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3میلی�ون و 145 هزار زن در س�ال 1392 
شاغل بوده اند، تعداد این زنان سال 1388، 
3 میلیون و 700 ه�زار نفر بوده، بنابراین در 
یک بازه زمانی 4 س�اله 550 زن خانه نشین 
شده اند. به ازای هر 100 زن شاغل 579 مرد 
ش�اغل در کش�ور وج�ود دارد، یعنی زن ها 
کمت�ر از یک پنج�م ب�ازار کار را در اختیار 
دارند و این س�هم رو به کاهش است. سهم 
زنان از کرس�ی های مجلس شورای اسالمی 
اندکی بی�ش از 3 درصد اس�ت. تعداد زنان 
کارفرما از 48 هزار و 364 نفر در سال 84 به 
28 هزار و 533 نفر رسیده است. در گزارش 
2014 ش�اخص نابراب�ری جنس�یتی* ایران 
0.510  بوده و در رتبه 109 میان 152 کش�ور 

جهان جای گرفته است. 
م�اده 230 قان�ون برنامه پنجم توس�عه 
توانمندی ه�ای زن�ان مدی�ر و  »ارتق�ای 
ام�ور  و س�اماندهی  »توس�عه  و  نخب�ه« 
اقتصادی- معیش�تی« زن�ان را از تکالیف 
دولت دانسته. به همین دلیل گفت وگویی 
با ش�هیندخت موالوردی معاون امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری انجام دادیم تا 
چند و چون اقدامات دولت برای گسترش 

مشارکت اقتصادی زنان را بدانیم. 
***

مش�ارکت اقتص�ادی زن�ان ایرانی برای 
ش�ما به عن�وان مس�ئول مهم ترین مرجع 

مدیریتی زنان قابل قبول است؟ 
مس��لما نه تنها مش��ارکت اقتصادی زنان که 
مش��ارکت سیاس��ی زنان ایرانی ه��م در حد و 
ح��دود قابل قب��ول و راضی کننده ای نیس��ت. 
بررس��ی های انجام ش��ده نش��ان داده که زنان 
ایران��ی در مقایس��ه ب��ا کش��ورهای منطقه از 
پایین تری��ن درآم��د برخوردارن��د. اگرچه زنان 
ایرانی در زمینه بهداش��ت و آموزش پیش��رفت 
قاب��ل توجه��ی داش��ته اند اما گزارش توس��عه 
س��ازمان ملل نش��ان می هد که در این بخش 
زن��ان در زمین��ه ن��رخ مش��ارکت اقتصادی و 
توانمن��دی اقتصادی باچالش های جدی مواجه 
هس��تند. پایین بودن رتبه توانمندی اقتصادی 
زنان و مشارکت ش��ان در بخ��ش اقصادی ما را 
وادار می کن��د تا دالیل این عدم رش��د زنان در 
این بخش را بیابیم. ای��ن بخش از حیات زنان 
ایران��ی حساس��یت های الزم را ب��رای پیگیری 

دالیل و یافتن راهکارها ایجاد کرده است. 
با ای�ن توضیحی ک�ه درباره مش�ارکت 
ب�رای  آی�ا  دادی�د،  زن�ان  اقتص�ادی 
توانمند س�ازی اقتص�ادی آن�ان برنامه ای 

دارید؟ 
م��اده 230 قان��ون برنام��ه پنج��م توس��عه 
»توس��عه و ساماندهی امور اقتصادی � معیشتی 

با اولوی��ت س��اماندهی مش��اغل خانگی برای 
زنان سرپرس��ت خانوار و زنان بدسرپرست« و 
»ارتقای توانمندی ه��ای زنان مدیر و نخبه« را 
در کنار سایر مسئولیت ها بر عهده معاونت امور 
زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری گذاشته و ما 
در چارچ��وب این ماده قانون��ی تالش کرده ایم 
تمامی موارد ذکر ش��ده در این ماده قانونی را 
به موضع عمل نزدیک کنیم. در همین راس��تا 
ه��م م��ا تفاهم نامه همکاری بی��ن معاونت ها و 
دستگاه های اجرایی منعقد کردیم که براساس 
ای��ن تفاهم نامه زمینه های همکاری مش��ترک 
و همه جانب��ه ب��ه منظور تجمی��ع، هم افزایی و 
هم گرایی منابع و امکانات ایجاد شد و از سوی 
دیگر نیز س��بب ش��د تا از ظرفیت های موجود 
دس��تگاه های ذی ربط با هدف حساس س��ازی 
مسئوالن و سیاست گذاری متناسب با نیازهای 
و اولویت ها در راس��تای ارتقای ش��اخص های 

مرتبط با زنان و خانواده بهره ببریم. 
ن�وع  ای�ن  ک�ه  باوری�د  ای�ن  ب�ر 
سیاست گذاری ها در س�طح کالن موجب 
ارتق�ای رتب�ه مش�ارکت اقتص�ادی زنان 

کشور خواهد شد؟ 
جای��گاه معاون��ت زن��ان و خانواده ریاس��ت 
جمهوری در س��طح حاکمیتی و ترسیم قوانین 
ب��رای تس��هیل ورود زنان ب��ه عرصه های مهم 
اقتصادی سیاس��ی اجتماعی و... است، بدیهی 
اس��ت ما وظیفه اصلی و محوله مان را در زمینه 
وض��ع قوانین یا همخوان��ی قوانین در جهت از 
بین ب��ردن موانعی که بر س��ر راه حضور زنان 
وج��ود دارد، انجام می دهی��م و البته اگر الزم 
باش��د در مواردی با صرف وقت بیشتری کارها 
را پیش خواهیم برد ک��ه باید بگویم در زمینه 
بهبود شرایط اشتغال زنان کارشناسان معاونت 

وقت و انرژی زیادی صرف می کنند. 
ش�ورای عالی اش�تغال بلند مرتبه ترین 
مرجع برای تصمیم گیری در زمینه اشتغال 
پایدار اس�ت،  معاونت امور زنان تا چه حد 
با این ش�ورا تعامل داشته و آیا این تعامل 

نتیجه هم داشته یا خیر؟ 
بل��ه، تعامل حداکث��ری وجود داش��ته و در 
شصت وچهارمین جلسه ش��ورای عالی اشتغال 
مصوب ش��د که ضمن تعامل بیشتر مرکز امور 
زن��ان ب��ا کمیته امداد و س��ازمان بهزیس��تی، 
طرح های مشاغل خانگی ارائه شده توسط زنان 
سرپرس��ت خانوار، از طری��ق کمیته تخصصی 
توانمندس��ازی، کارآفرینی و اشتغال زایی زنان 
به نهادهای حمایتی مذکور در اولویت پرداخت 
تس��هیالت قرار گیرند. پیش نویس سند مربوط 
نوشته و برای شورای عالی اشتغال ارسال شده 

که در انتظار تصویب این سند هستیم. 
در این سند به چه نکاتی اشاره شده؟ 

ب��ا توجه ب��ه اینکه در مصوبه اش��اره ش��ده 
که گ��روه ه��دف این س��ند زنان سرپرس��ت 

خان��وار و دختران فارغ التحصیل دانش��گاهی با 
اولویت مناطق محروم هس��تند، ما راهبردهای 
متعددی را برای توس��عه اش��تغال زنان در این 
س��ند مطرح کردیم، از جمله تس��هیل راه های 
قانونی تاسیس شرکت های تک نفره دانش بنیان 
به ویژه در بخش خدمات و در چارچوب مشاغل 
خانگی، تاسیس ش��رکت در فضای سایبری با 
برخورداری از دانش فنی مرتبط و تعریف سهم 
و نقش زنان با تعریف کار ش��ناور برای تسهیل 
کار زن��ان و تعریف کار س��اعتی که با تصویب 
این سند امیدواریم بخشی از مشکالت اشتغال 

زنان حل بشود. 
به  نظر می رس�د که تمرکز معاونت امور 
زن�ان و خان�واده رییس جمه�ور درحوزه 
اش�تغال بر زنان سرپرس�ت خانوار و زنان 
نیازمند قرار گرفته. آیا ش�ما قصد ندارید 
به زنان قدرتمند در حوزه اقتصادی کمک 

کنید؟ 
زن��ان قدرتمند ب��رای ما از اهمی��ت زیادی 
برخوردارند چرا که م��ا معتقدیم زنان توانمند 
می توانن��د ب��رای س��ایرین نی��ز ش��غل ایجاد 
کنن��د و ن��رخ بی��کاری را کاه��ش دهن��د. ما 
اخی��را تفاهم نامه ای با معاون��ت علمی فناوری 
رییس جمه��ور و وزارت عل��وم امض��ا کردی��م 
ک��ه بحث حمای��ت از زنان مدیر ش��رکت های 
دانش بنیان اس��ت ک��ه بتوانن��د از اعتبارات و 
تس��هیالتی که صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی 
در اختیارش��ان قرار می دهد، اس��تفاده کنند. 
براس��اس اطالعاتی که ما کسب کردیم تاکنون 
200 ش��رکت دانش بنی��ان ب��ا مدیری��ت زنان 
اداره ش��ود که این نوید بخش یک س��بکی از 
کس��ب و کار اس��ت ک��ه می تواند به وی��ژه برای 
دخت��ران فارغ التحصی��ل ما در ش��رایط حاضر 

مناسب باشد. 
در برابر نظریه تبعیض مثبت چه موضعی 

دارید؟ 
تعیین سهمیه یا تبعیض مثبت یا اقدام ایجابی 
یک��ی از بحث هایی اس��ت که مطرح می ش��ود. 
خیلی از کش��ورها هم با اس��تناد ب��ه این روش 
توانسته اند برخی مشکالت شان را حل کنند. در 
این ب��اره تجربه خیلی خوبی در دنیا هس��ت که 
می تواند به شرکت ها در خصوص مجوزهایی که 
برای برخی از فعالیت ها صادر می ش��ود، کمک 
کند. مثال اینکه تعداد بیش��تری از این مجوزها 
در اختی��ار دخت��ران و زن��ان قرار گی��رد، اینها 
روش هایی اس��ت که برای بهبود شرایط اشتغال 

و معیشتی زنان استفاده می شود. 
 * شاخص نابرابری جنسیتی

  (Gender inequality Index) میزان نابرابری 
بین زن و مرد را در هر کشور مشخص می کند. 

هر چه نمره این شاخص کمتر باشد نابرابری 
جنسیتی در یک کشور کمتر و هر چه این نمره 

بیشتر باشد نابرابری جنسیتی بیشتر است. 

در گفت وگوی اختصاصی »فرصت امروز« با معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شد 

سهم ناچیز زنان از فضای کسب و کار
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

باید اصالحات جدی در برنامه ششم توسعه درخصوص قانون هدفمندی صورت بگیرد

بررسی اصالح نظام اداری در گفت وگو با فرزین انتصاریان 

نظام اداری موجود 
لباس کهنه وصله ای است

در گفت وگوی اختصاصی »فرصت امروز« 
 با معاون امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری مطرح شد 

 سهم
 ناچیز زنان

از فضای کسب و کار

 ایران بزرگ ترین
کارگاه متروکه منطقه

رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام مطرح کرد

از زمان��ی ک��ه دولت یازده��م بر س��ر کار آم��ده یکی از 
دغدغه هایش را تکمیل طرح ه��ای نیمه تمامی اعالم کرده 
که در دولت قبل کلنگ زنی شده است. در اخرین اظهارنظر 
اواس��ط مرداد رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی با 

اشاره به باال بودن آمار پروژه های کلنگ زنی  شده در دولت 
قبل تأکید کرد: دولت گروگان طرح های گذش��ته اس��ت و 
نمی تواند ب��رای کلنگ زنی طرح ه��ای موردنظر خود اقدام 
کند. حال رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

ایران با اعالم آمار 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام 
در کش��ور، آن را بلندپروازی های کودکانه با س��رمایه ملی 
دانسته اس��ت. متن کامل سخنان محس��ن جالل پور را در 

صفحه 5 بخوانید. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

تامین مالی جمعی، چیستایی، چرایی و چگونگیبیمه زندگی » مان« زیر ذره بین »فرصت امروز«

ابزاری برای تامین مالی شرکت های نوپااز فرهنگ سازی خبری نیست
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روزن�امه اقتص��ادی - مدیریت�ی 

1

در روزگار بی ثبات��ی زندگی می کنیم که موضوع تأمین آینده را به اصلی ترین دغدغه 
جامعه تبدیل کرده است. همین نیاز باعث شده که بیمه های مختلفی با اسامی متفاوت 
یکی پس از دیگری به بازار بیایند. بیمه زندگی » مان« هم س��رویس جدید بیمه ایران 

است که این روزها سروصدای تبلیغاتی فراوانی راه انداخته است...

تامین مالی جمعی )crowdfunding( به معنای فراهم آوردن س��رمایه های اندک 
از اش��خاص گوناگون برای راه اندازی یک کس��ب و کار است. تامین مالی جمعی از امکان 
دسترس��ی آسان به شبکه های گوناگون فامیل، دوستان و همکاران از طریق شبکه های 

اجتماعی چون فیس بوک، توییتر و لینکدین استفاده می کند و...

مینا شهنی 

ممنوعیت برداشت آب از دشت های بحرانی
 وزیر نیرو با تأکید بر اینکه قوانین و برنامه های جدیدی از س��وی ش��ورای 
عالی آب برای حفاظت از ذخایر آبی دش��ت ها و ساماندهی چاه ها پیش بینی 
شده است، گفت: بحران آب زیرزمینی یک مسئله چندبُعدی است. به گزارش 
مهر، حمید چیت چیان گفت: ۸0 درصد س��رزمین ما در مناطق خش��ک و 
نیمه خشک قرار دارد و کاری که می توانیم در حال حاضر انجام دهیم متعادل  

کردن برداشت آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی است به طوری که بتوانیم 
در کش��ور به یک توسعه پایدار دست یابیم.  وزیر نیرو با اعالم اینکه تاکنون 
4۷00 چاه آب غیرمجاز در س��طح کشور مسدود شده است، اظهارداشت: 
امیدواریم با تمهیدات در نظر گرفته شده، میزان انسداد چاه های غیرمجاز 

بیش از این شود و توقف فعالیت چاه های غیرمجاز عدد معقولی باشد. 

نایب رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی با 
تأکید بر اینکه باید اصالحات جدی در برنامه ششم توسعه درخصوص 
قان��ون هدفمندی ص��ورت بگیرد، گفت: قان��ون هدفمندی مربوط به 
برنامه پنجم و س��ال 94 سال پایانی آن اس��ت و در صورت تکرار در 

برنامه ششم توسعه، نیازمند اصالحات اساسی است. 
عل��ی محمد احم��دی در گفت وگو با ایرن��ا، از جمله اصالحات این 
قان��ون را اولوی��ت دادن به گروه ه��ای درآمدی پایی��ن و اجتناب از 
پرداخ��ت یارانه به گروه های درآمدی باال دانس��ت و افزود: با توجه به 
اینکه قانون برنامه شش��م به جمع بندی نهایی نرسیده است، باید دید 

در این برنامه و قانون بودجه 95 چه اتفاقی می افتد. 
وی با اش��اره به اینکه ما در مجلس هم��واره تالش کرده ایم در هر 
مرحل��ه از اجرای این قانون، گروه ه��ای درآمدی پایین را مورد توجه 
ق��رار دهیم، تصریح کرد: دولت ها به دلیل آثار اجتماعی آن حاضر به 
حذف گروه های باالی درآمدی نش��دند اما دولت یازدهم اعتقاد دارد 

که ادامه این وضع به صالح نیست. 
این نماینده مجلس بستن پرونده هدفمندی یارانه ها در سال 94 را 
محتمل دانس��ت و افزود: از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی 
با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و قادر به پرداخت یارانه نقدی 
به تمام افراد جامعه نیس��ت و ح��ذف دهک های باالی درآمدی را در 

دس��تور کار قرار داد، احتمال بسته شدن پرونده پرداخت های نقدی 
در سال های آتی وجود دارد. 

وی ادامه داد: واقعاً هم ادامه این کار به صالح کشور نیست و باید هرچه 
سریع تر ادامه این روند متوقف شود چرا که ادامه این وضعیت گرچه در 
کوتاه مدت کمکی به گروه های کم درآمد محس��وب می شود اما به دلیل 
توهم پولی در میان م��دت، تبدیل به زیان برای همین گروه های جامعه 
خواهد شد لذا باید اصالحات جدی در رابطه با این قانون صورت گیرد. 

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بی��ان اینکه در مجلس 
دیدگاه های مختلفی درخصوص بحث هدفمندی یارانه ها وجود دارد، 
افزود: از دیدگاهی که طرفدار ادامه س��بک گذش��ته تا دیدگاهی که 
مواف��ق حذف یارانه همه گروه های درآمدی هس��تند و نیز دیدگاهی 
ک��ه تنها پرداخت ب��ه گروه های کم درآمد جامع��ه را مورد توجه قرار 
می ده��د اما باید دید دولت چه تصمیمی برای ادامه طرح هدفمندی 

یارانه ها خواهد گرفت. 
وی با بیان اینکه قانون هدفمندی تنها به پرداخت های نقدی ختم 
نمی شود، افزود: طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه ها، 
قیمت حامل های انرژی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 95 درصد 
ن��رخ فوب خلیج فارس برس��د اما قیمت فعل��ی فرآورده های نفتی از 

قیمت فوب خلیج فارس فاصله دارد. 
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مهمی  نقش  تصفیه خانه ه��ا 
در تامین آب س��الم و بهداشتی 
ب��رای جامعه دارند. با توس��عه 
تکنولوژی، ساختار تصفیه خانه ها 
اص��اح و ب��ه روز می ش��ود ت��ا 
آب ب��ا کیفیت ت��ری در اختیار 
گیرد.  ق��رار  مصرف کنن��دگان 
مع��اون نظ��ارت و بهره برداری 
شرکت مهندسی آب و فاضاب 
می گوی��د: ح��دود 45درصد از 
تصفیه خانه های کش��ور نیاز به 
ارتقا یا نوسازی دارند اما بودجه 
الزم ب��رای این ام��ر در اختیار 

شرکت آبفا قرار ندارد. 
بش��ر از س��ال ها پی��ش به 
روش های مختلف آب را تصفیه 
می ک��رد. به تدری��ج روش های 
تصفی��ه آب در جوام��ع اصاح 
شد تا نخستین تصفیه خانه آب 
شهری در سال 1804 در شهر 
پیزلی در اسکاتلند ساخته شد. 
این تصفیه خانه از فیلترهایی با 
بستر شن و ماسه تشکیل شده 
بود و سیستم توزیع آن مشتمل 
ب��ر ی��ک اس��ب و ی��ک گاری 
ب��ود. ام��روز تصفیه خانه ه��ای 
فیلتره��ای  از  پیش��رفته  
مناس��ب برای حذف کدورت، 
فیلتراس��یون و زالل سازی آب 
اس��تفاده می کنن��د. ب��ه گفته 
مع��اون  حمیدرضا تش��یعی، 
نظارت و بهره برداری ش��رکت 
فاض��اب  و  آب  مهندس��ی 
کشور، در بخش شهری حدود 
103تصفیه خانه آب با ظرفیت 
73ه��زار لیتر در ثانی��ه، فعال 
اس��ت. وی به »فرصت امروز« 
می گوید: حدود 30درصد این 
نوسازی  به  نیاز  تصفیه خانه ها 
دارن��د. 15درص��د از آنها نیز 
با توجه به تغیی��رات کیفیت 
مناب��ع آب س��طحی، نیازمند 
ارتقا هستند که شرکت آب و 
نیازسنجی های الزم  فاضاب، 
را برای ارتقا انجام داده است. 
به گفت��ه معاون نظ��ارت و 
بهره برداری ش��رکت مهندسی 
ب��رای  فاض��اب،  و  آب 
ارتق��ای تصفیه خانه ه��ا حدود 
500میلی��ارد تومان اعتبار نیاز 
است اما در حال حاضر از محل 
ردیف تملک دارایی، س��رجمع 
اعتبارات تاسیس��ات آبرس��انی 
ش��هری ح��دود 17 میلی��ارد 
تومان اس��ت و ای��ن به مفهوم 
483 میلی��ارد تومان کس��ری 

بودجه است. 
ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  وی 

پرس��ش ک��ه بخ��ش عم��ده 
تصفیه خانه های��ی ک��ه نیاز به 
ارتق��ا و بازس��ازی دارن��د در 
کدام استان وجود دارد، بیان 
می کند: این تصفیه خانه ها در 
مناطق مختلف کشور پراکنده 
هس��تند اما بخ��ش زیادی از 

آنها در خوزستان قرار دارد. 

بخش خصوصی وارد حوزه 
بهره برداری شود

مردم برخی نقاط کش��ور از 
جمله اه��واز نه تنها آب زالل 
و ش��فافی دریافت نمی کنند، 
بلکه گاه��ی آب دریافتی آنها 
از ش��بکه آب شرب، به حدی 
کدر اس��ت که نمی ت��وان نام 
آب تصفی��ه ش��ده را روی آن 
گذاش��ت. البته تشیعی تاکید 
می کند: در برخی موارد مثل 
شکستگی لوله یا غیره ممکن 
است آب کدر وارد شبکه شود 
اما مهندس��ان ش��رکت آب و 
فاضاب ب��ا راهکارهایی مثل 
تصفیه خانه ها  ظرفیت  کاهش 
تمام تاش خ��ود را می کنند 
که آب کدر وارد شبکه نشود. 
وی اضاف��ه می کن��د: براب��ر 
استاندارد 1053 حداکثر مجاز 
کدورت در ش��بکه پن��ج »اف 
ان ی��و FNU و ح��د مطلوب 
آن ی��ک »اف ان یو« اس��ت. اما 
آبفا تاش  کارشناسان شرکت 
می کنند می��زان کدورت آب را 
به کمت��ر از ی��ک »اف ان یو« 
کاهش دهند. برای دستیابی به 
این مهم، سیستم های سنجشی 
به صورت آناین میزان کدورت 
را اندازه گیری می کنند و بحث 
بازسازی فیلتراسیون و ارتقای 

آن هم در دستور کار قرار دارد. 
با وجود صحبت های معاون 
نظارت و بهره برداری ش��رکت 
بخش خصوصی  فع��االن  آبفا، 
معتقدن��د اگ��ر بهره ب��رداری 
از تاسیس��ات آب��ی ب��ه ای��ن 
نتیجه  ش��ود،  واگ��ذار  بخش 
بهتری ب��رای کش��ور حاصل 
خواه��د ش��د. پی��ش از این 
به��رام فیاضی، دبی��ر انجمن 
صنف��ی ش��رکت های صنعت 
»فرص��ت  ب��ه  آب وفاض��اب 
ام��روز« گفته بود که اگر ارائه 
خدم��ات ب��ه بخش خصوصی 
واگذار شود، خدماتی با مدت 
زم��ان کمتر، کیفی��ت بهتر و 
هدررف��ت هزین��ه اقتص��ادی 
کمتر، به جامعه ارائه می شود، 
س��رمایه  بخش خصوصی  زیرا 

خود را هدر نمی دهد. 
وی تاکی��د ک��رده ب��ود که 
اگر پروژه ای به ط��ور واقعی به 
ش��ود،  واگذار  بخش خصوصی 
این بخش نس��بت به هدررفت 
مناب��ع خود حس��اس اس��ت. 
بنابراین تاسیسات یا تجهیزاتی 
را انتخ��اب می کن��د که زمینه 
هدررف��ت پول و ان��رژی را در 

سیستم فراهم نکند. 
اس��فندیار مهرآیین، مشاور 
انجمن صنفی شرکت های آب 
و فاض��اب ه��م در گفت وگو 
ام��روز« تاکید  ب��ا »فرص��ت 
می کند: اعتقاد ما این اس��ت 
که دولت بای��د تصدی گری و 
هزینه ها را در اختیار داش��ته 
باشد اما طراحی، اجرای طرح 
و بهره ب��رداری بای��د کاما به 

بخش خصوصی واگذار شود. 
در  می ده��د:  ادام��ه  وی 

 بهره ب��رداری از تصفیه خانه ها 
–چه ارتقا یافته و چه قدیمی- 
تس��لط بخش خصوصی بیشتر 
اس��ت. بخش دولت��ی هم در 
حف��اری  اس��تخراج،  زمین��ه 
و ایج��اد ش��بکه های انتق��ال 

تجارب خوبی دارد. 
به گفته مهرآیین، 70 تا 80 
درص��د پروژه های آب ش��امل 
آبرس��انی، انتقال و تصفیه خانه 
توس��ط بخش خصوص��ی اجرا 
می ش��ود اما بهره برداری از این 
تاسیسات به مدت یک سال و 
در برخی موارد تا دو س��ال– با 
هدف انتقال دانش بهره برداری 
به دولت- ب��ه بخش خصوصی 

واگذار می شود. 

