش��ود، اس��تفاده از گلوله ه��ای نخ 
فرشبافی است که گلوله های کاموایی 
را تداعی می کند و ش��اید برای فصل 
تابس��تان مناسب نباش��د. با این حال 
تی��م طراحی آگهی بر این باور اس��ت 
ک��ه کالف های کام��وا و دوک های نخ 
)ری��س( فرش از نظ��ر ظاهر و لطافت 
و تراکم پیچش تفاوت بس��یاری با هم 
دارند و سعی شده این تفاوت ضخامت 
و تراک��م تا حد ممکن ب��ه بیننده القا 
ش��ود. به ظاهر رنگ های پیش��نهادی 
برای دوک های نخ )اسکوپ ها( در ابتدا 
خیل��ی الیت تر و فرش��ی تر و ایرانی تر 
ب��وده که باعث می ش��ده کار راحت تر 
تشخیص داده شود، اما مشتری تاکید 
داش��ته که رنگ ها شارپ شده و طعم 
توت فرنگی به آلبالو، طالبی به پسته و 
موز به اسکای یا اقیانوسی تبدیل شود. 
به عبارتی سلیقه  تیم طراح و مشتری 
در انتخاب اس��کوپ های بستنی با هم 

تفاوت داشته است. 
برخ��ی بر ای��ن باورند ک��ه اصلی ترین 
مش��کل اجرا از طرح ف��رش و دفرمه 
ش��دن آن است و ش��اید می شد طرح 
بهتری اس��تفاده کرد، مثال اس��تفاده 
از گب��ه ی��ا گلیم یا فرش��ی ب��ا زمینه 
س��اده و پرزدار نتیجه بهتری داش��ت 
و رن��گ و ح��ال و هوای��ش بیش��تر با 
بس��تنی هماهنگ می ش��د. البته این 
انتخاب هم به ظاهر به سلیقه مشتری 
و پافش��اری اش بر انتخ��اب این فرش 
از محدودیت های  برخ��ی  برمی گردد. 
اج��را هم طبیعت��ا به دلی��ل متفاوت 
بودن اندازه مدیا اتفاق افتاده و چندان 
نمی توان ب��ه تیم اجرایی خرده گرفت. 
یکی دیگر از ایده های جالبی که توسط 
یکی از فعاالن و ایده پردازان این حوزه 
مطرح شد این بود که شاید امکان پذیر 
بود که به نحوی در ایده پردازی کار به 
بس��تنی س��نتی هم فکر می شد که با 
فرش ایرانی هماهنگ تر بود. با تمام این 
اوصاف، آنچه اکثر کارشناسان تبلیغات 
ب��ر آن توافق نظر دارند، این اس��ت که 
پروژه شهر فرش با تمام نقایصش گامی 
رو ب��ه جلو در تبلیغ��ات این مجموعه 
محسوب می شود و از تبلیغات پیشین 
این مجموعه که س��ر و شکل مناسبی 

ندارند، یک سر و گردن باالتر است. 

ترکیب هیات مدیره انجمن صنفی 
شرکت های تبلیغاتی ایران تغییر کرد

در آخری��ن جلس��ه مجم��ع عمومی انجم��ن صنفی 
ش��رکت های تبلیغاتی ایران هفت نفر از پیشکسوتان و 
افراد با تجربه این صنف با انتخاب اعضای این انجمن 
به مدت دوس��ال به عضویت هیات مدی��ره درآمدند. 
ب��ا توجه به س��ابقه علم��ی و اجرایی اعض��ای جدید 
پیش بین��ی می ش��ود تحرک جدی��دی در صنف و در 

نتیجه صنعت تبلیغات ایران رخ دهد. 

اعضای منتخب به شرح ذیل هستند: 
ش��اهین ترکم��ن، احمد تق��وی پویا، دکت��ر علیرضا 
ص��در محم��دی، مس��عود باش��نگ و س��اعد جنابی 
به عن��وان اعض��ای هیات مدی��ره و مه��دی غالمپور و 
دکت��ر حس��ین خطیب��ی و در ضمن س��یدغالمرضا 
 موس��وی نامقی و علی میراحمدی��ان به عنوان بازرس 

انتخاب شدند. 

مریم عربی

ستاره های تبلیغات

علیجاه شهربانویی
 مشاور کسب و کار 

آگهی جدید شهر فرش زیر ذره بین »فرصت امروز«

تبلیغ برای دلچسب کردن تجربه خرید

ش��هر فرش در آگهی جدید خود از یک المان 
تابستانی ش��یرین یعنی بستنی اس��تفاده کرده 
اس��ت؛ المانی که هرچند ب��رای اکثر مخاطبان 
دلچسب است، اما هیچ ارتباطی به ماهیت فرش 
ندارد به بیان دیگر تلفیق فرش با بس��تنی هیچ 
حس خوشایندی را در مخاطب ایجاد نمی کند، 
چراکه این ش��کل ایده پردازی و پیچیده ش��دن 
فرش به دور بس��تنی هم حس آلوده شدن فرش 
با بستنی را در مخاطب ایجاد می کند و هم حس 
خوشایند چشیدن بستنی را از بیننده می گیرد. 

در ن��گاه اول می توان گفت ویژوال آگهی تمیز 
اجرا ش��ده و توجه مخاط��ب را جلب می کند، 
اما ایده پردازی نامناس��ب طرح و عدم برقراری 

ارتباط معنایی مناس��ب میان ویژوال و محصول 
این کار را به یک کار ضعیف تبدیل کرده اس��ت. 
گلوله های نخ اس��تفاده شده در تصویر این حس 
را در مخاط��ب ایجاد می کند ک��ه در این مرکز 

خرید فرش های دس��تباف به فروش می رود. این 
در حالی است که این مجموعه بیشتر فرش های 
ماش��ینی می فروش��د و ف��رش دس��تباف فقط 

به صورت تابلوفرش در این مکان ارائه می شود. 
یکی از ن��کات دیگری که تیم ایده پرداز آگهی 
به آن کم توجهی کرده، این است که فرش اصوال 
محصول دلچسبی نیست و خرید آن در تابستان 
برای مخاطب لذت چندان��ی ایجاد نمی کند. به 

عبارت دیگر اکثر مصرف کنندگان ایرانی از روی 
نی��از این محصول را خریداری می کنند. بنابراین 
انتخاب ش��عار »خرید دلچس��ب تابستانی« هم 
برای این آگهی چندان مطلوب به نظر نمی رسد. 
کمپین قبل��ی این مجموعه در ت��الش بود تا با 
تمرکز بر خرید ارزان، مخاطب را به س��مت خود 
جذب کند. همچنین با استفاده از تصویر چک به 
امکان خرید قسطی اشاره شده بود. اما در آگهی 
جدید برای ترغیب مش��تری به خرید تابستانی 

هیچ کار خاصی انجام نشده است. 
بای��د توجه داش��ت ک��ه طراح��ان آگهی های 
تبلیغاتی معموال از محدودیت های زمانی فراوانی 
رنج می برند و ناچارند در کمترین زمان، بهترین 
کار را ارائه بدهند. گذشته از این گویا حساسیت 
برندها هم به مقوله تبلیغات کم شده و بدون 
توجه به استراتژی های تدوین شده شان بابت 
المان ه��ای تصویری زیبا و جذاب پول می دهند. 
کاش به جایی برسیم که از فروش یک تصویر 
زیبا به مشتری فاصله بگیریم و زمان بیشتری 

را صرف ایده پردازی کنیم. 

تلفیق فرش با بستنی
مصطفی بیگلو

 کارشناس تبلیغات



در آرزوی همگامی با پیشگامان

واح��د صنعت��ی پوش��اک هاکوپیان ب��ا هدفگذاری 
بلند مدت در سال 1349 بنیان نهاده شد؛ شرکتی که 
سال هاست در تالش است تا از دانش و تکنولوژی روز 
دنیا جا نماند و نه تنها در بخش طراحی، مدس��ازی و 
تولید بلک��ه در حیطه خدمات فروش و پس از فروش 
ه��م، فعالیت ه��ای خود را در س��طح اس��تانداردهای 
اروپای��ی مطرح کند. این واح��د در حال حاضر دارای 
بیش از 400هزار  مش��ترک ثاب��ت در داخل و خارج 

کشور است. 
در بخش بن��دی بازار برند هاکوپیان عوامل متعددی 
موردنظر قرار گرفته که در ادامه به آنها اشاره می کنیم. 

عوامل جمعیت شناسی: 
- س��ن: م��ردان بی��ن 40 تا 60 س��ال، تحصیالت: 

 BC1 :فوق دیپلم به باال، طبقه اجتماعی
عوامل روانشناختی: 

- اف��رادی ک��ه ب��ه توصیه دیگ��ران هن��گام خرید 
توج��ه می کنند، تبلیغات در خری��د آنان تأثیر زیادی 
می گ��ذارد، ب��ه کیفیت و تن��وع محص��والت اهمیت 

بسیاری می دهند.
عوامل رفتاری: 

- افرادی که حاضر به پرداخت هزینه بیش��تر جهت 
ظاهر آراسته خود هستند. 

اس��تراتژی برن��د هاکوپیان ایجاد جایگاه براس��اس 
کاربر کاالست. 

برند هاکوپیان پنج اصلی را که برای برندسازی باید 
رعایت شود مدنظر قرار داده است. 

 )تروی��ج، ایج��اد تمایز، اعتبارس��ازی، ن��وآوری و 
همکاری(

روابط عمومی: ترویج 
 تعداد شعبات: تمایز 
 به روز بودن: نوآوری

 کیفیت: اعتبار 
تخفیفات روز پدر: ترویج 

 باشگاه مشتریان: نوآوری – اعتبار
همکاری با دانش��گاه های ایران در رابطه با آموزش 

این رشته از طریق تدریس و نشر کتاب: تعاون
برق��راری و حفظ ارتباط با کلی��ه مراکز مد اروپایی: 

اعتبار- تعاون
بیش از 400 هزار مشترک در داخل و خارج کشور: 

اعتبار
 Brand Vision: تداعی حس ش��یک و باکالس 
بودن و آرامش خرید از هاکوپیان در ذهن و قلب همه 

ایرانیان به محض تصمیم به خرید.
 Brand Mission: ماموریت ش��رکت هاکوپیان 
فروش طیف وس��یعی از پوش��اک مردانه ب��ا کیفیت 
مطلوب و بی نیاز کردن آقایان از خرید کاالی مش��ابه 
خارجی، کمک به رش��د هنر و صنعت تولید پوش��اک 

در کش��ور از طریق آموزش نیروی انس��انی و توس��عه 
س��رمایه گذاری، ورود درخش��ان و افتخارآمی��ز ب��ه 

بازارهای جهانی به عنوان یک شرکت ایرانی.
 ش��عار تبلیغاتی: هاکوپی��ان همگام با پیش��گامان 

صنعت پوشاک جهان
انتخ��اب   ح��ق   :Advertising appeals
از وضعی��ت  )Variety of Selection(، رضای��ت 
 ،)Pride of personal appearance( ظاه��ری
پوش��اک   دوام  و  کیفی��ت   ،)Beauty( زیبای��ی  

 )Durabiliyt(
 Tone of voice :ت��م کالمی و لح��ن آگهی ه��ا 

بسیار پرستیژی و وسوسه کننده است. 
 تم و فضای تصویری آگهی ها در هر شکل رسانه ای 
کام��اًل صاحب س��بک، مطابق م��د روز و با رنگ های 

سنگین و طراحی متمرکز بر نام و لوگو خواهد بود. 
 لوگو: اس��تفاده از رنگ طالیی که نش��انه ش��یک و 
الکچری بودن برند اس��ت و معموالً در صنایع پوشاک 
از این رنگ زیاد اس��تفاده می شود. ترکیب المان اسب 
و گاری نمایانگر قدمت برند اس��ت و اس��تفاده از فرم 

انگلیسی H در بین آنها اشاره به نام برند دارد. 
تایپوگراف��ی خاص فون��ت در جذابیت ن��ام لوگو و 
 bold همچنی��ن اس��تفاده از فریم طالی��ی به صورت
شده در اطراف برای جلب توجه بسیار تأثیر گذار است. 
 شخصیت برند Personality: طبق مدل جنیفر 
آکر ش��خصیت برند هاکوپیان روی شاخص دلفریبی 
قرار می گیرد و با چهار مش��خصه سطح باال، باشکوه، 
زیبا و جذاب شخصیت خود را به تصویر کشیده است. 
برن��د هاکوپی��ان به دلی��ل ارتباط ج��دی، عمیق 
و نزدی��ک ب��ا طیف گس��ترده مخاطب��ان، در بخش 
هویت س��ازی خود از تکنیک نردبانی اس��تفاده کرده 
بدین گون��ه ک��ه تصویری ش��فاف، عمی��ق و فراتر از 
کیفی��ت برند را در ذه��ن مخاطب حک کرده و رقبا، 
صرف��اً ب��ا تقلید و کپ��ی از محصوالت برن��د حتی با 

کیفیتی مشابه، قادر به رقابت با آن نباشند. 
هویت کلی برند برمبنای جلب رضایت مش��تریان 
از طریق بهبود مستمر کیفیت محصوالت و خدمات 
ب��ه منظور ایجاد چش��م اندازی روش��ن و بلندمدت 
اس��ت، اعتقاد به اینک��ه رضایت مش��تریان تنها راه 
تأثیرگ��ذاری بلندمدت و مان��دگار به ویژه در صنعت 
پوشاک اس��ت و به واسطه نحوه ارائه آن محصوالت  
»م��درن و ب��ه روز« اس��ت. هویت کلی ک��ه به نوعی 
ماهی��ت برن��د آن را نیز تعریف می کن��د،  »رضایت 
و کیفیت همراه با ش��یک و به روز بودن« را در ذهن 

انواع مخاطبان تداعی کند. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )11(
وجود یک نکته در نام تجاری

نام های مدرن اغلب چش��م اندازی از هویت برند خود 
 Innocent را ارائه می کنند. شرکت های تجاری نظیر
 Drinks، Lush Fresh Handmade
 Cosmetics، One Coconut Water، Whole
ی��ا    Foods Markets in the real world
  Facebook و    StumbleUpon، YouSendIt
در اینترنت از نام هایی بهره می برند که به شما تصویری 

در مورد زمینه فعالیت این شرکت ها ارائه می کنند. 

ایده
فروش��گاه Body Shop در برکل��ی کالیفرنیا و در 
سال 1970 میالدی توسط جین ساندرز و پگی شورت 
تاسیس شد و نکته مهم در نام این فروشگاه کامال واضح 
اس��ت، این یک مغازه است که در آن محصوالتی جهت 

بهداشت عمومی بدن شما عرضه می شود. 
پیش از س��ال 1970 می��الدی body shop جایی 
بود که ش��ما ب��ا خودروی تان جهت تعمی��ر بدنه آن به 
آنجا مراجعه می کردید، در صنعت اتومبیل سازی هنوز 
هم به محلی که تعمی��رات مخصوص بدنه اتومبیل در 
آنج��ا صورت می پذیرد Body Shop گفته می ش��ود. 
 Body Shop بنابراین در آن روزها اس��تفاده از عبارت
برای نامگذاری یک فروش��گاه لوازم بهداشتی و آرایشی 
یک چرخش جالب در زبان انگلیسی به شمار می رفت، 
Body Shop یک نام تجاری تثبیت ش��ده با تعریف و 
شرایط مشخص محسوب می شد که از یک صنعت دیگر 
به عاریه گرفته ش��ده بود. جین و پگی در س��اختمانی 
زندگ��ی می کردند که پیش تر مکان��ی برای تعمیر بدنه 
خودرو بود و این موضوع منبع الهام این دو در نامگذاری 

فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی شان شد. 
داس��تان فروش��گاه پگی و جین با الگوب��رداری آنیتا 
رادیک که در س��فر خود به کالیفرنیا به فروش��گاه آنها 
مراجعه کرده و ایده آنها را پس��ندیده بود ادامه یافت. او 
در بازگشت به انگلستان مغازه ای مشابه را در سال 1976 
میالدی تاسیس کرد. همزمان با گسترش تجارت رادیک 
و افزایش تعداد شعبه های فروشگاه Body Shop او در 
سراس��ر جهان، وی از راه اندازی شعبه فروشگاه خود در 
 Body Shop ایاالت متحده ناکام ماند چرا که عبارت
توس��ط مالکان اصلی آن در آمریکا به ثبت رسیده بود. 
 Body به منظور حل این مشکل شرکت فروشگاه های
Shop رادیک امتیاز نش��ان تج��اری Body Shop را 
از مالکان اصلی آن یعنی جین س��اندرز و پگی ش��ورت 
خریداری کرد و نام فروش��گاه Body Shop در آمریکا 
به Body Time تغییر یافت. بنابراین ساندرز و شورت 
باید از نو آغاز کنند و روی یک نام تجاری جدید تمرکز 
کنند که این کار با توجه به حجم قابل توجهی از منابع 

مالی ک��ه در اختیار آنها اس��ت چندان دش��وار به نظر 
نمی رسد. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
*  از خودت��ان س��وال کنید که ایده، برند و س��ازمان 
یا ش��رکت تجاری ش��ما از چه جایگاه��ی در نزد مردم 
برخوردار اس��ت؟ نظر آنان در مورد شرکت و برند شما 
چیست؟ پاسخ این سوال ها را بنویسید. نام برند شما نیز 

می تواند در این لیست قرار داشته باشد. 
*  گاهی اوقات نام تجاری پیش از آغاز فعالیت تجاری 
ش��ما به ذهن تان می رس��د. بنابراین باید یک شرکت یا 
سازمانی تجاری متناسب با همان نام ایجاد کنید. با این 
حال فرآیند نامگذاری به معنای برداش��تن یک مداد و 
دعوت از خالق ترین افرادی است که آنها را می شناسید 
و عدم ترک جلس��ه تا زمانی که تمام ایده ها روی کاغذ 

نیامده است. 
*  بررس��ی کنید که نش��ان تج��اری موردنظرتان در 
تم��ام کش��ورها و مناطقی که قصد فعالی��ت در آنجا را 
دارید قابل ثبت و در دس��ترس باشد. بهتر است به این 
موضوع نیز بس��نده نکرده و وضعیت نام مورد نظرتان را 
در فرهنگ های مختلف بررس��ی کرده و به نوعی آن را 
بومی سازی کنید و از برخورنده نبودن نشان تجاری خود 

در فرهنگ های مختلف اطمینان حاصل کنید. 

اعتماد به فروشگاه اینترنتی
آیا می دانستید نخستین و بزرگ ترین معضل پیشرفت 
فروشگاه های اینترنتی جلب اعتماد و اطمینان مشتری 
اس��ت؟  از طرفی مش��تری نیز حق دارد. چرا که فقط 
با یک وب س��ایت طرف اس��ت، باید کاال را از روی یک 
یا چند تصویر انتخاب کن��د و حتی امکان لمس آن را 
ندارد و باید به س��خنان شما درباره کیفیت کاال اعتماد 
کند. او می تواند همین کاال را از فروشگاهی در نزدیکی 
محل س��کونت خود تهیه کند و همان زمان که پول را 
پرداخت می کند جنس را تحویل بگیرد، مشتری حتی 
ش��ما را ندیده اس��ت!  درباره زمان تحویل کاال باید به 
ش��ما اعتماد کند در حالی که می تواند کاالی خود را از 
ب��ازار تهیه کند بدون هیچ معطلی برای تحویل جنس 
و بسیاری دالیل دیگر که کار یک فروشگاه اینترنتی را 
به خصوص فروش��گاهی را که تازه شروع به کار کرده و 

ناشناخته است سخت می کند.

سهشنبه
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کارگاه برندینگایده های طالیی

ترجمه: معراج آگاهی

دکتر  علیرضا صفاری، مشاور و 
متخصص برندینگ در گفت و گو 
با  »فرصت امروز« بیان می کند: 
فشن صنعت بسیار حساسی است 
و رابطه مستقیم با فرهنگ جامعه 
دارد و در ای��ران مقوله فرهنگ و 
درهم آمیخته  به شدت  برندینگ 
ش��ده اس��ت. از اواخر دهه 60 و 
اوای��ل دهه 70 شمس��ی بعد از 
دوران جن��گ تحمیل��ی صنعت 
فش��ن، در ای��ران کم کم ش��روع 
ب��ه پا گرفت��ن ک��رد ولی حجم 
وس��یع واردات پوشاک به داخل 
کش��ور در دهه 80 شمس��ی به 
تولید کنن��دگان داخلی ضربه ای 
جدی وارد ک��رد اما در این میان 
برند های��ی مانن��د هاکوپیان در 
این ب��ازار با چالش ه��ای روبه رو 
به خوبی دست و پنجه نرم کرده و 
با تیم کارآم��د مدیریتی که این 
کسب و کار داش��ته اند توانسته اند 
در س��خت ترین زم��ان ممکن از 

خطرات عبور کنند. 
متد ه��ای  درب��اره  صف��اری 
 Brand برندین��گ  ارتباط��ات 
Communication می گوید: 
یکی از متدهایی که سازمان های 
برن��د  ارتباط��ات  در  ام��روزی 
مورداستفاده قرار می دهند، ایجاد 
تمایز  )USP( نسبت به رقبا است 
و ای��ن تمایز بای��د منحصربه فرد 
باش��د. از طرفی س��ازمان ها باید 
تمایز پای��داری را ایجاد کنند که 
بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی 
س��ازمان دیگری نتوان��د در آن 
ورود پی��دا کند و این تمایز برای 
سازمان پایدار بماند. ایجاد و خلق 
وجه تمایز در صنعت فشن بسیار 
دشوار و سخت است؛ به این دلیل 
که هر وجه تمایزی به راحتی در 
این صنع��ت قابل کپی ب��رداری 
اس��ت. در این می��ان هاکوپیان 
در برخ��ی از کانال های ارتباطی 
خود با مخاطب، خود را به عنوان 

پوشاک  تولیدکننده  بزرگ ترین 
در کش��ور معرفی می کند و این 
موضوع برای هاکوپیان نمی تواند 
پیام پای��داری باش��د. تمایزاتی 
نخس��تین،  بزرگ ترین،  مانن��د 

مدرن ترین و. . . به صورت 
کلی ب��رای تولید کننده 
نمی توان��د  پوش��اک 
پای��دار باش��د و مزیت 
رقابتی قوی را نسبت به 
ایجاد  دیگر  شرکت های 
نمی کن��د؛ چون ممکن 
دیگری  س��ازمان  است 
تولید کننده  بزرگ ترین 
پوش��اک ش��ود و ای��ن 
تمایز به راحت��ی از بین 
نمون��ه  به عن��وان  رود. 
گراد  برن��د  درگذش��ته 
پارچه های  از  اس��تفاده 

نان��و را برای خ��ود به عنوان یک 
تمایز در نظر گرفت اما به سرعت 
تولید کننده های دیگر پوشاک این 
نوع پارچه را وارد یا تولید و از آن 
استفاده کردند و گراد نمی توانست 
بگوی��د م��ن تنه��ا تولیدکننده 
کت و ش��لوار با پارچه نانو هستم. 
جالب اینجاست که اخیراً گراد در 

پیام های برند خود به »بزرگ ترین 
آقایان«  پوش��اک  تولیدکنن��ده 
اش��اره کرده است و هاکوپیان نیز 
به داش��تن مدرن ترین تجهیزات 
صنعتی این صنف پرداخته است. 

او با اش��اره به این موضوع که  
»یافتن داس��تان ذاتی برای برند 
یکی دیگر از روش های ارتباطات 
اظه��ار می کند:  اس��ت«  برن��د 
به صورت کلی یافتن داستان ذاتی 
برند بسیار سخت است و به راحتی 
نمی توان آن داستان را کشف کرد 
اما اگر مدیران یا مشاوران سازمان 

بتوانند داس��تان ذاتی برند خود 
را کش��ف کنند، تأثیرات خوبی 
در ذهن مش��تری می گذارد. این 
داس��تان برند ساختگی نیست و 
براس��اس DNA و ژنتیک برند 
است. کشف این حقیقت 
و انتقال آن به مخاطب 
برن��د منجر ب��ه خرید 
خواه��د ش��د. به عنوان 
نمون��ه آژانس تبلیغاتی 
واق��ع   leo burnett
در ش��یکاگو که یکی از 
بزرگ ترین  و  قوی ترین 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی 
دنیاس��ت از ای��ن روش 
برای بسیاری از مشتریان 
خود در جهان در راستای 
ارتباطات با مخاطبانشان 
اس��ت.  کرده  اس��تفاده 
صفاری درباره برندینگ سازمان 
از طریق جایگاه سازی خاطرنشان 
می کن��د: مفهوم جایگاه س��ازی 
به عنوان استراتژی ارتباطات برند 
در اوایل دهه 70 میالدی توسط 
 Jack Trout و   Al Ries
مطرح شد. معموالً سازمان هایی 
از این روش استفاده می کنند که 

چندین برند برای یک کتگوری 
یا دسته بندی داشته باشند و هر 
برند را برای گروه هدف مشخصی 
انتخ��اب می کنند و از این طریق 
درصدد ایجاد جایگاه مناسبی در 
ذهن مخاطب از برند خود هستند. 
این روش برای سازمان هایی که 
مدل معماری آنها خانه برندهای 
 House of Brands مج��زا 

است، بسیار کاراست. 
این مشاور برند درباره ساخت 
یک تصویر ب��رای برند می گوید: 
یکی دیگر از روش های ارتباطات 
برند، خلق و ایجاد یک تصویر از 
برند است. دیوید اوگیلوی معتقد 
بود، در صنایعی که فرآیند تولید 
محصول یا خدمت بسیار شبیه 
یکدیگ��ر اس��ت و ایج��اد وجه 
تمایز بس��یار دش��وار است، این 
روش می تواند کارس��از باش��د. 
صنعت های��ی مانن��د پوش��اک، 
خودروس��ازی، خط��وط هوایی، 
نوشیدنی، س��یگار، شرکت های 
خدم��ات مال��ی و... از این متد 
خ��ود  برندین��گ  راس��تای  در 
اس��تفاده های زی��ادی می کنند. 
به عنوان نمونه ش��رکت رولکس 
تصوی��ری از برن��د در ارتباطات 
و تبلیغات خ��ود خلق کرده که 
مش��تری تمایل دارد آن تصویر 
را ب��ه همراه س��اعت بخ��رد. بر 
همین اس��اس بهترین مس��یر 
برندینگ هاکوپی��ان، ایجاد یک 
تصویر قوی برای خود است؛ در 
این صنعت خاص مشتری پول 
تصویر برند را می دهد و می خرد 
نه هزینه محص��ول را. به صورت 
کلی بس��یاری از تولید کنندگان 
معتب��ر دنیا مانن��د پیرگاردین، 
جورجوآرمان��ی، فن��دی، روبرتو 
کاوال��ی، لوی��ی ویت��ون و. . . با 
ایج��اد تصویری از خود در ذهن 
مخاطب در راس��تای برندینگ 

قدم برداشتند. 

س�ازمان ها از متده�ای مختلفی 
اس�تفاده  برندین�گ  راس�تای  در 
می کنن�د و هر یک از ای�ن متدها 
براس�اس ش�رایط و ن�وع صنعتی 

ک�ه س�ازمان در آن مش�غول ب�ه 
فعالی�ت اس�ت، انتخاب می ش�ود. 
تولیدکنندگان  از  یک�ی  هاکوپیان 
پوشاک در کش�ور است که تالش 
می کند ب�ا ایجاد تمایز و س�اختن 
تصوی�ری از برن�د خ�ود ارتباطی 

را ب�ا مخاط�ب برقرار کن�د اگرچه 
طری�ق  از  می توان�د  برن�د  ای�ن 
جایگاه س�ازی و س�اختن داستانی 
مناس�ب برای برند نیز اقداماتی را 
در راستای برندینگ انجام دهد اما 
از نظر کارشناس�ان ساخت تصویر 

مناسب در ذهن مش�تری بهترین 
 مت�د ب�رای برندین�گ هاکوپی�ان 
ک�ه  اینجاس�ت  مس�ئله  اس�ت. 
هاکوپی�ان از ه�ر ی�ک از متد ه�ا 
 چ�ه اس�تفاده هایی می تواند انجام 

دهد؟  

آیا می دانستید

خلق برند جدید نیازمند مطالعه عمیق 
بینش مخاطب و بررسی کلینیکال آن 
برند است تا بتوان مناسب ترین روش 
ارتباطاتی برند را انتخاب و پلتفرم پیام، 
جوهره و جان کالم آن را ساخت. این 

پیام نمی تواند از حقیقت کشف شده برند 
و DNA و ژنتیک آن دور باشد. سپس 
مدل معماری برند و استراتژی رسانه ای 
و ارتباطی برند طراحی می شود. در این 

صورت تحقق آینده خلق شده برند تضمین 
خواهد شد 

امیر کاکایی

لیدا حداد

بررسی استراتژی های برندینگ هاکوپیان در گفت وگو با دکتر علیرضا صفاری

تردید برند در برقراری ارتباط با مخاطب

تصویری که شفاف نیست
هر سازمانی در راستای برندینگ باید در ابتدا گروه هدف خود را مشخص کند 
و براساس گروه هدف خود و شرایطی که دارد شعار و لوگویی برای خود طراحی 
کند. هاکوپیان به واس��طه نداشتن تصویری مناسب از برند خود، نتوانسته شعار 
ش��فافی را از خود ارائه دهد؛ با این حال در لوگوی این س��ازمان فونت مناسبی 
اس��تفاده ش��ده، اما هم زمان اس��تفاده از س��ه زبان مختلف در لوگ��و و ترکیب 
 ش��لوغ لوگو تای��پ و لوگو س��این ها در ضمیر ناخودآگاه مخاط��ب عدم اعتماد 

ایجاد می کند. 
صفاری معتقد اس��ت: هاکوپیان با دقت گروه ه��دف خود را پیداکرده و برای 
ارتباط با آن گروه هدف استراتژی خود را به خوبی مشخص کرده است. به عنوان 
نمونه هرگز در رسانه های جمعی و عام مانند تلویزیون دیده نمی شود و به ندرت 

گاهی در روزنامه های منتخب تبلیغاتی را انجام می دهد.
 هاکوپیان در حال حاضر نتوانس��ته تصویر ش��فافی را برای خود ایجاد کند و 
بی��ن ایجاد یک تصویر برند برای خود یا ایج��اد تمایز در فعالیت های ارتباطات 
برندینگ دودل اس��ت. از طرفی هاکوپیان تکیه ب��ر فناوری های خودش کرده و 
بر این باور اس��ت که فناوری هزاره س��وم را دارد اما امروزه از طریق این تمایز 
ناپایدار نمی توان مشتری را جذب و نگهداری کرد و ممکن است تولیدکننده ای 
 ب��ا فناوری جدیدتری ق��دم به عرصه بازار بگ��ذارد و آن تمای��ز هاکوپیان را از 

بین ببرد. 
می ده����د:  ادام����ه  او 
به ص��ورت کل��ی در صنعت 
مشتری  خواس��ت  پوشاک 
نامح��دود اس��ت و کیفیت 
هم پایان ندارد و سازمان ها 
برندین��گ  راس��تای  در 
موضوعاتی  روی  نمی توانند 
فناوری  و  کیفی��ت  مانن��د 
مانور دهن��د و این موضوع 
ضع��ف  نق��اط  از  یک��ی 

هاکوپیان است. 
صفاری با اش��اره به این موضوع که  »هاکوپیان به دلیل این موضوع که هنوز 
تصویر ش��فافی از خود ایجاد نکرده اس��ت، شعار ش��فافی ندارد«، بیان می کند: 
متأس��فانه به تازگی س��ازمان های ایرانی فقط به دنبال خلق ش��عارهای خالقانه  
هس��تند اما در واقع این خالقیت باید اس��تراتژیک و با پشتوانه علمی باشد. در 
ای��ن میان برای لوگوی هاکوپیان فونت مناس��ب انتخاب ش��ده و ب��ا اینکه لوگو 
قدیمی اس��ت اما المان های مدرنیته در آن به چشم می خورد. هم زمان استفاده 
از س��ه زبان مختلف در لوگو و ترکیب ش��لوغ لوگو تایپ و لوگو س��این ها ایجاد 
ع��دم اعتماد در ضمیر ناخ��ودآگاه مخاطب می کند. فونت ارمن��ی هاکوپیان با 
س��ایز بزرگ تر نس��بت به دو زبان دیگر که در زیر لوگوی آن قیدش��ده بس��یار 
مشهود است و این المان در جلب حمایت بی چون وچرای جامعه ارمنی ایران از 

هاکوپیان بی تأثیر نبوده است. 
به صورت کلی امروزه هویت بصری برند ها به س��مت سادگی و مینیمالیستی 
پی��ش می رود و هاکوپیان دارای هویت بصری مینیمالی نیس��ت اما یکپارچگی 
را حفظ کرده اس��ت. متأس��فانه فق��ط ای��ن یکپارچگی در المان ه��ای بصری 
پیداس��ت ول��ی در المان ه��ای کالمی س��بک و هوی��ت یکپارچگی مش��اهده 
نمی شود. صفاری درباره رنگ سازمانی هاکوپیان اظهار می کند: این تولید کننده 
پوش��اک دارای رنگ س��ازمانی مشکی و طالیی اس��ت که برای هاکوپیان بسیار 
این رنگ مناس��ب اس��ت؛ چون این رنگ مناس��ب گروه هدف هاکوپیان اس��ت 
 و هاکوپی��ان را برن��دی ب��رای طبق��ات اجتماعی ب��االی جامعه جایگاه س��ازی 

می کند. 

برندی که می خواهد مدسازی کند
برند از عناصر مختلفی ایجاد ش��ده که هر س��ازمان در راستای برندینگ خود 
باید مقوله هایی مانند رنگ سازمانی، اسپاسنرینگ، جایگاه سازی، مدیریت ارتباط 
ب��ا مش��تری، معم��اری برند و. . . را مدنظ��ر قرار دهد و در هر ی��ک از این موارد 

برنامه ریزی هایی را داشته باشد. 
صفاری درباره اسپانس��رینگ هاکوپیان می گوید: دیده ش��ده که هاکوپیان روی 
اسپانس��رینگ مسابقات اسب س��واری س��رمایه گذاری می کند، درصورتی که این 
ورزش مورد انتخاب هاکوپیان به صورت مس��تمر قرار گیرد انتخاب کاماًل درستی 

در راستای ارتباط با مخاطبان است. 
این مش��اور برند با اشاره به این موضوع که  »هاکوپیان ادعا دارد که حدود 70 
درصد از پارچه های کت و شلوارها از مواد طبیعی است و این موضوع را می توان در 
راس��تای مسئولیت اجتماعی هاکوپیان دانست«، خاطرنشان می کند: این موضوع 
در کش��وری که واردات کمر صنعت نساجی را شکس��ته است، ادعا و کار بزرگی 
اس��ت و این موضوع در حوزه مس��ئولیت اجتماعی دیده می شود و از طریق این 
اقدامات هاکوپیان چهره ای مس��ئول نس��بت به جامعه از خود نش��ان می دهد. از 
طرفی بااین حال که هاکوپیان تقریباً در تمامی رس��انه ها و ش��بکه های اجتماعی 
حضور فعال دارد، هرگز در راس��تای مس��ئولیت های اجتماعی خود تولید محتوا 
نکرده اس��ت و از این رسانه ها شبکه ها در حوزه معرفی محصوالت جدید استفاده 
کرده اس��ت. بازاریابی محتوایی امروزه رمز موفقیت بس��یاری از برندهای دنیا در 

شبکه های مجازی است. 
او درب��اره مدیریت ارتباط 
ب��ا مش��تری هاکوپیان بیان 
 CRM هاکوپیان،  می کند: 
ب��ا  ارتب��اط  مدیری��ت  ی��ا 
مشتری خوبی دارد که این 
اف��راد در ح��دود 400هزار 
مشترک هستند و این افراد 
کسانی اند که حداقل یک بار 
از این برند خرید کردند. در 
واق��ع اثربخش ترین رس��انه 

در دس��ترس هاکوپی��ان جهت خلق تصویر برند خود همین ش��بکه گس��ترده از 
مشتریانش است. از طرفی هاکوپیان در برخی از کانال ها خود را به عنوان یک »مد 
س��از« معرفی می کند و در حال جریان س��ازی در این حوزه است اما این موضوع 
از برندس��ازی شخصیتی آقای سمبات هاکوپیان خالق این برند نشأت می گیرد و 

هنوز نتوانسته به یک تصویر برند در ذهن مخاطب تبدیل شود. 
صفاری درباره معماری برند هاکوپیان می گوید: این سازمان برند جدیدی به نام 
هاکو را معرفی کرده که عطر و ادکلن های مردانه تولید می کند که تاکنون بیشتر 
در ش��بکه های مجازی روی آن مانور داده اند. Haco با هویتی مجزا از هاکوپیان 
به بازار عرضه ش��ده که نشان دهنده استفاده هاکوپیان از مدل معماری فدراسیون 

برند یا Endorsement است. 
هاکوپیان با توجه به اینکه محصوالتی را فقط برای مردان تولید می کند، تقریباً 
نصف بازار را که بانوان هس��تند، از دس��ت داده اس��ت که این موضوع با توجه به 
حجم خرید در این بخش از بازار خطری جدی برای هاکوپیان محسوب می شود 
و با خلق برندی تخصصی دیگر می تواند س��هم خود را از کیک بازار افزایش دهد. 
خلق برن��د جدید نیازمند مطالعه عمیق بینش مخاطب و بررس��ی کلینیکال آن 
برند اس��ت تا بتوان مناس��ب ترین روش ارتباطاتی برند را انتخاب و پلتفرم پیام، 
جوهره و جان کالم آن را ساخت. این پیام نمی تواند از حقیقت کشف شده برند و 
DNA و ژنتیک آن دور باش��د. سپس مدل معماری برند و استراتژی رسانه ای و 
ارتباطی برند طراحی می شود. در این صورت تحقق آینده خلق شده برند تضمین 

خواهد شد. 
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فضای ب��ازار رقابت��ی امروز، 
فضای��ی مبتن��ی ب��ر اطالعات 
در حال تغییر اس��ت. همه چیز 
در یک س��ازمان ح��ول محور 
اطالعات می چرخد. به كارگیری 
صحی��ح، دقی��ق و به موقع این 
اطالع��ات در تصمیم گیری ها، 
برنامه ریزی ها و دیگر مس��ائل 
مدیری��ت می توان��د در تعیین 
سرنوشت  س��ازمان بسیار موثر 
باش��د. حال اگر ای��ن اطالعات 
ب��ه روز نب��وده ی��ا عم��دی و 
غیر عمدی توس��ط رقبای بازار 
شما دس��تکاری شود، منجر به 
جبرانی  غیر قابل  شکست های 
برای ش��ركت ها خواهد ش��د. 
در دنیای��ی ك��ه ه��ر روز بیش 
از پی��ش به س��مت دیجیتالی 
و الکترونیک��ی ش��دن پی��ش 
م��ی رود، داش��تن ی��ک مدیر 
مدیری��ت  ب��رای  باتجرب��ه 
سیس��تم های اطالعات��ی یکی 
از ضرورت ه��ای ه��ر كس��ب 
وكاری است. در گزارش امروز 
ب��ا مس��ئولیت ها و وظایف این 
سمت س��ازمانی بیش��تر آشنا 

خواهیم شد. 

مدیری برای تمام اطالعات 
سازمان 

مدیر سیستم های اطالعاتی، 
در  را  اطالع��ات  تکنول��وژی 
س��ازمان اج��را كرده و ب��ر كار 
نظ��ارت   IT متخصص��ان 

می كند.
مدی��ر  ای��ن  همچنی��ن   
چ��ون  دیگ��ری  نقش ه��ای 
برنامه ری��زی، نص��ب، حفظ و 
نگهداری این سیس��تم ها را كه 
ش��امل نرم افزار و س��خت افزار 
اس��ت ب��ر عه��ده دارد. مدیر 
سیس��تم های اطالعاتی ممکن 
اس��ت بر مس��ائل خاصی نظیر 

امنی��ت ش��بکه ی��ا خدم��ات 
اینترنت��ی یا هماهنگ��ی تمام 
ب��ا  مرتب��ط  عملیات ه��ای 

تکنولوژی تمركز كند. 

نقش مدیر سیستم های 
اطالعاتی در سازمان 

مدیر در هر س��طح سازمان 
نیازمن��د داده ه��ا و اطالع��ات 
خاص��ی اس��ت ت��ا اه��داف را 
مش��خص ك��رده و نس��بت به 
تعدیل و ارزش��یابی آنها اقدام 
كند، طرح ها و اس��تانداردها را 
آماده كرده و آغاز به عمل كند، 
كارایی واقع��ی را اندازه گیری 
كرده و نتایجی را كه به دس��ت 
خواهد آمد از قبل برآورد كند. 
اطالعات مدیران باید صحیح و 
دقیق، به موقع و ب��دون تاخیر، 

كامل و خالی از نقص و 
موجز و مختصر باشد. 
طراحی سیس��تم های 
اطالعات��ی اغلب متاثر 
ذهن��ی  مفاهی��م  از 
مدیریت ارش��د است. 
سیس��تم های  ط��راح 
دارد  وظیفه  اطالعاتی 
را  اطالع��ات  جری��ان 
تا جای��ی هدایت كند 
كه س��بب پش��تیبانی 
س��تادی  تصمیم��ات 

ش��ود. از تاثی��رات و كارب��رد 
در  اطالعات��ی  سیس��تم های 
س��ازمان می توان ب��ه آگاهی 
ب��ه  نس��بت  س��ریع  یافت��ن 
مشکالت، مس��ائل و فرصت ها، 
افزایش فرصت جهت پرداختن 
به طرح ری��زی، جدا ش��دن از 
مشکالت كوچک تر و پرداختن 
ب��ه مش��کالت اساس��ی، اخذ 
تصمیم��ات صحی��ح و به موقع 

اشاره كرد. 

وظایف و مسئولیت ها 
اطالعاتی  مدیر سیستم های 

ب��ه  ام��ور مرب��وط  مس��ئول 
كامپیوت��ری  سیس��تم های 
سازمان است. این مسئولیت ها 
نص��ب  ب��ر  نظ��ارت  ش��امل 
از  اطمین��ان  سیس��تم ها، 
پش��تیبان گیری موث��ر داده ها 
و سیس��تم ها، خری��د نرم افزار 
م��ورد  س��خت افزارهای  و 
نیاز س��ازمان، فراه��م آوردن 
تکنول��وژی  زیرس��اخت های 
هم��کاری  س��ازمان،  ب��رای 
ب��ا س��ایر واحده��ا بر اس��اس 
ب��ا  س��ازمانی  سیاس��ت های 
توجه به اس��تانداردهای كیفی 
اس��تراتژیک  برنامه ری��زی  و 
اس��ت. به مدیران سیستم های 
اطالعات��ی در ه��ر س��ازمان و 
صنعت و بخ��ش خدماتی با هر 
اندازه ای نیاز اس��ت و كاركنان 

و  برنامه نوی��س  متخص��ص، 
مجریان پای��گاه اطالعاتی باید 
به مدیر سیستم های اطالعاتی 
فعالیت ه��ای روزان��ه خ��ود را 
گزارش دهن��د. ای��ن مدیران 
كار با سیس��تم ها و تحلیلگران 
كسب وكار، توسعه دهندگان، 
متخصصان و دیگر كارمندانی 
را ك��ه كارش��ان مرتب��ط ب��ا 
اطالعات���ی  سیس�����تم های 
اس��ت هدایت می كنن��د. این 
وظایف بس��تگی به زیردستان 
سیس��تم های  پیچیدگ��ی  و 
اطالعاتی نی��ز دارد. همچنین 

آم��وزش و هدای��ت كاركن��ان 
جدید واح��د فن��اوری نیز در 
حیطه وظای��ف ای��ن مدیران 

گنجانده می شود. 

مهارت های کار راه انداز مدیر 
سیستم های اطالعاتی

برای اینک��ه بتوانید مدیری 
نمون��ه در ای��ن حوزه باش��ید، 
نیاز ب��ه داش��تن تجربیاتی در 
زمینه های��ی چ��ون عملیات و 
خدمات فن��ی دارید. همچنین 
ع��الوه بر داش��تن مه��ارت در 
حوزه تکنولوژی و س��خت افزار 
و نرم اف��زار، بای��د در مدیریت 
مدیری��ت  انتق��ال خدم��ات، 
وظایف و مدیریت سیس��تم ها 
تبحر داشته باش��ید. یک مدیر 
بای��د  اطالعات��ی،  سیس��تم 
دارای درک عمی��ق از 
تکنولوژیکی  نیازهای 
و س��ازمانی ش��ركت 
باش��د. او باید مدام در 
حال تحقیق و اجرای 
باش��د كه  روش هایی 
و  تکنول��وژی  آن  در 
برمبنای  سیستم های 
می توانن��د  ش��بکه 
س��ازمان  به��ره وری 
دهن��د.  افزای��ش  را 
ع��الوه ب��ر ای��ن باید 
دارای مهارت های زیر باش��ید: 
ارزیاب��ی نیازه��ای كارب��ران و 
كارب��رد سیس��تم و اطمینان 
از اینک��ه تس��هیالت ICT آن 
نیازه��ا را ب��رآورده می كند یا 
خیر، مه��ارت در برنامه ریزی، 
بودج��ه  اج��رای  و  توس��عه 
برای فعالیت ه��ای IT محور، 
ارائ��ه قیمت ه��ای رقابت��ی به 
تامین كنندگان برای اطمینان 
قیمت ه��ا،  اثربخش��ی  از 
به روز رسانی  برای  برنامه ریزی 
پش��تیبان های  تهی��ه  و 
امنیت��ی ب��رای سیس��تم های 

نرم اف��زاری،  س��خت افزاری و 
نص��ب  و  مج��دد  تحقی��ق 
سیس��تم های جدید، تضمین 
اج��رای صحیح سیس��تم های 
نرم افزاره��ای  ش��امل   IT
چاپی  خدم��ات  آنتی ویروس، 
و ایمی��ل، اطمین��ان از اینکه 
لیس��انس نرم افزاره��ا معتب��ر 
باش��د، فراهم آوردن دسترسی 
امن به ش��بکه برای كاربران از 
راه دور، حفاظ��ت و اطمین��ان 
از عدم وجود حمل��ه داخلی و 
خارجی ب��ه داده ه��ا، مدیریت 
موقعیت های بحرانی كه شامل 
مس��ائل پیچیده سخت افزاری 
می ش��ود،  نرم اف��زاری  و 
نگهداش��تن  ب��ه روز  توانای��ی 
امنیت  تکنولوژی ه��ا،  آخرین 
دیجیتال، نصب و به روز رسانی 
نرم اف��زاری و س��خت افزاری، 
اجرا و برنامه ریزی ش��بکه های 
كامپیوتری و نرم افزاری، توسعه 
فض��ای اینتران��ت خصوصی و 

سایت های عمومی. 

نیاز به سیستم های 
اطالعاتی با مهندسی مجدد 
ش��ركت هایی ك��ه از طریق 
مج��دد  مهندس��ی  فرآین��د 
درصدد مدیریت داده های شان 
در  تغیی��ر  ب��رای  هس��تند، 
مدیریت ش��ان ب��ه مدیری��ت 
سیس��تم های اطالعات��ی نیاز 
دارند. همان ط��ور كه می دانید 
مج��دد  مهندس��ی  فرآین��د 
ش��امل طراحی مج��دد روش 
كار به گون��ه ای اس��ت ك��ه در 
كنار برآوردن اهداف درس��ت، 
هزینه ه��ای س��ازمانی كاهش 
پیدا كند. این امر نیازمند درک 
توانمندی ها و محدودیت های 
تکنول��وژی و مناب��ع اجرای��ی 
در قال��ب بودج��ه، آم��وزش و 
كارمندان متخصص  استخدام 

است. 

جیمز دایسون نابغه مخترع

 )James Dyson( دایس��ون  جیم��ز 
س��رمایه گذار بریتانیای��ی، طراح صنع��ت، مخترع 
و موس��س كم پانی دایسون اس��ت. بیش��تر او را به 
عن��وان مخت��رع جاروبرقی های��ی با كیس��ه ثابت و 
 همچنین تکنول��وژی جاروبرقی های بدون كیس��ه 
می شناس��ند.   )bagless vacuum cleaner(
در اواخ��ر ۱۹۷۰ این ای��ده به ذهن او خط��ور كرد؛ 
ایده ای كه او 5۱26نس��خه طراحی ك��رد تا باالخره 
در نس��خه 5۱2۷ موفق به اختراعش ش��د. البته در 
ابتدای كار او ناامید ش��د، چراكه هی��چ تولیدكننده 
و توزیع كنن��ده ای در انگلیس حاضر ب��ه حمایت از 
محصولش نبود، بنابراین دایسون از طریق كاتالوگ 
محصولش را در ژاپن به فروش گذاش��ت و توانس��ت 
2هزار پوند از این طریق به دست بیاورد. دایسون بعد 
از عدم موفقیت در فروش اختراعش به كارخانه های 
ب��زرگ تصمی��م گرفت ش��ركت تولی��دی خودش 
را راه ان��دازی كن��د. بنابراین در س��ال ۱۹۹۳ مركز 
تحقی��ق و كارخان��ه اش را افتتاح كرد. ام��ا موفقیت 
یک ش��به به س��راغش نیامد، بلکه پس از ۱۰ سال و 
از طریق یک تبلیغات تلویزیونی كه در آن بر مزایای 
ای��ن جاروبرقی  تاكی��د می كرد و به م��ردم می گفت 
كه با اس��تفاده از ای��ن جاروبرقی ها دیگ��ر به خرید 
كیس��ه های جایگزین احتیاج ندارد، نصیب دایسون 
ش��د. این كمپین با شعار »از كیس��ه ها خداحافظی 
كنید« توانس��ت ج��ای ای��ن محص��ول را در میان 

مصرف  كنندگان باز كند.   