بودجه خرید تضمینی آب 
کافی نیست

معتق��د  بخش خصوص��ی 
اس��ت واگ��ذاری ام��ور مرتبط 
با بهره ب��رداری ب��ه این بخش، 
ش��رایط را بهب��ود می بخش��د. 
تشیعی هم تاکید می کند: دولت 
ب��ا اس��تفاده از قراردادهایی در 
قال��ب BOO و BOT تاش 
سرمایه گذار  مشارکت  می کند، 
بخش خصوصی را در پروژه های 
نص��ب  در  به خص��وص  آب 
س��امانه های ازن زنی )که نقش 
تصفیه کنن��ده و گندزدای��ی را 
دارد(، جلب کند. به این ترتیب 
شرکت آبفا پول آب را براساس 
واحد مترمکعب آب تصفیه شده 
از طریق ردیف خرید تضمینی، 

پرداخت خواهد کرد. 
ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
پرس��ش که آیا افزایش خرید 
تضمین��ی آب می تواند منجر 

به جلب مشارکت سرمایه گذار 
خصوصی برای بهبود ساختار 
ش��ود،  آب  تصفیه خانه ه��ای 
می گوی��د: متاس��فانه ردی��ف 
م��ا محدود  خری��د تضمینی 
بوده و عمدتا صرف خرید آب 
از س��امانه های آب شیرین کن 

و تصفیه پساب می شود. 
نظارت  و  بهره برداری  معاون 
آبفا اضاف��ه می کند: ب��ا توجه 
به مش��کل وجود نیت��رات در 
آب های کشور، تصفیه خانه های 
فاضاب از اولویت بیشتری برای 
جلب مشارکت بخش خصوصی 
در اج��رای پ��روژه برخ��وردار 
اس��ت. از آنجا که اعتبار ردیف 
خرید تضمینی محدود اس��ت، 
بنابرای��ن نمی تواند هزینه های 
مربوط به ارتقای ش��بکه را هم 
پوشش دهد. وی بیان می کند: 
تنه��ا راه خروج از مش��کل آن 
اس��ت که دول��ت ردیف خرید 
تضمین��ی آب را افزایش دهد 
تا برای س��رمایه گذار اطمینان 
حاصل ش��ود ک��ه از این محل 
سرمایه اش بازپرداخت می شود. 
در اعتبارات تملک دارایی یک 
ردیف تحت عنوان بازس��ازی و 
بهره برداری تاسیسات آبرسانی 
ش��هری وج��ود دارد که فقط 
17 میلیارد تومان اعتبار برای 
آن در نظر گرفته شده است. در 
درصد  حالت  خوش بینانه ترین 
تخصیص ای��ن اعتبارات حدود 
70 درصد اس��ت. این اعتبارات 
برای ارتقای تصفیه خانه ها کافی 

نیست. 
تشیعی واقعی نبودن قیمت 
فروش آب به مشترکان را عامل 
بروز مش��کل ب��رای بخش آب 
کشور معرفی کرده و می گوید: 
فقط 30 درصد بهای تمام شده 
دریاف��ت  مش��ترکان  از  آب 
می شود. از س��وی دیگر منابع 
عمرانی ک��ه در اختیار آبفا قرار 

دارد، بسیار کم است.
هزینه  محاس��بات  براساس 
بازس��ازی انباش��ته برای کل 
تاسیس��ات آبرس��انی کش��ور 
تومان  میلی��ارد  حدود 2هزار 
برآورد می شود. یعنی باید هر 
سال مبالغی را صرف بازسازی 
خطوط انتقال، ایستگاه پمپاژ، 
تاسیسات س��ر چاه ها و غیره 
کنی��م، ح��دود 25 درصد از 
این اعتبار ه��م صرف ارتقای 
تصفیه خانه ها می ش��ود اما به 
دلیل واقعی نبودن قیمت آب، 
این امکان از شرکت آبفا سلب 

شده است. 

حضور بخش خصوصی می تواند کارگشا باشد 

ضرورت بازسازی 45درصد از تصفیه خانه های آب کشور

هدف گ��ذاری اتحادیه اروپا در 
رابطه با کاهش وابستگی خود به 
منابع انرژی روسیه و تاش های 
آن در راس��تای تاس��یس ی��ک 
اتحادی��ه انرژی س��بب ش��د تا 
در رابط��ه ب��ا اولویت های گازی 
اتحادیه اروپا با آلن رایلی اس��تاد 
حقوق دانش��گاه س��یتی لندن و 
از اعضای ش��ورای مرکز جهانی 
ان��رژی آتانتیک گفت وگو کنیم 
که متن این مصاحبه در ادامه از 

نظرتان خواهد گذشت: 
اخیرت�ان  اظهارنظره�ای  در 
گفته اید که ارتباطات و اقدامات 
اتحادیه ان�رژی در حال حاضر 
با وظایفی که ابتدا برای آن در 
نظر گرفته ش�ده بود متفاوت 
اس�ت، لطفا بفرمایی�د که این 

تفاوت در کجا است؟ 
در آوریل سال 2014 میادی 
نخس��ت وزیر  توس��ک،  دونال��د 
لهس��تان با انتش��ار یادداش��تی 
در فایننش��یال تایمز پیش��نهاد 
تاسیس اتحادیه انرژی را مطرح 
کرد. ایده اصلی تاس��یس چنین 
اتحادیه ای تامی��ن امنیت انرژی 
اتحادیه اروپا از طریق تاس��یس 
گروهی متش��کل از کش��ورهای 
خریدار انرژی بود. وزارت خارجه 
لهستان نیز در آن زمان جزییات 
ای��ن طرح را در اختی��ار اعضای 
اتحادی��ه اروپ��ا ق��رارداد. بعد از 
مطرح ش��دن پیش��نهاد توسک، 
ب��ه موض��وع  ان��رژی  اتحادی��ه 
جه��ت  در  ف��راوان  بحث ه��ای 
چگونگ��ی اتخاذ یک اس��تراتژی 

مناس��ب از طریق تاس��یس این 
اتحادی��ه در رابطه ب��ا رویارویی 
با بروز هرگونه اختال  احتمالی 
در فرآین��د تامی��ن ان��رژی اروپا 
خصوصا از سوی روسیه بد شده 

است. 
کارتل  تاس��یس  اصلی  مشکل 
خری��داران ان��رژی در چارچ��وب 
اتحادی��ه ان��رژی آن اس��ت ک��ه 
و  گروه��ی  چنی��ن  تاس��یس 
تصمیم گی��ری جه��ت خرید گاز 
با یک قیمت مش��خص براساس 
قوانی��ن رقاب��ت آزاد اتحادیه اروپا 
یک عم��ل غیرقانونی محس��وب 
می شود. به عنوان مثال در صورت 
تاس��یس چنین گروهی ش��رکت 
گازپروم روسیه می تواند با مراجعه 
به مراج��ع قانونی اتحادی��ه اروپا 
و براس��اس قوانین ای��ن اتحادیه 
علیه تاس��یس کارت��ل خریداران 
ان��رژی اقامه دعوا ک��رده و ادعای 
ض��رر و زیان کند. نکته بعدی آن 
است که تاسیس گروه کشورهای 
خریدار انرژی در تضاد با استراتژی 
اتحادیه اروپا در دو دهه گذش��ته 
و تاش این اتحادیه در راس��تای 
ایج��اد یک بازار گاز واحد اس��ت. 
این استراتژی از جهت ایجاد یک 
بازار واحد ان��رژی و تامین امنیت 
و حفاظ��ت ازفرآیند تامین انرژی 
م��ورد نیاز اروپا از اهمیت بس��یار 

زیادی برخوردار است. 
بنابراین پاس��خ سوال شما این 
اس��ت که نباید چی��زی متفاوت 
ایجاد کنیم، بلکه باید در مس��یر 
سیاس��ت اروپا در دو دهه اخیر 
در رابطه با ایجاد یک بازار واحد 

انرژی حرکت کرد. 

ب�ا این وج�ود بفرمایید که از 
نظر شما موانع اصلی در مسیر 

اتحادیه انرژی کدامند؟ 
در نگاه اولیه به نظر می رس��د 
ک��ه اتحادی��ه انرژی قص��د دارد 
به تمام��ی چالش ه��ا در زمینه 
بهره وری انرژی بپردازد. ساخت و 
توسعه زیرساخت های مورد نیاز، 
بین المللی  استانداردهای  رعایت 
در رابطه با تغییرات آب و هوایی 
و در نهای��ت تنوع بخش��یدن به 
مناب��ع تامین انرژی م��ورد نیاز 
اروپا. در اه��داف اتحادیه انرژی 
موضوع��ات متناقضی به چش��م 
می خ��ورد، تعهد به اس��تفاده از 
و کاهش  تجدید پذیر  انرژی های 
س��وخت های  از  بهره ب��رداری 
فس��یلی و در نهای��ت تعه��د به 
اس��تفاده از گاز بیشتر. به عقیده 
م��ن بای��د اولویت بن��دی کنیم، 
امنی��ت انرژی را بای��د در مرکز 
توجه قرار داده و س��ایر مباحث 
را پیرامون آن دسته بندی کنیم. 
به نظر ش�ما ک�دام پروژه های 
مربوط به توسعه زیرساخت های 
مربوط به انتقال گاز در اتحادیه 
اروپا بای�د در اولویت های این 

اتحادیه قرار گیرد؟ 
در حال حاضر پروژه های گازی 
بسیار زیادی در دست اقدام قرار 
دارند، برای مثال پروژه س��اخت 
در  لهس��تان   LNG ترمین��ال 
حال اتمام اس��ت. این در حالی 
اس��ت که خط لوله گاز لهستان 
– لیتوانی نیز در سال 2019 به 
بهره برداری خواهد رسید. به نظر 
می رس��د ایده تاس��یس اتحادیه 
انرژی موجب تقویت و توس��عه 

اروپ��ا  در  الزم  زیرس��اخت های 
خواهد ش��د. یکی از عمده ترین 
اثرات تاس��یس اتحادیه انرژی بر 
زیرس��اخت ها در اروپ��ا می تواند 
دسترس��ی ب��ه ترمینال های گاز 
LNG در غرب اروپا باشد. با در 
نظر گرفتن ظرفیت ترمینال های 
می ت��وان  بریتانی��ا  و  اس��پانیا 
گف��ت ظرفیت ای��ن دو ترمینال 
می توان��د حجمی مع��ادل حجم 
گاز صادراتی گازپروم به اروپا در 
سال جاری را تولید کند. بنابراین 
افزای��ش ظرفی��ت ترمینال های 
LNG اسپانیا و بریتانیا می تواند 
گاز LNG را ب��ه اروپا س��رازیر 
کرده و نقدینگی بیشتری را وارد 

بازار اروپا کند. 
در رابط�ه با مناب�ع تامین گاز 
چ�ه انتخاب های�ی پیش روی 

اتحادیه اروپا قرار دارد؟ 
تامی��ن  ب��ه  آمریکایی ه��ا 
60میلیارد مترمکعب گاز متعهد 
هس��تند که این می��زان معادل 
نیمی از گازی است که گازپروم 
به اروپ��ا صادر می کند. انتظار ما 
این است که به دلیل تولید مازاد 
بر نیاز گاز در آسیا، آمریکایی ها 
ب��ه ب��ازار گاز اروپا وارد ش��وند. 
ژاپنی ها به دنب��ال تامین انرژی 
مورد نیاز خود از انرژی هسته ای 
بوده و استرالیا به دنبال افزایش 
تولید گاز LNG است. بنابراین 
تولید گاز از تقاضا پیش��ی گرفته 
و ای��ن خبر بس��یار خوبی برای 

بازار گاز اروپا به شمار می رود. 
اقدامات بس�یار زیادی جهت 
کاهش وابس�تگی اروپا به گاز 
روسیه که شما از آن به عنوان 

موج�ود  خط�ر  بزرگ تری�ن 
ب�رای امنیت ان�رژی اروپا یاد 
پذیرفت�ه  کرده ای�د ص�ورت 
است. اروپا چه مقدار به هدف 
خ�ود در ای�ن رابط�ه نزدیک 

شده است؟ 
بازار در حال تغییر است، روسیه 
از مناب��ع گازی بس��یار وس��یع و 
گس��ترده ای برخ��وردار اس��ت و 
می توان��د گاز را با قیمتی ارزان به 
اروپا صادر کند که این موضوع به 
اقتصاد اروپا کمک بسیاری خواهد 
کرد. روسیه و اروپا در آستانه یک 
توافق گازی قرار دارند که به سود 
طرفین خواهد بود. اگرچه روس ها 
اساسا با رویکرد برد -  برد مشکل 
دارند اما دستیابی به چنین توافقی 
هم به س��ود اروپا اس��ت و هم به 
سود روسیه. چالش اصلی در این 
زمینه آن اس��ت که به مرحله ای 
برس��یم که بتوانیم از آن به عنوان 
ب��رد – برد یاد کنی��م. بنابراین با 
توج��ه به افزایش رقاب��ت در بازار 
گاز می ت��وان گفت ک��ه در رابطه 
با کاهش وابستگی به گاز روسیه 
شرایط برای دس��تیابی به چنین 

هدفی در حال مهیا شدن است. 
آیا شما شخصا به ایده اتحادیه 

انرژی اعتقادی دارید؟ 
به نظر من سوال اصلی این است 
که »پروژه تاسیس اتحادیه انرژی 
اساسا به چه معنا است؟« ما هنوز 
به طور کامل نمی دانیم این اتحادیه 
و هدف از تش��کیل آن چیس��ت؟ 
ایده ها و بحث های بس��یار زیادی 
پیرامون تاس��یس اتحادیه انرژی 
مطرح ش��ده است اما هنوز شاهد 

اقدامی جدی در رابطه نبوده ایم. 

بررسی اولویت های گازی اتحادیه اروپا در گفت وگو با آلن رایلی
تامین امنیت و حفاظت ازفرآیند تامین انرژی مورد نیاز اروپا
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معاون امور بندری بندر چابهار: 
 حذف یارانه، سوخت قاچاق 

به وسیله لنج ها را کاهش داده است 

 مع��اون امور بندری بن��در چابهار اعام کرد: پس 
از کنار رفتن یارانه س��وخت بخ��ش قابل توجهی از 
قاچاق مواد س��وختی از سوی شناورها کاهش یافته 

است. 
به گزارش ایس��نا، مجتبی محمدزاده در نشس��ت 
خبری با خبرنگاران اظهار ک��رد: طبق آمار ابتدایی 
اعام ش��ده، با وجود اینکه افزایش قیمت تمام شده 
س��وخت برای شناور ها باعث کاهش تعداد تردد آنها 
شده است، اما با توجه به باال رفتن کیفیت جابه جایی 
میزان بار حمل شده از سوی آنها افزایش یافته است. 
وی اضاف��ه ک��رد: در دوره پی��ش از حف��ظ یارانه 
س��وخت، 302 لنج تردد ب��ه حدود 25 هزار و 500 
تن کاالی جابه جا ش��ده ختم می شد، اما طبق آمار 
جدید از جابه جایی تنها 215 لنج حدود 32 هزار تن 
جابه جایی کاال ثبت ش��ده که این موضوع به خوبی 
نشان می دهد افزایش قیمت سوخت جابه جایی های 
ص��وری را از بین برده و باعث بهبود کیفیت در این 

زمینه شده است. 
وی در پاس��خ به این س��وال که کنار رفتن یارانه 
س��وخت تا چه حد به دارندگان ش��ناورهای محلی 
فش��ار هزین��ه ای وارد آورده اس��ت نی��ز گفت: این 
موض��وع تا این حد پیگیری ش��ده که هزینه قاچاق 
محصوالت س��وختی باال رود. البته ما در این زمینه 
نشس��ت با مقامات محلی داش��ته ایم تا نس��بت به 
پرداخ��ت کمک هایی به دارن��دگان لنج های محلی 
اقداماتی صورت گیرد که البته هیچ یک از آنها هنوز 

نهایی نشده است. 
معاون امور بندری بندر چابهار با اش��اره به بحث 
س��رمایه گذاری طرف های خارج��ی در بندر چابهار 
اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته 
و حضور هندی ه��ا در بندر چابه��ار می توانیم امید 
داشته باشیم در آینده نزدیک وضعیت شاخص های 

سرمایه گذاری در این بندر ارتقا پیدا کند. 

معاون وزیر نیرو: 60هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای رفع مشکالت آب 

شرب روستایی کشور نیاز است
مع��اون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: 60هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای حل مش��کات آب ش��رب 

روستایی در کشور در مدت سه سال نیاز است. 
به گزارش ایرنا، رحیم میدانی در حاشیه بازدید از 
سد دویرج در شهرس��تان دهلران اظهار کرد: دولت 
توجه خوبی به موضوع آب شرب شهری و روستایی 
دارد به طوری ک��ه امس��ال ب��رای تامین آب ش��رب 
روس��تاها نزدیک به 19 هزار میلیارد ریال اعتبار در 

قانون بودجه پیش بینی شده است. 
وی در ای��ن بازدی��د ک��ه فرماندار، ام��ام جمعه و 
جمعی از مسئوالن محلی و مدیرعامل آب منطقه ای 
استان ایام نیز حضور داشتند، افزود: اختصاص این 
اعتبار در حالی است که سال 92 این رقم عدد صفر 
بود؛ یعنی ردیف ملی در بودجه نداش��ت و سال 93 
نیز حدود 2هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود. 

به گفته میدانی، امس��ال با توج��ه دولت و کمک 
مجلس شورای اسامی این عدد به 19 هزار میلیارد 
ریال رسیده و 500 میلیون دالر نیز از محل صندوق 

توسعه ملی برای این مهم منظور شد. 
وی یادآور شد: اختصاص اعتبار از صندوق توسعه 
مل��ی هنوز مراحل اولیه خ��ود را طی می کند و فعا 
تبدیل ش��دن آن به پ��ول برای اج��رای پروژه های 
تعریف ش��ده، نیس��ت ولی با پیگیری ها این مسئله 
حل ش��ده و تا دو ماه آینده با مس��اعدت س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی و بانک مرکزی معادل ریالی 
ای��ن اعتبار در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا ما 

نیز در اختیار استان ها قرار دهیم. 
مع��اون وزیر نی��رو در امور آب و آبفا با اش��اره به 
وضعیت آب پشت سد دویرج با توجه به خشکسالی ها 
گفت: ورودی آب نسبت به آبی که این سد قرار است 
برای ما تنظی��م کند یعنی 130 میلیون مترمکعب، 
امسال فقط 50 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به 
سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و برای 
بخش کشاورزی این نوس��انات یعنی تغییر بارش و 
روان آب قابل پیش بینی اس��ت. میدانی ادامه داد: ما 
در اکثر روس��تاهای کشور مش��کل آب شرب داریم. 
بخشی از این امر مربوط به خشکسالی و اثرات آن بر 
چشمه ها و قنوات است. البته چاه ها نیز به دلیل افت 

سطح آب کیفیت خود را از دست داده اند. 
وی خاطر نشان کرد: در بخش کیفیت تصور نشود 
که مردم از آب شرب غیر بهداشتی استفاده می کنند 
ضمن اینکه لب شوری آب به معنای آلودگی نیست، 
بلکه آبی که وزارت نیرو تامین و در اختیار مردم قرار 

می دهد به لحاظ بهداشتی کاما استاندارد است. 
میدانی درخصوص وضعیت آب در شهرستان دهلران 
گفت: برای دوره بلند مدت آب ش��رب دهلران، تامین 
آب از منابع آب زی��ر زمینی مطمئن برنامه داریم که 
برای شرب مناسب است. وی اظهار کرد: در شهرستان 
دهلران در آینده می توان از طریق س��امانه گرمسیری 
آب مورد نیاز ش��هری و روستایی را تامین کرد ضمن 
اینکه انتقال و تامین آب از طریق سد دویرج نیز وجود 
دارد. میدان��ی افزود: االن از لحاظ فناوری، ما مش��کل 
30 س��ال گذش��ته را نداریم و اگ��ر تصمیم بگیریم از 
س��د دویرج آب شرب را تامین کنیم که دارای  ای سی 
3500 اس��ت و فعا مناسب شرب نیس��ت، از طریق 
تجهیزات کاهنده  ای س��ی اقدام ک��رده و آن را به قابل 

شرب بودن تبدیل می کنیم. 