از قضاوت شدن نترسید
نترسیدن از قضاوت ش��دن به نوعی درس زندگی 
است. اینگونه نیست؟ نباید درباره اینکه دیگران چه 
می گویند نگران باشید. اگر قصد دارید كسب وكاری 
متفاوت راه اندازی كنید، با مخالفان بس��یاری مواجه 
خواهید ش��د. باید »قدرت ذهنی« داش��ته باشید تا 
بتوانی��د در مواجهه ب��ا انتقادها و طرد ش��دن ها به 
كارتان ادامه دهید. دایس��ون می گوید: »پنج س��ال 
فرضیه  می س��اختم و آزمایش می ك��ردم اما به هیچ 
نتیج��ه ای نمی رس��یدم. همس��رم با تدری��س هنر 
خانواده را اداره می كرد. همسرم فوق العاده است، اما 

دیگران فکر می كردند كه من دیوانه ام.« 

تمرکز کنید و پشتکار داشته باشید
البته ممکن اس��ت تمركز كردن به معنای داشتن 
»قدرت ذهنی« باش��د ام��ا اینگونه نیس��ت. قدرت 
ذهنی ب��ه این معناس��ت ك��ه باورتان را نس��بت به 
ایده ای كه دارید حفظ كنید، آن هم درس��ت زمانی 
كه هم��ه معتقدند زحمات ت��ان به نتیج��ه نخواهد 
رسید، اما تمركز به این معناست كه در كارتان دچار 
سردرگمی و انحراف از مسیرتان نش��وید. با داشتن 
پشتکار می توانید بعد از شکست های اجتناب ناپذیر، 
ناامیدی ه��ا و طردش��دگی هایی ك��ه در ابت��دای 
راه اندازی كس��ب وكارتان دارید، س��ریع خودتان را 

جمع وجور كنید و بتوانید كارتان را ادامه دهید. 

ارزش شکست خوردن را درک کنید
»كلید موفقیت شکس��ت اس��ت. موفقی��ت از ۹۹ 
درصد شکس��ت خوردن به وجود می آید.« دایسون 
اعتقاد دارد شکس��ت خوردن جالب اس��ت و باید از 
آن لذت برد. در واقع شکست بخش��ی از پیشرفت را 
می سازد و راهی مطمئن برای درک این مسئله است 
كه چرا بعضی كارها به نتیجه نمی رس��ند. دایس��ون 
می گوید هی��چ گاه از پی��روزی درس��ی نمی آموزید 
اما شکس��ت  درس های بس��یاری را به ش��ما خواهد 
آموخت: »وقت��ی جاروبرقی بدون كیس��ه را اختراع 
كردم، با یک ایده ساده شروع كردم. من به جایگاهی 
رسیدم كه هرگز تصورش را هم نمی كردم چراكه یاد 
گرفتم چه چیزی به درس��تی ب��ه كارم می آید و چه 
چیزی درس��ت كار نمی كند.« معموال كمپانی های 
بزرگ تمایلی به ریس��ک كردن ندارن��د و این برای 
كس��انی كه ت��ازه اول راه هس��تند، ش��انس بزرگی 
محس��وب می ش��ود. تجارت به طور مداوم در حال 
تغییر اس��ت، دائما متحول می ش��ود و این شمایید 
كه باید ه��ر چی��زی را امتحان كنی��د. نگاهی كه به 
تالش های ناموفق تان دارید، تعیین كننده این است 

كه به موفقیت خواهید رسید یا نه. 

وقتی کسب وکارتان اوج گرفت ضعف های تان 
را بشناسید

مدیران باه��وش می دانند كه آنه��ا لزوما بهترین 
مدیران جهان نیس��تند. وقتی كاری ك��ه راه اندازی 
می كنید ب��ه ان��دازه كافی موفق ش��د س��عی كنید 
ضعف های تان را بشناس��ید و آنه��ا را برطرف كنید. 
دایس��ون می گوید: »از اینکه مدیرعامل باش��م لذت 
نمی ب��رم اما زمان��ی كه ب��ه مرحله عمل می رس��د، 
مدیریت به ش��غلی فوق العاده و بس��یار بزرگ برای 
من تبدیل می ش��ود. هرگز یک تاجر واقعی نبوده ام. 
همیش��ه می خواس��تم كارم را در زمین��ه طراحی و 
مهندسی ادامه دهم. این كاری است كه عاشق انجام 

دادنش هستم.« 
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پاسخ کارش�ناس: مشکلی كه این مدیر عنوان می كند 
در می��ان اكثر مدی��ران كس��ب وكارهای داخلی مش��هود 
اس��ت. مدیران باید بدانند كه تمامی كسب وكارهای موفق 
مملو از موفقیت ها و شکس��ت های مختلف هستند و همه 
مدیران در مسیر حركتی خود با مش��کالت زیادی روبه رو 
بوده اند. مدیران باید بدانند كه شکست ها گاهی باعث رشد 
و پیشرفت كسب وكارشان خواهد ش��د. البته نکته عنوان 
شده به این معنا نیس��ت كه مدیران باید مشکالت كوچک 

را رها كنند تا به شکستی بزرگ تبدیل شود و بعد به دنبال 
راه��کار ب��رای آن بگردند تا به رش��د سازمان ش��ان كمک 
كنند. مدیران موفق معم��وال در مواجهه با شکس��ت های 
كس��ب وكارش��ان چند راهکار را اجرا می كنند. ۱- چنین 
مدیرانی از شکس��ت های خ��ود درس می گیرن��د، مدیران 
نباید شکس��ت های خود را فراموش كنند و نادیده بگیرند، 
اگر شکس��ت ها نادی��ده گرفته ش��ود، فرص��ت آموختن از 
دست می رود. باید شکست ها ریش��ه یابی شوند و به صورت 
عینی و واقعی راه های رفع شکست بررسی شود. 2- گاهی 
باید از مش��کالت یادداش��ت برداری كرد و یادداش��ت ها را 
به صورت دفترچه ای تهیه و در صورت بروز دوباره مش��کل 

به آن مراجعه كرد. ۳- س��خت ترین كار مدیران این اس��ت 
كه به شکس��ت خود اعتراف كنند و به نوعی شکست خود 
را به اش��تراک بگذارند. مدیران بدانند اگر این شیوه را اجرا 
كنند مطمئنا مورد تحس��ین كارمندان و مشتریان ش��ان 
قرار خواهند گرفت. 4- افرادی كه در مسیر مدیریتی خود 
شکس��ت نخورده اند هرگز نمی توانند از مزایا و منافع بسیار 
آموختن و تجربه كس��ب كردن بهره ب��رداری كنند. چنین 
مدیرانی به سرعت از كس��ب وكارها حذف می شوند، چون 
امکان دارد در مقابله با مشکل آن را دور زده و سركوب كرده 
و برای رفع آن كاری نکرده باشند. درنتیجه از موفقیت های 

بعدی سازمان بی بهره خواهند ماند. 

مقابله با شکست ها

سوال: چند سال است که سابقه مدیریت دارم، اما وقتی با مشکل یا بحرانی در سازمانم مواجه می شوم، ناامید شده و از ادامه راه 
کسب وکارم دلسرد می شوم. لطفا راهنمایی کنید که در مقابله با شکست های مدیریتی چه رویکردی را اجرا کنم؟  کلینیککسبوکار

برای ثروتمند شدن 
تحصیالت داشته باشید اما طمع نه

مطالعات تازه درباره پول و ثروت سازی نتایج تازه ای 
برای عالقه مندان به پژوهش در این وادی فراهم كرده 
اس��ت. آنها كه هیچ محدودیتی ب��رای تحقیقات خود 
قائل نیس��تند از ارتباط تحصیالت و ث��روت گرفته تا 
اندازه گیری می��زان طم��ع میلیونره��ا و میلیاردرها 
تحقیقات می كنند. آنچه پیش روی شماست دو نمونه 

از این مطالعات است.

تحصیالت دارها ثروتمندتر از تحصیالت ندارها
نتایج مطالعاتی تازه نشان می دهد كه آمریکایی های 
دارای تحصی��الت باال 5۰ برابر بیش��تر از كس��انی كه 

دیپلم دبیرستان ندارند احتمال میلیونر شدن دارند. 
در مقاله ای كه از سوی یک مشاور اقتصادی ارشد به 
نام ویلیام امونس و یکی از همکارانش به چاپ رسیده 
به این نکته اشاره شده است كه ثروت و درآمد به شدت 

با میزان تحصیالت در ارتباط است. 
احتم��ال اینک��ه ی��ک خان��واده در س��ال 2۰۱۳با 
تحصی��الت دیپلم دس��تکم یک میلی��ون دالر درآمد 
كس��ب می كرد ی��ک ب��ه ۱۱۰ ب��ود، در حالی كه این 
احتمال برای خانواده های دارای تحصیالت دانشگاهی 
یک به 2۰ بود. براساس این مطالعه این اختالف هرچه 
تحصی��الت باالتر می رف��ت، كمتر هم می ش��د. برای 
خانواده هایی كه تحصیالت ش��ان در س��طح كالج بود 
این رقم یک به 6/4 بود و برای كس��انی كه تحصیالت 
تخصصی باال داش��تند به اختالف ناچی��ز یک به 6/2 

می رسید. 
خانواده های سطح متوس��ط بدون دیپلم 8۱ درصد 
كمتر از خان��واده ای دارای تحصیالت تخصصی درآمد 
و ۹5 درصد بیش��تر از آنها ثروت داشتند. براین اساس 
برای دسته اول درآمد در سال 2۰۱۳ بیش از 22 هزار 
دالر بود حال آنکه دسته دوم درآمدی بیش از 4۱ هزار 

دالر نداشتند. 
نکت��ه جالب این اس��ت كه بین س��ال های ۱۹8۹ و 
2۰۱۳ ثروت به دس��ت آمده برای خانواده های دارای 
تحصیالت باال و تخصصی افزایشی 45درصدی داشته 
حال آنکه این میزان برای آنهایی كه تحصیالت ش��ان 

در سطح كالج بوده تنها ۳درصد بوده است. 
البته فاكتورهای��ی چون ثروت خانوادگ��ی و ارث و 
میراث هم بر میلیونر شدن یا نش��دن افراد با تخیالت 
گوناگون اثرگذار بود و هیچ تضمین قطعی برای اینکه 
تحصیالت ثروت می آورد وج��ود دارند. اما در هر حال 
این مطالعه با اعداد و ارقام متعدد خود به خوبی نشان 
داد كه دستکم این روزها ارتباط مستقیم و تنگاتنگی 
میان تحصی��الت باال و ثروت زیاد وج��ود دارد. چیزی 
كه احتماال در س��ال های آینده نقش پررنگ تری هم 

پیدا خواهد كرد. 

حکایت شمشیر دولبه ثروت برای میلیونرهای 
امروزی

یک گزارش ت��ازه نش��ان می دهد كه ث��روت برای 
میلیونره��ا حک��م شمش��یر دولب��ه ای را دارد كه هم 
می تواند زندگی راحت با خود بیارود و هم استرس های 
گوناگون را روی س��ر میلیون��ر آوار كن��د. در واقع لبه 
نوازشگر این شمشیر س��بک زندگی میلیونر را تغییر 
داده و ارتباطش با جهان پیرامون را بهتر می كند، حال 
آنکه لبه بُرنده اش عصبانی��ت، نگرانی و تنش در روابط 

خانوادگی با خود به همراه دارد. 
میلیونره��ای ام��روزی همچنی��ن احس��اس عدم 
امنی��ت دارند و هر آن احس��اس می كنن��د كه ممکن 
اس��ت ثروتش��ان بر باد رود. آنها در عین حال از كسب 
درآمد احس��اس ش��ادی می كنند، منته��ا زمانی كه 
حس كنند ثروت شان به حدی كه می خواهند رسیده 
است  البته اگر چنین احساسی به آنها دست دهد. آنها 
مثل چاق هایی هس��تند كه دائم روی تردمیل ورزش 
می كنند اما هرگز احساس نمی كنند الغر شده اند، به 

زبان ساده طمع دامن آنها را گرفته است. 
این گ��زارش نش��ان می دهد ك��ه 52 درص��د این 
میلیونرها حس می كنن��د روی تردمیل گیر افتاده اند؛ 
آنها نه می توانن��د ادامه دهن��د و نه می توانن��د پیاده 
ش��وند. در واقع با تغییر س��بک زندگی توقع خودشان 
و خانواده های شان باال رفته اس��ت، پس هر چه بیشتر 

داشته باشند، بیشتر می خواهند. 
در این بررسی یک پرسش خوب از شركت كنندگان 
پرسیده ش��د. چقدر ثروت می خواهید: آنهایی كه بین 
یک تا 5 میلیون دالر ثروت داشتند گفتند كه 5 تا ۱۰ 
میلیون دالر راضی ش��ان می كند. آنهایی كه بین 5 تا 
۱۰ میلیون ثروت شان بود اما گفتند نیاز به ثروتی بین 
۱۰ تا ۱5 میلیون دالر دارند. حاال ش��ما س��ر این نخ را 

بگیرید و همین طور ادامه دهید! 
البته همه چیز به این سیاهی و تاریکی هم نیست و 
ثروت جنبه های روش��ن هم زیاد دارد. بسیاری از این 
میلیونرها ارزش خانواده شان را بسیار باال دانستند و از 
آنها بابت حضور و انگیزه شان در راه پولدار شدن تشکر 
كردند. در واقع ثروت باعث بازتر ش��دن دیدگاه آنها و 

رضایت بیشترشان از زندگی شده است. 
این مطالع��ه روی 22۱5 نف��ر از میلیونره��ا انجام 
ش��د كه 6۱۰ نفر از آنها بیش از 5میلی��ون دالر ثروت 

داشتند. 
cnbc.com :منبع
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مدیر سیستم های اطالعاتی، 
تکنولوژی اطالعات را در سازمان 
 IT اجرا کرده و بر کار متخصصان
نظارت می کند. همچنین این مدیر 

نقش های دیگری چون برنامه ریزی، 
نصب، حفظ و نگهداری این 

سیستم ها را که شامل نرم افزار و 
سخت افزار است بر عهده دارد

یک گروه خودروسازی آلمانی 
موافقت ك��رد برای خری��د مركز 
خدمات نقش��ه دیجیتال��ی نوكیا 
2.5 میلیارد ی��ورو  )2.۷ میلیارد 
دالر( پرداخ��ت كن��د و ای��ن در 
حالی است كه برخی شركت های 
مس��تقر در دره س��یلیکون ط��ی 
ماه های گذشته تالش كردند این 
مركز را برای توسعه اتومبیل های 
بدون سرنشین در اختیار بگیرند. 

از   Audi آلمان��ی  ش��ركت   
تولیدكنن��دگان  بزرگ تری��ن 
خودروه��ای لوك��س در جه��ان 
ك��ه یک��ی از زیرمجموعه ه��ای 
 Volkswagen ش��ركت بزرگ
AG محسوب می ش��ود، شركت 
به عن��وان   Mercedes-Benz
ش��ركت مادر Daimler AG و 
ش��ركت BMW موافقت كردند 
به صورت مش��ترک مركز خدمات 

 Nokia نقش��ه های الکترونیکی
Here را خری��داری كنن��د. ب��ه 
گ��زارش رایورز، اگر ای��ن قرارداد 
منعقد شود، خودروسازان آلمانی 
در نظ��ر دارند دیگر ش��ركت های 
ب��زرگ خودروس��ازی از جمل��ه 
Fiat Chrysler، MV، Re-
 ،nault، Peugot Citroën
ف��ورد، تویوتا و جن��رال موتورز را 
دع��وت كنند ت��ا در مركز نقش��ه 

 Nokia Here الکترونیک��ی 
سرمایه گذاری كنند و این راهکار 
را در نسل جدید محصوالت خود 

مورد استفاده قرار دهند. 
 یک��ی از اف��راد نزدیک به س��ه 
شركت خودروساز آلمانی در این 
خصوص گفت:  »هدف اصلی این 
است كه سرویس مذكور به عنوان 
یک پلتف��رم باز ب��رای همه مردم 
ارائه ش��ود. امضای نهایی قرارداد 

ب��رای خرید ای��ن مركز توس��عه 
نقش��ه های الکترونیک طی چند 

روز آینده انجام می شود.«
مرك��ز Nokia Here ط��ی 
س��ال 2۰۱4 میالدی ب��ا فروش 
محص��والت خ��ود ب��ه صنای��ع 
 ۹۷۰ توانس��ت  خودروس��ازی 
میلیون یورو یعن��ی حدود نیمی 
از ارزش مالی خود درآمد كس��ب 

كند. 

از میان خبرها

بی ام دبلیو، آئودی و بنز به دنبال خرید نقشه نوکیا

مدیران ماندگار

مونا اشرف زاده

نقش مدیر سیستم های اطالعاتی در سازمان های امروزی 

مدیری برای تمام فصول

مترجم: سارا گلچین

هدی رضایی 

مسیر ثروت



ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران که در س��اعات 
اولی��ه معام��ات کار خود را با 
صع��ود 170 واحدی آغاز کرد، 
پ��س از یک س��اعت با کاهش 
روند رشد با 96 واحد مثبت به 
ارتفاع 66 هزار و 626 واحدی 
رس��ید.  روز گذش��ته ب��ورس 
تهران با افزایش نسبی قیمت ها 
مواج��ه بود و می��زان ارزش و 
حجم معامات نش��ان می دهد 
که س��هامداران ب��ا امیدواری 
نس��بت به آین��ده ب��ورس به 
اق��دام می کنند.  خریدوفروش 
گرچه ب��ورس ته��ران در این 
مقط��ع روندی خنثی در پیش 
گرفته و با صف های س��نگین 
خری��د ی��ا صف ه��ای فروش 
مواج��ه نش��ده و منتظر بهبود 
اوض��اع در روزه��ا و ماه ه��ای 
آینده اس��ت.  این در حالی بود 
ک��ه دیدگاه س��رمایه گذاری از 
س��وی اغلب معامله گ��ران این 
بازار بر مدار نوس��ان گیری و با 
دید کوتاه م��دت پیش می رود.  
دیروز گ��روه س��اختمانی ها با 
نوس��ان مثب��ت قیمت  ها پس 
از اصاح موقت همراه ش��دند.  
رون��د معامات س��هام در این 
و  نوس��انی  به ش��دت  گ��روه 
بازار  گروه ه��ای  اکثر  همچون 
نوس��ان گیری  مدار  بر  س��هام 
مدیری��ت می ش��ود.  درگ��روه 
بانکداری نی��ز اغلب حقیقی ها 
همچنان عرضه سهام با هدف 
تأمی��ن نقدینگ��ی ع��ادی در 

معامات را دنبال می کنند.  

بررسی عملکرد صنایع 
بورسی در ماه های اخیر

صنای��ع  عملک��رد  بررس��ی 
بورس��ی در ماه های اخیر نشان 
می دهد ک��ه در ای��ن مدت به 
دلیل در جریان بودن مذاکرات 
هس��ته ای و انتشار اخبار مثبت 
از روند مذاکرات،  تعداد صنایع 
سودآور بورسی افزایش پیدا کرد 
و تعداد زیان ده های بورس��ی با 
کاهش مواجه شد.  نزدیک شدن 
ب��ه ضرب االجل تعیین ش��ده 
هس��ته ای در تیرماه و انتش��ار 
اخبار مثبت از فضای مذاکرات 
باعث ش��د تا از خردادماه جنب 
ت��االر  س��هامداران  و ج��وش 

شیش��ه ای افزایش پیدا کرده و 
میل آنها به خرید بیشتر شود، 
به طوری که شروع روند صعودی 
بورس تهران از خردادماه باعث 
ش��د تا این بازار بعد از مدت ها 
از رخ��وت و بی حوصلگی خارج 
ش��ده و با میل س��هامداران به 
خرید و در نهایت رشد قیمت ها 
و افزایش میانگین بازدهی مواجه 
شود.  این اتفاق سبب شد تا در 
س��ه ماه اخیر میانگین بازدهی 
صنایع بورس��ی افزایش نسبی 
را تجربه ک��رده و تعداد صنایع 
س��ودده با رش��د قابل توجهی 
مواج��ه ش��ود، به ط��وری ک��ه 
عملکرد صنایع بورس��ی در سه 
ماه اخیر نش��ان می دهد که در 
این مدت 25 صنعت با بازدهی 
مثبت مواجه شدند و 12 صنعت 
در فاز زیان دهی حرکت کردند.  
به این ترتیب سهامداران بورس 
تهران در حالی در سه ماه اخیر 
بازده��ی 28 درص��دی و زیان 
20 درص��دی را با خود به خانه 
بردند که در این میان صنایعی 
همچون فلزات اساسی،  سیمان،  
الس��تیک،  اماک و کاش��ی و 
سرامیک،  به دلیل رکود حاکم 
در بخ��ش مس��کن و تأخی��ر 
اثرگ��ذاری مذاکرات هس��ته ای 
در این بخ��ش با بازدهی منفی 

مواجه شدند.  

سود 28.3 درصدی 
سهامداران صنعت 

حمل و نقل
براس��اس آمار منتش��ر شده 

صنع��ت محص��والت چوبی که 
تنه��ا دو ش��رکت در اختی��ار 
دارد،  بیش��ترین زیان را نصیب 
س��هامداران خود کرد و با زیان 
20 درص��دی در ص��در جدول 
گروه ه��ای زیان ده ب��ورس قرار 
الس��تیک  صنع��ت  گرف��ت.  
15 درص��د،   ب��ا  پاس��تیک  و 
استخراج س��ایر معادن با 13.8 
درصد،  انتش��ار و چ��اپ با 12 
درص��د و فل��زات اساس��ی ب��ا 
11 درص��د از جمل��ه صنای��ع 
زیان ده بورس در س��ه ماه اخیر 
محس��وب می شوند.  اما بررسی 
صنایع س��ودآور بورس��ی نشان 
می ده��د ک��ه در ای��ن م��دت 
که  مانن��د حمل و نقل  صنایعی 
ش��رکت هایی مانن��د تایدواتر و 
کش��تیرانی را در دل خود دارد 
ب��ه دلی��ل تأثیرپذی��ری از لغو 
تحریم ها با بیش��ترین استقبال 
س��هامداران مواج��ه ش��د و با 
کس��ب بازدهی 28.3 درصدی،  
بیش��ترین می��زان بازده��ی را 
در می��ان صنای��ع بورس��ی به 
خود اختص��اص داد زیرا انتظار 
می رود پ��س از گش��ایش های 
هسته ای و اجرایی شدن توافق،  
باالیی  ش��انس  حمل و نقلی ه��ا 
برای بهبود س��ودآوری داش��ته 
باشند.  بررسی ها نشان می دهد 
که بعد از صنعت حمل و نقل که 
در صدر جدول ای��ن گروه قرار 
گرفت��ه اس��ت،  صنعت س��ایر 
ماشین آالت و دستگاه های برقی 
با 28 درصد،  گروه ابزار پزشکی 
و وسایل ارتباطی با 27 درصد،  

از دیگر صنایع سودآور بورس در 
سه ماه اخیر محسوب می شود.  
عاوه ب��ر صنع��ت حمل و نقل،  
صنایعی همچون م��واد دارویی 
و قند و ش��کر ازجمله صنایعی 
بودن��د ک��ه توانس��تند بازدهی 
بیش��تری نس��بت ب��ه بازدهی 
شاخص بورس کس��ب کنند و 
در صدر جدول صنایع س��ودده 

قرار بگیرند. 

خودرویی ها انتظارات 
سهامداران را محقق 

نکردند
صنای��ع  می��ان  ای��ن  در 
بانک ها،   همچ��ون  مطرح��ی 
خودرویی ها،  واسطه گری های 
مالی و محصوالت ش��یمیایی 
نتوانستند انتظارات سهامداران 
خ��ود را محق��ق کنن��د و به 
بازدهی کمت��ری اکتفا کردند.  
به ط��وری که صنع��ت خودرو 
و س��اخت قطع��ات به عن��وان 
یکی از صنای��ع مطرح بورس 
ک��ه پیش بین��ی می ش��د بعد 
نتیج��ه  ش��دن  مش��خص  از 
استقبال  با  مذاکرات هسته ای 
گس��ترده ای روبه رو ش��ود،  به 
دلیل کمبود تقاضا و همچنین 
بدهی ه��ای باال چن��دان مورد 
ق��رار  س��هامداران  اس��تقبال 
نگرفت اما امی��دواری از آینده 
روش��ن این صنع��ت در زمان 
اجرایی ش��دن توافق و انعقاد 
قرارداد با شرکت های خارجی 
باعث شد تا این صنعت در سه 
ماه اخیر بازدهی 4.7 درصدی 

را نصی��ب همراهان خود کند.  
در ای��ن میان بانک ه��ا نیز به 
دلیل مش��کات عدی��ده این 
صنعت برخ��اف پیش بینی ها 
ب��ا افت تقاضا مواجه ش��دند و 
بازدهی 5درصدی  کس��ب  به 
بع��د از چندی��ن م��اه رک��ود 
پی در پی بسنده کردند. صنعت 
محصوالت ش��یمیایی نیز که 
ش��رکت های پتروشیمی را در 
دل خود دارد به دلیل کاهش 
قیمت نف��ت در ماه های اخیر 
و اث��ر آن ب��ر س��ودآوری این 
ش��رکت ها،  به کسب بازدهی 
4 درصدی در این مدت رضایت 
دادند.  ع��اوه بر این صنایعی 
همچ��ون یارانه،  منس��وجات،  
خدم��ات فن��ی و مهندس��ی، 
س��ایر واس��طه گری های مالی  
)لیزینگ(،  مواد دارویی،  قند 
و ش��کر،  فرآورده های نفتی و 
کشاورزی از مهم ترین صنایعی 
هس��تند که در ای��ن مدت با 
افزایش بازدهی مواجه ش��دند 
و بازدهی بیش��تری نسبت به 
شاخص بورس کسب کردند.  

رشد شاخص کل فرابورس
در جریان معامات فرابورس 
ایران،  525 میلیون ورقه بهادار 
به ارزش��ی بی��ش از یک هزار و 
160 میلیارد ریال مورد معامله 
قرار گرفت.  درحالی که شاخص 
کل فراب��ورس در روز گذش��ته 
ضمن رش��د به ع��دد 778.54 
واحد رس��ید،  بیشترین حجم 
معامات مربوط به خریدوفروش 
12 میلیون و 680 ه��زار ورقه 
به��ادار بانک دی و بیش��ترین 
اختی��ار  در  معام��ات  ارزش 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی 
ب��ا رق��م 24 میلی��ارد و 200 
میلی��ون ریال بود.  بیش��ترین 
افزای��ش قیمت امروز مربوط به 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و 
پ��س از آن صنعت روی زنگان 
و فن آوا بود و سهام پتروشیمی 
جم بیشترین تأثیر مثبت را در 
ش��اخص فرابورس داش��ت.  از 
س��وی دیگر بان��ک دی،  بیمه 
نوی��ن و معادن م��س تکنار با 
بیش��ترین افت قیم��ت روبه رو 
شدند و اوراق تسهیات مسکن 
در ب��ازه 680 تا 730 هزار ریال 

دست به دست شد. 

شاخص کل با هر مثبتی دوباره می شکند

تسلط نوسان گیران بر بازار سهام

سهشنبه
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انجام 48 درصد واگذاری های 15 
سال گذشته از طریق بورس

بالغ بر 666 هزار و 402 میلیارد ریال س��هم دولتی 
در 15 سال گذشته از طریق بورس اوراق بهادار واگذار 
شده است. از ابتدای تأسیس سازمان خصوصی سازی 
در س��ال 80 تاکنون 1363 هزار و 553 میلیارد ریال 
سهم دولتی به روش های مختلف واگذار شده که از این 
می��زان، بورس اوراق بهادار با 666 هزار و 402 میلیارد 
ریال رتبه اول روش واگذاری ها را با 48.9درصد به خود 
اختصاص داده است. همچنین رتبه دوم واگذاری ها از 
سال 80 تاکنون به روش مزایده با واگذاری 523 هزار 
و 2435 میلیارد ریال شامل 38.4 درصد تعلق دارد و 
پ��س از آن فرابورس با 169 هزار و 590 میلیارد ریال 
)معادل 12.4 درصد( و مذاکره با 4318 میلیارد ریال 

)معادل 0.3 درصد( قرار دارند. 

رونق واقعی بورس 
سیاست دولت یازدهم

نماینده ادوار مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
سیاس��ت دول��ت یازدهم رونق واقعی بورس اس��ت، 
گف��ت: دولت ب��رای رونق بورس قصد دارد ش��رایط 
ورود شرکت های جدید به بورس را فراهم کند. وی 
افزود: تغییرات ش��اخص بورس باید به صورت واقعی 
تغییر کند. خباز گفت: سابقه نشان داده در گذشته 
دربرخی مواقع ش��اخص بورس رش��د کرده که این 
موضوع با وضعیت واقعی در اقتصاد کش��ور منطبق 
نبوده اس��ت. این نماینده ادوار مجلس، درباره تأثیر 
نتیج��ه مذاکرات هس��ته ای در وضعیت بازار بورس، 
اف��زود: اظهارنظ��ر برخی ها قبل از توافق هس��ته ای 
مبنی براینکه توافق بورس کشور را متحول می کند، 

از لحاظ کارشناسی خیلی حرف درستی نبود. 

نمایش و ورود قیمت کامل اوراق 
در بازار بدهی بورس تغییر می کند

مدیری��ت عملی��ات بازار مش��تقه اع��ام کرد در 
راس��تای دقیق تر شدن فرآیند کش��ف قیمت اوراق 
درج ش��ده در ب��ازار بدهی بورس ته��ران، وضعیت 
نمایش تمام قیمت های اوراق شامل اوراق مشارکت، 
انواع صکوک و گواهی سپرده در نمادهای معاماتی 
از فردا )سه شنبه( از حالت درصد - واحد به وضعیت 

نمایش کامل قیمتی )واحد ریال( تغییر می یابد. 

افزایش 300 میلیارد تومانی 
سرمایه یک مؤسسه اعتباری

افس��انه اروج��ی در م��ورد نح��وه اولویت بن��دی 
س��فارش های یکج��ا در نم��اد حق تقدم مؤسس��ه 
اعتباری کوثر مرکزی اظهار داش��ت: پذیره نویس��ی 
تعداد 3 میلیارد سهم جدید ناشی از سلب حق تقدم 
در افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی در 
نماد »وکوثرح« با قیمت ثابت یک هزار و 159ریال 
در بازار پایه توافقی فرابورس ایران آغاز شد و صرف 
س��هام به میزان 159 ریال به سهامداران فعلی این 

مؤسسه تعلق خواهد گرفت. 

بورس کاال زمینه قراردادهای 
بلندمدت پتروشیمی را فراهم کند

احم��د مه��دوی ابه��ری، دبیرانجم��ن کارفرمایان 
صنعت پتروش��یمی گفت: بورس کاال می تواند زمینه 
عق��د قرارداده��ای بلندمدت ب��رای عرضه کنندگان و 
مصرف کنندگان محصوالت پتروشیمی را فراهم کند تا 
مشکات مجتمع های پتروشیمی در این زمینه مرتفع 
شود. وی ادامه داد: بورس های کاالیی، بازارهایی مدرن 
هستند که به نسبت بازارهای سنتی دارای مزیت های 
زیادی همچون جلوگیری از نوسانات کاذب و شفافیت 

در کشف قیمت ها هستند. 

احتمال مثبت شدن شاخص ها در 
یونان صفر است

پ��س از پنج هفته متوالی، بورس آتن فعالیت خود را 
از س��ر گرفت درحالی که س��قوط چشمگیر شاخص ها، 
موجب ش��د س��هامداران این بورس نس��بت ب��ه آغاز 
معام��ات واکنش نش��ان دهن��د. س��هامداران در آغاز 
نخستین روز کاری بورس آتن پس از پنج هفته، با افت 
شدید قیمت ها مواجه شدند درحالی که انتظار بهتری از 
این بازار داش��تند. آغاز معامات در بورس آتن در واقع 
آخرین تیر دولت یونان برای نجات اقتصاد این کشور بود 
درحالی که نخست وزیر این کشور، الکسیس سیپراس در 

حال به نتیجه رساندن اوضاع بدهی یونان است.

نماگر بازار سهام

دریچه

اعتراض سهامداران سنگ آهنی نتیجه داد
ایس�نا- پ��س از آنکه 800 س��هامدار صنعت س��نگ آهن در نامه ای سرگش��اده 
خط��اب به رییس جمهور خواس��تار عدم مداخله دولت در قیمت گذاری س��نگ آهن 
ش��دند و مدیرعامل بورس تهران ب��ه همراه چندنماینده عضو کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجلس نیز معترض مداخله دولت در قیمت گذاری س��نگ آهن ش��دند، یک 
مق��ام دولت��ی از احتم��ال تجدید نظر در اباغی��ه کاهش 3 درص��دی قیمت گندله 
خبر داد. رییس هیأت عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی 
ای��ران در خصوص اباغیه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت مبنی ب��ر تعیین قیمت 
گندله براس��اس 20 درصد قیمت فروش شمش فوالد خوزستان گفت: این بخشنامه 
به صورت کلی به ش��رکت های س��نگ آهنی اباغ ش��ده اس��ت و احتم��ال تغییر آن 
وجود دارد. مهدی کرباس��یان درخصوص دالیل بازنگری در این اباغیه به نظرات و 
پیشنهادات شرکت های سنگ آهنی و فوالدی اشاره کرد که به معاونت معدنی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارس��ال شده است. وی به نظرات موجود در عدم همخوانی 
قیمت های گندله و کنس��انتره با آهن اس��فنجی اش��اره کرد که به موجب آن مقرر 
شده اس��ت تا این مسئله مجددا مورد بررسی قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در برابر این س��وال که »ش��رکت های س��نگ آهنی معتقدند که همزمان با 
کاهش قیمت محصوالت فوالدی در بازارهای جهانی، قیمت س��نگ آهن نیز کاهش 
یافت��ه اس��ت، لذا در این ش��رایط رکودی نبای��د بنیه تولید کنندگان س��نگ آهن را 
با تحمیل هزینه های ش��رکت های فوالدی بیش��تر تضعیف کرد«، خاطرنش��ان کرد: 
م��ن با فعاالن این صنعت کاما موافق هس��تم که باید در این ش��رایط تمام صنایع 
مورد حمایت قرار گیرند؛ بر این اس��اس به نظر می رس��د که این اباغیه اخیر مورد 
تجدید نظ��ر قرار گیرد. محمدرض��ا نعمت زاده، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت هفته 
گذش��ته برای پاسخگویی به ماجرای س��نگ آهنی ها به کمیسیون صنایع رفته بود و 
قرار شد تا معاون معدنی خود را مامور پیگیری و رسیدگی به اعتراضات سهامداران 

س��نگ آهنی کند. 

جمعیت سهامداران عدالت 4۹ میلیون نفر شد
تس�نیم - اس��ماعیل مختاری دولت آبادی، مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان 
خصوصی س��ازی تع��داد نهایی س��هامداران عدالت را 49 میلیون نفر اع��ام کرد. وی با 
اش��اره به اینکه 31 فروردین امس��ال به عنوان آخرین مهلت ثبت نام نهایی مش��موالن 
سهام عدالت بوده اس��ت گفت: در پی درخواست های مکرر سازمان های امور اقتصادی 
و دارایی اس��تان ها، شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و سایر مراجع ذی ربط 
و پ��س از چندی��ن مرحله تمدید مهل��ت ثبت نام، با پایان یافتن مهل��ت ثبت نام نهایی 
کارگران فصلی و ساختمانی به عنوان آخرین مرحله از مشموالن سهام عدالت، عملیات 
پاالیش اطاعات و رفع مغایرت ها انجام شد و در مجموع حدود 49 میلیون نفر به عنوان 
سهامداران نهایی س��هام عدالت تعیین شدند. مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان 
خصوصی س��ازی در مورد آخرین وضعیت طرح توزیع س��هام عدالت تصریح کرد: سهام 
عدالت به هر یک از مش��موالن به صورت قسطی واگذار شده است که اقساط آن باید از 
محل س��ود دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر س��هام عدالت پرداخت شود. همچنین 
مهلت بازپرداخت ثمن معامله س��هام عدالت 10 ساله بوده است که این مدت از ابتدای 
س��ال 85 ش��روع و به پایان س��ال 94 ختم می شود. وی با اش��اره به مهلت شش ماهه 
س��هامداران در پایان زمان 10 س��اله تقس��یط گفت: با توجه به اینک��ه مجامع عمومی 
بیش��تر شرکت های س��رمایه پذیر بابت عملکرد س��ال 94، در ماه های نخست سال 95 
برگزار می شود و پس از تعیین میزان سود تخصیصی به سهام عدالت، حداکثر تا پایان 
مهلت مقرر هشت ماهه قانونی سود مورد نظر دریافت و به حساب خزانه کل کشور واریز 
می ش��ود، سهام عدالت تا پایان س��ال 95 قابلیت آزادسازی پیدا می کند. مدیرکل دفتر 
امور سهام عدالت در تشریح این مطلب اضافه کرد: تاکنون مبلغ 14.360 میلیارد تومان 
سود سهام عدالت به حساب خزانه واریز شده است که با احتساب تخفیفات متناسب با 
آن حدود 37 درصد از اقس��اط سهام عدالت پرداخت شده و پیش بینی می شود با توجه 
به س��ود دریافتی سال های 93 و 94 شرکت های سرمایه پذیر در پایان سال 95 حدود 

50 درصد از سهام عدالت قابل آزادسازی باشد. 

سیدمحمد صدرالغروی
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96.20میزان تغییر
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تاثیرقیمت پایانینماد
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B 1.4254.275ح. نوسازی تهران

درصد قیمتنام کامل شرکت
1.8027.13تولیدی شهید قندی
4.9864.99صنایع شیمیایی فارس

4.3584.99سایپا آذین
2.6164.98شیشه و گاز

2.3654.88دوده صنعتی پارس

درصدقیمتنام کامل شرکت
)4.98(1.698صنعتی صبانور

)4.95(6.273پگاه اصفهان

)4.92(4.604سیمان فارس نو

)4.9(3.513کاغذسازی کاوه

)4.62(3.348خدمات کشاورزی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M812.305 B 101.562گروه مپنا

M28.252 B 30.680بانک صادرات
M88.831 B 27.231صنایع  آذرآب 
M21.274 B 21.216پارس  خودرو

M15.286 B 15.704ایران  خودرودیزل 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M812.305 B 101.562گروه مپنا

M88.831 B 27.231صنایع  آذرآب 
M42.455 B 5.035ایران  ترانسفو
M28.252 B 30.680بانک صادرات
M21.274 B 21.216پارس  خودرو

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

شاخص کل بورس ۹۶ واحد رشد کرد
در جریان معامات بازار س��هام تع��داد 476 میلیون 
س��هم و حق تقدم ب��ه ارزش 156 میلی��ارد تومان در 
34هزار نوبت دادوس��تد ش��د و ش��اخص کل بورس با 
رش��د 96 واحدی به نوس��ان خود در ارتفاع 66 هزار و 
626 واحدی ادامه داد. ش��اخص های اصلی بازار س��هام 
نیز روز متعادلی را داش��تند، به طوری که شاخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( 38 واحد، کل )ه��م وزن( 0.8 واحد، 
قیمت )هم وزن( 0.7 واحد، آزادش��ناور 61 واحد و بازار 
دوم 895 واحد رشد کردند و در مقابل شاخص بازار اول 

47 واحد افت را به خود دید. 
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بسیاری از بورس های اوراق 
بهادار در کش��ورهای مختلف 
ش��دید  فروده��ای  و  ف��راز 
را تجرب��ه کرده ان��د. دالی��ل 
ش��کل گیری این فراز و فرودها 
و اقدامات انجام ش��ده توس��ط 
مقامات اقتصادی در رویارویی 
ب��ا آن  دارای نکاتی مش��ترک 
اس��ت که می تواند برای دیگر 
بورس ه��ا از جمله بورس اوراق 
بهادار تهران آموزنده باشد. در 
می��ان س��قوط بازار س��هام در 
کش��ورهای مختل��ف، آخرین 
م��ورد نصیب بازارهای س��هام 

چین شده است. 
ب��ه گزارش س��نا، دو بورس 
ش��انگهای و ش��ن زن پیش از 
س��قوط، رش��د قاب��ل توجهی 
را تجرب��ه ک��رده  بودند. از 14 
ج��والی س��ال 2014 تا قبل 
اواس��ط  از آغ��از ری��زش در 
ژوئن 2015، ش��اخص بورس 
ش��انگهای بیش از 152درصد 
و ش��اخص بورس شن زن بیش 
از 183 درص��د رش��د داش��ته  
اس��ت. برخ��ی از تحلیلگران از 
این رش��د بی س��ابقه به عنوان 
حب��اب  ش��کل گیری  دوره  
قیمت��ی در ای��ن بازاره��ا نام 
می برن��د. همچنی��ن تحقی��ق 
بانک مریل لینچ آمریکا نش��ان 
می ده��د ک��ه از ه��ر 10 نف��ر 
سرمایه گذار خارجی، هفت نفر 
بر این باور بودند که بازار سهام 
چین دچار حباب شده است. 
از اواس��ط ماه ژوئن 2015، 
دوره رشد بازارهای سهام چین 
به پایان رس��ید و هر دو بورس  
چین سقوط کردند به طوری که 
ط��ی س��ه هفت��ه از 12 ژوئن، 
ب��ورس  در  س��هام  ش��اخص 
ش��انگهای حدود 32 درصد و 
شاخص سهام در بورس شن زن 
که بیشتر شرکت های فعال در 
صنعت تکنولوژی را در اختیار 
دارد، حدود 41 درصد کاهش 
یاف��ت. در ای��ن م��دت حدود 
میلی��ارد   250 و  3تریلی��ون 
دالر از ارزش بازار اوراق بهادار 
چی��ن کاه��ش یاف��ت که این 
کاه��ش تقریبا مع��ادل ارزش 
بورس کش��ور فرانس��ه، حدود 
60 درص��د از ارزش ب��ورس 
کشور ژاپن و بیش از 10 برابر 
ان��دازه  کل اقتصاد یونان بیان 
شده است. در پی این رویداد، 
بهای سهام شرکت های چینی 
پذیرفته ش��ده در ب��ازار آمریکا 
نی��ز کاهش در خور توجهی را 

تجربه کرده اند. 
معام��ات  ارزش  بررس��ی 
ب��ورس ش��ن زن در طول یک 
سال گذشته نشان می دهد که 
در دوره  رون��ق بازار، با افزایش 
ش��اخص ها حج��م معام��ات 
نی��ز افزایش یافته اس��ت. پس 
از 12 ژوئ��ن با ش��روع کاهش 
شاخص ها ارزش معامات نیز 
رون��دی کاهن��ده را در پی��ش 
گرفته به طوری که با حدود 67 
درص��د کاهش از 998 میلیارد 
ی��وان به کمتر از 334 میلیارد 
یوان در روز کاهش یافته است. 
ب��ا تامین منابع مالی توس��ط 
بان��ک مرکزی و س��ایر نهادها 
از 10 ج��والی ارزش معامات 
مج��ددا روندی فزاینده یافته و 
تا تاریخ 27 جوالی با بیش از 
19 درصد رش��د از نزدیک به 

334 میلی��ارد ی��وان به حدود 
732 میلی��ارد ی��وان در روز 
رس��یده اس��ت. با این وجود به 
دلیل مدت کوتاه سپری ش��ده 
از انجام اقدامات یادش��ده برای 
اظهارنظ��ر قطع��ی در م��ورد 
ت��اثیرگ��ذاری سیاس��ت های 
اتخاذش��ده بر ارزش معامات 
باید در انتظار روزها و ماه های 

پیش رو بود. 
بررس��ی متوس��ط نس��بت 
قیم��ت ب��ه درآمد س��هام در 
بورس ش��ن زن نشان می دهد 
ک��ه این نس��بت در پایان ماه 
ژانویه سال 2015 کمتر از 37 
مرتبه بوده اس��ت که با رشدی 
بی��ش از 87درص��د در پای��ان 
12 ژوئ��ن )که رقم ش��اخص 
در باالتری��ن مق��دار خود قرار 
داش��ت( ب��ه نزدیک 69 مرتبه 
افزایش یافته اس��ت. با سقوط 
ب��ازار مقدار این پارامتر نیز به 
نحو درخور ماحظه ای کاهش 
یافت��ه و ت��ا 27 جوالی 2015 
به کمتر از 47 مرتبه رس��یده 
که همچنان بیشتر از مقدار آن 

پیش از دوره صعود است. 
و  گزارش ه��ا  ب��ر  بن��ا 
در  ارائه ش��ده  تحلیل ه��ای 
و  اقتص��ادی  بخش ه��ای 
مانند  تجاری خبرگزاری هایی 
بلومبرگ، س��ی ان ان، گاردین، 
اقدام��ات  و...  اکونومیس��ت 
ب��رای  زی��ر  تصمیم ه��ای  و 
جلوگیری از تداوم ریزش بازار 
س��هام در چین، توسط دولت 
و مسئوالن بورس ها اجرا شده 

است: 
1- مقامات ناظر بازار سرمایه 
چی��ن اقدام ب��ه محدود کردن 
عرضه های اولیه سهام کرده اند. 
2- دول��ت ب��ا حمایت بانک 
مرک��زی، نقدینگی الزم برای 
اعطای تسهیات به کارگزاران 
در راس��تای خرید س��هام را از 
منابع بانکی فراهم کرده است. 
قب��ل از آن دولت اس��تفاده از 
اعتبارات سیس��تم بانکی برای 
خری��د س��هام را محدود کرده 

بود. 
ق���ان���ون گ�����ذاران   -3
را ک��ه  مجموعه دارایی های��ی 
س��رمایه گذار می توان��د از آن 
به عن��وان وثیقه خرید اعتباری 
س��هام اس��تفاده کند، افزایش 
دادن��د به طوری که طبق اعام 
بلومب��رگ در ح��ال حاض��ر 
ش��رایط وثیقه گ��ذاری س��ند 
ملک مس��کونی برای اخذ وام 
در بورس ه��ای اوراق به��ادار 

چین فراهم شده است. 
کاه��ش  ه��دف  ب��ا    -4
حج��م عرضه س��هام در بازار، 

سرمایه گذاران نهادی که بیش 
از 5درصد س��هام یک شرکت 
را در اختی��ار دارن��د، به مدت 
شش ماه از فروش سهام تحت 

مالکیت خود منع شده اند. 
5- شرکت تامین مالی اوراق 
بهادار چین اعام کرده اس��ت 
که پس از کس��ب پش��تیبانی 
نقدینگی از سوی بانک مرکزی، 
برای 21 کارگزار بزرگ و برتر 
اوراق بهادار، رقم 260 میلیارد 
یوان )معادل 42 میلیارد دالر( 
خط اعتباری فراهم می کند تا 
در صندوق ه��ای قابل معامله 
 Blue Chip س��هام  در 

سرمایه گذاری کنند. 
6-  شرکت تامین مالی اوراق 
به��ادار چین خود را متعهد به 
خرید س��هام اکثر شرکت های 
کوچک و متوسط کرده هرچند 
تعداد س��هام قابل خریداری یا 
مبلغ اختصاص یافته را تعیین 

نکرده است. 
7-  کارگ��زاران برت��ر فعال 
در ب��ورس چی��ن اعام کردند 
ک��ه حداقل 120 میلیارد یوان 
مع��ادل 19/3 میلی��ارد دالر از 
دارایی ه��ای خ��ود را با هدف 
کم��ک ب��ه تثبی��ت بازارهای 
سهام به خرید سهام اختصاص 

می دهند. 
8-  بان��ک مرک��زی چی��ن 
ب��رای جلوگی��ری از ف��روش 
اوراق به��ادار ب��ه دلیل ترس و 
نگرانی س��رمایه گذاران و ثبات 
ب��ازار، در اقدام��ی غیرمنتظره 
نرخ ه��ای بهره بانکی و ذخیره 
قانون��ی بانک ه��ا را کاهش داد 
ت��ا از ای��ن طری��ق هزینه های 
وام گی��ری برای خرید اعتباری 
کاهش یافته و پول بیشتری به 
سوی بازار سرمایه سرازیر شود. 
9-  مقام ناظر بازار س��رمایه 
چی��ن، بی��ش از 50 درص��د 
ش��رکت های پذیرفته شده در 
را  به��ادار  اوراق  بورس ه��ای 
مج��از دانس��ته ک��ه معامات 
اوراق به��ادار خود را به حالت 
تعلی��ق درآورن��د. معام��ات 
س��هام حداقل 1,430 شرکت 
از 2,800 ش��رکت قابل معامله 
در بورس های چین تا زمانی که 
ب��ازار در حال��ت نوس��ان های 
شدید قرار دارد معلق خواهند 

ماند. 
بررسی روند شاخص  و حجم 
معامات بورس های شانگهای 
و ش��ن زن نش��ان می دهد که 
پ��س از اقدام��ات یادش��ده، از 
هشتم جوالی 2015 شاخص 
ب��ورس ش��ن زن از 1884 ب��ا 
رش��دی تقریبا 25درصدی به 
2353 واح��د در 23 ج��والی 

رس��یده است. ولی روند نزولی 
بورس ش��ن زن مج��ددا از 23 
جوالی ش��روع ش��ده و پس از 
کاهشی تقریبا 11 درصدی به 
کمت��ر از 2100 واح��د در 29 
جوالی 2015 رس��یده است. 
شاخص بورس ش��انگهای نیز 
در مدت یادشده روند مشابهی 
را پش��ت سرگذاشته است. در 
دوره  نزول��ی اخی��ر، دوش��نبه 
27 ج��والی 2015 را می توان 
بدتری��ن روز بازارهای س��هام 
چین در هش��ت سال گذشته 
)از فوریه سال 2007( دانست. 
در ای��ن روز، ش��اخص بورس 
ش��انگهای 8,5درص��د کاهش 

یافته است. 
بدین ترتیب همچون ارزش 
معام��ات، اظهارنظ��ر قطعی 
در م��ورد تاثیر سیاس��ت های 
اتخاذش��ده روی شاخص های 
به��ادار  اوراق  بورس ه��ای 
چی��ن به زمان بیش��تری نیاز 
دارد، ام��ا تا تاری��خ تهیه این 
گزارش اقدامات یادش��ده به 
ثبات در ش��اخص این بازارها 
نینجامی��ده و تنه��ا به افت و 
خیز ش��دید منجر شده است. 
بنابرای��ن هرچند اعطای وام 
و تزری��ق نقدینگ��ی ب��ه بازار 
از روش ه��ای دیگ��ر، ارزش 
معام��ات را بهبود بخش��یده 
اما به ثب��ات قیمت ها منتهی 
نش��ده و حتی ریسک بازار را 