برای تامین برق شهرک های 
صنعتی مشکلی نداریم

تامی��ن ب��رق م��ورد نی��از ش��هرک های صنعتی، 
برای فعاالن این ش��هرک ها مشکل س��از شده است. 
صنعتگران ش��هرک صنعتی قزوین مدعی هس��تند 
ک��ه ب��رای تامین ب��رق مورد نی��از خ��ود ناگزیر به 
س��رمایه گذاری در این بخش ش��ده اند. برای اطاع 
از صحت و سقم این مس��ئله با هوشنگ فاحتیان، 

معاون وزیر نیرو در امور برق گفت وگو کردیم: 
بعضی از شهرک های صنعتی برق فشار قوی 
ندارند. از آنجا که توس�عه صنایع خرد یکی از 
سیاست های اصلی دولت است آیا وزارت نیرو 
تمهیداتی برای تامین برق شهرک های صنعتی 

دارد یا خیر؟ 
برق ش��هرک های صنعت��ی به صورت متع��ارف در 
س��ال های گذش��ته تاکنون ب��ه هر نحوی ک��ه بوده 
براس��اس برنامه ریزی ه��ا تامین شده اس��ت. در حال 
حاضر حتی برق مورد نیاز درخواس��ت هایی که باطل 
ش��ده یا کارخانجاتی را که در مرحله راه اندازی بودند 
یا راه اندازی ش��ده اند، هم تامین کردیم. همان طور که 
ماحظه می کنید هزاران واحد صنعتی در شهرک های 
صنعتی مس��تقر شده اند و وزارت نیرو در طول سنوات 
گذش��ته تاکنون، برق آنها را تامین کرده اس��ت. برای 
استمرار تامین برق شهرک های صنعتی، منابع الزم از 
طریق مبادی ذی ربط درخواست شده و پیگیر هستیم 
که منابع تامین شود. طبیعی است همراه با تامین منابع 
الزم، باید به سرعت زیرس��اخت های موجود را تامین 
کنیم و نسبت به اس��تمرار برق رسانی اقدام شود. ولی 
الزمه به ثمر نشس��تن این کوش��ش، تاش مضاعف 
شرکت های شهرک های صنعتی کشور به همراه وزارت 
نیرو اس��ت. طبیعتا در این روند هیات امنای ش��رکت 
شهرک های صنعتی هم باید حضور فعال داشته باشد 
تا با تعامل با یکدیگر به عنوان س��ه رکن اصلی صنعت 
در شرکت شهرک های صنعتی نسبت به تامین انرژی 

مورد نیاز اقدام کنیم. 
تمام س�رمایه زیرس�اخت ها را باید وزارت نیرو 
تامین کند یا اینکه هرکس در تامین اعتبارات ایجاد 
این زیرساخت ها سهمی دارد و عدم پرداخت این 

سهم ها موجب کندی خدمت می شود؟ 
این مس��ئله به نیاز برق هر واحد صنعتی بستگی 
دارد. واحده��ای صنعتی که برق ب��ا قدرت بیش از 
هف��ت م��گاوات نیاز دارن��د به ص��ورت طبیعی باید 
مبادرت ب��ه احداث پس��ت های 63 کیلوولت کنند. 
این پست ها معموال اختصاصی است و باید متقاضی 
رسما همراه با ایجاد واحد صنعتی خود، برای اینکه 
مش��کلی در تامین برق نداشته باشد، نسبت به تهیه 
و نصب ایس��تگاه موردنظر برای خودش اقدام کند. 
همچنی��ن اگر نی��از صنعت بی��ش از 50 مگاوات و 
قدرت های باالتر باش��د باید نسبت به احداث پست 
230 کیلوول��ت و حت��ی بیش��تر اقدام ش��ود. برای 
واحده��ای با مص��ارف کمتر از 5 ت��ا 6 مگاوات هم 
زیرس��اخت های موجود در ش��هرک های صنعتی از 
طریق شبکه های 20 کیلوولت موجود در شهرک ها 
یا توس��عه و تقوی��ت آنها امکان پذیر اس��ت. تاکنون 
نی��ز تامین ب��رق به همین ترتیب انجام شده اس��ت. 
برای برق رس��انی به ش��هرک های صنعت��ی که فاقد 
ایس��تگاه های 63 یا 132 کیلوولت هستند، طبیعی 

است که باید زیرساخت های الزم فراهم شود. 
وزارت نیرو باید این زیرساخت ها را تدارک ببیند؟ 
دولت براساس قانون مربوطه مکلف است شبکه های 
برق و زیرساخت های برق را تا مبادی ورودی شهرک ها 
منتق��ل کن��د. وزارت نیرو نیز پیگیر اس��ت تا از طریق 
مب��ادی ذی ربط، منابع الزم تامین ش��ود و نس��بت به 
توسعه امر برق رسانی به شهرک های صنعتی اقدام کنیم. 
نقش شرکت شهرک های صنعتی در برق رسانی 

به صنایع خرد چیست؟ 
اصوال مسئولیت تامین زمین و تقسیم بندی زمین ها 
و ایجاد زیرس��اخت های مورد نیاز داخل ش��هرک های 
صنعتی به عهده ش��رکت ش��هرک های صنعتی است 
که مبادرت به فروش اراضی می کند. این شرکت ها در 
قالب فروش اراضی باید زیرساخت های مورد نیاز شامل 
آب، برق، گاز و تلفن را نیزتامین کنند و اراضی را برای 
اح��داث واحد صنعتی در اختیار متقاضیان قرار دهند. 
نقش شرکت  شهرک های صنعتی بسیار کلیدی است 
و اگ��ر مدیریت آنجا برنامه ریزی مناس��بی انجام دهد، 
کوچک ترین چالشی در تامین زیرساخت های مورد نیاز 

برای شهرک ها پیش نمی آید. 
آی�ا ش�رکتی وج�ود دارد که ش�هرک صنعتی 
ایجاد کرده باش�د ام�ا فضای الزم ب�رای ایجاد 
زیرس�اخت ها را در نظر نگرفته باش�د و وزارت 

نیرو نیز نتواند عمل برق رسانی را انجام دهد؟ 
خیر، معموال ش��هرک های صنعت��ی وقتی طراحی 
می ش��وند، فضای الزم ب��رای تصفیه خان��ه فاضاب، 
ایستگاه برق، مسیر عبور برق پست های 20 کیلوولت 
داخل شهرک و... را پیش بینی می کنند. معموال تامین 
زمین برای احداث زیرساخت ها هیچ وقت مشکل نبوده 
و تعامل بسیار خوبی بین سه نهاد متولی وجود داشته 

و از گذشته تا حال این کار ادامه داشته است. 
چرا صنعتگران ش�هرک صنعتی قزوین نسبت 
به ع�دم تامین برق اعت�راض دارند و می گویند 
با هزینه ش�خصی نسبت به ایجاد زیرساخت ها 

اقدام کرده اند؟ 
من از این مس��ئله اطاعی ن��دارم و باید از طریق 
ش��رکت های زیرمجموع��ه وزارت نی��رو یعنی برق 
منطقه ای یا ش��رکت توزیع قزوین مسئله را بررسی 
کنم. ممکن است ش��هرکی به دلیل تقاضای زیاد و 
کامل شدن بار خطوط شبکه منطقه، نیازمند ایجاد 
زیرس��اخت های جدید باشد که باید با همکاری بین 
شهرک های صنعتی و شرکت های توزیع برق، حسب 

مورد زیرساخت های الزم ایجاد شود. 

لیال مرگن

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گاز طبیعی



رییس هیات عامل سازمان 
توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنای��ع معدنی، از ب��ه پایان 
رس��یدن صادرات خام فروشی 
آینده  ت��ا س��ال  س��نگ آهن 
خب��ری  اس��ت؛  داده  خب��ر 
که ب��ه معن��ای ص��ادرات با 
ارزش اف��زوده بیش��تر ب��رای 
سنگ آهنی هاس��ت و آنه��ا از 
آن اس��تقبال می کنن��د، ام��ا 
شرط هایی را نیز الزمه تحقق 

آن می دانند. 
آخر هفته  کرباسیان،  مهدی 
گذش��ته در گفت و گو با ایس��نا 
اعالم ک��رد: »برای جلوگیری از 
خام فروش��ی پروژه ه��ای تولید 
کنس��انتره و گندله در کشور را 
با قوت پیگی��ری می کنیم تا از 
س��ال 1395 دیگر خام فروشی 
سنگ آهن نداشته باشیم. از سال 
کشور  س��نگ آهن های   1395
تبدی��ل به کنس��انتره و گندله 
می شوند و سنگ آهن خام برای 

صادرات باقی نمی ماند.« 
خام فروش��ی  موض��وع 
س��نگ آهن، بیش از دو س��ال 
اس��ت که به مجادل��ه ای میان 
دولتی ه��ا و بخ��ش خصوصی 
تبدیل ش��ده اس��ت. دولتی ها 
از ی��ک س��و با وض��ع عوارض 
تنبیه ه��ای  و  ص��ادرات  ب��ر 
سختگیرانه سعی در جلوگیری 
محصولی داش��ته اند که در اوج 
تحریم ها ارز آوری خوبی را برای 
کش��ور به همراه داشته است و 
از س��وی دیگر تولیدکنندگان 
س��نگ آهن به دلیل نداش��تن 
بازار مناسب در داخل و تکمیل 
نبودن زنجیره ارزش، بر صادرات 
اط��الق  و  داش��ته  پافش��اری 
واژه خام فروش��ی را نادرس��ت 
دانس��ته اند. ح��اال صحب��ت از 
عملیاتی شدن پیشنهادی است 

که بخش خصوصی که سهمی 
24 درصدی در تولید سنگ آهن 
دارد نیز از آن استقبال می کند. 
قدی��ر قیافه، ریی��س انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
س��نگ آهن ایران در این زمینه 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
»اگ��ر صحبت هایی ک��ه آقای 
کرباسیان بیان کرده اند، محقق 
ش��ود، به نف��ع تولیدکنندگان 
س��نگ آهن، صنعت فوالد و در 
کل زنجی��ره ارزش در کش��ور 
اس��ت و ب��ه اقتصاد کش��ور در 
جهت منافع ملی کمک می کند. 
ما از این پیش��نهاد خرسندیم و 
از آن استقبال می کنیم. انجمن 
س��نگ آهن همیش��ه از چنین 
تصمیم های��ی حمایت می کند، 
حتی در تدوین سند استراتژیک 
سنگ آهن، به ایجاد کارخانه های 
فرآوری تاکید شده است. برای 
اینکه م��ا بتوانیم این واحدها را 
راه اندازی کنی��م، باید در حوزه 
اکتشافات معدنی سرمایه گذاری 

بیشتری صورت بگیرد.« 
او می افزای��د: »ب��ا تحق��ق 

فرآوری،  کارخانه ه��ای  ایجاد 
رونق اقتصادی شکل می گیرد 
و تعطیلی معادن س��نگ آهن 
به حداقل می رسد. اما موضوع 
بس��یار مهمی که وجود دارد، 
این است که در تامین خوراک 
واحدهای ف��رآوری باید بحث 
قیمت گذاری براساس مکانیزم 
عرضه و تقاضا باش��د و دولت 
قیمت گذاری  این  در  دخالتی 
نداشته باشد و اجازه دهد بازار 

تعیین کننده قیمت باشد.«
مدیرعامل  غرق��ی،  س��جاد 
شرکت مجریان توسعه معادن 
آس��یا، نی��ز در گف��ت و گو با 
»فرصت ام��روز« بیان می کند: 
»رویکرد ایمیدرو به عنوان یک 
سازمان توسعه ای کامال درست 
اس��ت، البته بی��ش از هر چیز 
اجرایی ش��دن این رویکرد نیاز 
ب��ه حمایت دارد ت��ا واحدهای 
معدنی وارد مدار تولید ش��وند. 
بای��د به ج��ای در نظر گرفتن 
سیاس��ت های تنبیهی، مشوق 
و تس��هیالت در نظ��ر گرفت��ه 
شده تا اشتیاق برای راه اندازی 

کارخانه های کنستانتره و گندله 
بیشتر شود.«

هیات مدی��ره  عض��و  ای��ن 
انجمن سنگ آهن ایران، اظهار 
می کن��د: »با در نظ��ر گرفتن 
توس��عه ای،  سیاس��ت های 
می توان به طور متوازن توسعه 
زنجیره  تکمیل  و  معدن کاری 

ارزش را با یکدیگر داشت.«

دولت اعتماد سرمایه گذاران 
را جذب کند

ارزش  زنجی��ره  تکمی��ل 
واحده��ای  راه ان��دازی  و 
فرآوری، به عن��وان اصلی ترین 
راه��کار ب��رای ایج��اد ارزش 
برای صادرات  بیش��تر  افزوده 
س��نگ آهن، موج��ود اس��ت، 
ام��ا تمایل بخ��ش خصوصی 
برای راه ان��دازی این واحدها، 
موضوعی اس��ت ک��ه به عنوان 
یک چالش به شمار می رود و 
این پرس��ش را مطرح می کند 
که چه دلیلی س��رمایه گذاران 
را ب��رای ایجاد این واحدها، به 

عقب می راند؟ 

قیاف��ه در ای��ن زمینه معتقد 
است: »سرمایه گذار باید از دخالت 
نکردن دول��ت در قیمت گذاری 
اطمینان خاطر داش��ته باش��د. 
موضوع مجوزهای محیطی نیز از 
مشکالت دیگری هستند که این 
بخش با آن مواجهند. همچنین 
درباره مش��کل تامین مالی نیز 
بای��د بگویم که فق��ط به بخش 
کارخانه های فرآوری برنمی گردد، 
بلکه همه بخش های کشور امروز 
به آن مبتال هستند. این مشکل 
را باید با دعوت از سرمایه گذاران 
خارجی و اس��تفاده از فاینانس 
برطرف کنیم. باید تالش کنیم 
از امکانات کش��ورهایی که با ما 
دوس��تی بیش��تری دارند برای 
راه اندازی واحدهای فرآوری بهره 

ببریم.«
ریی��س انجمن س��نگ آهن 
ای��ران ادامه می ده��د: »عدم 
مش��کل  قوانی��ن  در  ثب��ات 
دیگ��ری اس��ت ک��ه بر س��ر 
وج��ود  س��رمایه گذاری  راه 
دارد. ای��ن م��وارد در دس��ت 
دولت اس��ت، مثال اگر کس��ی 
راه ان��دازی ی��ک  ب��ه  اق��دام 
واحد فرآوری ک��رد، به دلیل 
اینک��ه در داخل کش��ور بازار 
ع��وارض صادراتی  ب��ا  ندارد، 
ی��ا ممنوعیت ص��ادرات روبه 
دس��تورالعمل های  ش��ود.  رو 
خلق الساعه باعث ایجاد تردید 

در سرمایه گذاری می شود.«
همچنی��ن غرقی در پاس��خ 
می گوید:  پرس��ش  ای��ن  ب��ه 
تامین  و  محیطی  »مجوزهای 
اعتبار تاسیس واحدها از جمله 
موانعی اس��ت که بر س��ر راه 
ف��رآوری  واحدهای  اح��داث 
وج��ود دارد. اگ��ر ای��ن موارد 
تسهیل شود، اکثر معدنکاران 
به س��مت ایجاد ای��ن واحدها 

پیش می روند.«

خام فروشی سنگ آهن تا سال آینده متوقف می شود

سودبیشتردرانتظارتولیدکنندگانسنگآهن

معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
اعمال تحریم های  تجارت گفت: 
ظالمانه دش��من، س��بب تحقق 
اقتصاد مقاومتی ش��د و جوانان 
متخصص کش��ور تهدی��د را به 
فرص��ت تبدیل کردن��د و اکنون 
ک��ه  دارن��د  اعت��راف  غربی ه��ا 
تحریم ها موجب از دس��ت رفتن 

منافع آنها شده است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ، مه��دی 
کرباس��یان در نشس��تی خبری 
اظه��ار داش��ت: اقدامات��ی ک��ه 
دولت با حمایت های مقام معظم 
رهب��ری برای برطرف س��اختن 
داد،  انجام  ظالمان��ه  تحریم های 
انتظ��ار می رود نتای��ج آن عملی 
شود و رشد س��رمایه گذاری های 
بخ��ش خصوص��ی و خارجی را 

به دنبال داشته باشد. 
وی تصری��ح کرد: پاالیش��گاه 
قطران زرند حدود هش��ت سال 
متوقف ب��ود و پیمانکار خارجی 
س��ازنده آن ب��دون راه ان��دازی، 
کش��ور را ترک کرد ام��ا جوانان 
شایس��ته و متخصص کش��ور با 
تکیه بر کالم مقام معظم رهبری 
مبنی بر اینکه ما می توانیم، این 

واحد را راه اندازی کردند. 
پرس��ش  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
زمینه حجم  در  ایرن��ا  خبرنگار 
س��رمایه گذاری ارزی و ریال��ی 
مجتم��ع کک س��ازی و پاالیش 
قطران زرند اف��زود: میزان کل 

ش��ده  انج��ام  س��رمایه گذاری 
ب��ر یکصد  بالغ  در کک س��ازی 
میلیارد توم��ان و 27.6 میلیون 
همچنی��ن  اس��ت،  دالر 
پاالیش��گاه  س��رمایه گذاری 
قط��ران به 33 میلی��ارد ریال و 

1.3 میلیون دالر رس��ید. 
داد:  توضی��ح  کرباس��یان 
پس  زرند  قط��ران  پاالیش��گاه 
واح��د  دومی��ن  اصفه��ان،  از 
فع��ال در ای��ن بخ��ش اس��ت 
و انتظ��ار م��ی رود ب��ا ظرفیت 
تولید س��االنه 30 هزار تن خود 
اقتصاد  بتوان��د به عنوان نم��اد 
مقاومتی جایگاه خود را نش��ان 
ده��د. مواد حاص��ل از پاالیش 
قط��ران زرند، روغن آنتراس��ن 
ب��ه منظ��ور  ن��وع ی��ک و دو 
مختل��ف،  رزین ه��ای  تهی��ه 
س��اخت رن��گ، هورمون ه��ای 

رش��د گیاه��ان و کارخانه های 
دارد،  مص��رف  دوده س��ازی 
عالوه ب��رآن واش اویل تولیدی 
ب��ه منظ��ور تولی��د حالل های 
رن��گ، م��واد ضدعفونی کننده 
و س��وخت موتور دی��زل مورد 
بهره ب��رداری ق��رار می گی��رد، 
نفتالی��ن صنعتی و  همچنی��ن 
متی��ل نفتالی��ن صنعتی تولید 
ش��ده در تهیه پالس��تیک های 
س��اخت  و  کلراید  پلی وینی��ل 
رنگ ه��ا و رزین ه��ا اس��تفاده 

می ش��ود. 
ریی��س هیات عامل س��ازمان 
و  مع��ادن  نوس��ازی  و  توس��عه 
صنایع معدنی ای��ران )ایمیدرو( 
اضاف��ه ک��رد: سیاس��ت وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت توجه 
به چرخه تولی��د فوالد از مرحله 
تا تولید  اس��تخراج س��نگ آهن 

ش��مش فوالدی اس��ت و در این 
زمینه برنامه ری��زی الزم صورت 
می گیرد. وی یادآور شد: تدوین 
طرح ه��ای ت��وازن و جامع فوالد 
در واق��ع برای نگ��رش دقیق به 
زنجیره تولید است و امروز کنار 
حمل ونقل  موضوع  مباحث،  این 
به عن��وان یک��ی از فاکتوره��ای 
مهم ک��ه در قیمت تمام ش��ده 
نقش موثر دارد، باید مورد توجه 
جدی ق��رار گی��رد. کرباس��یان 
گفت: مس��ائل زیس��ت محیطی 
و تامی��ن آب مورد نی��از اجرای 
مجوزهای  ص��دور  در  پروژه ه��ا 
صادره از س��وی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اهمیت بس��زایی 
دارد و چنانچ��ه تمام��ی عوامل 
تاثیر گذار در رون��د تولید، دیده 
نشود، سیاس��ت گذاری نامتوازن 

خواهد بود. 

از  حمای��ت  خواس��تار  وی 
رون��د  در  تولی��دی  واحد ه��ای 
س��طح  در  خ��ود  فعالیت ه��ای 
استان ها شد و افزود: اعمال فشار 
بر تولیدکنن��ده، نمی تواند عامل 
تنظیمی  سیاس��ت های  تحق��ق 
باش��د و به زیان اقتصاد منطقه و 

کشور است. 
رییس هیات عامل ایمیدرو با 
بیان اینک��ه اکنون میزان ذخایر 
قطعی زغال س��نگ کشور بالغ بر 
یک میلی��ارد و 200 میلی��ون تن 
اس��ت، گفت: فعالیت اکتش��افی 
در کرمان و استان های خراسان 
جنوبی و رضوی می تواند موجب 
ب��ه ذخای��ر جدی��د  دس��تیابی 
زغال س��نگ به میزان دو تا س��ه 

برابر این رقم شود. 
داد:  توضی��ح  کرباس��یان 
ش��یوه و راهبرد وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ب��رای مقابله با 
خام فروشی، حمایت از طرح های 
تولیدی در بخش صنایع معدنی 
اس��ت و در عین حال بهره گیری 
از ارزش اف��زوده بیش��تر م��واد 
معدنی در دستور کار قرار دارد. 

وی اضاف��ه کرد: قرار اس��ت 
تولی��د  ط��رح  آین��ده  هفت��ه 
کنس��انتره م��س ب��ا ظرفی��ت 
550ه��زار ت��ن در سرچش��مه 
کرمان به بهره برداری برس��د و 
این اقدام گامی در جهت مقابله 

با خام فروشی است. 

صنای��ع  س��ازمان  مع��اون   
کوچک و ش��هرک های صنعتی 
تصفی��ه  می��زان  افزای��ش  از 
داخ��ل  در  فاض��الب صنعت��ی 
ش��هرک ها به بیش از 200 هزار 
متر مکعب در روز تا پایان سال 

آینده خبر داد. 
فتحعلی محمدزاده در گفت وگو 
با ایس��نا، با بیان اینکه در طول 
دولت تدبیر و امید 48ش��هرک 
صنعتی به بهره برداری رس��یده 
است، اظهار کرد: در این مدت 

تامی��ن آب برای 44 ش��هرک، 
تامی��ن برق برای 64 ش��هرک 
و اجرای شبکه گازرسانی برای 
انجام شده  79 شهرک صنعتی 

است. 
وی با اش��اره ب��ه بهره برداری 
در  صنعت��ی  واح��د   4300 از 
ط��ول فعالی��ت دول��ت یازدهم 
در ش��هرک های صنعت��ی گفت: 
واگ��ذاری حق  ق��رارداد   3200
انتخ��اب و بهره برداری زمین نیز 
در این مدت منعقد شده است. 

صنای��ع  س��ازمان  مع��اون 
کوچک و شهرک های صنعتی با 
زیرساخت های  تامین  به  اشاره 
صنعتی  ش��هرک های  ایمن��ی 
به عن��وان یک��ی از اولویت های 
و  کوچ��ک  صنای��ع  س��ازمان 
ای��ران  صنعت��ی  ش��هرک های 
ادام��ه داد: ت��ا انته��ای نیم��ه 
مجموع��ا   1392 س��ال  اول 
در  آتش نش��انی  ماش��ین   84
مس��تقر  صنعتی  ش��هرک های 
بودن��د که ب��ا پیگی��ری انجام 

ش��ده تا پایان س��ال گذش��ته 
توانستیم 106 دستگاه ماشین 
آتش نش��انی تهی��ه کنیم و در 
که  بگذاریم  ش��هرک ها  اختیار 
در ص��ورت وق��وع حادثه برای 
کاهش خسارات وارده و اطفای 
حریق مورد استفاده قرار گیرد.

معاون سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعتی با اشاره 
به فعالیت های این س��ازمان در 
ارتباط با مس��ائل زیست محیطی 
متر  روزان��ه 145 ه��زار  گف��ت: 

مکعب تصفی��ه فاضالب صنعتی 
در داخ��ل ش��هرک ها داریم که 
عالوه بر این 42 هزار متر مکعب 
در روز تصفیه خان��ه در دس��ت 
اج��را و 30 هزار مت��ر مکعب در 
روز در ح��ال مطالع��ه اس��ت. با 
پیگیری های��ی ک��ه انجام ش��ده 
امیدواری��م تا پایان س��ال آینده 
ظرفیت تصفیه فاضالب صنعتی 
در داخل ش��هرک ها به بیش از 
200 ه��زار مت��ر مکع��ب در روز 

برسد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
غربی ها اعتراف کردند که با اعمال تحریم ها برضد ایران منافع خود را از دست دادند

معاون سازمان صنایع کوچک خبر داد 
افزایش تصفیه فاضالب صنعتی به بیش از 200 هزار مترمکعب 
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صنعت

صنعت

ملموس ترین موانع همکاری
با سرمایه گذاران خارجی

تج��ارت ب��ا ایتالیا از نظر س��ابقه و تبادالت و تراز 
تج��اری، پی��ش از دوران تحریم بس��یار خوب بود 
به گونه ای که در اروپا این کشور همواره شریک اول 
ی��ا دوم ایران محس��وب می ش��د. در آن دوره حجم 
مبادالت ایران با چین و کش��ورهایی از این دس��ت 
زیاد نبود، اما در دوره تحریم ها رابطه ایران با ایتالیا 
کم ش��ده بود که خوشبختانه در سال جاری نسبت 
به سال گذشته شاهد افزایش مبادالت بودیم، گرچه 
قابل مقایسه با رقم های قبل نیست. در دوران تحریم 
ه��م بداخالقی های��ی که س��ایر اروپایی ها داش��تند 
ایتالیایی ها نداش��تند، یعنی ضم��ن اینکه تحریم را 
خیل��ی از مواق��ع رعایت می کردن��د -به خصوص در 
صنای��ع ب��زرگ و پیش��ران در بخش نف��ت و گاز و 
پتروش��یمی- بعد از اینکه تحریم تشدید شد، ایتالیا 
حج��م مبادالت خود را کاهش داد که موجب ش��د 
رقم تجارت ما با این کشور پایین بیاید اما همچنان 

رابطه اش را با ایران حفظ کرد. 
ایتالیایی ه��ا در بخ��ش ایج��اد صنای��ع کوچک و 
متوس��ط فوق العاده قوی هس��تند. در این بخش به 
معنای واقعی، بخش خصوصی و کنفدراس��یون های 
این کش��ور فعالیت دارند، اتحادیه های قوی دارند و 
نگاه شان به سوی تخصصی کردن بخش های مختلف 
یا حلقه های مختلف زنجیر یک صنعت اس��ت. برای 
مث��ال فرض کنید در صنعت نس��اجی یا در صنعت 
چ��رم اگ��ر بخواهیم مقایس��ه بکنی��م در ایران یک 
کارخانه پوش��اک چرم از صفر ت��ا صد روند تولید را 
خ��ود در اختی��ار دارد. اما در ایتالی��ا نمی توان تمام 
مراح��ل را در یک کارخانه دید. ه��ر بخش در یک 
کارخانه یا مجتمع��ی جداگانه فعالیت می کند، ولی 
به ص��ورت کامال تخصص��ی و با آخری��ن تکنولوژی 
روز. م��ا امکان همکاری های صنعتی و همکاری های 
مشترک خوبی را در زمینه صنایع کوچک و متوسط 
با ایتالیایی ه��ا در اختیار داری��م. در صنایع غذایی، 
نساجی، چاپ، چرم و کفش. زیرا ایتالیا در عین حال 
مهد مد دنیاس��ت و پوش��اک هم بدون مد مفهومی 
ندارد. در س��ایر صنای��ع مثل معدن نی��ز می توانیم 
به خوبی ظاهر شویم. ایران دارای قابلیت های خوبی 
در زمینه استخراج انواع سنگ های معدنی است که 
اتفاقا در گذشته، حتی در ش��رایط تحریم به ایتالیا 
این محصول را صادر می کردیم. ولی ایتالیا در بخش 
فرآوری س��نگ های معدنی ک��ه ارزش افزوده ایجاد 
می کند، بسیار قوی است. درواقع ما سنگ را به طور 
فله و یکجا به ایتالیا می فرس��تیم. در آنجا با آخرین 
تکنولوژی و ماشین آالت این سنگ های خام تبدیل 
به س��نگ هایی می شود که قابلیت استفاده و کاربرد 
در ان��واع مجتمع های س��اختمانی را دارد، بنابراین 
در همی��ن زمینه ما می توانیم مش��ارکت های خوبی 

داشته باشیم. 
در بخش صنایع بزرگ یا صنایع پیشران، از جمله 
نفت و گاز و پتروش��یمی نیز در گذش��ته این کشور 
در ایران فعالیت هایی داش��ته است. مثال در منطقه 
عس��لویه در بخش اجرای پروژه ها همکاری خوبی با 
ایران داش��ت. بنابراین پیش بینی ام این است که در 
بس��یاری زمینه ها به سرعت می توانند در مقایسه با 
سایر کشورها به دلیل این زمینه های قبلی که وجود 
دارد، روابط را با ایران توس��عه دهند. ایتالیایی ها در 
هر ش��رایطی دنبال بیزینس خودشان هستند. حتی 
در س��خت ترین شرایط تحریم نیز بانک های کوچک 
ایتالیای��ی که با آمری��کا کار نمی کردند، با بانک های 
ایرانی یکسری مبادالت داشتند. البته نه در رقم های 

درشت، ولی به هر حال این کمک را می کردند. 
اخی��را نیز هیأت ایتالیایی ب��ا دو وزیر به ایران آمد و 
در حضور همتایان خود پروتکل ساچه با بانک مرکزی 
را امضا کردند. س��اچه صندوق ضمانت صادرات است. 
در کش��ورهای اروپایی یکی از موارد الزامی این اس��ت 
ک��ه بانک ها اجازه اس��تفاده از سیس��تم »ال س��ی« و 
گش��ایش اعتبار را به هیچ تولیدکننده یا فروش��نده و 
صادرکنندهای بدون تضمین صندوق ضمانت صادرات 
آن کش��ور نمی دهند. یعنی حتما تضمین بیمه ای را 
الزم دارد. وزیر ایتالیایی به داشتن زیرساخت های مالی 
در ایران اشاره کرد و آن را پیش نیاز ورود به بازار ایران 
مطرح کرد. طبیعتا این طور نیست که زیرساخت ها در 
ایران وجود نداش��ته باش��د، اما شاید از یکسری دانش 
فنی یا تکنولوژی های روز بانکداری دنیا محروم شده ایم 
و دلیل آن هم تحریم هایی بود که در فضای اقتصادی 

کشور حاکم شد. 
در واقع به دلیل عدم ارتباط با دنیا شاهد کمبودهایی 
در نظام بانکی هستیم. در حال حاضر ابزار مختلف مالی 
و فرم های مختلفی که مبادالت پولی در چارچوب انواع 
ال سی صورت می گیرد در ایران به روز نشده است. فقط 
یک نوع ال س��ی ساده نیست که ما قبال به آن عادت 
داش��ته ایم. هم اکنون به اشکال مختلف در دنیا وجود 
دارد، بنابراین با کمبودهایی مواجه هس��تیم که کمی 
طول می کش��د خود را به روز کنیم. برخی معتقدند در 
صنایعی همچون نس��اجی در ایران با مش��کل مواجه 
هس��تیم و برای همکاری ب��ا ایتالیایی ها که خود مهد 
مد دنیا هستند با مشکل مواجه خواهیم شد. در حال 
حاضر یک��ی از دالیل قاچاق پوش��اک در ایران، عقب 
بودن صنعت نس��اجی از مد روز دنیاس��ت. ما همیشه 
پوش��اک مان را یک فصل بع��د از م��د روز، روانه بازار 
می کنیم. از نظر زیرس��اختی باید تاکید کنم در کشور 
برای حضور ایتالیایی ها امکانات الزم وجود دارد. ارتقای 
ماش��ین آالت و فن��اوری نیز به واس��طه لغو تحریم ها 

صورت خواهد گرفت. 
در پاس��خ به این اظهارات به عن��وان دبیر انجمن 
صنای��ع نس��اجی نی��ز می گوی��م م��ا در گذش��ته 
نمایشگاه هایی داشتیم که شامل ماشین آالت برخی 
از محصوالت نس��اجی ب��ود. به طور مداوم در س��ه 
مقطع زمانی این نمایش��گاه ها برگزار می ش��د. سال 
گذش��ته پیش��نهاد دادیم مجددا این نمایشگاه ها را 
برای نش��ان دادن توانمندی صنعت نس��اجی کشور 
برگزار کنیم که خوشبختانه سازمان توسعه تجارت 
کشور و شرکت سهامی نمایش��گاه بین المللی ایران 

این پیشنهاد را قبول کردند. 

نگاه تشویقی مهم ترین ابزار 
رسیدن به ارزش افزوده بیشتر

برقراری تعرفه برای صادرات گندله و کنس��تانتره 
در گذش��ته، از جمله سیاس��ت های غلط��ی بود که 
موجب شد سرمایه گذاری در بخش ایجاد واحدهای 
ف��رآوری، به رغ��م ش��کوفایی که در قیم��ت جهانی 
س��نگ آهن وجود داشت، متوقف ش��ود. با این حال 
برخ��ی از س��رمایه گذاران بخ��ش مع��دن، اقدام به 
س��رمایه گذاری در این بخش کردن��د و این فعالیت 

نشانگر ویژگی های بهتر بود. 
امروز ش��رایط تغییر ک��رده و دولت نیز نگاهش را 
به این موضوع عوض کرده اس��ت. دولت با برداشتن 
تعرفه های صادراتی، موجب ش��د که سرمایه گذاران 
ب��رای س��رمایه گذاری در ایجاد واحده��ای فرآوری 
ترغی��ب ش��وند. پیش��نهادی ک��ه از س��وی رییس 
هیأت عام��ل ایمی��درو ب��رای راه ان��دازی واحدهای 

فرآوری مطرح شده نیز در همین راستاست. 
اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که 
ش��رایط امروز سنگ آهن نیز به دلیل کاهش قیمت 
جهانی این محصول، ویژه است و این کاهش قیمت 
آثار بس��یار نامطلوب��ی را بر س��رمایه گذاری ها باقی 
گذاش��ته است اما موجب ش��ده تا معدنکاران تمایل 
بیشتری برای تامین مواد اولیه کارخانه های فرآوری 
داش��ته باشند زیرا می توانند دسترسی راحت تری به 
نقدینگی داشته باشند. البته این موضوع مشروط به 
این اس��ت که گردش نقدینگی در صنایع باالدستی 

به صورت مرتبط انجام شود. 
برای تحقق این موضوع نیاز است که مشوق هایی 
ک��ه در قان��ون رف��ع موانع تولی��د دیده ش��ده، در 
مسیرهای درست مالیاتی قرار بگیرد. به صراحت در 
این قانون آمده است که برای کسانی که ایجاد ارزش 
اف��زوده می کنند باید مش��وق در نظر گرفته ش��ود. 
بهترین مش��وق ها به اعتقاد من، مشوق های مالیاتی 
اس��ت که اگر به درستی تعریف شود، می توان از آن 
برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری استفاده کرد. 
بهترین فرصت برای چنین اتفاقی زمان رکود است، 
در این زمان چون بازارها تش��نه نیس��تند و تحریک 
زیادی ندارند می توان بخش��ی از سرمایه گذاری ها را 
به سمت ایجاد واحدهای فرآوری سوق داد. اگر این 
نگاه تشویقی اجرایی شود برای پنج سال آینده ما به 
واحدهای با ارزشی دسترسی داریم که ارزش افزوده 

را در بخش معدن چندین برابر می کنند. 

به تولید رسیدن معدن جدید طال 
در آینده نزدیک 

 معاون س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
از به تولید رسیدن معدن طالی داشکسن در آینده 
نزدیک خب��ر داد و گفت: در ایران حداقل دو معدن 

طال در کالس جهانی وجود دارد. 
بهروز برنا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به زودی 
معدن داشکسن نیز وارد چرخه تولید طال می شود و 
با تکمیل اکتشافات ذخایر طال، توان تولید به حدود 
ساالنه 10 تن خواهد رسید، چراکه حداقل دو معدن 
طال در کالس جهانی در ایران وجود دارد و کمربند 
س��نندج- س��یرجان نیز کمربند طالدار محس��وب 
می شود. از سوی دیگر در محور ارومیه – بزمان نیز 

ذخایر طال پیدا شده است. 
ایران چهل وششمین تولیدکننده طال در جهان 
وی همچنین با اش��اره به رتبه ایران از نظر تولید 
طال در آسیا و جهان گفت: در آسیا از بین 24  کشور 
رتبه دوازدهم و در دنیا از بین بیش از 100 کش��ور 

رتبه چهل وششم را در تولید طال داریم.
ب��ه گفته برنا، کش��ور عمان با تولید س��االنه پنج 

کیلوگرم طال کمترین میزان طال را دارد. 
معاون س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با 
تاکی��د بر اینکه هر ماده معدنی، خود ارزش نفت و گاز 
را دارد، تصریح کرد: در کش��ور ما در حوزه معادن حق 
مطلب ادا نش��ده اس��ت. در حال حاضر بیش از 100 
کشور در دنیا در حال استخراج طال هستند و مجموع 
ذخایر به حدود 2600 تن می رسد که شاید تا 22 سال 
دیگر با توجه به میزان تولید دیگر ذخیره ای نماند لذا 
کش��ورهایی که شرایط مطلوبی دارند باید در اکتشاف 
طال کوشا باشند. وی با تاکید بر عقب ماندگی تاریخی 
در حوزه اکتشاف اظهار کرد: بیش از 108 اسم مرتبط 
با طال در کش��ور از گذشته مطرح بوده که این اسامی 
به کشف معادن کمک کرده و این مسئله نشان دهنده 
قدمت اهمیت طالست، اما متاسفانه در 150 سال اخیر 
که بحث نفت مطرح بوده، توجه ها بیش��تر معطوف به 

استخراج نفت شده است. 
وی ب��ا انتقاد از کم کاری ای��ران در عرصه طال، به 
کمربندی که از ترکیه وارد ایران می شود اشاره کرد 
و گفت: این کمربند در ترکیه هم از طول کانی سازی 
کمتری برخوردار اس��ت و هم ش��رایط آن در ایران 
بهتر اس��ت، اما کشور ترکیه سرمایه گذاری بیشتری 
در ح��وزه طال انجام می دهد و از قوانین مطلوب تری 
برخوردار اس��ت. معاون س��ازمان زمین شناس��ی و 
اکتش��افات معدنی با بیان اینک��ه در دهه 80 ایران 
230 کیلوگرم طال تولید می کرد، یادآور ش��د: در آن 
زمان ترکیه 130 کیلوگرم در سال تولید طال داشت، 
اما اکنون با س��رمایه گذاری هایی که کرده اند تولید 

طال در ترکیه به 29.5 تن در سال رسیده است. 
برنا در پایان بر توان جدید تولید طال در قاره آسیا 
از جمله ورود کش��ورهای ازبکس��تان، تاجیکستان، 
قزاقستان، قرقیزستان و حتی اندونزی به عرصه طال 

تاکید کرد.

یادداشت

معدن

یادداشت

محمدرضا بهرامنمحمدمهدی رییس زاده
نایب رییس خانه معدن ایران عسل داداشلو



هنگامی که نوس��انات شدید 
دالر در س��ال 91 قیمت ه��ای 
این ارز را به مرز 4 هزار تومان 
رساند، کشمکشی شدید میان 
صرافی های غیر مجاز و دالالنی 
در گرف��ت ک��ه متهمان اصلی 
بازی با قیمت دالر بودند. شرایط 
سخت تنش های سیاسی ایران 
و غ��رب و تحریم ه��ای اعمال 
ش��ده توس��ط ای��ن کش��ورها 
علی��ه ایران، بهان��ه کافی را به 
صرافی ه��ای غیر مج��از داد تا 
ب��ازی خطرناکی را با دالر آغاز 
کنند؛ بازی ای که اقتصاد کشور 
را دچار رکودی سنگین کرد و 
تبع��ات آن دامن همه بخش ها 
را گرف��ت. از آن زم��ان تاکنون 
دول��ت طرح ه��ای مختلفی را 
در ب��ازار ارز برای س��اماندهی 
فع��االن این بازار و بس��تن راه 
سوءاس��تفاده ها آغاز کرد اما با 
وجود هم��ه تالش های صورت 
غیر مجاز  صرافی ه��ای  گرفته، 
و دالالن��ی ک��ه در خیابان ه��ا 
به ص��ورت چهارپایه ای و فردی 
معامل��ه می کنن��د هنوز حضور 

دارند. 

ضرب االجلی برای صدور 
یا درخواست مجوز؟ 

مردادماه س��ال گذشته بود 
که مع��اون اول رییس جمهور 
در ابالغی��ه ای از بانک مرکزی 

خواست تا وضعیت صرافی های 
غیر مج��از را تعیین تکلیف کند 
و ش��رایطی را به وجود بیاورد 
ک��ه صرافی هایی که حاضر به 
اخذ مجوز نیس��تند از گردونه 
معامالت خارج شوند. 28مرداد 
امس��ال پای��ان مهل��ت ای��ن 
صرافی ها برای اخذ مجوز بود، 
ام��ا آیا واقع��اً این همه صرافی 
غیر مج��از در طول یک س��ال 
می توانند دارای مجوز ش��وند؟ 
و بدون مجوزها دس��ت از س��ر 

بازار بر می دارند؟ 
جلیل قهرمانی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
»فرصت امروز« گفت: ش��رایط 
فعالی��ت ب��رای صرافی ه��ای 
غیر مجاز هنوز بس��ته نش��ده 
اس��ت و به نظر هم نمی رس��د 
ک��ه بانک مرکزی بتواند با این 
روش غیر مجازه��ا را از ب��ازار 

خارج کند. 
وی اف��زود: به گفته مقامات 
ه��زاران  مرک��زی،  بان��ک 
درخواس��ت مجوز به این بانک 
ارائه شده، درحالی که امکانات 
ای��ن بانک تنها اج��ازه صدور 
100 ت��ا 200 مج��وز در ماه را 
می دهد؛ بنابراین سال ها طول 
می کش��د تا این مجوزها صادر 

شود. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تأکید کرد: پایان ضرب االجل 
ب��ه معنی پای��ان ضرب االجل 

ب��رای ارائه درخواس��ت مجوز 
اس��ت؛ بنابراین بانک مرکزی 
نمی توان��د ب��ه دلیل ش��رایط 
موج��ود در ب��ازار فعال جلوی 
فعالیت صرافی های غیر مجاز را 
بگیرد و مجبور اس��ت تا صدور 
کام��ل مجوزها حض��ور آنها را 
در بازار تحمل کند. وی اظهار 
کرد: بر حسب ظاهر امر زمانی 
که ضرب االجل تمام می ش��ود 
مرحله برخورد باید آغاز ش��ود؛ 
اساس��ا تعیی��ن ضرب االج��ل 
اعمال نوعی فش��ار اس��ت که 
بای��د در پایان آن به کس��انی 
که ب��ه ضرب االج��ل اهمیت 
نداده اند برخورد تنبیهی شود. 
این برخورد می تواند در ش��کل 
ورود نی��روی انتظامی به بازار 
و پلم��ب صرافی های غیر مجاز 
باشد اما اشکال هویتی در این 
مرحل��ه وج��ود دارد و هزاران 
صراف��ی در ب��ازار وجود دارند 
که هنوز غیر مجاز هس��تند اما 
در خواست مجوز داده اند. این 
ابهام قانونی کار را برای برخورد 
س��خت می کن��د، بنابراین من 
انتظار ندارم که در این مرحله 
بان��ک مرکزی اقدام خاصی را 
در برخورد با غیر مجازها انجام 
دهد و احتماال تا صدور قطعی 
مج��وز برای بخ��ش مهمی از 
تداوم  ش��اهد  درخواس��ت ها، 
فعالی��ت صرافی های غیر مجاز 

خواهیم بود. 

مانورهای خطرناک در 
بازار ارز

کارشناس  پورسیف،  عنایت 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گفت: صرافی های غیر مجاز در 
کنار موسسات مالی و اعتباری 
غیر مجاز این پتانسیل را دارند 
ک��ه مانورهای خطرناکی را در 
ب��ازار ارز بدهن��د که در برخی 
مقاطع ما ش��اهد این تحرکات 
بوده ای��م. به نظر می رس��د این 
تجربی��ات دولت را وادار کرده 
است تا ریشه موسسات مالی و 
اعتباری غیر مجاز و صرافی های 

غیر مجاز را بخشکاند. 
وی اف��زود: بان��ک مرکزی 
پی��ش از آغ��از برخ��ورد ب��ا 
صرافی های غیرمجاز به سوی 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
غیر مج��از رفت��ه اس��ت ام��ا 
عملک��رد بانک مرکزی در این 
حوزه درست نبوده و نتوانسته 
اس��ت س��ازوکاری را به وجود 
بی��اورد که آن موسس��ات به 
ملزوم��ات قانون��ی فعالیت در 
ب��ازار پولی و مالی کش��ور تن 
بدهن��د. در ح��ال حاض��ر ب��ا 
مشکالتی که در مورد مؤسسه 
میزان به وجود آمده می ش��ود 
گفت که برخورد با موسس��ات 
مال��ی و اعتباری غیر مجاز در 
یک بن بست گرفتار شده است 
و حرک��ت رو به جلویی ندارد. 