افزایش داده اس��ت. 
چنی��ن به نظر می رس��د که 
اقدامات مقام ناظر بازار سرمایه 
و بان��ک مرکزی چین عمدتا با 
دیدگاهی کوتاه مدت و با هدف 
ط��ی ش��دن بح��ران طراحی 
شده اند. توقف معامات تعداد 
بس��یاری از ش��رکت ها، من��ع 
فروش سهام توسط سهامداران 
عم��ده، اعطای وام برای خرید 
سهام، کاهش نرخ بهره، توقف 
عرضه های اولیه و تزریق منابع 
توس��ط ش��رکت تامی��ن مالی 
اوراق به��ادار چی��ن، هیچ یک 
از جمله روش های س��اختاری 
محس��وب نمی ش��وند و تنه��ا 
تاثی��ری کوتاه م��دت دارند. تا 
زم��ان تدوین این گزارش تاثیر 
اقدامات یادش��ده بر شاخص ها 
رضایت بخ��ش نب��وده و پ��س 
از اف��ت 41 درص��دی از آغ��از 
بحران به رش��د 25 درصدی و 
سپس کاهش 11 درصدی )در 
بورس شن زن( در مدتی کوتاه 
منتهی شده است. البته حجم 
معام��ات، رون��دی فزاینده را 
تجربه کرده که می تواند ناشی 
از تزری��ق نقدینگ��ی به بازارها 
باش��د و تداوم آن مورد تردید 

است. 
جدا از چگونگی تاثیرگذاری 
سیاس��ت های اتخاذش��ده در 
مواجهه با بحران بازار سرمایه، 
و  همبس��تگی  هم��کاری، 
همراه��ی میان نهادهای پولی 
و مال��ی چی��ن در رفع بحران 
درخ��ور توجه اس��ت. این امر 
به خص��وص در تامی��ن منابع 
مالی برای شرکت تامین مالی 
اوراق به��ادار، کاهش نرخ های 
سود بانکی، کاهش نرخ ذخایر 
قانون��ی بانک ه��ا و تس��هیل 
ش��رایط اعطای وام برای خرید 

سهام قابل مشاهده است. 
سیاس��ت گذاری،  ن��گاه  از 
چال��ش اخی��ر بازار س��رمایه 
چی��ن ب��ر اهمی��ت اقدام��ات 
پیش��گیرانه در ب��روز بح��ران 
صح��ه می گ��ذارد. تاکن��ون با 
وج��ود تکاپو و ت��اش فراوان 
مقام��ات پول��ی و مالی چین، 
بح��ران به وجود آمده فروکش 
نک��رده اس��ت. ای��ن اقدامات 
ممکن اس��ت خود به نوس��ان 
بیش��تر ب��ازار منتهی ش��وند، 
حتی می توانند ریس��ک بازار را 
افزای��ش داده و دوره خروج از 
بح��ران را طوالنی کنند. برای 
مش��اهده تاثیر اقدامات انجام  
ش��ده بر ب��ازار س��رمایه  چین 
باید در انتظار روزها و ماه های 
آتی بود و بی ش��ک قضاوت در 
مورد سیاس��ت های اتخاذشده 
در آین��ده راحت تر اس��ت، اما 
در ش��رایط کنونی می توان به 

نکات زیر اشاره کرد: 
1- ش��اید بتوان صعود بازار 
در یک س��ال گذشته را ناشی 
همچ��ون  سیاس��ت هایی  از 
اعطای وام برای خرید س��هام 
و کاهش نرخ بهره و همچنین 
دانش نامناسب سرمایه گذاران 
دانست. به هر روی به احتمال 
ف��راوان در ص��ورت آهن��گ 
کندتر ب��ازار در هنگام صعود، 
هم اینک ش��اهد س��قوط بازار 

چین نبودیم. 
2- جلوگیری از رس��یدن به 
تعادل توس��ط نیروهای عرضه 
و تقاض��ا با تزری��ق نقدینگی، 
بس��تن نماده��ای معامات��ی 
و من��ع فروش س��هام توس��ط 
س��هامداران عم��ده لزوم��ا به 
ثب��ات ب��ازار منتهی نش��ده و 
حتی می تواند زمان الزم برای 
رس��یدن به تعادل ب��ازار را به 
تعوی��ق ان��دازد. ای��ن اقدامات 
دس��ت کم ت��ا زم��ان تدوی��ن 
گ��زارش پیش رو ب��ه افزایش 

ریسک بازار انجامیده است. 
تاش برای حرفه ای تر شدن 
ب��ازار می تواند از طریق هدایت 
س��رمایه گذاران خرد به سمت 
نهادهای مالی واس��ط به جای 
ورود مس��تقیم به ب��ازار انجام 
شود. به هر روی توسعه بازار در 
کنار رشد آن اهمیت خود را به 
رخ می کشد. در صورت افزایش 
تعداد شرکت ها، افزایش ارزش 
ب��ازار و معام��ات آن، افزایش 
تعداد س��رمایه گذاران و رش��د 
س��ایر متغیرهای کم��ی بازار، 
توجه به توسعه  زیرساخت های 
کیف��ی همچون افزایش دانش 
س��رمایه گذاری، توسعه ابزارها 
و نهاده��ای مال��ی، راه اندازی 
سیس��ت��م ه��ای م��دی�ریت 
ریس��ک برای س��رمایه گذاران 
ناظ��ر،  مق��ام  وهمین ط��ور 
سیستم های نظارتی کارآمد و 
م��واردی از این گونه نیز ارزش 

بسیار می یابد. 

سقوط بورس  در چین و تجربه هایی آموزنده

چشم بادامی ها در برزخ بازار سهام

دلی��ل اصل��ی اف��ت و رون��د 
نزول��ی ب��ورس، بی اعتم��ادی و 
دید نوس��انگیری اغل��ب فعاالن 
بازار س��رمایه اس��ت ام��ا بعد از 
گذش��ت مدت��ی از اع��ام اخبار 
نهای��ی از مذاک��رات هس��ته ای، 
آرام آرام همراه با دیگر بازارهای 
موازی، به بورس بازگش��ته و در 
حال حاضر نیز به نظر می رس��د 
نوسانات این بازار به حداقل خود 
فشار  به طوری که  باش��د  رسیده 
فروش قبل را در روزهای منفی 

بازار شاهد نیستیم. 
پس از رش��د پر شتاب قیمت 
سهام در س��ال 92 و پس از آن 
ری��زش ادام��ه دار آن از دی ماه 
هم��ان س��ال، ترس و وحش��ت 
ب��رای  را  کوتاه م��دت  دی��د  و 
س��رمایه گذاران و سهامداران در 
پی داش��ت که آفت جان بورس 

شد. 
یک کارش��ناس بازار س��رمایه 
ضم��ن بی��ان ای��ن مطل��ب در 
گفت وگ��و با بورس نی��وز اظهار 

داش��ت: در بس��یاری از س��هام 
تع��ادل برق��رار ش��ده و کلی��ت 
نش��ان دهنده  بازار  فعاالن  رفتار 
این اس��ت که بازار پتانسیل یک 
جهش 20 روز تا یک ماه را دارد 
اما مقدار آن را نمی توان مشخص 
ک��رد و بع��د از آن قطعا اصاح 
قیمت را به دنبال خواهد داشت 
که انتش��ار گزارشات شش ماهه 
می توان��د بهترین بهانه برای این 

روند اصاحی باشد. 
با اشاره  ابوالقاسم آقادوس��ت 

به عملکرد س��ه ماهه سال جاری 
این  ش��رکت ها گف��ت: عم��ده 
گزارشات گویای رکود اقتصادی 
کشور بوده و عملکرد اغلب آنها 
کاما طبیعی است و افت قیمت 
ماه ه��ای قبل، ای��ن عملکرد را 
پیش خور ک��رده بود. ب��ا توجه 
به ش��رایط کلی اقتص��اد انتظار 
گزارشات  در  تغییری چشمگیر 
نی��ز  ماه��ه ش��رکت ها  ش��ش 
نمی رود ام��ا به طور کل تا پایان 
بهب��ود وضعیت  با  س��ال جاری 

رکود بخ��ش اقتص��ادی نیز به 
انته��ای خ��ود خواهد رس��ید. 
آقادوس��ت در پایان تاکید کرد: 
بقایای  همچن��ان  ب��ورس  بازار 
در  را  بی اعتم��ادی  و  ت��رس 
بین س��هامداران خود احساس 
معتق��دم  بن��ده  ام��ا  می کن��د 
سهامداران نباید نگرانی خاصی 
ریسک  باش��ند چراکه  داش��ته 
سیس��تماتیک از ب��ورس حذف 
چش��م انداز  اقتص��اد  و  ش��ده 

بلند مدت روشنی دارد. 

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد  

سهامداران نگران روند قیمتی سهام شرکت ها نباشند

سهشنبه
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نگاه کارشناس

در میزگرد »فایننشیال تایمز« بررسی شد
 آیا زنان 

سرمایه گذاران بهتری هستند؟ 

سرمایه گذاری دنیای مردها است، البته شواهدی 
هس��ت که نش��ان می ده��د گاه��ی زن��ان در این 
ح��وزه موفق ترند. اما چرا؟ »جان آت��رز« از روزنامه 
»فایننش��یال تایمز« در برنام��ه ای ویدئوی��ی که در 
س��ایت این روزنامه منتشر شده است، تاش کرد به 

این سوال پاسخ دهد. 
ب��ه گزارش اقتصادنیوز، از میان تمامی مش��اغل 
یقه س��فیدی، سرمایه گذاری بیش��تر تحت سلطه 
جنس مذکر قرار دارد. درحالی که شواهدی وجود 
دارد حاکی از آنکه زن ها می توانند سرمایه گذاران 
بهتری نس��بت به مردها باش��ند. مطالعات متعدد 
ثابت کرده است که این نتیجه در نهایت به خاطر 
تفاوت های عمیق روانشناس��ی رفتاری بین مرد و 

زن است. 
جان آت��رز از س��ردبیران »فایننش��یال تایمز« در 
گفت وگویی ویدئویی با س��وزان دونکان، از ش��رکت 
خدمات مالی آمریکایی »استیت استریت« و مردیت 
جونز، نویس��نده کتاب »زنان خیابان« به این موضوع 

پرداخته است. 
س��وزان دونکان در باب تف��اوت تعریف زن و 
م��رد از موفقی��ت گفت: زن و مرد تعبیر بس��یار 
متفاوت��ی از موفقی��ت دارن��د. در نظ��ر مرده��ا 
موفقی��ت تنها عملکرد بهتر از س��ایر فعاالن بازار 
اس��ت، درحالی ک��ه زن ه��ا موفقی��ت را جامع تر 
توصی��ف ک��رده و آن را دس��تیابی به یک هدف 

بلندمدت می دانند. 
وی تاکی��د ک��رد: نکته جالب توجه آن اس��ت 
ک��ه یافته ه��ای مذک��ور ن��ه تنه��ا درب��اره یک 
س��رمایه گذار ع��ادی ص��دق می کن��د، بلک��ه به 
همی��ن اندازه در مورد س��رمایه گذاران حرفه ای 
از قبی��ل مدی��ران صندوق ه��ای بازنشس��تگی و 
دارایی و غیره نیز صادق اس��ت. هر یک از موارد 
مطالع��ه بی��ن زنان و م��ردان دی��دگاه متفاوتی 

درباره موفقیت داش��تند. 
بای��د در نظ��ر داش��ت ک��ه مدیری��ت صن��دوق 
بازنشس��تگی به ط��ور کلی ح��ول برنامه ریزی برای 
اهداف بلندمدت می چرخد و حضور زنان در بازار آن 
می  تواند از بس��یاری مشکات اعم از تشکیل حباب 

جلوگیری کند. 
سوزان دونکان اظهار کرد: در راستای دستیابی 
ب��ه ی��ک ه��دف بلندمدت که ب��رای بس��یاری از 
سرمایه گذاران خیلی س��اده به بازنشستگی راحت 
خاص��ه می ش��ود، اگر روی هدف متمرکز نش��ده 
باش��ید و در ع��وض تم��ام حواس ت��ان را معطوف 
ب��ه یک معیار بی رب��ط کرده باش��ید، آن گاه برای 
رس��یدن به هدف بلندمدت س��ختی های بیشتری 

متحمل خواهید ش��د. 
وی اف��زود: ما ای��ن پدی��ده را »فرهنگ عامه 
آس��ودگی کاذب« نامیده ای��م، به ای��ن معنا که 
مردها هن��گام تصمیم گیری ب��ه موضوعات قابل 
لمس تری گرایش دارند که راحت تر اندازه گیری 
و ارزیاب��ی ش��ده و در نهای��ت به س��ادگی قابل 
توجیه باش��ند. از س��وی دیگر، زن ها بیش��تر به 
اه��داف بلند مدتی تمایل دارند ک��ه غیرعملی به 
نظر می رس��د. این اهداف دور از واقعیت، ممکن 
است سرشان را به درد آورد، اما با آنها راحت تر 

هستند. 
مش��کل دیگر آن اس��ت ک��ه مردها ذات��ا اعتماد 
به نف��س زیادی دارند و این نیز می تواند به تش��کیل 

حباب در بازار منتهی شود. 
مردیت جونز، نویس��نده کت��اب »زنان خیابان« 
نیز در این رابطه اظهار ک��رد: مردها متظاهرانه تر 
رفت��ار می کنن��د و در نتیج��ه معامات بیش��تری 
انج��ام می دهن��د. مطالعاتی که در س��ال 2001 
توس��ط باربر و ادین منتشر شد حاکی از آن است 
که م��ردان مجرد 67 درصد بیش��تر از زنان مجرد 

معامله می کنند. 
جون��ز همچنی��ن گف��ت: بی��ش از ه��ر چیزی 
عوامل رفتاری و ش��ناختی نیز در کار هس��تند. 
از منظ��ر ش��ناختی می دانی��م ک��ه بس��یاری از 
مرده��ا اعتمادبه نفس بیش از حد دارند و همین 
موجب می ش��ود تصور کنند هرچه به ذهن ش��ان 
می رسد، چه خرید و چه فروش، خوب و درست 

است. 
اما آیا مطالعات انجام شده به این معناست که باید 
تمام مرده��ا را از اتاق های بورس و معامات بیرون 

کنیم؟ البته که نه. 
س��وزان دونکان تصریح کرد: گروه های متشکل 
از مرد و زن در کل، بدون در نظر گرفتن انضباط، 
عملک��رد بهتری دارند. گروه هایی که درصد هوش 
باالتر یا س��واد مال��ی و اقتصادی باالت��ری دارند، 
لزوما نتایج بهتر کس��ب نکرده ان��د بلکه تیم هایی 
ک��ه از تنوع افکار بیش��تر برخوردارن��د این کار را 

کرده اند. 
مردیت جونز در تایید سخنان دونکان افزود: بعید 
می دانم کس��ی بگوید گروه های تک جنسیتی بهتر 
هس��تند، چرا که آنگاه تعصب زنانه در برابر تعصبات 
مردان��ه قرار می گی��رد و این به معن��ای عدم تنوع 
رفتاری و ش��ناختی در گروه هاست که بهینه نیست. 
در نتیجه به عقیده من باید تنوع جنسیتی و رفتاری 

را به پرتفوها افزود. 

بورس و شبکه های اجتماعی 

با به وجود آمدن شبکه های اجتماعی، طبیعتا رفتار 
سهامداران نیز تا حدود زیادی تغییر کرده و رفتار بازار 
را نیز تغییر داده اس��ت. در گذش��ته اخبار ش��رکت ها 
به صورت گوش به گوش منتقل می ش��د. بعد ها و با 
ب��ه وجود آمدن ش��بکه های اجتماع��ی، انتقال اخبار 

بسیار راحت تر شد. 
ه��ر ک��دام از روش های انتقال اطاعات به وس��یله 
ش��بکه های اجتماع��ی و همچنین گ��وش به گوش، 

مزایا و معایب خاص خود را داشته و دارند. 
در روش گ��وش ب��ه گ��وش ک��ه در قدی��م صورت 
می گرفت، تأخیر در انتقال اطاعات و انتش��ار اخبار 
مخفی شرکت ها از معایب به شمار می رفت اما معموالً 
اطاعات منتقل شده موثق تر از امروز بودند. همچنین 
بابت انتقال اطاعات، بین س��هامداران درگیری رخ 

نمی داد. 
در ش��بکه های اجتماعی س��رعت انتقال اطاعات 
به ص��ورت ش��گفت آوری ب��اال رفت. ام��ا در این میان 
انتش��ار مطالب غیر واقعی و گمراه کننده نیز افزایش 
یافتند که باعث گمراهی و هیجان بیش از اندازه در 

بین سهامداران شدند. 
هیج��ان حاصله به تعص��ب انجامید. به صورتی که 
امروز نمی توان در ش��بکه های اجتماعی به راحتی از 
معایب یک شرکت صحبت کرد. درصورتی که فردی 
از معایب یک ش��رکت صحبت کند با واکنش بس��یار 
تند سهامداران متعصب آن شرکت مواجه می شود و 
حتی برچس��ب های نامناس��بی نیز می خورد. مطمئناً 
این جمله برای ش��ما آشناس��ت: »آقای... از شرکت... 
بدگویی می کند تا س��هم آن را در قیمت پایین تری 
بخرد« جمله ای بس��یار آش��نا که در جواب بدبینان 

سهام یک شرکت گفته می شود.
این جمله صحیح نیست اما با فرض صحیح بودن، 
آق��ای. . . ق��رار اس��ت در قیمت های پایین تر با خرید 
همان سهام، از پایین تر رفتن قیمت جلوگیری کند. 
در واقع آقای. . . قیمت ارزندگی جهت سرمایه گذاری 

را پایین تر از قیمت فعلی می داند. 
با فراگیر شدن علم های تحلیلی از جمله تکنیکال 
و بنی��ادی در کنار گس��ترش ش��بکه های اجتماعی، 
عده ای به سمت علم تحلیل تکنیکال و عده دیگری 
به س��مت علم تحلیل بنیادی ش��رکت ها رفتند. اما 
در کمال تاس��ف این دو گروه نیز در اغلب موارد در 
مقابل یکدیگر قرار گرفتند. حال آنکه در بورس های 
خارجی، تحلیل تکنیکال و بنیادی را به عنوان مکمل 

یکدیگر استفاده می کنند. 
خوبی های س��هم را از زبان خریدار یا س��هامدار و 
همچنین بدی های آن را از زبان فروشنده باید شنید 

و به نتیجه مناسب برای سرمایه گذاری رسید. 
تک صدایی و تک بینی معموالً به خوش بینی و بدبینی 
کاذب منجر و نتیجه آن چیزی جز اشتباه محاسباتی 

نخواهد بود. همان اشتباه محاسباتی ضرر می آفریند. 
زیبایی بورس به این معنا است که فردی عقیده به 
فروش و فردی دیگر در همان قیمت عقیده به خرید 

دارد. اگر این طور نبود بورسی در کار نبود. 
در کشورهای دیگر با معامات سهام استقراضی 
به سهامداران این امکان را داده اند تا از نوسانات 
منفی س��هام نیز س��ود کسب کنند. آنها می توانند 
با اعتقاد به عدم ارزندگی قیمت یک س��هام ابراز 
نظر کنند و س��ود کس��ب کنند. در واقع، در حال 
حاض��ر راه چاره این معضل بورس��ی-فرهنگی در 
کشور ما نیز افزودن امکان کسب سود از نوسانات 

منفی است. 
اگرچه در کشور ما بورس نهاد فرهنگ ساز نبوده و 
نبودن س��ازمانی جهت فرهنگ سازی سهامداری نیز 

به ناهنجاری های اخیر منجر شده است. 

کوتاه با کدال

-  ث��رود در اصاحی��ه پیش بینی درآمد هر س��هم 
س��ال مالی منتهی به 94/06/31، سود میان دوره ای 
سه ماهه منتهی به این تاریخ را 337 ریال اعام کرده، 
ثرود موفق شده تا در دوره 9 ماهه خود 229 ریال از 

این سود را پوشش دهد. 
-  قشیر سود مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به 
94/03/31 را 100 ریال اعام کرده که این رقم برای 

دوره مشابه 52 ریال بوده است. 
-  در مجم��ع عموم��ی فوق العاده وبملت در خصوص 
انتخاب اعضای هیات مدیره این جلسه به تنفس خورد. 
جلس��ه بعدی دیروز، دوش��نبه 94/05/12 س��اعت 14 
برگزار شد. در مجمع عمومی عادی ساالنه این شرکت 

مبلغ 90 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شد. 
-  وآیند سود هر سهم خود را 140 ریال و سود نقدی 

هر سهم صفر ریال را به تصویب رسانید. 
-  در اطاعات و صورت های مالی خکار می خوانیم 
ک��ه ای��ن ش��رکت بر همان س��ود قبلی خ��ود یعنی 
134تومان تاکید دارد و گزارش خود را بدون تعدیل 
وارد کدال کرد. تولید و فروش خود را 13 درصد، سود 
ناخال��ص را 17 درص��د، هزینه های مالی را 3 درصد و 

سود خالص را 8 درصد پوشش داده است. 
-  در اطاعات و صورت های مالی میان دوره ای سه  ماهه 
منتهی به 94/03/13 )حسابرسی نشده( لبنیات کالبر 
)غالبر( می خوانیم فروش ش��رکت نس��بت به سال 93 
با کاهش 8 درصدی مواجه بوده، سود ناخالص شرکت 
7 درصد افزایش داشته است. غالبر برای این دوره سود 
ناخالص خود را 7 درصد افزایش داده است. این موجب 
کاهش زیان خالص به میزان 72 درصد شده است. زیان 
شناس��ایی ش��ده برای هر سهم در این سه ماهه مذکور 

10 ریال عنوان شده است. 
-  مهلت اس��تفاده از چند حق تقدم به ش��رح ذیل 
اس��ت: مل��ت )4مهرماه(-  کرماش��ا )29 ش��هریور(-  
ولصن��م )21 مرداد(-  خریخت )20 ش��هریور(-  ثغرب 

)18 شهریور( – ثتران )11 شهریور(
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ش�بکه های  کنون�ی  وضعی�ت 
اجتماع�ی در ای�ران را چگون�ه 

می بینید؟ 
در ش��رایط فعلی کافی است شما 
کلمه ش��بکه اجتماعی را در گوگل 
س��رچ کنید. آن وق��ت می بینید که 
ما چق��در ش��بکه اجتماعی داخلی 
داریم که روحتان هم از آنها خبر دار 
نب��وده. ش��بکه های اجتماع��ی که 
صرفا نمونه شبیه سازی شده شبکه 
اجتماعی فیس بوک هس��تند. اینها 
اغلب ش��بکه های بدون بلوغ، بدون 
ای��ده جدی��د، با طراح��ی ضعیف و 
حتی ب��ا امکانات کمتر نس��بت به 
نسخه کپی برداری شده هستند که 
باعث می ش��وند یا در نیمه راه رها 
ش��وند یا از کاربران کمی برخوردار 

شوند. 
اما در این بین ش��بکه هایی موفق 
می شوند که یا ایده جدیدی داشته 
باش��ند و در عی��ن ح��ال کاربردی 
باش��ند ی��ا خأل وج��ود ش��بکه ای 
اجتماع��ی ک��ه به دلیل مش��کالت 
سیاسی و فرهنگی در داخل کشور 
مس��دود شده، احس��اس شود و آن 
را بس��ازند. به عن��وان مثال ش��بکه 
اجتماعی یوتیوب به دلیل مشکالت 
باال در داخل کش��ور مسدود است. 
از طرف��ی هم س��رعت ضعیف نت 
باع��ث می ش��ود کارب��ران از طریق 
نرم افزارهای فیلترش��کن نتوانند به 
این تارنما دسترس��ی داشته باشند 
چ��ون اص��وال دیدن و به اش��تراک 
بیشتری  گذاش��تن ویدئو س��رعت 
نس��بت به مرور متن طلب می کند. 
اینجاس��ت که ش��رکت صب��ا ایده، 
دست به کار می ش��ود و با طراحی 
زیبا، ایده جدید و توس��عه منطبق 
با فرهنگ کش��ور، شبکه اجتماعی 
آپارات را می سازد تا نیاز کاربران را 
در ح��وزه ویدئو برطرف کند که در 
نتیج��ه آن این ش��بکه جزو یکی از 

پنج سایت برتر ایران می شود. 
دریچه  اجتماعی  آیا شبکه های 
مناسبی برای س�رمایه گذاری و 

درآمدزایی در دنیا هستند؟ 
به عنوان  اجتماع��ی  ش��بکه های 
مخزن��ی از هویت ه��ا و رواب��ط، از 
س��ایت های کسب و کار قوی تر عمل 
می کنن��د و ام��کان جل��ب اعتماد 
از طریق ش��بکه دوس��تان و کشف 
عادات مش��تریان و ام��کان تعامل 
بیش��تر فروشنده با مش��تری باعث 
شده  است کارکرد تجاری آنها مورد 

توجه قرار گیرد. 
تحقیقاتی  موسس��ه  گزارش یک 
در آمریکا نش��ان می دهد که ۵۰۰ 
خرده فروش��ی آنالین برتر جهان در 
س��ال ۲۰۱۳ درآم��دی برابر ۲,۶۹ 
میلی��ارد دالر از طری��ق ارجاع��ات 
از ش��بکه های اجتماعی به دس��ت 
آورده اند که این میزان در مقایس��ه 
ب��ا س��ال ۲۰۱۲، رش��دی بیش از 

۶۰درصد را تجربه کرده است. 
همچنی��ن آمار مربوط به س��ال 
۲۰۱۴ نش��ان می ده��د ک��ه بیش 

جس��ت وجوهای  درص��د   ۹۷ از 
اجتماع��ی ش��بکه های   کارب��ران 

ب��ه   Social Network
فروش��گاه های  و  کس��ب و کارها 
اینترنتی مربوط اس��ت و نزدیک به 
۸۰ درصد مدی��ران و صاحبان کاال 
باور دارند که ش��بکه های اجتماعی 
نقش بسیار مهمی در مارکتینگ و 

برندینگ آنها دارند. 
پررن��گ ش��دن وجه��ه تج��اری 
ش��بکه های اجتماع��ی ب��ه همین 
آم��ار مح��دود نمی ش��ود. مطالعه 
جدی��دی که ب��ا پش��تیبانی فیس 
بوک انجام ش��ده آم��ار خیره کننده 
دیگری را به رخ می کش��د و نش��ان 
می دهد که فیس بوک ۲۲۷میلیارد 
دالر به چرخ��ه اقتصاد جهانی پول 
وارد ک��رده و ۴,۵میلی��ون فرصت 
ش��غلی جدید به وجود آورده است. 
اینجاست که خأل وجود شبکه های 
اجتماعی تخصصی و داخلی بیشتر 

از قبل احساس می شود. 
چ�را در ای�ران س�رمایه گذاری 
اجتماع�ی  ش�بکه های  روی 

مناسب نبوده است؟ 
ب��ه نظر م��ن وج��ود تحریم های 
کمب��ود  ی��ا  نب��ود  بین الملل��ی، 
سس��تی  کاف��ی،  زیرس��اخت های 
ساختار قضایی تجاری، آموزش های 
ضعیف و البته س��رعت ضعیف نت 
باع��ث ش��د که م��ا از قافل��ه عقب 
بمانی��م و بیش��تر مصرف کننده در 
دنیای آی تی باش��یم تا ایجاد کننده 

و سرویس دهنده. 
آیا ب�ا توجه به میزان اس�تفاده 
ایرانی ها از شبکه های اجتماعی 
می توان گفت یکی از بخش های 
درآمدزای غیر نفتی برای کشور 

همین بحث  آی تی  است؟ 
جال��ب اس��ت بدانی��د ایرانی ه��ا 
در ش��بکه های  فعال ترین ها  ج��زو 
اجتماعی هس��تند. اگر سرور اصلی 
تلگرام،  وایب��ر،  مانند  س��ایت هایی 
الی��ن و واتس اپ و می��زان ترافیک 
ورودی و خروجی به سرورهای این 
سایت ها را مالک بازدید قرار دهیم 
می توانیم برمبنای آمار تولید ش��ده 

الکسا چنین قضاوت کنیم: 
در وایبر ایران اول، روس��یه دوم، 
آمریکا س��وم، هند چهارم و برزیل 
در رتب��ه پنجم ق��رار دارد. گفتنی 
اس��ت ایران ۱۱.۸ درصد از ترافیک 
را در اختیار دارد و روس��یه با ۱۰.۴ 
درصد دوم اس��ت. در تلگرام آمریکا 

با ۸۴درصد اول و با اختالف زیادی 
ای��ران ب��ا ۳.۷درص��د دوم، هند با 
۳.۲درصد س��وم، انگلیس و اسپانیا 
نیز در رده های چهار و پنج ترافیک 

الکسا هستند. 
در الین اندون��زی با ۱۵.۱درصد 
اول، آمری��کا ب��ا ۱۱.۲درصد دوم و 

ایران با ۹.۲درصد سوم است. 
همین طور طبق آمار غیر رس��می 
)ب��ه دلیل مس��دود ب��ودن( حدود 
۹ ت��ا ۱۷میلیون کارب��ر فیس بوک 
دارد.  وج��ود  کش��ور  داخ��ل  در 
همچنی��ن ۳۳.۲درصد ایرانی ها هر 

روز و ۲۵ درص��د هفته ای یک بار از 
اینترنت استفاده می کنند. 

چه مزایایی برای سرمایه گذاران 
در حوزه  آی تی وجود دارد؟ 

همان طور ک��ه پیش تر هم گفتم 
اس��تارتاپ ها  ن��وع  پرکاربرتری��ن 
ش��بکه های اجتماعی هس��تند و به 
شرطی که نیاز کاربران یک جامعه 
را برطرف کنند س��رمایه گذاری در 
این نوع استارتاپ ها فرصت طالیی 

برای سرمایه گذاران است. 
 یک کمپانی اس��تارتاپ در واقع 
شرکتی تازه وارد در حوزه بیزینس 
اس��ت که در حال تحقیق و توسعه 
محصول یا خدمات خاصی اس��ت تا 
در نهایت به بازار ورود پیدا کند. از 

مهم ترین وظایف استارتاپ ها انجام 
تحقیق برای دس��تیابی و توس��عه 
ایده هایی اس��ت که دارای پتانسیل 
سرمایه گذاری  باشند.  تجاری سازی 
می تواند  »استارتاپ ها«  درخصوص 

از لحاظ مالی سود آور باشد. 
درخص��وص  س�����رمایه گذاری 
»اس��تارتاپ ها« ب��ه ایج��اد ش��غل 
و کاه��ش ن��رخ بی��کاری کم��ک 
ک��رده و به تولید ث��روت در جامعه 
منته��ی می ش��ود. در واق��ع کمک 
ب��ه »اس��تارتاپ ها« یعنی کمک به 
ش��کوفایی کارآفرین��ی و از س��وی 

دیگ��ر کمک��ی ک��ه کار آفرینان به 
اقتصاد می کنند بی نظیر است. 

به نظر ش�ما مردم چقدر به این 
شبکه ها اعتماد دارند؟ 

بحث اعتماد بیش��تر یک موضوع 
کلیشه ای اس��ت. فضای شبکه های 
اجتماع��ی مملو از کاربرانی اس��ت 
که ب��ا هویت ه��ای جعل��ی و برای 
مقاص��د خاص مث��ل کالهبرداری، 
اش��اعه  فحش��ا و س��ایر اقدام��ات 
غیرقانونی و البته مجرمانه نس��بت 
به ارتباط گی��ری با کارب��ران اقدام 
می کنن��د. از طرف دیگر اس��نادی 
ش��بکه های  ک��ه  اس��ت  موج��ود 
را  کارب��ران  اطالع��ات  اجتماع��ی 
می فروش��ند. با این همه آیا باید از 

این سرویس ها استفاده نکرد؟ 
ن��ه، فقط بای��د جوان��ب احتیاط 
را رعای��ت و از روش ه��ا و از ن��کات 
امن نگه داش��تن دیوایس متصل به 
اینترنت استفاده کرد. متاسفانه یکی 
از ویژگی های مشکل س��از جامعه ما 
این اس��ت که به راحتی هر حرف و 
شایعه ای را بدون توجه به منبع خبر 
می پذیریم و زحمت بررسی صحت 
ای��ن اخبار را ب��ه خ��ود نمی دهیم، 
غاف��ل از اینکه با بازنش��ر دادن این 
اخبار در دیگ��ر گروه ها، زنجیره های 
شایعه پراکنی را تکمیل می کنیم. در 
مجموع اس��تفاده درست یا نادرست 
از ش��بکه های اجتماعی بس��تگی به 

فرهنگ افراد دارد. 
چه میزان سرمایه مالی، انسانی 
و تجهی�زات م�ورد نیاز اس�ت 
تا بت�وان یک ش�بکه اجتماعی 
مناس�ب طراحی کرد و در بازار 

به عرضه رساند؟ 
بس��ته به ن��وع و ایده ش��بکه ای 

ک��ه می خواهی��د ایج��اد کنید این 
رقم متغی��ر خواهد بود. فاکتور های 
زیادی هس��تند که باعث می شوند 
س��رمایه ش��روع پروژه متغیر باشد. 
مثل تعداد کاربران، نیروی انس��انی 
متخصص، گستردگی دسترسی در 
عامل های مختلف، محل  سیس��تم 

استقرار شرکت و...
انس��انی ه��م  نی��روی  درم��ورد 
نمی ش��ود حتما تعداد مشخصی را 
در نظ��ر گرفت چون اف��راد دارای 
مهارت ها و تخصص ه��ای مختلفی 
هس��تند. به عنوان مثال امکان دارد 
یک��ی از اعضای تیم چن��د مهارت 
را با هم داش��ته باش��د ولی در کل 
برای ایج��اد یک ش��بکه اجتماعی 
بای��د پن��ج پروس��ه: ۱ طراح��ی و 
آنالی��ز ۲ - توس��عه ۳ - بازاریابی و 
برندین��گ ۴ - مدیریت و نگهداری 
و ۵ - پش��تیبانی را طی کرد و این 
تعداد به م��رور زمان و تعداد جذب 
کاربر و بازار های مورد استفاده رو به 

افزایش می رود. 
برای تولید و فروش یک ش�بکه 
اجتماع�ی در بازار های داخلی و 
خارجی آیا نیاز به مجوز خاصی 

از ارگان های دولتی است؟ 
نه. چ��ون فعال برای ش��بکه های 
اجتماع��ی ن��ه قانون��ی داری��م نه 
محدودیت و ن��ه ممنوعیت و به جز 
طی ک��ردن مراح��ل اداری ثبت و 
واگذاری نیاز به کار دیگری نیست. 
آین�ده ب�ازار  آی ت�ی ای�ران را 

چطور می بینید؟ 
اگ��ر رویداد ه��ای یک م��اه اخیر 
ح��وزه فن��اوری را ببینی��د متوج��ه 
می ش��وید که ایران چقدر سریع در 
ب��ازار آی ت��ی حرکت می کن��د. آخر 
رویداد های  اس��تارتاپی،  هفته ه��ای 
منظ��م  برنام��ه  اس��تارتاپ ویکند، 
شتاب دهنده ها برای پذیرش و بزرگ 
ارتقای نسل های  کردن استارتاپ ها، 
موبای��ل به باالتر و رف��ع تحریم های 
بین المللی، همگی ای��ن موارد باعث 
می ش��ود که ایران ب��ه زودی یکی از 
قطب ه��ای ح��وزه  آی تی در آس��یا 
باش��د و این خود یعنی فرصت های 
س��رمایه گذاری روی ای��ن ح��وزه به 

خوبی یافت می شود. 
آیا این شبکه اجتماعی که شما 
قابلیت جهانی  کردی�د  طراحی 

شدن را هم دارد؟ 
م��ا برنامه خیلی دقیق��ی را برای 
اس��ین چیدمان کرده ایم. اس��ین از 
ابتدای انتش��ار به ص��ورت دو زبانه 
خواهد بود. فعال بازار هدف ما ایران 
اس��ت. بع��د از آنالیز و رس��یدن به 
تعداد کاربر مشخص شده در ایران، 
به س��رعت بازار های خارج ایران را 
در مس��یر اس��ین قرار می دهیم. به 
دلیل توجه داش��تن ب��ه موضوعی 
خ��اص و مورد نی��از )زمان - مکان 
- تاریخ( و نداشتن نمونه مشابه این 
ام��کان برای اس��ین خواهد بود که 
در بازاره��ای بین المللی هم خوش 

بدرخشد. 

گفت وگوی اختصاصی »فرصت امروز« با »اسماعیل تضرعی« درباره سرمایه گذاری در بازار شبکه های اجتماعی

مصرفکنندهایرانیسودرابهجیبصاحبانشبکههامیریزد
در دنی�ای ام�روز ارزان ترین و س�ریع ترین راه ارتب�اط با دیگران 
شبکه های اجتماعی هستند. در واقع شبکه های اجتماعی تبدیل به 
بازیگران اصلی ارتباطات در دنیای ما ش�ده اند، به همین دلیل زیاد 
عجیب نیست که این نوع استارتاپ ها حجم وسیعی از کاربران را به 
خودش�ان اختصاص دهند به گونه ای که تعداد کاربران ماهانه شبکه 
اجتماعی فیس بوک با افزایش ن�رخ 1۳درصدی، به 1.44میلیارد نفر 

رس�یده اس�ت. یا توییتر تا همین چند هفته پی�ش تعداد کاربرانش 
از مرز ۳16میلیون کاربر گذش�ت، چی�زی حدود چهار برابر جمعیت 
کشور ما. در گزارش امروز می خواهیم ببینیم سهم ایران از این نوع 
اس�تارتاپ ها چقدر است و چرا اساسا تولید شبکه های اجتماعی در 
ایران تا امروز موفق نبوده و برای حرکت به س�وی مس�یر موفق چه 

باید کرد. 
»فرصت امروز« برای پاس�خ گفتن به این س�واالت س�راغ یکی از 
کارشناس�ان جوان حوزه آی تی رفته اس�ت. اسماعیل تضرعی خود 

شبکه اجتماعی »اسین« را طراحی کرده است.
 اس�ین یک شبکه مبتنی بر زمان، تاریخ و مکان است که کاربران 
می توانند رویداد های خود را با دوستان یا کسانی که دنبال می کنند 
به اش�تراک بگذارند. این ش�بکه اجتماعی در مسابقه فراخوان ایده 
دونی�ت انتخاب ش�ده و در نظرس�نجی مردمی رتبه اول را کس�ب 
کرده اس�ت. در ادام�ه گفت وگوی ما را با اس�ماعیل تضرعی درباره 
وضعیت س�رمایه گذاری در بازار آی تی و تولید شبکه های اجتماعی 

می خوانید. 

سرنخ

هتل هایی با معماری خاص

کالف اول

هتل ها و متل ها در تمام دنیا به عنوان یکی از وجه های 
س��رمایه گذاری مورد توجه فعاالن حوزه های گردشگری 
و هتل س��ازان بوده اس��ت، به گونه ای ک��ه انواع هتل ها با 
طراحی ه��ای متف��اوت و بس��یار جالب و جذاب توس��ط 
معماران در س��طح دنیا در حال ساخت هستند و معموال 
هم توسط گردشگران مورد اقبال قرار می گیرند، به گونه ای 
که هتل داری به عنوان یک صنعت س��ودآور در دنیا مورد 

توجه است. 
م��ا ه��م در ای��ران هتل ه��ای بس��یاری مخصوصا در 
ش��هرهای توریس��تی داریم و کالف امروز صرفا س��اخت 
یک هتل معمولی یا لوکس نیس��ت، بلکه می خواهیم به 
س��رمایه گذاران حوزه گردش��گری و هتل داری پیشنهاد 

ساخت یک هتل با معماری متفاوت را بدهیم. 
شاید شما هم بسیاری از شهرهای ایران که بافت متفاوت 
ساختمان سازی را دارند دیده اید. مهم ترین این بافت شاید 
خانه های پلکانی باش��د که فقط هم مخصوص شهرهای 
ایران است، می خواهیم به سرمایه گذاران پیشنهاد دهیم 
روی س��اخت هتلی با بافت جذاب پلکانی و سنتی ایرانی 
تمرکز کنند که مطمئنا چنین معماری متفاوتی می تواند 
مورد توجه گرشگران داخلی و خارجی بسیاری قرار بگیرد. 
اگرچه نوع کوچکی از این معماری در ش��هر س��رعین 
در دل کوه س��اخته ش��ده است اما س��اخت یک هتل با 
سرمایه گذاری بیشتر و معماری خاص تر بالطبع می تواند 
سودآوری بیشتری هم برای صاحبان آن به همراه بیاورد. 

کالف دوم

در کالف دوم امروز هم می خواهیم اشاره کنیم به یکی 
دیگر از استان هایی که به گفته مسئوالنش زیرساخت های 
س��رمایه گذاری در آن فراهم است و به خوبی می تواند از 
سرمایه گذاران بالقوه در بخش های مختلف حمایت کند. 
در این خص��وص رییس خانه کارگری اس��تان زنجان با 
اش��اره به فرصت های خوب استان در زمینه نیروی کار و 
زیر ساخت های سرمایه گذاری گفت : زیر ساخت های الزم 
برای جذب سرمایه گذاری ها در استان فراهم شده است. 

به گزارش تسنیم، مرتضی ریحانیان در دومین همایش 
تجلیل از کارفرمایان برتر اس��تان اظهار داش��ت: تمامی 
زیرس��اخت های استان آماده پذیرش اش��تغال ، توسعه و 
سرمایه گذاری است که این امر با مشارکت همه مسوالن 

استانی محقق می شود. 
وی تصریح کرد: اس��تان زنجان ظرفیت های خوبی در 
زمینه نیروی انس��انی ماهر داراست که می تواند به عنوان 

یکی از مزیت های سرمایه گذاری در استان مطرح شود. 
ما هم در این کالف پیش��نهاد می دهیم س��ری به این 
استان زده و با توجه به نیازهای مردم و بازار این استان یک 
سرمایه گذاری مطمئن را با حمایت مسئوالن این استان 

شروع کنید. 

ایران به خط مقدم سرمایه گذاری 
جهان تبدیل شده است

یک رس��انه هنگ کنگی با تش��بیه ایران به  »خط 
مق��دم س��رمایه گذاری دنیا« نوش��ت: پ��س از لغو 
کام��ل تحریم ه��ا، این کش��ور ب��ه بزرگ ترین مرکز 
س��رمایه گذاری دنیا تبدیل می شود و سرمایه گذاران 
زیادی از اقصی نقاط جهان دنیا عالقه مند به حضور 

در آن خواهند شد. 
روزنام��ه  »س��اوت چاینا« در مطلبی با اش��اره به 
توافق وین خاطرنشان کرد: ایران اکنون جبهه مقدم 
س��رمایه گذاری در جهان محس��وب می شود و روان 
ش��دن هیأت های اروپایی به ایران نشان می دهد که 

همه، ارزش این بازار را درک کرده اند. 
 »س��اوت چاینا« می نویسد: ایران با ۴۰۰ میلیارد 
دالر ارزش اقتص��ادی که آن را باالتر از کش��ورهایی 
نظی��ر تایلند و آفریق��ای جنوبی ق��رار می دهد و با 
توجه ب��ه اینکه دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس 
از عربستان است و نیز با در اختیار داشتن چهارمین 
مناب��ع بزرگ نفتی دنیا ب��ا ۷۸ میلیون نفر جمعیت، 

جاذبه های زیادی برای سرمایه گذاران دنیا دارد. 
رس��انه هنگ کنگی یادآور می ش��ود: قدرتی مانند 
ایران که زیر سایه تحریم ها رشد کرد و توسعه یافت، 
طبیعی اس��ت پس از تحریم ها بیش��تر از همه مورد 
توجه باشد. امروز سرمایه گذاران در حال ارزیابی این 
بازار هستند و اینکه بانک ها باید پول های خود را به 

کدام بخش ها اختصاص دهند. 
این گزارش، بخش انرژی ایران را یکی از بخش هایی 
دانس��ت که با اختصاص بیشترین سرمایه به خود، در 
نوک جبهه مقدم سرمایه گذاری دنیا قرار گرفته است. 
گ��زارش رس��انه هنگ کنگی تصری��ح می کند که 
ای��ران احتم��اال تا س��ال آینده می��الدی ۷۵۰ هزار 
بش��که نفت در روز بیش��تر تولید ک��رده و تولید آن 
ب��ه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار بش��که در مجموع خواهد 

رسید. 

خبر

شکوفه میرزایی

 GIFT گفت: مؤسسه )GIFT(  مدیرعامل مؤسس��ه بین المللی برای فردا
با همکاری ش��رکت های بزرگ سرمایه گذاری جهان آماده جذب همکاری در 

سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان اصفهان است. 
 ب��ه گ��زارش ایمن��ا، اریک استرایس��ون در دیدار با رؤس��ای کمیس��یون 
س��رمایه گذاری و کش��اورزی اتاق اصفهان، افزود: س��یب س��میرم نخستین 
پروژه جذب س��رمایه گذاری خارجی اس��ت که با حضور بیش از ۲۰ ش��رکت 
س��رمایه گذاری آس��یایی و اروپایی اوایل مهرماه در سمیرم مورد بررسی قرار 

می گیرد. 
وی اضافه کرد: در این پروژه تمام مراحل تولید و فروش ش��امل مس��احت 
قابلیت کش��ت، آب م��ورد نیاز، نحوه تولی��د ارگانیک، حمل و نق��ل داخلی و 

بین المللی و بازاریابی فروش آن در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد. 
مدیرعام��ل مؤسس��ه بین المللی ب��رای ف��ردا  )GIFT( از آمادگی امضای 

توافق نامه همکاری بین مؤسس��ه برای فردا با اتاق اصفهان خبر داد و گفت: 
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در استان اصفهان و جذب سرمایه گذاری 

خارجی از جمله مفاد این توافق نامه است. 
وی مؤسس��ه جهانی برای فردا  )GIFT( را شرکت خدمات سرمایه گذاری 
مس��تقر در هنگ کن��گ معرفی کرد که ب��ا هدف درک عمیق تر از مس��ائل 
جهانی به ارائه خدمات سرمایه گذاری، مشاوره و توسعه کسب وکار بین المللی 
می پردازد. استرایس��ون از آمادگی این مؤسسه برای آموزش راه های مقابله با 
آلودگ��ی آب و هوا، اس��تفاده بهینه از مصرف آب در تولیدات کش��اورزی نیز 
خبر داد. عضو هیأت رییس��ه و رییس کمیسیون تأمین مالی و سرمایه گذاری 
و توس��عه روابط خارجی ات��اق اصفهان در این دیدار گفت: برگزاری جش��ن 
سیب در س��میرم و دعوت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند زمینه 

فعالیت های جدیدی را برای بخش کشاورزی استان اصفهان ایجاد کند. 

قاسم علی جباری اضافه کرد: اتاق اصفهان آمادگی همکاری با شرکت های 
بین المللی بازاریابی و س��رمایه گذاری برای معرف��ی فرصت های اقتصادی در 

بخش کشاورزی را دارد. 
عض��و هی��أت نمایندگان ات��اق اصفهان در این دیدار خواس��تار مش��خص 
شدن شاخص و حجم س��رمایه گذاری شرکت های عضو GIFT شد و گفت: 
ش��رکت های ایرانی می توانند در کنار شرکت های سرمایه گذاری در بازارهای 

جهانی حضور فعال داشته باشند. 
حمیدرضا قلمکاری خواستار دعوت از شرکت های بزرگ بین المللی در حوزه 
کش��اورزی جهت س��رمایه گذاری و تولید مشترک با شرکت های ایرانی شد و 
گفت: شرکت های بازاریابی و مشاور بین المللی می توانند به عنوان حلقه واسط 
شرکت های بزرگ تولید محصوالت کشاورزی و فعاالن بخش کشاورزی ایران 

نقش ایفا کنند. 

مدیرعامل GIFT در دیدار با مسئوالن اتاق اصفهان مطرح کرد 

سیب سمیرم نخستین پروژه جذب سرمایه گذاری خارجی

 برای مطالعه بیش از     سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شد   ه د   ر این صفحه
می توانید    به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید   

500

به نظر من وجود تحریم های بین المللی، نبود یا 
کمبود زیرساخت های کافی، سستی ساختار 

قضایی تجاری، آموزش های ضعیف و البته سرعت 
ضعیف نت باعث شد که ما از قافله عقب بمانیم و 

بیشتر مصرف کننده در دنیای آی تی باشیم تا 
ایجاد کننده و سرویس دهنده



آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی 
معتق�د اس�ت ش�کوفایی بانک های 
داخل در کنار بازگش�ایی بانک های 
خارجی و هم�کاری با ای�ن بانک ها 

امکان پذیر است. 