این کارش��ناس تأکید کرد: 
همدس��تی موسس��ات مالی و 
اعتب��اری غیر مجاز در بازار ارز 
ب��ه این دلیل اس��ت ک��ه پیدا 
ی��ا پنه��ان همین موسس��ات 
صرافی ه��ای  ک��ه  هس��تند 
غیر مج��از را راه انداخته ان��د و 
در آن بخش فعالیت می کنند. 
عقب نش��ینی بانک مرکزی در 
برخ��ورد با موسس��ات مالی و 
اعتباری غیر مجازش��رایطی را 
فراه��م می کند که صراف های 
غیر مجاز ها با جرات بیش��تری 
ب��ه فعالیت ه��ای غیر قانون��ی 

خودشان ادامه دهند. 
وی اظه��ار ک��رد: ترکی��ب 
فعالی��ت موسس��ات مال��ی و 
اعتباری غیر مجاز و صرافی های 
فعالیت های  ام��کان  غیر مجاز 
پولش��ویی را دراختی��ار آنه��ا 
ق��رار می ده��د و دس��ت این 
موسس��ات را ب��از می گذارد تا 
به راحتی پول های مشکوک را 
وارد گردون��ه بازار پولی و مالی 
کنن��د و با چرخش آن ردپای 
پول های کثیف را پاک کنند. 
بان��ک  داد:  هش��دار  وی 
مرک��زی در حال آماده ش��دن 
برای یکسان س��ازی ن��رخ ارز 
اس��ت و درصورتی ک��ه نتواند 
عوامل اخاللگ��ر در قیمت ارز 
را از ب��ازار خ��ارج کند، اجرای 
ای��ن برنامه ب��ا ناکامی مواجه 

خواهد شد. 

موسسات مالی و اعتباری و صرافی های غیر مجاز، سد راه یکسان سازی نرخ ارز هستند

جدال دست های پنهان بازارارز با بانک مرکزی 

نب��ود ش��فافیت در عملکرد و 
ضعف در دانش و تجربه عملیات 
بانکی، شیوه و محل مصرف منابع 
را در موسسات اعتباری غیرمجاز 

به شدت پرخطر کرده است. 
آنالی��ن  خب��ر  گ��زارش  ب��ه 
اعتب��اری  و  پول��ی  موسس��ات 
معم��وال دل خوش��ی از آش��کار 
سرمایه گذاری هایش��ان  ش��دن 
ندارن��د. مدیران این موسس��ات 
بیشتر ترجیح می دهند مشارکت 
یا سرمایه گذاری های ش��ان را دور 
از چش��م جامعه و پنهان از نگاه 
رسانه ها نگه دارند. دلیل این میل 
به مخفی ماندن هم چندان مبهم 
نیس��ت؛ آش��کار بودن حوزه های 
فعالیت و س��رمایه گذاری، جامعه 
را نس��بت ب��ه ن��رخ و کیفی��ت 
خدمات ارائه شده توسط بانک ها 
و موسس��ات اعتباری حساس تر 

می کند. 
این رویه اما یکی دو سالی است 
که دچار تغییراتی ش��ده اس��ت، 
برخ��ی از بانک ه��ا و موسس��ات 
اعتب��اری اعم از مجاز و غیرمجاز، 
ن��ه تنها اص��راری برای اس��تتار 
مش��ارکت ی��ا مالکیت ش��ان در 
پروژه های بزرگ ساختمان سازی 
ندارن��د، بلکه تبلیغ و نمایش این 

نوع فعالیت ها و سرمایه گذاری ها 
را نقط��ه ق��وت و مای��ه مباهات 

خودشان هم می دانند. 
ب��ه عب��ارت دیگ��ر در حال��ی 
ک��ه بانک��داران باس��ابقه به تجربه 
دریافته ان��د که هرق��در در جامعه 
ایران به اصطالح »آهس��ته بروند و 
بیایند« عاقالنه تر است، نسل جدید 
بانکداران که شاید خود را در امنیت 
کام��ل می دانن��د، بر تبلیغ و به رخ 
کش��یدن سرمایه گذاری هایش��ان 

اصرار دارند. 
تبلیغ��ات گس��ترده و پرفش��ار 
یکی از بانک های کش��ور در مورد 
مجتم��ع تج��اری بزرگ��ی که در 

یکی از گران ترین نقاط تهران در 
دس��ت ساخت دارد، از جمله این 

موارد است. 
چنین مواردی البته همیشه از 
س��وی خود این قبیل موسس��ات 
اع��الم نمی ش��ود و گاه��ی درز 
اطالع��ات مال��ی آنه��ا و آش��کار 
پرداخت��ی  تس��هیالت  ش��دن 
توس��ط یک موسس��ه یا بانک به 
پروژه س��اختمانی و... زمینه ساز 
دردسرهای بزرگی نیز می شود. 

نمونه معروف این اتفاق، موسسه 
اعتباری میزان بود که پس از انتشار 
اخبار مربوط به مبالغ تس��هیالت 
پرداخت��ی آن ب��ه پ��روژه پدی��ده 

ش��اندیز، با هجوم س��پرده گذاران 
ب��رای دریافت پول هایش��ان عمال 
زمین��ه را برای اع��الم انحالل این 

موسسه فراهم کرد. 
جالب اینجاست که پروژه پدیده 
ش��اندیز همچنان س��رپا است، اما 
موسس��ه میزان قربانی حواش��ی 
ایجاد ش��ده برای پروژه ای شد که 
به آن تسهیالت پرداخت کرده بود. 
روی��ه قدرت نمای��ی بانک ه��ا 
شهرس��تان ها  در  موسس��ات  و 
بس��یار پررنگ ت��ر اس��ت. اگر در 
تهران بس��یاری از بانک ها عالقه 
خاص��ی به خرید یا اجاره ش��عبه 
در گران تری��ن پاس��اژها، مال ها 

و خیابان ه��ای ش��هر دارن��د، در 
بعضی شهرس��تان های کشور این 
قدرت نمایی جلوه های جدیدتری 
پی��دا ک��رده و خ��ود را در قالب 
بلندمرتب��ه  برج ه��ای  س��اخت 
تجاری مسکونی نشان می دهد. 

گش��ت و گذاری کوتاه در مشهد 
مق��دس به عن��وان زادگاه اصل��ی 
بس��یاری از تعاونی ها و موسس��ات 
اعتباری کافی است تا به نمونه های 
متعددی از این قبیل ساخت و سازها 
برخ��ورد کنیم. برج های��ی که نام 
برخ��ی موسس��ات اعتب��اری را با 
افتخار رویش��ان ح��ک کرده اند تا 
شاید البته به نهادهای ناظر و بانک 
مرک��زی ای��ن پیام را منتقل کنند 
که بر س��رمایه گذاران این پروژه ها 

چندان سخت نگیرند. 
ب��ا این حال ام��ا تجربه انحالل 
موسس��ه می��زان و س��رگردانی 
سپرده گذاران آن نشان داد که در 
صورت برخورد قاطع با موسسات 
غیرمج��از ک��ه از اندوخته قانونی 
الزم ن��زد بانک مرکزی برخوردار 
نیس��تند، دارایی های غیرمنقول 
ای��ن موسس��ات در قالب ملک و 
مجتمع های تجاری و ساختمانی 
و... نمی توان��د چندان پش��توانه 
محکم��ی ب��رای بازپرداخت پول 

سپرده گذاران باشد. 

به گزارش س��نا، مهدی تقوی از 
ایده تش��کیل بورس ارز اس��تقبال 
ک��رد و اف��زود: در این ب��ازار جدید، 
خریدوف��روش ارز ش��کل یک بازار 
رقابتی کامل را به خود خواهد گرفت. 
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال 
ک��ه مقدمات تش��کیل بورس ارز 
در کش��ور ما تا چه اندازه فراهم 
است، گفت: باالخره سخنان وزیر 
اقتص��اد زمانی ک��ه از راه اندازی 
ای��ن بورس در آینده نزدیک خبر 
می ده��د، مبتن��ی بر بررس��ی ها 
و مطالعات کارشناس��ی اس��ت و 
نشان می دهد که زیرساخت های 

این کار آماده شده است. 

وی اظهار داش��ت: در حال حاضر 
به رغم اینکه دولت، قیمت ارز را هر روز 
اعالم می کند، اما یک بازار غیرمتشکل 
هم وجود دارد که در آنجا صرافی ها 
و بانک ه��ا اقدام به خریدوفروش ارز 
می کنن��د و قیمت ه��ا در آن لزوما 

یکسان نخواهد بود. 
این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: 
اگ��ر ب��ورس ارز ش��کل بگیرد در 
آنج��ا ی��ک قیمت واح��د تعیین 
می ش��ود. این بازار شفاف است و 
در آن خری��دار از قب��ل اطالعات 
را کس��ب کرده است و اگر کسی 
بخواهد گران تر از حد تعیین شده 
بفروشد، خریداری نخواهد یافت. 

وی ب��ا بیان اینک��ه بورس ارز، 
قیمت ه��ا را ش��بیه بازار س��هام 
متش��کل خواه��د ک��رد، افزود: 
ای��ن بورس ب��ه قیمت ارز، نظم و 
س��امان خواهد داد، ضمن اینکه 
در این بورس، ارز لزوما به ش��کل 
فیزیک��ی نخواهد آمد و می تواند 

شکل حواله هم داشته باشد. 
تق��وی، در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه وقتی دولت خ��ود بزرگ ترین 
عرضه کنن��ده در بازار ارز اس��ت، آیا 
جایی برای عرض اندام شرکت های 
صادراتی در بازار ارز هم وجود خواهد 
داشت یا خیر، گفت: بله، دولت عمدتا 
ارز حاص��ل از ف��روش نفت را به این 

ب��ازار خواه��د آورد و صادرکنندگان 
ه��م آزادان��ه در این بازار ایفای نقش 
می کنند و وارد کنندگان و گردشگران 
هم از آنجا خریداری می کنند. پس 
این بازار متمرکز بهتر از این است که 
ارز در چن��د بازار پراکنده و متفاوت 

عرضه شود. 
اس��تاد  و  اقتص��اددان  ای��ن 
دانش��گاه در خصوص تاثیر بورس 
ارز ب��ر امنیت معامالت هم گفت: 
فلس��فه بورس این است که بازار 
را متمرک��ز می کند. در این بازار، 
مش��تریان، ارز را از کارگ��زاران 
ب��ورس ارز خری��داری می کنند و 
احتمال عرضه دالر تقلبی به صفر 

می رسد. 
به تازگ��ی مع��اون نظ��ارت بر 
بورس ها و ناشران سازمان بورس 
و اوراق به��ادار، در گفت وگوی��ی 
کاره��ای  ب��ود:  ک��رده  اع��الم 
مطالعات��ی در خصوص تش��کیل 
ب��ورس ارز انج��ام ش��ده و بورس 
ته��ران، فراب��ورس و بورس کاال 
گزارش های کارشناس��ی خود را 
فرستاده اند تا جمع بندی شود که 
کدامیک از این بورس ها زمینه ها 
و امکانات و آمادگی بیش��تری را 
برای س��اماندهی این بازار دارند. 
ق��رار اس��ت فاز اول ب��ورس ارز با 

معامالت آتی راه اندازی شود. 

موسسات غیر مجاز با سپرده های مردم چه می کنند؟ 

بورس ارز، قیمت ها را شفاف و رقابتی می کند
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دریافت تسهیالت 10 میلیونی کاال 
به جای وام نقدی ازدواج

با کاهش منابع قرض الحس��نه بانک ها و به تبع آن 
کاه��ش ق��درت اعطای تس��هیالت 3میلیون تومانی 
ازدواج در حال��ی تس��هیالت 10 میلیون��ی ف��روش 
اقس��اطی می توان��د انتخ��اب دیگر زوجین باش��د که 
هیچ وجه نقدی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت و 
بانک ها هم تنها به عنوان واسطه عمل خواهند کرد. 
به گزارش ایسنا، با مصوبات بودجه امسال گزینه ای 
دیگر در کنار وام 3میلیون تومانی ازدواج به ازای هر 
ی��ک از زوجی��ن که با توجه به ش��رایط موجود منابع 
قرض الحسنه بانک ها امکان افزایش آن وجود نداشته 
و در مجموع برای هر نفر به 6میلیون تومان می رسد 

قرار گرفت. 
طبق تبصره )26( قانون بودجه سال جاری زوج های 
مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت 
وام به ص��ورت نقدی، از تس��هیالت فروش اقس��اطی 
اس��تفاده کنند. این تسهیالت توسط تولید کنندگان 
و فروش��ندگان متقاض��ی ک��ه عرضه کننده کاالهای 
بادوام داخلی هس��تند، ارائه می ش��ود و بانک ها تنها 
پرداخت اقساط را تقبل می کنند. بانک ها و موسسات 
اعتباری موظفند با درخواس��ت فروشنده پس از اخذ 
تضمین های الزم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل 

کنند. 
بنا بر این تبصره، خریدار موظف به پرداخت اقساط 
ب��ه بان��ک بوده و بانک عامل، پرداخت اقس��اط را در 
سررسیدهای تعیین شده در قرارداد برای فروشنده )یا 
فروشندگان( تضمین می کند. سقف تسهیالت فروش 
اقساطی که بانک ها مکلف به تضمین پرداخت اقساط 
آن هس��تند در س��ال 1394 برای هر یک از زوجین 

10 میلیون تومان است. 

چراغ سبز ایجاد بانک جدید تعاون
 مع��اون تع��اون وزارت کار با اع��الم اینکه تاکنون 
1۵0تعاون��ی مال��ی از بان��ک مرکزی مج��وز فعالیت 
دریاف��ت کرده ان��د، گف��ت: بانک مرکزی با تش��کیل 

بانک تعاونی جدید موافق است. 
س��یدحمید کالنت��ری در گفت وگو ب��ا مهر درباره 
آخرین اقدامات انجام ش��ده درباره تعاونی های اعتبار 
و برگش��ت این موسس��ات به بازار پولی کشور گفت: 
تعاونی های اعتبار آزاد که وابسته به یک گروه شغلی 
نیس��تند، از طریق بانک مرکزی در موسس��ات واجد 

شرایط شکل می گیرند. 
معاون تعاون وزارت کار اظهارداشت: پیشنهادی که 
ما به بانک مرکزی دادیم، این اس��ت که تعاونی های 
اعتب��اری در قال��ب تعاونی س��هامی عام تش��کیل و 

ساماندهی شوند. 
کالنت��ری ادامه داد: همچنین در مورد تعاونی های 
گ��روه اعتبار ش��غلی که تعاون��ی اعتباری های فعالی 
هس��تند و در واحده��ای صنعتی حضور دارند، بانک 
مرک��زی ب��ا فعالیت این بخش ها هیچ گونه مش��کلی 

ندارد. 

 همدستی چین و آمریکا 
در گرانی طال

به گزارش تس��نیم، نتایج بررس��ی بانک مرکزی از 
وض��ع اقتص��ادی بازار جهانی طال در هفته منتهی به 
16 اوت 201۵ )2۵ مرداد 94( نشان می دهد، در این 
بازار بهای طال متاثر از افت بازارهای سهام، تضعیف 
ارزش یوان از سوی بانک مرکزی چین و تضعیف دالر 

آمریکا، با افزایش روبه رو شد. 
برهمین اساس، نوسانات هفته گذشته قیمت طال 
در بازار نیویورک در محدوده 1103.00-1119.10 
دالر ب��رای ه��ر اون��س در نرخ های پایانی ثبت ش��د. 
متوسط بهای طال در هفته گذشته نسبت به متوسط 

آن در هفته ماقبل، 2.09 درصد افزایش یافت. 
در ادام��ه نوس��انات روزان��ه ب��ازار جهانی طال را در 

هفته ای که گذشت مشاهده می کنید:
روز دوشنبه، طال با یک درصد افزایش بها به باالتر 
از 1100 دالر برای هر اونس رسید و بیشترین صعود 
یک روزه در هفت هفته گذش��ته را به ثبت رس��اند. 
تضعیف دالر آمریکا و سخنان اعضای فدرال رزرو که 
افزایش نرخ بهره درماه سپتامبر را منتفی می دانستند، 
از دالیل صعود بهای طال بود. الکهارت، رییس فدرال 
رزرو آتالنت��ا ک��ه پیش تر آمادگی خود را برای رأی به 
افزای��ش ن��رخ بهره در م��اه اوت اعالم کرده بود، هیچ 
تایید و س��خنی مبنی بر انجام این کار ارائه نداد. به 
عالوه، سخنان فیشر، قائم مقام فدرال رزرو نیز با اشاره 
به روند منفی تورم در س��طح بین المللی، نااطمینانی 

را برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر افزایش داد. 
روز سه ش��نبه، افت ش��دید بازارهای سهام و تضعیف 
2درصدی یوان توسط چین برای تحریک رشد اقتصادی، 
به افزایش بهای طال به بیشترین سطح سه هفته گذشته 
منجر شد. به عالوه، طال تحت تاثیر نگرانی پیرامون دور 

جدید جنگ ارزی در دنیا نیز تقویت شد. 
روز چهارشنبه، بهای طال برای پنجمین روز متوالی 
افزای��ش یاف��ت. دالر آمری��کا و س��هام جهانی در پی 
تضعیف ارزش یوان توسط بانک مرکزی چین، باز هم 
با افت روبه رو شدند و به افزایش بهای فلز زرد رنگ 
دام��ن زدند. تضعیف یوان می تواند زمان افزایش نرخ 
بهره فدرال رزرو را به تاخیر بیندازد. تضعیف دالر به 

نفع طال عمل می کند. 
روز پنجشنبه، بهای طال به پنج روز افزایش متوالی 
قیمت پایان داد و یک درصد کاهش یافت. ارقام قوی 
اقتصادی در آمریکا همچون تقویت خرده فروشی این 
کشور در ماه ژوئیه و کاهش نگرانی ها پیرامون تضعیف 
مجدد یوان از سوی بانک مرکزی چین، با تقویت دالر 

به افت قیمت طال منجر شد. 
روز جمع��ه، در ادام��ه نزول قیمت طال از روز قبل، 
فلز زرد رنگ با افت بها روبه رو ش��د. ارقام مناس��ب 
اقتصادی از آمریکا، با تقویت دالر به افت ارزش طال 
منج��ر ش��د. عالوه بر آن معامله گ��ران انتظار دارند با 
توجه به مداخله چین در بازار ارز، زمان بندی افزایش 
نرخ بهره از سوی فدرال رزرو دستخوش تغییر شود. 

نرخنــامه

دریچه

دالر 3,349 تومان 
صراف��ان ب��ازار س��که و ارز ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
3.349 توم��ان  و ه��ر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 

جدید را909.000 تومان تعیین کردند.
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.7۵0  توم��ان و ه��ر پوند نیز 
۵.2۵۵ توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم س��که 
474.000 تومان و هر ربع سکه 264.000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی  172.000 تومان خرید و فروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار 93.199تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 11.۵21 دالر بود.

قیمتنوع ارز 
3.349دالر آمریکا
3.7۵0یورو اروپا

۵.2۵۵ پوند انگلیس
918درهم امارات
1.190لیر ترکیه
۵47یوان چین
27ین ژاپن

2.۵90دالر کانادا
3.۵00فرانک سوییس
11.0۵0دینار کویت

890ریال عربستان
274دینار عراق
۵۵روپیه هند

890رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
11.۵21اونس طال
404.100مثقال طال

93.199هر گرم طالی 18 عیار
909.۵00سکه بهارآزادی
909.000سکه طرج جدید

474.000نیم سکه
264.000 ربع سکه

172.000سکه گرمی

جزییات ۶0 بند اصالحی قانون مالیات های مستقیم
بانک ها مکلف به افشای اطالعات 

حساب بانکی به سازمان مالیاتی شدند
با ابالغ رییس جمهور و به منظور ش��فافیت فعالیت های 
اقتص��ادی، بانک ها و موسس��ات مال��ی و اعتباری موظف 
ش��دند، اطالعات مربوط به جمع گردش و مانده س��االنه 
انواع حس��اب های بانکی اش��خاص حقیقی و حقوقی را در 

اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 
به گزارش تس��نیم، حسن روحانی رییس جمهور، قانون 
اصالح قانون مالیات های مس��تقیم را که ش��امل 60 بند 
اصالحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ابالغ کرد. در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات 
دارایی های اموات اصالح و همچنین مالیات بر اجاره  بها و 
خانه های خالی رسما ابالغ شد. آخرین تغییرات درخصوص 
معافیت های مالیاتی نیز در این قانون به تفصیل بیان شده 
است. در یکی از بخش های مهم این قانون، ماده 169 مکرر 
قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن اصالح شد که 
براس��اس آن، به منظور ش��فافیت فعالیت های اقتصادی و 
اس��تقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات 
هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی 
نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای 
و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی 

کشور ایجاد می شود. 
وزارتخانه ها، موسس��ات دولتی، شهرداری ها، موسسات 
وابس��ته به دولت و ش��هرداری ها، موسس��ات و نهادهای 
عموم��ی غیر دولت��ی، نهادهای انقالب اس��المی، بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری، س��ازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور و س��ایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی 
که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به 
نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی را برای اش��خاص 
فراهم می آورند، موظفند اطالعات به شرح بسته های ذیل 

را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. 
الف- اطالعات هویتی: 

1- اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- مجوزه��ای فعالی��ت اقتص��ادی و همچنین مجوزهای 

مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها
ب- اطالعات معامالتی اشخاص: 

1- معامالت )خریدوفروش دارایی ها، کاالها و خدمات(
2- تجارت خارجی )واردات و صادرات کاالها و خدمات(
3- قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیت های تجاری

4- قرارداده��ای مرب��وط به انجام عملی��ات پیمانکاری و 
هرگونه خدمات

۵- اطالعات مربوط به خریدوفروش ارز و سکه طال
6- اطالعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر 
پ - اطالعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص: 
1- جمع گردش س��االنه )دوره مالی( نقل و انتقال س��هام 

و سایر اوراق بهادار
2- جم��ع گ��ردش و مان��ده س��االنه )دوره مال��ی( ان��واع 

حساب های بانکی
3- جمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع سپرده ها 

و سود آنها
4- تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود 
و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و 

تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت- اطالعلالت دارایی ها، اموال و امالک و همچنین 

نقل و انتقال آنها
ث - سلایر اطالعلات فعالیت هلای اقتصلادی که با 
پیشلنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب 

هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

مریم یعقوبی

نسیم نجفی
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یونانیهاهمبهایرانمیآیند

تا پایان سال اعزام سه هیأت تجاری و پذیرش یک 
هیأت تجاری در دس��تور کار اتاق مشترک بازرگانی 
ای��ران و یونان اس��ت. جداول ص��ادرات غیرنفتی و 
همچنی��ن جداول واردات��ی در چهار ماه��ه ابتدای 
امسال نش��ان می دهند که یونان جایگاهی در میان 
50 کشور عمده طرف تجاری ما ندارد اما با این حال 
به نظر می رسد ، این کش��ور قدیمی اروپایی که این 
روزها با معضالت بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کند نیز در ش��رایط پس از رفع تحریم ها خواهان 
افزایش تبادالت اقتصادی خود با ایران است تا جایی 
که قرار اس��ت تا پایان س��ال، یک هی��أت تجاری از 
این کش��ور به ایران بیای��د و البته بزرگ ترین هیأت 
تخصصی تج��اری- بازاریابی فعاالن اقتصادی ایرانی 