ب�ه نظ�ر ش�ما رف�ع تحریم ه�ا چه 
اثراتی بر شبکه بانکی کشور خواهد 
گذاش�ت. آیا می توان امیدوار بود که 
با رفع تحریم ها شرایط جذب سرمایه 
در ح�وزه واردات و ص�ادرات اتف�اق 

بیفتد!؟ 
یکی از مهم ترین مشکالتی که تحریم 
در پی داشت مش��کل تبادل ارز با دیگر 
کش��ورها بود. بسیاری از بانک های ما به 
دلیل بحث هایی که در برنامه هس��ته ای 
ب��ود و اختالفات��ی ک��ه با جه��ان وجود 
داش��ت مورد تحریم واقع شدند و همین 
امر س��بب ش��د که انتق��ال ارز به داخل 
با مش��کل عمده روبه رو شود. مهم ترین 
اتفاقی که پس از برداش��تن تحریم ها در 
حوزه بانکداری می افتد تس��هیل فرآیند 
انتق��ال ارز از خارج ب��ه داخل و بالعکس 
اس��ت. پ��س از آن ش��عبه های بانک��ی 
ایران در خارج از کش��ور فعال می ش��ود 
و می توان ش��عبه های جدی��د در خارج 
از کش��ور دایر ک��رد که این امر س��بب 
می ش��ود این بانک ها بخش��ی از سرمایه 
ایرانی ه��ای مقی��م خ��ارج از کش��ور را 
جلب کنند. ای��ن موضوع کمک می کند 
 ت��ا بتوانن��د از تولی��د داخل��ی حمایت 

کنند. 
مقول��ه دوم تمای��ل بانک های خارجی 
به بازکردن ش��عبه هایی در ایران اس��ت. 
آنها نی��ز تجربه زیادی در ح��وزه بانکی 
دارن��د. بانک های خارج��ی به خدمات و 
امکانات بانکداری مدرن مجهز هس��تند 
که می توانند شبکه بانکی ایران و جهان 
را به یکدیگر متصل کنند. در گذش��ته و 
زمان تحریم ما دسترسی به این امکانات 

و خدمات نداشتیم و هرچه بود کارهای 
کپی کاری بود که نمی توانست کارا باشد. 
این بانک ها ع��الوه بر این امکانات منابع 
خارجی را به کش��ور می آورند که در آن 
صورت نیاز کش��ور به پس ان��داز و منابع 
داخل��ی کمتر می ش��ود. ای��ن امر کمک 
می کند ت��ا این بانک ها با س��رمایه هایی 
که از کش��ور مبدا خود جلب کرده اند در 
پروژه های نفتی و صنعتی بزرگ ما وارد 
شوند و آنها را شکوفا کنند. کاری که ما 
باید انجام دهیم در حوزه راستی آزمایی 
و جل��ب اعتماد این بانک هاس��ت که به 
حضور فعال آنها در کشور کمک می کند. 
بح��ث مالکیت خارجی بحثی اس��ت که 
در ای��ن میان باید حل ش��ود. بانک های 
خارجی توقع دارند که اصل س��رمایه ای 
که وارد کش��ور می کنند تضمین شود و 
 دوم خود بتوانند این سرمایه را مدیریت 

کنند. 
اگ��ر آنها بیایند و ش��عب خ��ود را در 
ای��ران دایر کنند و مدی��ر ایرانی بخواهد 
آن ش��عبه را بگرداند، این اتفاق مناسبی 
نیس��ت. زی��را مدی��ر ایران��ی تجرب��ه و 
تخص��ص الزم را در این حوزه ندارد این 
س��هم ها را در داخل بای��د ممکن کنیم 
تا س��رمایه گذار خارجی و بانک خارجی 
عالقه مند ب��ه حضور در ایران بیاید و در 

پروژه ها سرمایه گذاری کند. 
آیا مش�کالت بانکداری م�ا به بحث 
تحریم ه�ا برمی گ�ردد ی�ا اینکه این 
مشکالت سیستمی هستند و با رفع 

تحریم ها نیز حل نمی شوند؟! 
بح��ث تحریم ه��ا به نحوی مش��کالت 
سیس��تمی م��ا را می پوش��اند. ب��ه این 
معن��ا ک��ه چ��ون زمینه رفع مش��کالت 
سیستمی مان از س��وی تحریم ها فراهم 
نبود نمی توانس��تیم به مشکالت اساسی 
بپردازی��م. تحریم ها خ��ود مانعی بود که 
ورای ت��وان و تخصص داخلی ما س��بب 
می ش��د که م��ا ب��ه بین المللی ش��دن 

بانک های م��ان فکر نکنی��م. بانک های ما 
بیش��تر غول بزرگی با ی��ک مغز کوچک 
بودند. آنها فقط نقدینگی را که دولت به 
اقتصاد تزریق می کرد می چرخاندند. این 
ادعای بانکداری ب��دون ربا و بدون بهره 
که مطرح می شود، در اصل ظاهری بیش 
نیس��ت. ما می توانیم با کمک بانک هایی 
چون اچ اس پی سی و بانک های مالزی، 
امارات و عربس��تان که ادعای بانکداری 
اسالمی دارند به سمت بانکداری اسالمی 
درس��ت قدم برداریم و از تجربه های این 
بانک ه��ا ب��رای تقویت و به روز رس��انی 
بانکداری خود اس��تفاده کنی��م. این امر 
تاکن��ون به دلی��ل مان��ع تحریم ها مورد 
بی توجهی واقع ش��ده اس��ت. حال باید 
دید با رفع تحریم ها آن برنامه و سیاست 
الزم در ای��ن حوزه پیاده خواهد ش��د یا 
خیر. مسلما مدیریت ما مدیریت جهانی 
نیس��ت. براس��اس توانمندی نی��ز نبوده 
که بخواهیم ب��رای مدیریت بانک ها چه 
داخل��ی و چه خارجی بهره ببریم. اکنون 
یا می توانیم از مدیران خارجی اس��تفاده 
کنیم یا از مدیران ایرانی که در خارج از 
کشور این تجربه ها را داشته اند و تاکنون 
نتوانس��ته ایم از حضورش��ان بهره ببریم، 

استفاده کنیم. 
آی�ا امکان�ات الزم ب�رای بانک ه�ای 
خارجی فراهم است تا شعبه های شان 
را در ایران بازگش�ایی کنند یا اینکه 
موانع موج�ود این ش�رایط را فراهم 

نمی کند؟! 
من��ع قانونی در کش��ور ب��رای حضور 
بانک ه��ای خارجی وجود ن��دارد. بحث 
این بانک ها، بحث تضمین سرمایه است. 
آنها می توانند ش��عب یا مدیریت شان را 
در داخ��ل وارد کنند، ام��ا اینکه تمایل 
پی��دا کنند ک��ه منابع مالی نی��ز در این 
ش��عب تزریق کنند به قانون مالکیت ما 
ب��ر می گردد که تا در داخل حل نش��ود 
این تمایل وجود نخواهد داش��ت. این تا 

حد زیادی به پایبندی دو س��وی ماجرا 
به برنامه برجام بس��تگی دارد و مجلس 
و دیگ��ر مقامات نیز باید در حفظ فضای 
کس��ب و کاری که در این زمینه تقویت و 

ایجاد شده است باید بکوشند. 
در نهای�ت به زع�م ش�ما برداش�تن 
تحریم ه�ا کم�ک خواه�د ک�رد ت�ا 
بانک�داری م�ا به س�مت بانک�داری 
بین الملل�ی و م�درن قدم ب�ردارد یا 
اینکه این تمایل در داخل احس�اس 

نمی شود؟! 
اگ��ر بانک ها در داخل کش��ور با بازار 
داخل��ی ما کار کنند نمی ت��وان تغییر و 
ش��کوفایی خاصی را توقع داشت. تعداد 
بانک های ما زیاد و منابع داخلی محدود 
اس��ت. بانک ها منتظر هستند که دولت 
آن 29میلیارد دالر را به آنها تزریق کند 
تا اقتصاد بچرخد و ب��ه تبع آن بانک ها 
قارچ گونه زیاد می شوند. این نیاز نیست 
و به تبع آن برخی بانک ها ادغام ش��دند 
که دلی��ل این ادغام ورشکس��تگی آنها 

بود. 
بنابراین نمی توان گفت که بانک ها در 
ش��رایط پس��اتحریم تغییر خواهند کرد. 
برای رس��یدن به این امر باید بانک های 
خارج��ی در ایران باز ش��وند. کار مهمی 
که م��ا بای��د بکنی��م هماهنگ��ی میان 
س��اختار بانک های خارجی با بانک های 

داخلی است. 
بحث س��ود نرخ های بانکی نیز مطرح 
اس��ت که برای بانک های خارجی اصال 
تعریف نش��ده اس��ت که ب��ا 28 درصد 
ب��ه م��ردم تس��هیالت دهیم ب��ا اینکه 
18 درصد به آنها بهره بدهیم. برای آنها 
این امر باور پذیر نیس��ت. این است که 
مدیریت داخلی م��ا را چندان تغییری 
نکرده که بتوان��د بانکداری ما را تغییر 
دهد. فقط می توانیم بانک های خارجی 
را بیاوریم و در کنار آنها تجربه کس��ب 

کنیم. 

یک�ی از تحریم هایی که بر ایران رفت، تحریم 
بانک مرکزی و چندی دیگر از بانک های کش�ور 
بود. این تحریم در کنار تحریم مقوله س�وییفت 
سبب ش�د نظام بانکداری کش�ور مهجور واقع 
ش�ود و در شتاب رشد ش�بکه بانکی بین الملل 
نتواند ورود کند؛ اتفاقی که نه تنها س�بب ش�د 

س�اختار نظام بانک�ی از س�اختار جهانی عقب 
بماند که مش�کالت بسیاری در حوزه انتقال ارز 
از خارج به داخل و بالعکس ایجاد کرد. شرایطی 
که ایران را از دسترسی به منابع مالی خصوصی 
و دولتی محروم س�اخت و تبعات آن در اقتصاد 
مش�هود اس�ت. اما اکنون با رف�ع تحریم ها در 
پی توافق وین امید اس�ت ش�بکه بانکی بتواند 
ب�ه منابع مالی خ�ود در خارج دسترس�ی پیدا 

کند و بازگش�ایی ش�بکه س�وییفت کمک کند 
بحث ص�ادرات و واردات ش�کل بهتری به خود 
بگیرد. کارشناس�ان اما معتقدند در این میان نه 
تحول نظام بانکی که بازگشایی شعب بانک های 
خارج�ی اهمی�ت دارد و در پی بازگش�ایی آن 
هس�تند که می توان امید داشت نظام بانکی در 
همجواری نظام بانکی جهانی رشد کند و بتواند 

یک شبکه بانکی کارا در کشور شکل بگیرد. 

بررسی عملکرد شبکه بانکی در دوران پسا تحریم 

شبکه بانکی در سایه بازگشایی بانک های خارجی 

اح��م��د م�ی�رمطهری، 
کارش�ناس اقتصادی معتقد 
تح�والت  ح�وزه  در  اس�ت 
ش�بکه بانکی بای�د بر بحث 
بازگشایی بانک های خارجی 

تکیه کرد. 

در ش���رای�ط پس�اتحریم 
می ت�وان امی�دوار ب�ود که 
بانکی م�ا تحوالتی  ش�بکه 
را تجرب�ه کن�د. ی�ا اینک�ه 
مش�کالت م�ا سیس�تمی و 
پای�ه ای اس�ت و تحریم ه�ا 
در ای�ن زمینه چن�ان مؤثر 

نخواهد بود؟ 
اگر قرار باش��د شرایط مانند 
گذشته پیش برود. همان نتایج 
گذشته نیز اتفاق خواهد افتاد. 
بنابراین یک تغییر بنیادین در 
این ش��رایط باید اتف��اق بیفتد 
ک��ه مهم تری��ن آن بازگش��ایی 
بانک ه��ای خارجی در کش��ور 
اس��ت. ای��ن بانک ه��ا پیش از 
تحریم در کش��ور فعال بوده اند 
و اکنون نی��ز می توانند دوباره 
در کش��ور فعال شوند و تحولی 
در عملکرد ش��بکه بانکی ایجاد 
بگوییم  بخواهیم  اینک��ه  کنند. 

مش��کالت بانک ها در ش��رایط 
پس��اتحریم قابل حل اس��ت یا 
خی��ر یک بحث کلی اس��ت. ما 
بای��د ابت��دا مش��کالت بانک ها 
را طبقه بن��دی کنیم ت��ا آنگاه 
مش��کالتی  چه  ببینیم  بتوانیم 
قابل حل است و چه مشکالتی 
تس��هیالت،  اعط��ای  نیس��ت. 
فعالیت بانکی در داخل کشور و 
در خاورمیانه و خارج از کشور، 
هرکدام بحث جداگانه ای است 
بررس��ی  تک به تک  بای��د  ک��ه 
ش��ود. نمی توان یک نظر کلی 
پس��اتحریم  ش��رایط  درب��اره 

درباره بانک ها داد. آنچه تصویر 
می ش��ود ی��ک مقوله ش��فاف 

نخواهد بود. 
ح�ال مس�ئله این اس�ت که 
در  محدودیت ه�ا  یکس�ری 
ایجاد ش�ده  زم�ان تحری�م 
دچ�ار  را  بانک�ی  ش�بکه  و 
اس�ت،  ک�رده  مش�کالتی 
ح�ال این رف�ع تحریم ها آن 
مش�کالت را برطرف می کند 
یا نظام بانکی ما در این زمینه 

نمی تواند کارا عمل کند؟ 
کال تسهیالت فراهم می شود. 
در زمینه نق��ل و انتقال ارز در 

حوزه ص��ادرات و واردات قطعا 
ای��ن اتف��اق خواهد افت��اد. این 
در  باع��ث ش��فافیت  داس��تان 
حوزه انتقال مالی ما می ش��ود. 
اما در ح��وزه کلی نظام بانک ها 
و تح��والت این مقول��ه چندان 
ش��فاف نیس��ت. باید ب��ه بحث 
بانک های خارجی و بازگش��ایی 
ش��عب آنها پرداخت. گش��ایش 
اعتب��ار اگر از س��وی بانک های 
خارج��ی اتفاق بیفت��د می توان 
امی��دوار ب��ود که نظ��ام بانکی 
تحوالت مناس��بی را پشت سر 

بگذارد. 

احمد میرمطهری:

رفع تحریم ها باعث شفافیت در حوزه نقل وانتقال های مالی می شود 

آلبرت بغزیان: 

از تجربیات بانک های خارجی بهره ببریم 
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بانکداری در پساتحریم 

ما در دوران پس��اتحریم چند اتفاق مثبت را برای 
بانک ها متصور هس��تیم. یک��ی از این اتفاقات مثبت 
درزمینه فعال ش��دن ش��عبه های بانک ها در خارج 
از کش��ور اس��ت. بس��یاری بانک ها در خارج کشور 
شعبه هایی داش��تند که به دلیل تحریم کارا نبودند. 
این ش��عبه ها فعال بودند و هزینه خود را به کش��ور 
وارد می کردن��د اما به دلیل تحریم ه��ا کارکرد قابل 

اعتنایی نداشتند. 
دومی��ن نکته مثبت در حوزه برداش��تن تحریم از 
بانک مرکزی اس��ت. در زمان تحریم، بانک مرکزی 
و به دنبال آن سوییفت مشمول تحریم بود بنابراین 
ما در حوزه انتق��ال پول در حوزه صادرات و واردات 
مش��کل داش��تیم و این ام��ر در اقتصاد کش��ور نیز 
ایجاد مش��کل می کرد. انتقال های بانکی هستند که 
می توانند باع��ث انجام و افزایش س��رعت به نتیجه 
رس��یدن پروژه ها شوند. این قدم مثبتی است که در 

دوران پسا تحریم برداشته می شود. 
نکته دیگر از لحاظ جلب وجوه اس��ت. بسیاری از 
منابع ما در خارج کشور هستند که امکان انتقال آنها 
به داخل کش��ور وجود ندارد که برداش��تن تحریم ها 
باعث می ش��ود بس��یاری پروژه ها ش��کوفا شوند. در 
گذش��ته به دلیل ش��رایط تحریم کس��ی تمایلی به 
س��رمایه گذاری در ایران نداش��ت. اکنون با رفع این 
تحریم ها تمایل به س��رمایه گذاری ایجاد می ش��ود و 
ع��الوه بر وجوهاتی که از گذش��ته در خارج کش��ور 
امکان انتقال به داخل را نداش��تند می توان امیدوار 

بود سرمایه های تازه خارجی به داخل وارد شود. 
مقوله بعدی این بود که با وجود تحریم ها بانک ها 
ش��رایطی نداشتند تا همگام با بانکداری روز حرکت 
و رشد کنند. بانکداری الکترونیکی، بانکداری مدرن 
هم��ه و هم��ه نیازمند نرم اف��زار و س��خت افزار های 
خ��اص بودند که تحریم ها مان��ع ورود آنها به داخل 
می ش��د. مقوله بعدی بحث تخصص بود؛ همان گونه 
که نرم افزارها امکان ورود نداش��تند تخصص هم به 
آس��انی به داخل قابل انتق��ال نبود که این امر باعث 
افت و عقب ماندن نظام بانکی ما از س��اختار جهانی 
ش��د. با رفع تحریم ها می توان امی��دوار بود که  این 

مشکالت برطرف شود. 
نکت��ه بعدی بحث همپوش��انی بانکی بود.  بانک ها 
فقط می توانس��تند ب��ا جذب بودجه ه��ای دولت به 
حیات خود ادام��ه دهند که آن نوع نقدینگی نیز به 

ساختار بانکی صدمه می زد. 
بنابراین در اش��کال مختل��ف امکان جلب و جذب 
س��رمایه داخلی و خارج��ی فراهم نب��ود. ابزارهای 
الزم برای همگام ش��دن با ش��بکه بانک جهانی نیز 
فراه��م نبود. ع��دم ارتباط با بانک ه��ای جهانی نیز 
درکنار این مشکالت سبب شد بانکداری الکترونیک 
عماًل محقق نش��ود. امیدواریم در شرایط پساتحریم 
این امکان ایجاد ش��ود. رفع این موانع به ش��کوفایی 

بانک ها خواهد انجامید. 
ام��ا اینکه فکر کنیم به صرف برداش��تن تحریم ها 
این ام��ر محقق ش��ده، این گونه نیس��ت. هیچ چیز 
در عالم یکس��ویه نیس��ت. زمینه نتیجه نیس��ت. ما 
نمی توانیم فکر کنیم که چون موانع برداش��ته شده 
پس ما به هدف مدنظر دس��ت پیدا کرده ایم. ما باید 
بتوانیم از فرصت ها و پتانس��یل هایی که ایجاد شده 
اس��تفاده کنیم. اگر ما این فرصت را نشناسیم و آن 
را مدیریت نکنیم و به نفع خودمان پیش نبریم این 
فرصت نیز مانند هزاران فرصت دیگر از بین می رود. 
طبیعی اس��ت که در دوران تحریم این زمینه وجود 
نداش��ت و اکنون اگ��ر بخواهیم تغییری در ش��بکه 

بانکی خود ایجاد کنیم امکان آن فراهم است. 
ممکن است با برداشتن تحریم ها عزم الزم، برنامه 
مناس��ب و پیگیری در میان مسئوالن وجود نداشته 
باش��د، بنابراین حذف تحریم ها تنها شرایط را فراهم 

کرده است. 
در زمینه بازگش��ایی بانک ه��ای خارجی و حضور 
ش��عب بانک ه��ای جهانی، م��ا در ای��ران از ابتدای 
انقالب محدودیتی نداش��ته ایم، اما متأسفانه شرایط 
جذب س��رمایه خارج��ی و ایجاد بانک ه��ا یک مانع 
ب��زرگ دارد. آن مانع بزرگ مانع مالکیت و مدیریت 
خارجی است. در این قانون سرمایه گذار خارجی 49 
درصد و ما 51 درصد در بانک ذی مدخل هس��تیم. 
همین قانون باعث می شود که سرمایه گذار خارجی 
و بان��ک خارجی تمایل��ی برای اینکه در کش��ور ما 
ورود و س��رمایه گذاری کند نداش��ته باشد. بانک ها 
خود مدیر ش��عبه خود هستند و نمی توانند مالکیت 
خ��ود را به ایران بدهن��د، بنابراین تا ای��ن قانون از 
بین نرود نمی توان امیدی داش��ت که این مش��کل 
 حل ش��ود و بانک ها و س��رمایه گذارهای خارجی به 
ایران بیایند. همه س��رمایه گذارها و بانک ها متمایل 
هستند که در ایران س��رمایه گذاری کنند، اما چون 
قوانی��ن غیرقابل قبول اس��ت این اتف��اق نمی افتد. 
ت��ا زمانی که این قانون حل نش��ود س��رمایه گذاری 
خارج��ی در ایران اتف��اق نمی افتد. دش��من بزرگ 
س��رمایه گذاری خارجی برای بانک ها و سرمایه گذار 
در ای��ران قانون مالکیت و مدیریت اس��ت. آنها باید 
باالی 50 درصد س��هم داشته باشند تا در ایران وارد 

شوند. 
نگرانی های��ی همیش��ه در ح��وزه جل��ب و جذب 
سرمایه خارجی در کشور وجود داشته است. ما بارها 
در مجل��س تالش کردیم که در زمینه این قانون در 
مجل��س کاری انجام دهیم که متأس��فانه به نتیجه 
نرسید. نگرانی از تسلط خارجی در کشور وجود دارد 
و همی��ن امر مان��ع رفع این مانع اس��ت. بنابراین تا 
این نگرانی برطرف نش��ود این قانون حکمفرماست 
و تغییر نمی کند. س��رمایه گذار خارجی نمی تواند به 
کش��وری که نتوانس��ته پروژه های خود را به نتیجه 
برساند اعتماد کند و س��هم بیشتر سرمایه اش را به 
ما بدهد. بنابراین باید یا در سیاست های کلی کشور 
ی��ا در مجلس این قانون تغییر کن��د و امکان جلب 
بانک ها و س��رمایه های خارجی فراهم شود تا بتوان 

در نتیجه آن اقتصاد کشور را شکوفا کرد. 

تحریم بانکی؛ گلوله ای برفی که در 
دامنه زمان به بهمن تبدیل می شود 

تحریم ه��ای بانک��ی، یک��ی از مخرب تری��ن انواع 
تحریم ها محس��وب می ش��وند. این نوع تحریم ها، به 
سبب در انزوا قرار دادن سیستم بانکی، فشار زیادی 
را به زیرساخت های اقتصادی تحمیل و زمینه تورم، 
کاهش ارزش وجه رایج ملی و س��قوط قدرت خرید 
مردم را فراهم می کند. بر این اس��اس طبیعی است 
اگر کش��ورهای تحت تحریم بانکی، تمام تالش خود 
را ب��ر لغو تحریم ها متمرکز کنند، چرا که ش��رایطی 
ک��ه پس از لغو تحریم برای بازس��ازی نظام بانکی و 
اقتصادی در اختیار دولت ها قرار می گیرد، به رش��د 
س��ریع تر اقتصاد و ترمیم س��اختار اقتصادی آسیب 
دی��ده کمک ش��ایان توجهی می کند و بر بس��یاری 
از ابعاد سیاس��ی، اجتماعی و امنیت کشور ها کمک 

می کند. 
 

لغو تحریم های بانکی از اولویت های کوبا 
س��ی ان ان به نقل از مقامات ارشد مالی در کوبا، 
به تمایل رس��می این کش��ور در رف��ع تحریم های 
بانکی اش��اره کرده اس��ت. به نظر می رسد، با توجه 
به اتفاقات اخیر و پررنگ شدن روابط صمیمانه بین 
دو کشور کوبا و ایاالت متحده، یکی از خواسته های 
اصلی دولت کوبا، لغو تحریم های بانکی باش��د. یکی 
از مقامات رس��می کوبا در گفت وگو با سی ان ان به 
این مس��ئله اش��اره کرده که: »همان طور که دولت 
کوبا از پرواز های مس��تقیم گردشگران آمریکایی به 
کوبا ش��اد است و تالش دارد اوضاع را برای استقبال 
از رواب��ط همه جانبه با آمریکا آماده کند، آمریکا هم 
باید ب��ا لغو تحریم های بانکی، از حجم فش��اری که 
ب��ه مردم و دولت کوب��ا وارد می کند بکاهد« اما چرا 
لغو تحریم های بانکی ت��ا این حد برای کوبا اهمیت 
دارد و دولت، چه ضربات��ی از این تحریم ها متحمل 

شده است؟ 

کوبا در ط��ول س��ال های تحری��م، از میانبرهای 
زی��ادی ب��رای کن��د ک��ردن س��رعت حرکتش در 
سراشیبی سقوط اقتصادی استفاده کرده است. یکی 
از این میانبرها، کمک گرفتن از بانک های اتریش��ی 
بود. براس��اس قوانین اتحادیه اروپ��ا و تبعیت آنها از 
قوانین تحری��م، این بانک ها نباید ب��ا کوبا همکاری 
مالی داش��ته باش��ند. اما بانکی اتریش��ی به صورت 
پنهانی با بی توجهی به قوانین تحریم ها به کوبا یاری 
اقتصادی می رس��اند که با فاش شدن ماجرا، مجبور 
ب��ه پرداخت جریم��ه چند میلیون یورویی ش��د. از 
سوی دیگر، بانک بین المللی هاوانا، شعبات متعددی 
در کش��ورهای مختلف داش��ت که این ش��عبه ها در 
سایه تحریم عمال از کار افتادند. شعبه پاریس بانک 
بین الملل��ی هاوانا، یکی از ش��عبات پر امتیاز و فعال 
بود که به س��بب آنچه  »انجام معامالت پرس��ود با 
کش��ورهای تحت تحریم« خوانده می ش��د، تعطیل 

شد. 
این اتفاقات ضربه های بدی به نظام بانکداری کوبا 
وارد کردند، بنابراین، تمای��ل مقامات کوبا برای لغو 
هرچه سریعتر تحریم و بازگشت نظام بانکداری این 
کشور به روزهای پرشکوه گذشته، تمایلی به جاست. 