نیز به این کشور اعزام شوند. 
به گزارش صدای اقتصاد، اوایل خردادماه امس��ال 
نیز وزی��ران امورخارجه ایران و یونان در آتن درباره 
ارائه تس��هیالت در بخ��ش روادید، برق��راری پرواز 
مستقیم تهران و آتن و توسعه تبادالت اقتصادی به 

گفت وگو پرداخته بودند. 
در ای��ن دیدار  »محمدجواد ظریف« با اش��اره به 
ظرفیت ه��ای متنوع ایران در بخش انرژی به ویژه در 
بخش نفت و پتروشیمی اعالم کرده بود که در بخش 
اقتصادی مناس��بات دو کش��ور از سطح قابل قبول و 
رضایت بخش��ی برخوردار نیس��ت و باید تالش کرد 
مناس��بات اقتصادی هم به سطح مناسبات سیاسی 

میان ایران و یونان برسد. 
 »نیک��وس کوجیاس« وزیر خارج��ه یونان هم با 
ابراز عالقه مندی برای توسعه همکاری های دوجانبه 
با ای��ران در همه زمینه ها گفته ب��ود که ایران یکی 
از بزرگ تری��ن دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان 
اس��ت و با نیازی که به انرژی داریم، ایران می تواند 
منب��ع مطمئنی برای تأمین انرژی ما باش��د و یونان 
ه��م ظرفیت ه��ای بی نظیری در بخ��ش حمل و نقل 
دریای��ی نفت و گاز دارد و م��ا می توانیم با توجه به 
اینکه یونان گذرگاه انتقال انرژی به اروپاست در این 

بخش همکاری کنیم. 
زمینههایهمکاریایرانویونان

ح��اال هم دبیرکل اتاق بازرگان��ی ایران و یونان از 
اعزام بزرگ تری��ن هیأت تخصصی تجاری- بازاریابی 
فعاالن اقتص��ادی به یونان خبر داد و گفت: تا پایان 
سال، یک هیأت تجاری از این کشور به ایران می آید. 
مجید مواف��ق قدیری از اع��زام بزرگ ترین هیأت 
تخصصی تجاری- بازاریابی ای��ران به یونان خبرداد 
و به مهر گفت: تا پایان سال اعزام سه هیأت تجاری 
و پذی��رش یک هی��أت تجاری در دس��تور کار اتاق 

مشترک بازرگانی ایران و یونان است. 
دبی��رکل اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و یونان 
افزود: در ش��رایط فعلی حوزه وسیعی برای مبادالت 
کاالی��ی ازجمله در بخش داروهای انس��انی و دامی، 
مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، کشتیرانی، انرژی های 
نو، حمل و نقل و پتروشیمی بین ایران و یونان وجود 
دارد که اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان با تمام 
پتانس��یل و ظرفیت هایش در تالش اس��ت همه این 

ظرفیت ها را فعال کند. 
وی تصریح کرد: دولت نگاه استراتژیکی به توسعه 
بنادر و س��واحل جنوب ایران داش��ت تا همه بنادر 
جنوبی را با خطوط ریلی به یکدیگر و ش��مال کشور 
و آسیای میانه وصل کند و این ظرفیت بزرگی برای 
مشارکت و همکاری با سرمایه گذاران و تجار یونانی 
اس��ت، زیرا یونانی ها در این صنعت صاحب فناوری 

و تجربه هستند. 
به گفته موافق قدیری، عرصه پتروشیمی، توسعه 
مع��ادن و صنایع معدنی، آب و آبرس��انی و مس��ائل 
زیس��ت محیطی و آلودگ��ی هوا و ریزگرده��ا نیز از 
جمله مجموعه عظیمی از پروژه هاس��ت که می تواند 
به بستری برای کار مشترک با یونانی ها تبدیل شود 
که در جلس��ات با مقامات و تجار یونانی طرح شده 

است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بازرگان��ان و تولیدکنندگان 
ای��ران با ن��گاه مثبت ب��ه افق روابط خ��ود به یونان 
نگاه می کنند، اس��تمرار رایزنی ه��ا و هماهنگی های 
مقام��ات و هیأت ه��ای عالی رتبه دو کش��ور را مورد 
تأکی��د قرار داد و گفت: اگر تقس��یم کار خوبی بین 
دول��ت و بخش خصوصی انجام ش��ود، با برنامه ریزی 
و زمان بندی مناس��بی می توانیم خودم��ان را برای 

جهش بزرگ در روابط آماده کنیم. 
دبی��رکل اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و یونان 
همچنی��ن تقوی��ت هم��کاری دو کش��ور در بخش 
توریس��م را م��ورد تأکید قرار داد و گفت: توریس��م 
غیر از اینکه یک صنعت است، می تواند مقدمه ایجاد 
روابط در عرصه های دیگر نیز باش��د و دو کش��ور با 
همکاری بیش��تر در حوزه صدور روادی��د به ویژه به 
جامع��ه تجاری و بازرگانی می توانن��د در این زمینه 

مؤثر باشند. 
موافق قدیری با اظهار خرس��ندی از اینکه ایران و 
یونان در راستای افزایش س��طح همکاری های شان 
در مس��یر و جهت گیری مناس��ب و درستی در حال 
حرکت هس��تند، اظه��ار کرد: جامع��ه بازرگانی که 
معموالً از درجه هوش��ی باالیی برخوردار اس��ت به 
س��رعت این پیام را دریافت کرده که شرایط عوض 
ش��ده، لذا پی��رو هماهنگی ه��ا و اقدام��ات به عمل 
آم��ده در نظر اس��ت ۷0 نفر از مدی��ران و صاحبان 
کارخانجات داروس��ازی ایران از ۲۴ تا ۲۷ ش��هریور 
ماه س��ال جاری برای آش��نایی ب��ا محصوالت جدید 
داروی��ی، آش��نایی ب��ا ظرفیت های صنع��ت دارو و 
بازدی��د از کارخانجات داروس��ازی یونان و همچنین 
 آش��نایی با قوانین جدید اتحادی��ه اروپا در ارتباط با 

GDP-GSP به آتن اعزام شوند. 

معاونتگردشگریسازمانمیراثفرهنگی:
تهرانومادریدهمکاری

درصنعتتوریسمراافزایشمیدهند

خبرگزاری افه اس��پانیا به نقل از معاون س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران گفت 
که تهران و مادرید در صنعت توریس��م و گردش��گری 

همکاری های خود را افزایش می دهند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، مرتض��ی رحمان��ی موحد در 
مصاحبه ای با این خبرگزاری اس��پانیایی تأکید کرد 
که صنعت گردشگری ایران تالش دارد طی10 سال 
 آینده در این بخش، ظرفیت پذیرش گردش��گر را از 
5 میلی��ون نف��ر به ۲0 میلی��ون بازدید کننده افزایش 
دهد. رحمانی موحد افزود: ما اسپانیا را به عنوان یکی از 
کشورهای پیشگام در صنعت گردشگری، چه در توسعه 
زیرساخت ها و چه در جاذبه هایش که با گردشگری ایران 
و  مکان های تاریخی و فرهنگی کشورمان همگرایی دارد، 
می دانیم. وی خاطرنشان کرد که ایران آماده گسترش 

روابط خود در این بخش است. 
رحمانی افزود: در جریان سفر آتی »خوسه مانوئل 
گارس��یا مارگالو«، »خوس��ه مانوئل س��وریا« و »آنا 
پاستور« وزیران خارجه، صنعت و گردشگری و عمران 
اسپانیا به ایران  )ششم و هفتم سپتامبر - 15 و 16 
شهریور( به مسائل گردشگری و همچنین حمل و نقل 
هوایی رسیدگی می شود. وی نبود پروازهای مستقیم 
بین اس��پانیا و ایران را ازجمله مش��کالت برای توسعه 
گردش��گری دوجانبه بیان کرد و گفت: ایران از ارائه 
راهکار برای برون رفت از این وضعیت حمایت می کند. 
رحمانی یادآور شد که با توافق هسته ای حاصل شده 
بین ایران و گروه 1+5 و حذف تحریم های بین المللی، 
همکاری با بخش گردش��گری ایران تسهیل می شود. 
افه در پایان نوش��ت: توس��عه صنعت گردشگری یکی 
از بزرگ ترین اهداف دولت اعتدال گرای روحانی است 
که می خواهد با آن، از ثروت عظیم فرهنگی و مناظر 
طبیعی کش��ور برای توسعه صنعتی استفاده کند که 

توانایی جذب میلیاردها دالر ارز خارجی را دارد. 

معاونمیراثفرهنگی:
سهمایرانازصنعتگردشگری
جهانکمترازنیمدرصداست

معاون توس��عه مدیریت س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری گفت: سهم کشور ایران 
در صنعت گردشگری جهان کمتر از نیم درصد است. 
به گزارش ایرنا، س��میع اهلل حس��ینی مکارم با بیان 
این مطلب در مراسم معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری لرستان افزود: ساالنه یک 
میلیارد و 100 میلیون گردش��گر در جهان به نقاط 
مختلف مسافرت می کنند و درآمد صنعت گردشگری 

دنیا یک هزار و ۴00 میلیارد دالر است. 
وی اظهارکرد: این درحالی است که سهم گردشگری 
کش��ور ایران س��االنه 5 میلیون و 100 هزار نفر و با 

درآمدی حدود 5/۷ میلیارد دالر است. 
وی گف��ت: حف��ظ میراث فرهنگ��ی، توج��ه ب��ه 
صنایع دس��تی و توسعه گردش��گری در برنامه ششم 

توسعه مورد توجه قرار گرفته است. 
حس��ینی با اش��اره به اینکه اکنون بیش از 3۲ هزار 
اثر ثبت شده در ایران وجود دارد گفت: کشور ایران 
یک موزه اس��ت که تمام نقاط آن الیق ثبت تاریخی 
است چراکه هر نقطه از این کشور ظرفیت گردشگری 

و قدمت تاریخی دارد. 
وی همچنی��ن ب��ا تأکی��د بر ظرفیت ه��ای عظیم 
گردش��گری در ایران در زمینه های فرهنگی، زیارتی 
و سالمت، اظهارکرد: در این راستا با برنامه ریزی های 
انجام ش��ده در ش��هرهای زیارتی مش��هد و قم درصد 
قابل توجهی از شیعیان به ایران سفر خواهند کرد. 

حس��ینی لرستان را استانی منحصربه فرد به لحاظ 
قدمت تاریخ و تمدن برشمرد و گفت: باستان شناسان 
معتقدند لرس��تان از نخس��تین مکان هایی اس��ت که 
بش��ر تمدن را آغاز کرده اس��ت. وی تصریح کرد: این 
درحالی است که این استان از زمان گذشته تاکنون 
کری��دور ارتباط��ی بین فالت مرکزی و بین النهرین و 
ش��مال و جنوب بوده اس��ت. معاون توس��عه مدیریت 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: با وجود ظرفیت های عظیم گردشگری و شرایط 
بس��یار خوب تمدن لرس��تان متأسفانه امروزه معضل 
بی��کاری دغدغه ای آزار دهنده برای جوانان لرس��تان 
ش��ده و این در حالی اس��ت که اشتغال در این استان 

الزمه توسعه است. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
مع��ادن و کش��اورزی ایران در 
جم��ع برخی از اعض��ای اتاق 
کرم��ان گف��ت: راه برون رفت 
از وضعی��ت فعلی، ش��کوفایی 
اقتص��اد مردمی و اتکا به مردم 
اس��ت. تداوم اتکای کش��ور به 
مناب��ع زیرزمینی برای تأمین 
بودج��ه عمرانی و رس��یدن به 
توس��عه نه دیگر ممکن اس��ت 

و نه مطلوب. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
ات��اق ایران، جاللپور با تأکید بر 
ل��زوم واگذاری ام��ور اجرایی به 
بخش خصوص��ی تأکید کرد: هر 
جا که در مسائل اقتصادی، دولت 
ورود کرده و ظرفیت ها، اختیارات 
و مسئولیت ها را برعهده گرفته، 
نه تنها کار به صورت پایدار انجام 
نشده و بهره اندکی در پی داشته 
بلک��ه خیلی جاها ضرر در ضرر 

بوده است. 
 ریی��س اتاق ای��ران تصریح 
ک��رد: برای داش��تن اقتصادی 
بهره ور باید فضا را فضای رقابت 
کنی��م. اگرن��ه در اقتصادی که 
پول های بی حساب و کتاب در 
بخش هایی از آن قابل شکارست 
و درآمدهای بی حساب و کتاب 
برای افرادی حاصل می ش��ود، 
به��ره وری و ق��درت رقابت به 

وجود نمی آید. 
 وی به اتالف گسترده منابع 
اش��اره کرد و گفت: در س��الی 
ک��ه نفت بش��که ای 100 دالر 
ب��ود، اتاق مطالعه ای ارائه کرد 
ک��ه نش��ان داد 160 میلی��ارد 
دالر یارانه انرژی داخل کش��ور 
می دهیم. در همین سال تولید 
به ازای مصرف هر بش��که نفت 
در  و  دالر   ۲۲5 ای��ران  در 
کش��ورهای مورد مطالعه دیگر 
بین 1900 تا 3600 دالر بود. 
می خواه��م بگویم انرژی ارزان 
در اقتص��اد ما تبدیل به مزیت 
اقتصادی نشده است بلکه هدر 
عظی��م منابع را س��بب ش��ده 
است. از نظر بهره وری انرژی و 
استفاده از منابع به شدت از دنیا 
عقب هستیم و رتبه نخست را 

در هدر دادن منابع داریم. 
ح��دود  اف��زود:   جالل پ��ور 
۴00 هزار میلیارد تومان طرح 
نیمه تم��ام در کش��ور موجود 
است که ایران را به بزرگ ترین 
کارگاه متروک��ه منطقه تبدیل 
و بی تدبی��ری و بلندپ��روازی 
کودکان��ه، س��رمایه مل��ی را 
در قال��ب دری��ای طرح ه��ای 
نیم��ه کاره، حبس و تلف کرده 
است. من معتقدم یک سوم این 
طرح ها را می ش��ود راه انداخت 
به ش��رط آنکه نگاه ها را نسبت 
ب��ه واگذاری عوض کنیم.  گذار 
موفق در دنیا براساس واگذاری 
طرح ه��ا و بنگاه های دولتی به 
بنگاه های صاحب صالحیت در 
قبال قبول لیس��تی از تعهدات 

ب��وده اس��ت نه ص��رف ایجاد 
درآمد فروش واحد. 

پ���ارلم�����ان  ریی�����س 
ب��ا  کش��ور  بخش خصوص��ی 
نگاهی به اقتصاد سایر کشورها، 
یادآور شد: برخی از بزرگ ترین 
غول های صنعتی آلمان شرقی 
ب��ه ش��رکت های معظم آلمان 
غرب��ی در قب��ال ی��ک مارک 
واگذار ش��د. اما دولت ش��رط 
توسعه و بازسازی تکنولوژیک 
بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقای 
را  انس��انی  نی��روی  مه��ارت 
می گذاش��ت. نتیج��ه هم یک 
توفی��ق بزرگ بود. امروز حتی 
در کش��ور کوچک بولیوی این 
بل��وغ وج��ود دارد که طرح ها 
80 درص��د براس��اس اهلی��ت 
حرف��ه ای و قدرت تعهدپذیری 
متقاضی و ۲0 درصد براس��اس 
قیمت پیشنهادی واگذار شود. 
یعنی بولی��وی می فهمد تعهد 
حقوقی س��فت و س��خت برای 
حفظ یکصد فرصت ش��غلی در 
10س��ال آینده را بر اخذ چند 
میلی��ون دالر بیش��تر در روز 

واگذاری مقدم بدارد. 
جاللپور ادام��ه داد: بولیوی 
می فهم��د اگر یک تولید کننده 
صنعت��ی صاحب برند را درگیر 
تولی��د داخ��ل بولی��وی کند 
ارزش��ش از چانه زنی برای اخذ 
۲0 میلیون دالر اضافی بیشتر 
اس��ت. اگر دیدگاه م��ان را در 
واگ��ذاری طرح های نیمه تمام 
ع��وض کنی��م، ش��رکت های 
می شوند  قادر  بخش خصوصی 
ب��ا ج��ذب فاینان��س محلی و 
بین الملل��ی راس��ا آنها را تمام 
کنن��د. س��رمایه موج��ود در 
کش��ور، س��رمایه ایرانی��ان در 
خارج و س��رمایه ایرانیان مقیم 

خارج را دست کم نگیرید. 
براساس اظهارات وی تا امروز 
بی��ش از 80 درصد واگذاری ها 
ب��ه بخش خصوصی نبوده ولی 
تقریب��اً تمام دبه ها و پرونده ها 

و لغو تعهدات دولت، در همین 
مختص��ر واگذاری به مردم رخ 
داده اس��ت. خصوصی س��ازی 
درعم��ل خصولتی ها را بزرگ 
و ضد فلس��فه وجودیش عمل 
کرد. در فضای فاس��د اداری و 
در محیط سیاست زده، کارمند 
دولت می ترسد به مردم واگذار 
کن��د. ترجی��ح می دهد طرف 
واگذاری، یک ش��رکت دولتی، 
ی��ک نه��اد ی��ا یک مؤسس��ه 
نظامی باش��د ت��ا بنگاه تعاونی 

یا خصوصی. 
ریی��س ات��اق ای��ران ادامه 
 داد: ع��الوه ب��ر رعای��ت قاعده 
»ب��ه م��ردم واگ��ذار نک��ن«، 
مکانیس��م حاک��م ب��ر فرآیند 
انتخ��اب ه��م قیم��ت باالتر و 
چانه زنی بازاری اس��ت. اهلیت 
حرف��ه ای و طراح��ی ق��رارداد 
براس��اس تعهدات توس��عه ای، 
جای مطلوبی در تصمیم ندارد. 
مال��ک خصوصی هم هر لحظه 
باید منتظر دبه دولت و هجوم 
خصولتی ها باشد. این وضع راه 
به جایی نمی برد، دولت و شبه 
دول��ت را بزرگ تر و مملکت را 

زمین گیرتر می کند. 
جاللپ��ور ب��ا تأکی��د بر این 
نکت��ه ک��ه اگ��ر ای��ن ش��یوه 
تعطی��ل  خصوصی س��ازی 
ش��ود، بهت��ر اس��ت، توضیح 
داد: معتق��دم هر گامی برای 
فرب��ه کردن دول��ت و نهادها 
و خصولتی ه��ا، گام��ی بر ضد 
مصال��ح جمه��وری اس��المی 
اس��ت. اگ��ر ای��ن رویکردها 
عوض ش��ود می شود کارهای 
ب��زرگ از م��ردم خواس��ت. 
می ش��ود یکصد هزار میلیارد 
توم��ان ط��رح نیمه تم��ام را 
در پن��ج س��ال به س��رانجام 
رس��اند. این شدنی ترین و در 
دس��ترس ترین مدل خروج از 

رکود است. 
وی تش����ری���ح ک�����رد: 
بخش خص���وص���ی ط���رح 

»واگذاری هوشمند طرح های 
نیمه تمام به بنگاه های اقتصاد 
مردمی« را به دولت پیشنهاد 
کرده و امیدوار است با توجه 
ب��ه رویکرد رهبری در اعتماد 
به مردم در اقتصاد و با درایت 
دولت��ی  بنگاه ه��ای  دول��ت، 
ای��ن  نتوانن��د  و خصولت��ی، 
عرص��ه را تخریب کنند. اینجا 
می ش��ود دریایی از اش��تغال 
س��الم و تحرک بنگاهی پدید 
آورد و آن تغیی��ر ریل اقتصاد 
که مطالبه آقاس��ت را ش��کل 

داد. 
پ���ارلم�����ان  ریی����س 
ب��ا  کش��ور  بخش خصوص��ی 
اش��اره به ای��ن مطلب که باید 
م��ردم و اقتصاد مردمی را باور 
کنی��م تصریح ک��رد: به مردم 
و بنگاه ه��ای مردم��ی، اج��ازه 
کار دهی��م. هیچ کس از باور و 
اعتم��اد به مردم خودش ضرر 
نکرده اس��ت. این راه، س��ختی 
دارد اما میوه ش��یرین می دهد. 
مل��ت از اجتماع پش��ت س��ر 
رهب��ری در پرونده هس��ته ای 
و فراه��م آوردن زمینه ارتقای 
سیاست خارجی در این زمینه، 
نفع برد. این تجربه ای است که 
باید در اقتصاد هم سدش��کنی 
کن��د. اقتصاد مقاومتی مبتنی 
ب��ر ات��کای ب��ر درون و نگاه به 
بیرون را برمبنای اجازه حضور 
حداکثری مردم تعقیب کنیم. 
ما می فهمیم راه نجات کشور از 
رکود تورمی جمع شدن حول 

این مطالبه رهبری است. 
محس��ن جاللپ��ور، ریی��س 
ات��اق ایران رک��ن اول اقتصاد 
مقاومت��ی را ات��کای به درون، 
اتکای به دریای پتانس��یل های 
مردم ایران و جغرافیای زرخیز 
ای��ن کش��ور دانس��ت و گفت: 
گردشگری، پتانسیل بالقوه ای 
اس��ت ک��ه براس��اس رویکرد 
اقتص��اد مردم مح��ور بوده و با 
پتانسیل بالفعل نفت برابری و 

از جهاتی برآن ارجحیت دارد. 
ه��ر یک میلی��ون دالر درآمد 
گردش��گری، ت��ا 15 برابر یک 
میلیون دالر نفت ش��غل ایجاد 
می کند و سبب توزیع مویرگی 
ثروت وتوس��عه توان انس��انی 
کشور می شود. یا اتفاق مبارکی 
که در شرکت های دانش بنیان 
و اس��تارتاپ های ایران در حال 
رش��د و نمو اس��ت، پتانس��یل 
ایج��اد یک انق��الب اقتصادی 
را دارد. ات��کای ب��ه درون، راه 

نجات ماست. 
پ���ارلم�����ان  ریی�����س 
ریشه  کش��ور  بخش خصوصی 
بسیاری از مشکالت را اجرایی 
نش��دن سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی دانس��ت و افزود: در 
سال های اخیر با به هم خوردن 
ت��راز درآمد و هزینه در بودجه 
کش��ور عم��اًل بودج��ه جاری، 
بودج��ه عمران��ی را بلعید. در 
کش��وری که دولت ابر بنگاه دار 
اقتص��ادی  فع��ال  ب��زرگ  و 
اس��ت، فقدان بودجه عمرانی، 
مش��کالت ج��دی در اجرایی 
کردن پروژه های عمرانی، حل 
معضل اشتغال و وصول به رشد 

اقتصادی، ایجاد کرده است. 
وی تشریح کرد: اصلی ترین 
دلیل مش��کالت موج��ود نیز 
وابس��تگی توس��عه کش��ور به 
مناب��ع غیرپایداری چون نفت 
اس��ت. کوچکی حجم اقتصاد، 
معافیت های مالیاتی گس��ترده 
بازیگ��ران دولت��ی و خصولتی 
ک��ه بخ��ش اعظم اقتصاد را در 
دس��ت دارند، رکود سنگین و 
فس��اد اداری مزمن سبب شده 
مناب��ع مالیاتی نی��ز محدود و 

شکننده باشند. 
ریی��س اتاق ای��ران، یادآور 
ش��د: راه را غل��ط رفته ای��م. 
توس��عه نف��ت مح��ور ح��ول 
توس��عه ای  س��ازمان های 
دولت��ی در 80 س��ال اخیر و 
ظه��ور غول های پراش��تهای 
خصولت��ی در اقتصاد کش��ور 
در رب��ع قرن اخیر، امکان کار 
و تالش و رش��د را از فعاالن 
مردمی اقتصاد گرفته اس��ت. 
من��ش راه توس��عه دولت زده 
ای��ران، نه تنه��ا ب��ه توس��عه 
منج��ر  مطل��وب  اقتص��ادی 
نش��ده بلکه دولتی بس بزرگ 
ب��ا بهره وری کم آفریده که با 
۴ میلی��ون کارمند حاکمیت 
وحش��تناک  تعه��دات  و 
بازنشس��تگی، سیاه چاله است 
ک��ه هم��ه امکان��ات مل��ی را 
می بلع��د و حجم غیر معقولش 
مانع توس��عه کش��ور است. با 
اس��تاندارد ژاپن، دولت ایران 
15 برابر نیازش کارمند دارد!  
از فربه��ی 10 یا 30 درصدی 
س��خن نمی گویی��م. بحث در 
م��ورد ه��زار و ۴00 درص��د 

وزن اضافی اس��ت. 
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ایران بزرگ ترین کارگاه متروکه منطقه

تفاهم نامه همکاری س��ومین نشس��ت کمیته مشترک 
تج��ارت مرزی ایران و پاکس��تان پ��س از دو روز مذاکره، 

شامگاه پنجشنبه در اتاق بازرگانی زاهدان امضا شد. 
رییس گمرک ایالت بلوچس��تان پاکس��تان و سرپرست 
هیأت تجاری پاکس��تان در حاشیه امضا این تفاهم نامه در 
گفت وگو با ایرنا اظهار داش��ت: ای��ن تفاهم نامه با بندهای 
مختلف به منظور تجارت مرزی بین دو کش��ور امضا شده 
و یکی از بند های مهم آن تس��هیل در صدور ویزای تجار 
و رانندگان اس��ت که قرار ش��د پس از این برای این افراد 
ویزای شش ماهه با اقامت ۲0 روزه صادر و فرآیند صدور 

ویزا نیز یک روزه انجام شود. 
دکتر س��عیدخان جدون ادامه داد: هم اینک در مرز 
دو کش��ور پن��ج نقطه برای تب��ادل قانونی کاال وجود 
دارد و در ای��ن تفاهم نام��ه هی��أت ایران��ی پنج نقطه 
جدی��د دیگر را نیز پیش��نهاد داده اس��ت که کش��ور 
پاکس��تان با بررس��ی آنها نتیجه را ت��ا چند ماه آینده 

اعالم خواهد کرد. 
وی اف��زود: به منظور تس��هیل اقالم صادراتی و وارداتی 
دو کش��ور و نیز بهبود تعرفه ترجیحی بحث و تبادل نظر 

شد و به نکات مشترک خوبی رسیدیم. 
وی گفت: برای تبادل کاال توس��ط مرزنشینان دو کشور 

نیز تخفیف های خوبی در نظر گرفته شده است. 
رییس گمرک ایالت بلوچس��تان پاکستان اظهار داشت: 
خ��ط ریلی ح��دود دو ماه قبل بعد از چهار س��ال فعال و 
تصمیم گرفته ش��د از این پس قط��ار هفته ای یک بار در 
مس��یر ایران پاکستان تردد کند و به منظور تشویق تجار 
به استفاده از قطار قرار شد هزینه حمل کاال در این مسیر 
ریلی 50 درصد کاهش یابد تا بتوان با سهولت کاالها را به 
کشورهای آسیای مرکزی و سایر نقاط ایران ارسال کرد. 

سرپرست هیأت پاکس��تانی افزود: در این نشست مقرر 
ش��د برای ایجاد خط هوایی کویته به مشهد همکاری های 
الزم انجام ش��ود که این امر می تواند مزایای زیادی برای 

پاکستان و ایران داشته باشد. 
وی ادام��ه داد: موارد ذکر ش��ده در نشس��ت های قبلی 
حدود ۷0 درصد اجرایی ش��ده اس��ت و در این نشست دو 

هیأت هیچ اختالف نظری نداشتند. 
وی تصریح کرد: تصمیمات این نشست به طور صددرصد 
اجرا خواهد ش��د تا از این طریق بتوان وضعیت معیش��ت 
دو اس��تان سیستان وبلوچس��تان ایران و ایالت بلوچستان 

پاکستان را بهبود داد. 
سرپرس��ت هایت ایرانی و رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت سیس��تان و بلوچس��تان نیز در حاش��یه امضای 
این تفاهم نامه به ایرنا گفت: با توجه به مذاکرات فش��رده 
از دیروز تاکنون مس��ائل متع��ددی در بخش های مختلف 

مطرح ش��د که از آن جمله مس��ائل مربوط به حمل و نقل، 
روادید و سرمایه گذاری های مشترک است. 

نادر میرش��کار اظهار داش��ت: ای��ن تفاهم نامه در چهار 
بخ��ش از جمل��ه ت��ردد رانن��دگان و تجار، ص��دور ویزا، 
هزینه های حمل و نقل جاده ای و مس��ائل مربوط به گمرک 
به امضا رسید و در بخش های مختلف مسئوالن هر حوزه 

به منظور بررسی دقیق موارد حضور داشتند. 
وی تصریح کرد: به منظور استفاده از فرصت های مرزی، 
هیأت ایرانی نقاط جدیدی را برای حضور گمرک پاکستان 
پیش��نهاد داد که قرار ش��د دولت پاکستان پس از بررسی 

این م��ورد، نتیجه را در س��ه ماه آینده 
اعالم کند. 

وی اف��زود: گرچه پاکس��تان از لحاظ 
ام��ا  دارد  مش��کالتی  ان��رژی  تأمی��ن 
ظرفیت های��ی نی��ز در زمینه نس��اجی، 
چ��رم و بس��ته بندی دارد ک��ه می توان 
از آنه��ا برای س��رمایه گذاری مش��ترک 

استفاده کرد. 
 س��ومین نشس��ت کمیته مش��ترک 
تجارت مرزی ایران و پاکستان با حضور 
دو هیأت از مس��ئوالن و تجار دو کشور 
از دو روز پیش در اتاق بازرگانی زاهدان 

آغاز شده بود. 
نخستین و دومین نشست این کمیته 
نیز در زاهدان و کویته برگزار شده بود. 
جمهوری اس��المی ای��ران از طریق 
بی��ش  سیستان وبلوچس��تان  اس��تان 
از ه��زار کیلومت��ر م��رز مش��ترک با 

پاکس��تان دارد. 

تفاهمنامهسومیننشستمشترکتجارتمرزیایرانوپاکستانامضاشد
تجـارت

گردشگریاتاق بازرگانی



آمارهای رسمی منتشر شده 
از مرکز آمار می گوید در سه ماه 
اول س��ال جاری میزان صدور 
پروانه ومجوز ساخت نسبت به 
سال گذشته چیزی نزدیک به 
70درصد کاهش یافته اس��ت. 
ای��ن آم��ار تنزل ب��رای بازاری 
که تا س��ه س��ال گذشته مانند 
آهن رب��ا تمام س��رمایه ها را از 
سایر بازارهای رقیب مانند طال 
و ارز جذب می کرد، شکس��تی 
بزرگ محس��وب می شود. حال 
در شرایطی که تمام شاخص ها 
و عوامل اقتصادی نتوانس��ته از 
عمق رک��ود بازار بکاهد، مدیر 
علم��ی ط��رح جامع مس��کن 
چندی پیش اعالم کرد، هدف 
سیاست گذاری باید تامین نیاز 
مصرفی باشد و اگر هدف تنها 
رون��ق بازار باش��د، می توان با 
تقویت تقاضای سرمایه، رونق 
را به دست آورد اما این سیاست 
هیچ فای��ده اجتماعی نخواهد 
داش��ت و فقط منافع عده ای از 
سرمایه داران ساختمان تامین 

می شود. 
از سویی دیگر، عباس آخوندی، 
وزیر راه و شهرس��ازی چندی 
پیش ب��ا اعالم سیاس��ت های 
این وزارتخانه در س��ال جاری 
گفت��ه بود: ای��ن رکود در بازار 
مس��کن هرچند ناخواسته بود 
اما منجر به تخلیه حباب از بازار 
ش��د؛ حبابی که در سال 85 با 
افزای��ش 50 درصدی قیمت ها 
وارد معامالت مسکن شده بود 
و بخشی از آن به واسطه رکود 
به وجود آمده، ترکید. هرچند 
سیاس��ت دولت در این بخش 
اس��تقبال از رکود نیس��ت، اما 
تاکن��ون هیچ یک از طرح های 
مسکنی وزارت راه و شهرسازی 
نتوانس��ته اس��ت ب��ه تقاضای 
س��ازندگان و متقاضیان پاسخ 

قانع کننده ای بدهد. 

اقتصاد مسکن از چشم 
افتاده است 

بازار مسکن و بساز بفروشی 
دیگر توجی��ه اقتصادی ندارد. 
ای��ن عقیده اکث��ر فعاالن بازار 
است و معتقدند تا بازار از حالت 
انتظ��ار خ��ارج و تقاضای موثر 
وارد معامالت نش��ود و از همه 
مهم ت��ر اینکه دولت حمایت از 
بخش خصوصی حوزه مس��کن 
قطع��ا  نس��ازد،  عملیات��ی  را 
معجزه ای رخ نمی دهد و رکود 

ماندنی می شود. 
ریی��س  برزگ��ر،  جمش��ید 
کانون سراسری انجمن صنفی 
انبوه س��ازان در گفت وگ��و ب��ا 
»فرص��ت امروز« با بیان اینکه 
بس��از بفروش ها و انبوه سازان 
خانه نش��ین ش��ده اند، گف��ت: 
خانه هایی که س��اخته ش��ده 
روی دس��ت بس��از بفروش ها 
ب��اد ک��رده اس��ت و اگ��ر هم 
نقدینگی ای در این بازار وجود 
ترجیح  انبوه س��ازان  داش��ت، 
دادند س��رمایه خ��ود را از این 

بازار خارج کنند. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه 
س��رمایه گذاران و فعاالن بازار 

می دهن��د  ترجی��ح  مس��کن 
س��رمایه خ��ود را در بانک ه��ا 
س��پرده گذاری کنن��د، اظهار 
ک��رد: در ح��ال حاض��ر هی��چ 
بازاری به اندازه سپرده گذاری 
در بانک ها س��وددهی ندارد و 
نمی توان انبوه سازان را به اجبار 

وارد ساخت و ساز کرد. 
برزگر با بیان اینکه در شرایط 
رکود دولت ها سعی می کنند با 
ارائه مشوق ها نظر سرمایه داران 
را ب��ه س��رمایه گذاری جل��ب 
کنن��د، ادامه داد: تاکنون هیچ 
حمایتی از سوی دولت متوجه 
ساخت و س��از  بخش خصوصی 
در حوزه مس��کن و شهرسازی 

نشده است. 
ریی��س کان��ون سراس��ری 
انجم��ن صنفی انبوه س��ازان با 
بیان اینکه معتقدم تس��هیالت 
بای��د ب��ه طرف عرض��ه تزریق 
ش��ود و نه تقاضا گفت: هرچند 
سیاست وزارت راه و شهرسازی 
هم تقویت طرف عرضه اس��ت 
ام��ا متاس��فانه بان��ک مرکزی 
مخالف این سیاس��ت اس��ت. 
هرچن��د در بخش احیای بافت 
فرسوده هم تس��هیالتی برای 
انبوه س��ازان در نظ��ر گرفت��ه 
ش��د، ام��ا بانک ها ب��رای ارائه 

وام ه��ا تعلل می کنند و تاکنون 
اقدامات قاب��ل توجهی هم در 
این برنامه انجام نشده است. 

استقبال از رکود، سیاست 
دولت نیست

درحالی که ق��رار بود عالئم 
خ��روج از رک��ود خ��ود را در 
اول  نیم��ه  آخ��ر  ماه ه��ای 
س��ال جاری نش��ان ده��د اما 
هن��وز خبری از افزایش میزان 
معام��الت در ب��ازار مس��کن 
نیس��ت، حال اینکه عده ای بر 
این باورند که اعتقاد وزارت راه 
و شهرسازی بر خروج حباب از 
این بازار با ادامه رکود اس��ت. 
کارش��ناس  احم��د ج��وکار، 
ب��ازار مس��کن در گفت وگو با 
»فرص��ت امروز« با بیان اینکه 
بیش از 300 صنعت در ارتباط 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم ب��ا 
اس��ت،  س��اختمان  صنع��ت 
گفت: سیاس��ت های مس��کن 
را تنه��ا ی��ک وزارتخانه و یک 
مس��ئول تعیی��ن نمی کن��د و 
چندی��ن وزارتخانه در ارتباط 
صنع��ت  سیاس��ت های  ب��ا 
ساختمان است و قطعا با ادامه 
رک��ود در این بازار مش��کالت 
سایر صنایع حادتر خواهد شد. 

وی ادامه داد: از سویی دیگر، 
تخلی��ه حباب بر اث��ر افزایش 
عمق رکود خود حباب دیگری 
را ایجاد می کند و قطعا با خروج 
یکباره پس از یک دوره طوالنی 
رک��ود، قیمت ه��ا ب��ا جه��ش 
بیش��تری افزای��ش خواهن��د 
یاف��ت که قطعا مس��ئوالن به 
ای��ن فرمول ه��ای اقتص��ادی 

واقف هستند. 
ج��وکار تاکی��د ک��رد: اگر 
سیاس��ت دولت اس��تقبال از 
رک��ود بود، این سیاس��ت در 
تمام دولت دیده می ش��د اما 
می بینی��م ک��ه اخی��را هیات 
در  را  وزی��ران مصوبه های��ی 
جه��ت خروج رک��ود از بازار 
مس��کن تصوی��ب کردند که 
ارائ��ه وام 80 میلیون تومانی 
نقدینگ��ی  ع��دم  اوج  در 
بانک ه��ا یک��ی از مصوبه های 
اخیر دولت و ش��ورای پول و 

اعتبار اس��ت. 
این کارش��ناس بازار مسکن 
ب��ا بیان اینک��ه در حال حاضر 
شرایط برای انبوه سازان بسیار 
س��خت است، گفت: باید نحوه 
تامی��ن مال��ی در بازار ها تغییر 
کند و این سیاس��ت ها نیازمند 
تحول بنیادی هستند و با ارائه 
وام های چن��د میلیون تومانی 
چ��ه به ط��رف عرضه و چه به 
ط��رف تقاض��ا مش��کالت حل 

نخواهد شد. 
به گفته کارشناسان و فعاالن 
بازار، ریس��ک س��رمایه گذاری 
در بازاره��ا به خص��وص ب��ازار 
مس��کن ب��ه ح��دی افزای��ش 
یافته اس��ت که در حال حاضر 
بانک ه��ا مطمئن تری��ن محل 
سرمایه گذاری و سپرده گذاری 
هس��تند. این در حالی اس��ت 
که تس��هیالتی از محل همین 
س��پرده گذاری ه��ای کالن به 
دس��ت انبوه سازان نیازمند، به 

نقدینگی نمی رسد. 

وقتی هیچ بازاری مانند سپرده گذاری دربانک سود ندارد

بساز بفروش هایی که خانه نشین شدند 
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حمل و نقل

احتکارگران شیره مسکن را 
کشیده اند

یک کارشناس مس��کن با بیان اینکه احتکارگران 
ش��یره بخش مسکن را کشیده اند، بر ضرورت جدی 
اخذ مالیات از خانه های خالی و اجاره ای تاکید کرد. 
محمد عدالت خواه در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
از یک سو در کشور با خیل افراد بدون خانه مواجهیم 
و از سوی دیگر کس��انی هستند که خانه های خالی 
خ��ود را احت��کار کرده ان��د و مالی��ات چندانی هم 

نمی دهند. 
وی افزود: در کش��ورهای غربی کس��ی حق ندارد 
خان��ه ای را خالی بگ��ذارد چون این مس��ئله نوعی 
احتکار اس��ت. برابر تعریف احتکار که در دین مبین 
اسالم هم پس��ندیده نیس��ت، بیان می شود درست 
است که شما مالک هستید ولی نمی توانید نیازهای 
جامعه را در یک گوش��ه بدون کاربرد بگذارید. طبق 
قوانین ما نیز احتکار مس��کن جرم است و برخورد با 

این جرم باید عملیاتی شود. 
به گفته این کارش��ناس مسکن، در ایران راه های 
زیادی برای ف��رار از مالیات وجود دارد. به طور مثال 
به ظاه��ر خانه را به فردی اج��اره می دهند تا مالیات 
نپردازند ک��ه در آن صورت دولت باید مالیات اجاره 
را از طریق اجاره نامه رس��می بگیرد. اگر این مشکل 
حل شود قدمی جدی در رفع مشکل مسکن و اجاره 

برداشته خواهد شد. 
عدالت خ��واه همچنین به تامین مس��کن اقش��ار 
ضعی��ف اش��اره و تاکید ک��رد: دولت ب��ه تنهایی و 
به عن��وان متول��ی نباید برای تامین مس��کن جامعه 
ورود پیدا کند، بلکه باید نظارت کند تا ساختمان ها 

طبق ضوابط شهرسازی ساخته شوند. 
وی تصری��ح کرد: به جز دهک ه��ای پایین جامعه 
که باید از طریق یارانه به خانه دار ش��دن آنها کمک 
کرد، اقشار متوس��ط و باالی جامعه نیازی به کمک 
مس��تقیم دولت ندارند. فلسفه تشکیل بانک مسکن 
ه��م برای تامین منابع مالی دهک های پایین جامعه 
برای خرید مس��کن بود. دولت باید با دریافت پول از 
دهک ه��ای باالی جامعه از طرق��ی همچون مالیات 
خانه ه��ای خالی ی��ا مالی��ات ارزش افزوده، اقش��ار 

نیازمند را برای تامین خانه یاری کند. 
این کارشناس مسکن با بیان اینکه از منبع مسکن 
و مل��ک می ت��وان یارانه ه��ای الزم را دریافت کرد، 
گفت: بخش مس��کن برای تامی��ن مالی خود نیازی 
به جاهای دیگر ن��دارد. باید مالیات اضافی از زمین، 
ملک، خانه ه��ای خالی و خانه های ب��زرگ دریافت 
شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته فقط از خانه 
اول ش��هروندان مالیات نمی گیرن��د و خانه دوم باید 
مالیات بدهد. مالیات خانه سوم سنگین تر است و به 

همین ترتیب مالیات تصاعدی باال می رود. 

یک افتتاح پس از ۱۸ سال
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با تأکی��د بر اینکه 
سیاس��ت دولت کلنگ زنی نیس��ت، گف��ت: در هفته 
دول��ت ب��ا حضور رییس جمهور ی��ک قطعه از آزادراه 

ساوه- همدان به افتتاح می رسد. 
علی نورزاد، مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه 
زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت وگو با ایلنا با بیان 
اینکه 28 کیلومتر از این آزادراه توسط رییس جمهور 
افتتاح می ش��ود، اظهار کرد: کل طول مس��یر آزادراه 
ساوه- همدان 180 کیلومتر است که در هفته دولت 
از مهم ترین قطعه آن بهره برداری می شود. وی افزود: 
در حال حاضر مراحل آسفالت ریزی به طور کامل انجام 
شده است و آخرین عملیات ایمنی مسیر هم در دست 
اجراس��ت. نورزاد با اش��اره به اینکه اجرای پروژه های 
نیمه تم��ام در اولوی��ت ق��رار دارند، گفت: سیاس��ت 
دول��ت کلنگ زنی ه��ای جدی��د نیس��ت. مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
همچنین درباره آزادراه تهران- ش��مال گفت: پس از 
18 س��ال باالخره قطعه یک آزادراه س��ال آینده به 
افتتاح می رس��د. معاون وزیر راه وشهرس��ازی با بیان 
اینکه خوشبختانه عزم و اراده برای اتمام پروژه آزادراه 
تهران- شمال به وجود آمده است، اظهار کرد: در حال 
حاضر ش��ش پیمانکار در قطعه یک مش��غول به کار 
هستند و پیشرفت فیزیکی در قطعه یک سرعت قابل 
توجهی دارد. وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت 
پروژه قطار سریع الس��یر تهران- قم- اصفهان، گفت: 
قرارداد ساخت قطار سریع السیر تهران- قم – اصفهان 
با چینی ها در مرحله نهایی شدن است و پس از عقد 
قرارداد بالفاصله مراحل اجرایی پروژه شروع می شود. 

تکمیل خط 3 مترو تا پایان 
سال جاری

قائم مقام ش��رکت متروی تهران و حومه از تکمیل 
خط 3 مترو با حدود 30 ایستگاه تا پایان سال جاری 

خبر داد. 
گرامی در گفت وگو با فارس، گفت: تا پایان سال جاری 
خط 3 مترو به اتمام می رسد. وی با بیان اینکه تا پایان 
س��ال 11ایس��تگاه در خط 3 افتتاح می شود، گفت: در 
هر ماه یک ایس��تگاه و در برخی از ماه ها دو ایس��تگاه 
افتتاح می شود. به گفته قائم مقام شرکت متروی تهران 
و حومه، ظرف یک ماه آینده چهار ایس��تگاه در خط 3 
افتتاح و آماده بهره برداری می شود. گرامی با بیان اینکه 
طول خط 3، 37 کیلومتر است، گفت: 30 ایستگاه در 
ای��ن خ��ط وجود دارد و ای��ن خط از کمربندی آزادگان 
ش��روع ش��ده و تا میدان قائم ادامه دارد. وی درخصوص 
ورود واگن های جدید به مترو گفت: تعدادی از واگن ها 
در گم��رک ب��وده که آنها را ترخیص کرده ایم و به زودی 

وارد خطوط خواهیم کرد. 