برمه و افق های روشن اقتصادی 
بیراه نیس��ت اگر دوره فعلی را روش��ن ترین دوره 
در ط��ول یک صد س��ال اخی��ر در تاری��خ اقتصادی 
برمه ارزیابی کنیم. از س��ال 2013 تاکنون روند لغو 
تحریم ها در برمه مس��یر مناسب و امیدوارکننده ای 
بوده اس��ت و در صورت عدم ب��روز وقایع پیش بینی 
نشده، این روند ادامه خواهد داشت. محدودیت های 
بانک��ی که سال هاس��ت علیه برمه تنظیم ش��ده اند، 
گرچه لغو نش��ده اما تا حد زیادی تعدیل ش��ده اند، 
برای مثال، لغو برخی تحریم های تجاری و اقتصادی 
از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا کمک کرده تا بانک ها 
فرصت مناس��بی را برای همکاری در بخش اقتصاد 
بین الملل با سایر کشورها به دست آورند. این نقطه 
عطفی برای نهادهای دولتی اقتصادی اس��ت که در 
شرایط انجماد و انزوای تحریم، فرصتی برای رشد و 
حضور در عرصه بین الملل نداشته اند. از سوی دیگر، 
ش��رکت های چند ملیتی معتبری چ��ون؛ هیلتون، 
کوکاک��وال، جن��رال الکتریک، از جمله کش��ورهایی 
هس��تند که تمایل خود را برای س��رمایه گذاری در 
برمه اب��راز کرده ان��د. اگرچه هنوز ب��رای اظهارنظر 
قطعی زود است، اما شرایط، حکایت از حرکت نظام 

اقتصادی برمه به سوی وضعیت معتدل دارد. 

ونزوئال و حامیان منطقه ای 
اخیراً، کشورهای آمریکای جنوبی )اوناسور(، طی 
نامه ای رسمی به ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده، 
خواهان لغو تحریم های بانکی علیه این کشور شدند. 
این گروه که شامل آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، 
کلمبی��ا، اکوادور، گوی��ان، پاراگوئه، پرو، س��ورینام، 
اروگوئه و ونزوئالس��ت، یک بلوک ساختمانی حیاتی 
را در منطقه تشکیل داده اند که در تالش برای بهبود 
وضعیت رفاه مردم ساکن آمریکای جنوبی است. اما 
علت این اعتراض به سخنان باراک اوباما درخصوص 
احتمال افزایش تحریم ه��ا علیه ونزوئال بازمی گردد. 
کش��ورهای عضو س��ونار معتقدند افزایش فش��ار و 
تحریم به سیس��تم بانکداری ونزوئ��ال عماًل بر دیگر 
کش��ورهای متحد منطقه، فش��ار اقتصادی تحمیل 
می کند. کاهش روابط اقتصادی و تجاری با ونزوئال از 
دیگر ضررهایی است که در صورت افزایش تحریم ها 

به وجود می آید. 
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راهکاری برای کنار آمدن با 
خاطرات بد

جدی��د  پژوه��ش 
محقق��ان آمریکایی 
حاکی از آن اس��ت 
که فکر کردن در م��ورد فضای یک خاطره بد می تواند 
باع��ث کمتر ش��دن فش��ار روانی آن ش��ود. تحقیقات 
جدید پیشنهاد می دهد برای کاهش اثرات خاطرات بد 
کافیس��ت زمانی که این خاطرات منفی وارد ذهن شما 
می ش��ود، به جای اینکه به فکر کردن درباره احس��اس 
خ��ود در آن زمان بپردازید، به جزیی��ات فضایی ماجرا 
فکر کنید که روشی نس��بتا ساده و موثر برای تسکین 
اثرات منفی این خاطرات است. محققان موسسه بکمن 
دانش��گاه ایلی نویز، ب��ا مطالعه مکانیزم ه��ای رفتاری و 
عصبی مربوط به فرآیند اجتناب از احساسات در فرآیند 
یادآوری خاطرات ش��خصی، دریافتند فکر کردن درباره 
عناص��ر فضایی این خاطره ها به طور قابل توجهی اثرات 

حسی آنها را کاهش می دهد. 
پروفس��ور فلوری��ن داگالس، روانش��ناس و یک��ی از 
همکاران این تحقیق گفت: ما دریافتیم که اگر به جای 
فکرکردن درباره احساس��اتی ک��ه در طول یک خاطره 
منفی داش��ته اید، از احساس ها صرف نظر کنید و درباره 
فضا و بستر رخداد آن خاطره بیندیشید- مثل دوستی 
که در آن زمان در آنجا حضور داشته یا اینکه هوا در آن 
روز چگونه بوده  اس��ت یا هر چیز غیرحسی که بخشی 
از آن خاطره اس��ت- در این صورت ذهن شما می تواند 
بدون هیچ تالشی، از احساس های ناخواسته همراه با آن 
خاطره دوری کند. وقتی خود را در سایر جزییات غرق 
می کنید، ذهن ش��ما معطوف به سایر چیزها می شود و 
ش��ما دیگر تا این اندازه بر جنبه های احساس��ی منفی 

ماجرا متمرکز نمی شوید. 

پهپادها مأمور انتقال خون شدند
ن  ا نش������مند ا د
جانز  دانش������گاه 
هاپکینز و دانش��گاه 
Makerere در اوگان��دا به دنبال اس��تفاده از پهپادها 
ب��رای تحوی��ل  از راه دور نمونه های خ��ون بیماران به 
آزمایش��گاه های موجود در مراکز بزرگ تر هس��تند. به 
گفته محققان پهپاد بدون سرنشین کوچک باید بتواند 
این کار را به خوبی انجام دهد. دانش��مندان با 56 سوژه  
آزمایش��گاهی بزرگسال سالم کارش��ان را آغاز کردند و 
ش��ش نمونه خون را از هر یک از آنها گرفتند. س��پس 
نیم��ی از این نمونه های خ��ون را که هر یک متعلق به 
ی��ک فرد خاص بود، به ط��ور دقیق در داخل یک پهپاد 
با بال ثابت موسوم به Aero جاسازی شدند. این پهپاد 
توسط شرکت آمریکایی 3DRobotics  ساخته شده 
ب��ود و ظرف بازه زمانی 6 ت��ا 38 دقیقه در هوا به پرواز 
درآمد. دمای هوا حدود 21 درجه سانتیگراد بود و پهپاد 
از ارتفاع 100متری باالتر نرفت. سپس تمامی نمونه های 
خون »به پرواز در آمده« و »پرواز نکرده« به آزمایشگاه 
اصلی دانش��گاه جان��ز هاپکینز بازگردانده ش��دند. این 
نمونه ها آزمایش��اتی را از سر گذراندند که معمول ترین 

آزمایش های خون بود. 

هزاران کرم  به فضا می روند
دانش��مندان قص��د 
کرم  ه��زاران  دارند 
را  میکروس��کوپی 
برای درک بهتر کاهش عضالت فضانوردان در سفرهای 
فضایی به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستند. کاهش 
عضالت فضانوردان در فضا از مشکالتی است که آنها با 
آن روبه رو هستند که این بررسی برای کشف روش های 
درمانی بیماری های زمینی هم موثر است. طی فراخوان 
بین المللی برای ارسال تجربیات علوم زیستی جدید به 
ایس��تگاه فضایی با همکاری ناسا، آژانس فضایی اروپا و 
سازمان های فضایی ژاپن و کانادا، سه آزمایش جدید به 
رهبری تیم های تحقیقاتی انگلیسی برای بررسی بیشتر 
انتخاب ش��ده اند. یکی از این آزمایش��ات، توسط دکتر 
تیموتی اتریج از بخش علوم بهداشتی و ورزشی دانشگاه 
اکستر هدایت می شود که به بررسی کاهش عضالت در 
فض��ا و روش های مقابله با آن می پ��ردازد. تیم اتریج از 
 Cae  norhabditis گونه کرم های نماتود موسوم به
elegans استفاده خواهد کرد که برای بررسی تغییرات 

درازمدت در فیزیولوژی انسان بسیار کاربرد دارند. 

قیمت انواع کاغذهای A4 در بازار

در یک س��ال گذشته قیمت مسکن در اکثر کشورها افزایش یافته است. هنگ کنگ 
به دنبال کشورهای اروپایی شاهد باالترین قیمت ها در سطح جهان بوده است. براساس 
مطالعه » نایت فرانک« روی56 کشور، قیمت ها در 75درصد از این کشورها در عرض 
یک س��ال )بین نخس��تین سه ماهه س��ال 2014 و نخستین س��ه ماهه سال 2015( 
افزای��ش پیدا کرده یا ثابت باقی مانده اس��ت. س��ه س��ال پیش این می��زان فقط 47، 
2درصد بوده اس��ت. در یک س��ال گذشته )بین س��ه ماهه اول سال 2014 و سه ماهه 
اول س��ال 2015( قیمت ها در هنگ کنگ از 18، 7درصد فراتر رفته است. این مطالعه 
بیان می کند که »عرضه ناکافی مسکن و عالقه به آپارتمان های خیلی کوچک، سرعت 
افزایش قیمت مس��کن را توجیه می کند.« )در س��ال های اخیر تعداد زمین های قابل 
ساخت و س��از افزایش پیدا نکرده اس��ت. باوجود تدابیر اتخاذ ش��ده توسط دولت سابق 
مس��تعمره انگلیس برای آرام کردن بازار، قیمت ها از پنج سال پیش به سرعت افزایش 
پیدا کرده اس��ت. بازار مس��کن هنگ کنگ از این به بعد به عنوان گران ترین بازار جهان 

شناخته می شود. 
تعادل قیمت در اسپانیا و افزایش آن در پرتغال

7 کش��ور اروپای��ی نیز ش��اهد باال رفتن قیمت ه��ای خود درعرض یک س��ال بودند 
)این کش��ورها جزو 10 کش��ور گران جهان قرار دارند(. در رأس آن ترکیه )با افزایش 
18.6درصدی قیمت ها بین س��ه ماهه اول سال 2014 و سه ماهه اول سال 2015( و 
به دنبال آن ایرلند با افزایش 16.8درصدی، قرار گرفته اند. ایرلند به طور قابل توجهی از 
بحران سخت مالی و مسکن نجات پیدا کرده است. پس از آنها، لوکزامبورگ با افزایش 
12.1درصدی، اس��تونی با 11+درصد، ایسلند با 9.4+درصد، سوئدبا 8.8+درصد و نروژ 
با 7، 2+درصد در این فهرس��ت قرار دارند. براس��اس مطالعه »نایت فرانک«، ما بیش 
از پیش ش��اهد ظهور اروپایی نابرابر هس��تیم. قبرس با کاهش 8، 2درصدی قیمت ها 
در یک س��ال، یونان با 6.1-درصد، فرانس��ه ی��ا 1.9- درصد، و ایتالی��ا با 2.9- درصد، 
دارای پایین ترین قیمت ها در س��طح جهانی هس��تند. در مقابل، بازار مس��کن اسپانیا 
با کاهش 0.3- درصد و شکس��ت حباب قیمت ها، ثابت باقی مانده اس��ت، در حالی که 
 در پرتغال در عرض یک س��ال قیمت ه��ا با افزایش1.8+درصدی، ش��روع به باالرفتن 
کرده اس��ت. س��رحدات اروپ��ا مانن��د اوکراین با کاه��ش 15.5- درصدی و روس��یه 
با 2.3- درصد، با مش��کل مواجه هس��تند. دو ق��درت بزرگ جهان��ی، آمریکا و چین 
اتفاقات گوناگونی را تجربه کردند. در حالی که در عرض یک س��ال قیمت س��نگ های 
 چین��ی از 6.4درصد س��قوط پیدا ک��رده، قیمت مس��کن آمریکا 4.1درص��د افزایش 

یافته است. 

سازنده هتل زیبای تایتانیک در ترکیه با الهام از کشتی مشهور غرق شده در آب های آتالنتیک شمالی آن را ساخته است. این کشتی در 15 آوریل 1912 پس از برخورد به 
یک تکه یخ غرق شد. 

هنگ کنگ، شهری با باالترین قیمت ها

چرا کمک های مالی به دولت یونان با شکست مواجه می شود؟ 

مردی آلمانی برای تعطیالت با فولکس کوچک خود به ایتالیا می رود. بعد از یک رانندگی 
طوالنی در جاده های پرپیچ وخم، وقتی از هوای س��رد و بارانی آلمان، به هوای گرم و آفتابی 
ایتالیا می رس��د بس��یار خوش��حال می ش��ود. در مس��یرش به یک دهکده کوچک ساحلی 
خوش منظ��ره و زیبا می رس��د و همان طور که با حواس پرتی به منظ��ره روبه رو نگاه می کرد، 
ناگهان با وانت کوچکی پر از گوجه فرنگی تصادف می کند و تمام بار گوجه روی زمین می ریزد. 
پیرمرد راننده از ماشین بیرون می آید و دودستی به سرش می کوبد. مرد آلمانی هم دودستی 
به سرش می کوبد و با خودش می گوید: »وای! هنوز نرسیده، سفرم پاک خراب شد.« بالفاصله 
تمام مردم بازار دور ماشین مرد آلمانی حلقه می زنند و با دادوفریاد و عصبانیت می خواهند او 
را از ماشین پیاده کنند. مرد اگرچه زبان ایتالیایی بلد نیست، اما از قیافه و لحن و تکان دادن 
دست و اشاره ها می فهمد که چه در انتظارش هست. در همین وقت پلیس سر می رسد و از او 
مدارک می خواهد و بعد از چند لحظه پلیس با لحنی خوشحال به مردم می گوید: »خیال تان 
راحت! او بیمه از شرکت »آلیانس« )Allianz( دارد!« ناگهان ورق برمی گردد. مردم خوشحال 
می شوند و دست می زنند و مرد آلمانی را از ماشین بیرون می کشند و می بوسند و او را به زور 
تعارف برای ش��ام در دهکده نگه می دارند و همه چیز ختم به خیر می ش��ود. این فیلم کوتاه، 
تبلیغ شرکت بیمه »آلیانس« بود. اما درواقع توقع مردم از هر شرکت بیمه ای در هرکجای دنیا 
همین است که وقت وقوع حادثه خیال همه راحت باشد. رفتار مردم همه جای دنیا وقتی دچار 
خسارت می ش��وند شبیه است. آنها عصبی و ناراحت و نگران می شوند. افراد در وقت حادثه، 
اغلب نمی توانند درست فکر کنند یا تصمیم بگیرند و بعد از حادثه با خرج و هزینه ای بزرگ و 
پیش بینی نشده روبه رو می شوند. ترس و نگرانی هم می تواند مردم را عصبی یا پرخاشجو کند. 
اما بیمه خوب می تواند جلوی بروز خش��ونت، به بهانه گرفتن حق از دیگری را بگیرد. وقتی 
مطمئن هس��تیم که بیمه »بدون دردسر« خسارت را می پردازد، گرفتن »حق وحقوق« را بر 

عهده بیمه گذاشته و مسئله نگران کننده و مشکل ساز »امورمالی« فوری حل می شود. 
مردم اروپا نس��بت به مردم آسیا وقت تصادف یا مواجه شدن با حوادث طبیعی مثل 
سیل یا زلزله، خونسردتر رفتار می کنند چون اغلب آنها به بیمه خود صددرصد اعتماد 

دارند. 
در دنیای امروز، انتخاب درس��ت بیمه تبدیل به یک هنر ش��ده اس��ت. به جز بیمه های 
اجب��اری، بیمه های ف��راوان دیگری وجود دارد از بیمه اموال و بیمه مس��ئولیت گرفته تا 
بیمه مخصوص بیکاری تا انواع بیمه های مسافرتی. آنقدر تنوع بیمه ها زیاد است که پیدا 
کردن بیمه های ضروری با قیمت و شرایط مناسب و البته پیدا کردن شرکت بیمه خوب 

که به تعهدات خود درست و کامل عمل کند، کار آسانی نیست. 
هرچ��ه می��زان دارایی و اموال و مس��ئولیت کاری یا تعداد افرادی ک��ه دریک خانواده 
باهم زندگی می کنند بیشتر باشد، نیاز به داشتن بیمه هایی تخصصی تر هم بیشتر است. 
به جز پرداخت خس��ارت، داش��تن یک بیمه خوب می تواند از قرض گرفتن یا بدهکار 
ش��دن در بس��یاری از مواقع جلوگیری کند. در زمان روبه رو ش��دن با هزینه یک عمل 
جراحی ناگهانی یا حادثه و اتفاق های زندگی، بس��یاری از افراد چنان در تنگنای مالی 
قرار می گیرند که دراثرفش��ارعصبی ناش��ی از حادثه و مشکالت مالی مجبور به گرفتن 
قرض و وام با بهره باال یا فروش دارایی خود در زمان نامناسب با ضرر زیاد می شوند. 

بیمه هایی که به ش��کل سرمایه گذاری طوالنی مدت هستند، مثل بیمه عمر، به خصوص 
برای قش��ر متوس��ط در اکثر مواقع کارگش��ا و کمک خوبی برای عبور از بحران به وجود 
آمده، اس��ت. بیمه می تواند به شکل یک سرمایه گذاری طوالنی مدت و یک پس انداز برای 
»روز مب��ادا« باش��د. روزی که در ط��ول زندگی حداقل یک بار با آن روبه رو می ش��ویم و 

چه بهتر اگر بیمه باشیم تا عاقبت هرحادثه ای، ختم به خیر شود. 

امروز بیمه، فردا عاقبت بخیر! 
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بروز بحران، سخت گیری و اعمال فشار 
مانع اشتغال زایی شده است

  

)نرخ بیکاری در یونان(
با بروز بحران و نیز رفتارهای تحمیل گرانه 
یون��ان که باع��ث بیکاری 150 ه��زار نیروی 
کار در بین س��ال های 2012 و 2015 ش��د، 
بی��کاری در این کش��ور به اوج خود رس��یده 
اس��ت. نرخ بی��کاری از 7،4 درص��د در ژوئن 
2008 ب��ه رق��م بی س��ابقه 27،9 درصد در 

سپتامبر 2013 رسید. 
پ��س از آن نرخ بیکاری ب��ا کاهش اندکی 
مواج��ه ش��ده و در م��ارس 2015 ب��ا ی��ک 
کاهش متوس��ط ماهانه یک ده��م درصد به 
25.6درصد رس��ید. با این روند 12 سال الزم 
 اس��ت تا یونان به وضعیت قبل از بحران خود 

برسد. 

رقابتی که به درستی مدیریت نشده 
است

  • نشان رقابت جهانی
 • شاخص رقابت در مقایسه با کشورهایی 

که بیشترین رقابت را دارند
ه��دف دولت یون��ان عالوه بر سالم س��ازی 
سرمایه های ملی، تکیه بر مقیاس هایی است 
که در پی افزایش رقابت با دیگر کشورهاست. 
اگر نمودار ش��اخص رقابت جهانی را به عنوان 
مع��رف دقیق��ی در نظ��ر بگیری��م ک��ه طی 
اجالس جهانی اقتصاد مش��خص شده است، 
 یون��ان در ای��ن رقاب��ت ب��ا شکس��ت مواجه 

خواهد شد. 
ش��اخص رقاب��ت یون��ان در مقایس��ه ب��ا 
کش��ورهای رقی��ب نه تنها پایین اس��ت بلکه 
باوجود صعودی که از س��ال 2012 داشته، از 
4.12 درصد در س��ال 2006 به 4.04 درصد 
در سال 2014 رسیده و یونان 20 جایگاه را 
در رده بندی کش��ورهای رقیب را با سقوط از 

رتبه 61 به 81 از دست داد. 

تجارت خارجی که همیشه مسدود 
است

   

)تراز ثروت در یونان(
 • به میلیارد

و  رقاب��ت  از  دیگ��ری  واض��ح  عالم��ت 
مقیاس های��ی که نتیج��ه قابل انتظ��ار را به 
بار نم��ی آورد، ت��راز تجاری همیش��ه منفی 
یونان اس��ت. اگر ب��ه مبادالت ث��روت توجه 
کنی��م کمبودی نزدیک ب��ه 18 میلیارد دالر 
در س��ال 2014 به چشم می خورد. آیا عامل 
امیدواری دولت کاه��ش 17.3 میلیارد یورو 
از این کس��ری بین سال های 2006 و 2014 

بوده است؟ 
کاهش زی��اد واردات  )19- درصد معادل 
9.8 میلی��ارد( و نیز افزای��ش قیمت نفت در 
ص��ادرات  )179-درصد معادل 5.2 میلیارد( 
این گونه توضی��ح می دهد که جای امیدواری 

وجود ندارد. 

وام هایی که روزبه روز به مبلغ آنها 
افزوده می شود

  )بدهی های عمومی دولت یونان( 
 • برحسب درصد تولید ناخالص داخلی

اگ��ر بده��ی را اصلی ترین مش��کل یونان 
درنظ��ر بگیری��م، الزم اس��ت بدانی��م هرچه 
پرداخت این بدهی ها به تعویق بیفتد مشکل 
بزرگ ت��ر می ش��ود. از 102 درص��د تولی��د 
ناخالص داخلی در اواخر سال 2007، بدهی 
ادارات دولتی کش��ور در پایان سال 2014 به 
177درصد رس��ید. اگر به مبلغ بدهی توجه 
کنی��م، تغیی��رات در این م��دت 35+ درصد 
مع��ادل 82.5 میلی��ون یورو خواه��د بود و 
این در حالی اس��ت ک��ه 100 میلیارد یورو از 
بدهی ها در سال 2012 پرداخت شده است. 

میلیاردها بدهی به کشورهای تروئیکا
)موعد پرداخت بدهی های دولت یونان(

• به میلیون
آیا روزی می رس��د ک��ه یونانی ها از خواب 

بیدار ش��وند؟  بله اما در س��ال 2054. طبق 
برنامه ریزی ها آخرین قس��ط از اقس��اطی که 
بای��د یونان به تروئیکا پرداخ��ت کند، آوریل 

سال 2054 است. 
ای��ن تاریخ بدون ش��ک به ص��ورت فرضی 
در نظ��ر گرفته ش��ده زی��را ف��رض را بر این 
گذاشته که در این مدت دولت بدهی دیگری 
نداش��ته باش��د. حتی اگر تنها همین مبلغ را 
 نی��ز در نظ��ر بگیریم به رقمی س��رگیجه آور 
می رسیم. آوریل 2054 دولت یونان ملزم به 
پرداخ��ت 6.3 میلیارد به اتحادیه اروپاس��ت. 
طب��ق داده های  )وال اس��تریت ژورنال( رقم 
این بدهی ها از س��ال 2044 تا 2054 ،48.7 

میلیارد خواهد بود. 
س��خن آخ��ر اینک��ه راه بس��یار طوالنی و 
 ع��وارض و خس��ارت ها برای پرداخ��ت زیاد 

است. 

درآمدهای ناکافی

)تراز مالی یونان(
 • به میلیارد

از اواخ��ر 2006 تا پای��ان 2014 تراز مالی 
یون��ان، یعنی ترازی که قب��ل از پرداخت وام 
داشته از سه مورد تجاوز نکرده است. تروئیکا 
بس��یار خوشبینانه به مس��ئله نگاه کرده و از 
دولت یونان خواس��ت به تج��ارت اولیه 3.5 
درصد از سود ناخالص داخلی در سال 2018 
دس��ت پیدا کند تا بتواند به جای وام گرفتن 
دوب��اره وام های قبل��ی را پرداخ��ت کند. اما 
مش��کلی که وجود دارد این است که در سال 
2014 تجارت 3.5 درصدی تنها توانست 6.5 

میلیارد درآمدزایی کند. 
اگ��ر فرض کنی��م دولت دیگر درخواس��ت 
هی��چ وامی نکن��د، س��ودناخالص داخلی به 
س��طح 3.5 درص��دی خود در س��ال 2014 
برس��د، تاریخ آخری��ن وام پرداخت��ی را 39 
س��ال درنظر گرفته و نیز تمام درآمد حاصل 
از آن را ب��ه پرداخت وام اختصاص دهیم 49 
 س��ال طول می کش��د تا طلبکارهای خود را 

راضی کند. 

ترجمه: مریم قاسمی
منبع: فیگارو

جدول امروز
انواع میوه که در این مقطع از فصل تابس��تان از تنوع بیش��تری برخوردار است، در 
برخی اقالم از جمله آلو، زردآلو و آلبالو اندکی کاهش قیمت داش��ته و س��ایر اقالم با 
ثبات نسبی قیمت همراه بوده اند. به طور متوسط در مغازه های سطح شهر هر کیلوگرم 
آل��و زرد 8000 ت��ا 9000 تومان عرضه می ش��ود. همچنین ه��ر کیلوگرم هلو 6000 
توم��ان، زردآلو 5500 تومان و ش��لیل 6800 تومان فروخته می ش��ود. این در حالی 
اس��ت که قیمت متوس��ط زردآلو در ماه گذشته باالی 5800 تومان و آلو زرد بیش از 

9000 تومان بود. 
در میان سایر اقالم هر کیلوگرم سیب گالب 5000 تومان، سیب قرمز 4500 تومان، 
هندوان��ه 1500 تومان، خیار 2000 تومان و موز4800 تومان قیمت دارند. همچنین 
هر کیلوگرم طالبی و خربزه به طور متوسط در مغازه ها 2700 تا 3100 تومان فروخته 
می شود. میانگین قیمت سیب زمینی و پیاز نیز 1000 تا 1200 تومان است. در میان 
میوه های تابس��تانی آلبالو و گیالس، زردآلو، هندوانه و طالبی از بیش��ترین مصرف در 

این فصل برخوردارند و آلو، شلیل و هلو نیز میزان مصرف شان کمتر است. 
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