نازیال مهدیانی 

عمران



در س��ال های اخی��ر داروه��ای جدی��دی 
برای درمان انواع بیماری س��رطان توس��ط 
کمپانی های بزرگ داروسازی دنیا تولید شد 
که به دلیل تحریم ها و قطع ارتباط با س��ایر 
کشورها، این داروها وارد کشور نشدند. حاال 
پس از انجام مذاکرات هسته ای و توافق هایی 
که صورت گرفته برخی از این ش��رکت های 
دارویی برای سرمایه گذاری در نظام سالمت 
و دارویی کشور درخواست همکاری کرده اند. 
گرچ��ه قیمت داروهای جدی��د به ویژه برای 
درمان س��رطان، دارای قیمتی بس��یار باالتر 
هس��تند ام��ا کیفی��ت بهتری دارن��د و امید 
ب��ه زندگ��ی بیماران س��رطانی را چند برابر 
می کنن��د. برهمین اس��اس ب��ا دکتر پژمان 
پارس��ی، پزشک داروس��از و نماینده شرکت 
داروس��ازی روش س��وییس، ب��ه گفت وگ��و 

نشسته ایم. 

حمایت از بیماران سرطانی چالش 
سیاست گذاران سالمت

پارس��ی در ابتدا به شیوع گسترده بیماری 
س��رطان در دنیا و همچنین ایران اش��اره و 
اظهار می کند: با افزایش ش��یوع سرطان که 
ع��ده ای آن را س��ونامی س��رطان می نامند، 
مواجه هس��تیم. این مش��کل در حال حاضر 
سیس��تم سیاس��ت گذار، ناظ��ر و حمایت��ی 
سالمت را در حمایت از این دسته از داروها 

به چالش کشیده است. 
وی با اش��اره به س��مینار تخصصی اقتصاد 
س��المت و دسترس��ی عادالن��ه بیم��اران به 
درمان های نوآور که با حضور برخی مسئوالن 
و متخصص��ان مربوط برگزار ش��د، می گوید: 
ای��ن نشس��ت ب��رای کم��ک ب��ه توانمندی 
دارویی کش��ور برگزار شد تا داروهایی که به 
حمایت های ویژه نیاز دارند وارد حوزه درمان 
ش��وند. گرچه این داروها از جهت تشخیص، 
مانیتورین��گ و هزینه های درمان نس��بت به 
روش های قدیمی و داروهای پیشین گران تر 

هستند اما کیفیت باالتری دارند. 
وی ادامه داد: سیستم سیاست گذار و ناظر 
باید مدل های جدیدتری برای ورود داروهای 
جدید به فهرست دارویی و حمایت های شان 
در سیستم بیمه ای ایجاد کنند. برای این کار 
نخست باید دید چگونه اولویت ها را در حوزه 
سرطان و بیماری های خاص انتخاب کنیم و 
براس��اس بودجه ای که داریم آن را مدیریت 
کنی��م تا داروهای جدید را داش��ته باش��یم. 
در توزی��ع عادالن��ه دارو و درم��ان مدل های 
مختلفی ارائه ش��ده که در س��مینار مذکور 

به آن پرداخته شد. 

دسترسی بیماران به داروهای قدیمی
این پزش��ک داروس��از در پاس��خ به نحوه 
وضعی��ت دسترس��ی بیم��اران س��رطانی به 
داروه��ا، اظهار می کند: وضعیت دسترس��ی 
ما )بیماران س��رطانی کش��ور( ب��ه داروهای 

خ��اص در زمین��ه درمان س��نتی و داروهای 
قدیمی ت��ر، خوب اس��ت. همچنی��ن صنایع 
داخل��ی توانمندی تولی��د این گونه داروها را 
دارند. به همین دلیل هزینه های درمان کمتر 
می ش��ود و هزینه های سیس��تم سالمت نیز 

پایین تر می آید. 
کیفیت  وی می افزای��د: 

داروه��ای م��ا در ای��ن 
نس��بت  بخ��ش 

داروه��ای  ب��ه 
خارجی س��اخت 
ی  ها ر کش��و
آس��یایی مانند 
هن��د و چی��ن 
اس��ت.  بهت��ر 
ی  ه��ا و ر ا د

ج��ی  ر خا
دس��ته بندی دارند اما 
داروه��ای تولید داخل 
بهت��ر از داروهای چینی 
و هندی است. به همین 
سیاس��ت های  دلی��ل 
وزارت بهداش��ت مبتنی 
بر حمایت از تولید داخل 
اس��ت. هم نظارت بیشتر 
ب��ر آن وج��ود دارد و هم 
کیفی تر  و  اقتصادی ت��ر 

است. 
پارس��ی درخص��وص 
میزان دسترسی بیماران 
س��رطانی ب��ه داروهای 
در  می گوی��د:  جدی��د، 
زمین��ه داروهای جدید 
ه��م توانمن��دی و ه��م 
حمایت ها وجود دارد. ما 
جزو پنج کشوری هستیم 
که س��ایت تولی��د داروی 

بایوتکنولوژی را داریم. این افتخارآمیز 
است اما باید در زمینه کیفیت هم صنعت 

داروی��ی داخ��ل بتواند داروه��ای جدید را با 
استفاده از تکنولوژی های جدید داشته باشد. 

جذب سرمایه گذاران خارجی در نظام 
سالمت

وی می افزاید: مهم ترین سیاس��ت هایی که 
در دوران پس از تحریم به دنبال آن هستیم 
جذب سرمایه گذار خارجی برای تقویت صنایع 
داخلی است و صنعت داروسازی هم یکی از 
این صنایع اس��ت. وزارت بهداشت هم اعالم 
کرده به ش��دت دنبال جذب س��رمایه گذاران 
خارج��ی هس��تند. ای��ن س��رمایه گذاری در 
مدل ه��ای مختل��ف تجارت��ی و کاری وجود 
دارد. ما حدود 100 سایت تولید دارو داریم 
چندتا از آنها با داروسازی های بزرگ جهانی 
کار می کنند و استانداردهای جهانی را رعایت 
می کنند و دائم مونیتورینگ می شوند. سایر 
سایت ها نیز باید توانمندی های شان را افزایش 

دهند. 

ی  کت ها شر
ب��زرگ دارویی که پارتنر دارویی ما  )روش( 
اس��ت، زهراوی، س��بحان انکول��وژی، دکتر 
عبیدی و اکس��یر هس��تند. برخی س��ایت ها 
هم چند خط اس��تاندارد دارند. دو تا س��ه تا 
ش��رکت داروس��ازی بایوتکنولوژی داریم که 
جدی��د هس��تند اما س��ایت های قدرتمندی 
هس��تند مانند آریوژن، س��یناژن و نانوالوند 
ک��ه تولی��د داروهای بایوتکنول��وژی دارند و 

صادر هم می کنند. 
وی ادامه می دهد: در حوزه ارتقای کیفیت 
ما انتظار داریم تعامل میان شرکت های بزرگ 
داروس��ازی دنیا و صنعت داروس��ازی داخل 
ایجاد شود تا تولیدات داخل کیفی تر شوند. 
شرکت روش نخستین شرکت بایوتکنولوژی 
دنیاس��ت و خودش سیس��تم های استاندارد 
را تعیی��ن می کن��د. ما بای��د از این تخصص 
و تکنول��وژی ب��رای ارتق��ای صنعت داخل و 

افزایش کیفیت در سیتس��م نظام س��المت، 
سیاس��ت گذاری، قانون گ��ذاری و نظ��ارت 

استفاده کنیم. 

استفاده از منابع شرکت های بزرگ
این پزش��ک داروس��از، تأکی��د می کند: 
سعی ما این است تا از منابعی که 
در شرکت های بزرگ هست 
برای رش��د و پیش��رفت 
صنع��ت دارویی داخل 
و  ش��ویم  بهره من��د 
و  جدی��د  داروه��ای 
را  آن  تکنول��وژی 
وارد کنی��م. اکن��ون 
موض��وع اصل��ی این 
اس��ت ک��ه ببینیم آیا 
می توانی��م این داروها 
را به گونه ای وارد کنیم 
که به نظام س��المت ما 

هم کمک کند.
 بنابرای��ن باید نگاه ما 
برای دیدگاه درس��ت و 
درس��ت  تصمیم ه��ای 
به ج��ای ن��گاه صرف به 
قیم��ت داروهای جدید 
و مقایس��ه ب��ا داروهای 
قدیم��ی ب��ه جنبه های 
درمان��ی و ارزش��ی آنها 
باش��د. در ای��ن صورت 
ه��م در نظام بودجه ای 
درس��تی  مدیری��ت 
خواهی��م داش��ت و هم 
ب��رای بیماران م��ان از 
درمان��ی  روش ه��ای 
جدیدتر و بهتر استفاده 

می کنیم. 
ش��رکت  نماین��ده 
روش،  داروس��ازی 
می گوی��د: ما درخواس��ت 
تجمیع منابع با سیاس��ت واحد 
داریم، همچنین اس��تفاده از منابع دیگری 
مانند ش��رکت دارویی روش. وقتی داروی 
جدید این شرکت را وارد می کنیم و هنوز 
سیستم درمانی ما تجربه کافی در این دارو 
ندارد شرکت خودش حمایت مالی می کند. 
مثاًل 40 درصد هزینه را می پردازد. به این 
ترتیب سیستم درمانی آماده می شود برای 
ادامه درمان بهتر. اگر هم این روش جواب 
ندهد داروی جدید را حذف کرده یا روش 

قدیم��ی را جایگزی��ن می کنی��م. 

مدیریت درمان موضوعی جذاب برای 
وزارت بهداشت

پارس��ی ادام��ه می ده��د: در دوره ای ک��ه 
آزمون و خطا نام دارد، ش��رکت حمایت های 
مال��ی می کن��د تا فش��ار زیادی ب��ه مجری 
اس��تفاده از این گونه داروها وارد نش��ود؛ این 

پیشنهاد ماست به مسئوالن وزارت بهداشت. 
سیاس��ت گذاران وزارت بهداش��ت هم از این 
پیش��نهاد اس��تقبال کرده اند. وی می گوید: 
مشارکت در هزینه ها با منابع جدید، کاهش 
هزینه ها و ورود مدل های مش��ارکتی که کار 
را سیس��تماتیک تر می کند از جمله مزایای 

این پیشنهاد است. 
وی می افزای��د: در ح��ال حاضر کارهای 
درمان��ی انجام می ش��ود اما بدون مدیریت 
واح��د. اینک��ه چ��ه می��زان بتوانی��م آن را 
مدیری��ت کنی��م موضوع مهمی اس��ت که 
ب��رای مس��ئوالن نی��ز جذابی��ت دارد. اگر 
ورود داروهای جدید براس��اس استانداردها 
و نیازه��ای مرب��وط باش��د و ص��رف اینکه 
بگوییم یک ش��رکتی می خواهد 40 درصد 
مش��ارکت کند کافی نیس��ت. باید داروی 
جدید الزامات و استانداردها را رعایت کند 

تا وارد شود. 
این داروس��از تصری��ح می کند: برخی از 
مس��ئوالن وزارت بهداشت خواستار کاهش 
قیم��ت دارو به ج��ای مش��ارکت ش��رکت 
داروس��از هس��تند. درحالی که اگر شرکت 
داروس��ازی قیم��ت پای��ه دارو را با تخفیف 
40درص��دی بده��د ای��ن کار امکان پذی��ر 
نیس��ت. این کار ش��اید برای ش��رکت های 
داخلی که کارکرد داخلی دارند امکان پذیر 
باش��د اما برای ی��ک کمپانی بزرگ جهانی 
ش��دنی نیس��ت و نمی تواند ن��رخ داروهای 
خود را تغییر دهد. ش��رکت های بین المللی 
همواره با این چالش مواجه هس��تند و این 
یکی از مشکالت ما با وزارت بهداشت است 

چون نگاه ها متفاوت است. 

عدالت برای بیماران خاص
پارسی می گوید: برای اینکه از درمان های 
جدی��د اس��تفاده کنی��م دو راه داریم یا چند 
سال صبر کنیم تا صنایع داخلی به توانمندی 
تولید آن برسند یا این داروهای جدید را وارد 
کنیم و برای بیماران س��رطانی که منتظرند 
هم اکن��ون دارو را بگیرن��د و فردا برای ش��ان 
دیر اس��ت، عدالت را برق��رار کنیم. بنابراین 
ب��رای ایج��اد عدالت برای ای��ن بیماران باید 

این داروها را وارد کنیم. 
وی ب��ا اش��اره به بودجه مح��دود دولت 
تأکی��د می کن��د: بودج��ه مح��دود را باید 
مدیری��ت کنی��م که ک��دام دارو برای کدام 

دس��ته از بیماران ارائه ش��ود.
ه��دف م��ا ای��ن اس��ت که ه��م صنعت 
داروس��ازی را ارتقا دهیم و هم درمان های 
جدی��د را وارد کش��ور کنی��م و با مدل های 
مش��ارکتی که به س��ود بیمار و سیس��تم 
درمان��ی باش��د و س��طح کیف��ی درمان و 
س��المت ارتقا یابد. ما دنبال این نیس��تیم 
ک��ه هزینه ه��ای درمان را اضافه کنیم بلکه 
با مش��ارکت ش��رکت های ب��زرگ اروپایی 
می خواهی��م هزینه ه��ای درمان را کاهش 

دهیم و مدیریت ها را بهبود بخشیم. 

کاهش هزینه درمان سرطان با مشارکت داروسازان بزرگ جهان

عدالت برای بیماران سرطانی اجرا می شود؟! 
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گزارش 2

زنگ خطر »تب مالت« به صدا درآمد

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی گفت: ش��یوع تب مالت در برخی استان های 
غربی به دلیل استفاده از شیر غیرپاستوریزه و شیرفله 

افزایش یافته است. 
 به گزارش تسنیم، رسول دیناروند در حاشیه بازدید 
از واحد صنایع لبنی افزود: توصیه قطعی ما به مردم 
این است که فقط و فقط شیر پاستوریزه مصرف کنند؛ 
ش��یری که در صنعت کش��ور پاستوریزه بسته بندی و 
در سراسر کشور عرضه می شود و تحت نظارت است 
و اطمینان به سالمت آن صدها برابر بیشتر از شیری 

است که به صورت سنتی و فله عرضه می شود. 
وی اضافه کرد: نظارت بر س��المت و کیفیت غذا بر 
عهده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است ازاین رو 
عالقه مند نیس��تیم مردم ش��یر و لبنیات سنتی مصرف 
کنند، زیرا هیچ گونه نظارتی بر سالمت و کیفیت آنها 
وجود ندارد. دکتر دیناروند در عین حال گفت: از بابت 
کیفیت و سالمت صنایع لبنی، خیال مردم راحت باشد 
البته ما هم به وظایف نظارتی خود عمل می کنیم. وی 
ادامه داد: به هیچ عنوان عالقه مند نیستیم مراکز سنتی 
لبنی را تعطیل کنیم، اما به مردم اعالم می کنیم شیر 
پاس��توریزه مصرف کنند البته با عرضه ش��یر به صورت 
سنتی و فله 100 درصد مخالفیم، در بقیه فرآورده های 
لبن��ی م��ردم می توانند از عرضه فله ای مصرف کنند اما 

نظارت دولت بر حوزه صنعت لبنیات انجام می شود. 

آلودگی مواد غذایی صادراتی ایران 
به روسیه تکذیب شد

مدی��رکل غذای وزارت بهداش��ت گفت: هم اکنون 
صادرات محصوالت غذایی به روسیه مشکلی ندارد و 
گواهی های بهداشتی صادرات این گونه محصوالت به 

روسیه را در وزارت بهداشت صادر می کنیم. 
 به گزارش تسنیم، هدایت حسینی، مدیرکل غذای 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی گفت: در 
چند ماهه اخیر با ارزیابی ها و رصد واحدهای تولیدی 
مواد غذایی، 38 واحد متخلف تولید آبلیمو، شناسایی 
و ب��ه مراج��ع قضایی معرفی ش��دند ک��ه پرونده این 
واحدها در دست بررسی است. حسینی افزود: در میان 
واحده��ای متخل��ف تولید آبلیمو، هم تولیدکنندگان 
بزرگ و هم تولیدکننده های کوچک وجود دارند که 

در حال پاسخگویی در مراجع قضایی هستند. 
وی گفت: توقف تولید و جزای نقدی متناسب با نوع 
تخلف در انتظار متخلفان در تولید مواد غذایی است. 
مدیرکل غذای وزارت بهداشت با بیان اینکه توسعه 
روابط بین الملل و هماهنگی با س��ازمان های نظارتی 
مربوط به کش��ورهای هدف صادراتی را در وزارتخانه 
پیگی��ری می کنی��م افزود: در این باره موافقتنامه ها و 
تفاهم نامه های��ی داریم که صادرات محصوالت غذایی 

را به کشورهای هدف تسهیل می کند. 
وی اضافه کرد: هم اکنون صادرات محصوالت غذایی 
به روس��یه مش��کلی ندارد و گواهی های بهداش��تی 
صادرات این گونه محصوالت به روس��یه را در وزارت 

بهداشت صادر می کنیم. 

واریز یارانه عامل افزایش قیمت مرغ! 
درحالی ک��ه بانک مرک��زی از افزایش 4/7درصدی 
قیم��ت گوش��ت م��رغ طی هفته گذش��ته خبر داده، 
مرغداران معتقدند که این افزایش نس��بی قیمت به 
دلیل واریز یارانه های این ماه به حساب مردم بود که 

البته تغییر قیمت پایدار نیست. 
براس��اس گزارش بانک مرکزی گوش��ت س��فید 
بیش��ترین افزایش قیمت را در بین اقالم خوراکی 
در هفت��ه منته��ی به 23 مردادماه نس��بت به هفته 
ماقبل داشته است. به گونه ای که 4/7 درصد گران 
ش��د و کیلویی حدود 6400 تومان در س��طح شهر 
ب��ه ف��روش رفت. محمد یوس��فی، ریی��س انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی در این باره به ایسنا 
گفت: دلیل افزایش قیمت گوش��ت مرغ طی هفته 
گذش��ته واریز یارانه به حس��اب مردم بود که باعث 
شد آنها پولدارتر شوند و به خرید این محصول روی 
آورند که البته این افزایش قیمت پایدار نیس��ت و 
دوباره به حالت س��ابق برمی گردد. وی افزود: یکی 
دیگر از دالیل افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در 
بازار کاهش تولید ناش��ی از ضرر و زیان مرغداران 
طی ماه های اخیر بوده اس��ت، چراکه باعث کاهش 

عرضه و افزایش تقاضا ش��د. 
یوس��فی تصریح کرد: مقایس��ه بانک مرکزی برای 
ارزیابی بازار محصوالت کش��اورزی درس��ت نیس��ت، 
چراک��ه نمی ت��وان قیمت یک محصول را نس��بت به 
هفته گذش��ته مقایس��ه کرد و نتیجه گرفت که این 

محصول افزایش قیمت داشته یا گران شده است. 
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: 
اگر مرغداران در یک هفته به خاک س��یاه نشس��تند 
و ضرر و زیان بس��یاری را متحمل ش��دند باید هفته 
آین��ده بیچاره تر ش��وند؛ بنابراین بای��د بانک مرکزی 
ضم��ن در نظرگرفت��ن قیم��ت تم��ام ش��ده و قیمت 
منطق��ی محصول��ی مانند گوش��ت مرغ اعالم کند در 
هر بازه زمانی مرغداران چقدر زیان یا سود کرده اند. 

خبـــر

ب��ه  اقتص��اد س��المت و چگونگ��ی ورود 
فن��اوری  و  دارو  اقتص��اد  ارزیاب��ی  ح��وزه 
س��المت، موضوع اصلی نخس��تین نشست از 
سلسله نشس��ت های تخصص��ی  »معیارهای 
نوین در تدوین فهرس��ت دارویی و الگوهای 
مش��ارکتی نظام س��المت و بیم��ه در حوزه 
بیماری ه��ای خاص و س��رطان« بود. در این 
نشس��ت جمع��ی از مس��ئوالن و متخصصان 
مرب��وط از وزارت بهداش��ت  )س��ازمان غذا 
و دارو(، س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی 
کشور، دانش��گاه علوم  پزشکی تهران، سازمان 
تأمین اجتماعی و داروسازان حضور داشتند. 

شورای تدوین داروهای جدید برای 
بیماران سرطانی

دکتر شکوفه نیکفر، معاون رییس سازمان 
غ��ذا ودارو و دبیر ش��ورای بررس��ی و تدوین 
داروه��ای ای��ران از تش��کیل ش��ورایی برای 
تصمیم گیری درباره نحوه ورود و دسترس��ی 
عموم��ی به داروه��ای جدید ب��رای بیماران 
خ��اص مانند انواع کانس��ر در این س��ازمان 
خبر داد و افزود: این موضوع را در گروه های 

تخصصی و کارشناسی بررسی می کنیم. 
نیکفر با اش��اره ب��ه ض��رورت ورود برخی 
داروه��ای جدی��د ب��ه کش��ور اظه��ار کرد: 
مقایسه ای در گروهی از بیمارانی که ضرورت 
دارد این گون��ه داروه��ا در اختیارش��ان قرار 
گیرد، انجام می ش��ود. مقایس��ه این داروها با 
داروهایی که در فهرس��ت ما هستند برعهده 
متخصصان و مس��ئوالن مربوط در ش��ورای 
تدوین اس��ت. این شورای عالی رتبه است که 
اعضای آن داروسازان و متخصصان رشته های 
مختلف هس��تند که تصمیم گی��ری نهایی را 

انجام می دهند. 

افزودن داروهای جدید به فهرست 
دارویی کشور

دارو  و  غ��ذا  س��ازمان  ریی��س  مع��اون 
درخصوص ورود داروه��ای جدید ادامه داد: 
اگ��ر بازتاب ه��ای مثبتی از این گون��ه داروها 
به کش��ور داش��ته باش��یم، آنها را به لیست 
دارویی م��ان اضافه می کنی��م و بازپرداخت ها 

نیز انجام خواهد شد. 
عدالت در دسترسی بیماران خاص به دارو

وی خواس��تار سیاس��ت گذاری خ��اص در 
بیماری های نادر ش��د و افزود: در این زمینه 
سیاست گذاری های خاصی انجام نشده است. 
میزان ش��یوع بیماری های نادر کم اس��ت اما 
هزین��ه و R&D آنه��ا باالس��ت همچنی��ن 
هزینه داروها نیز بس��یار گران تمام می شود 

درحالی که بودجه ما محدود است. 

نیکف��ر تأکید کرد: در زمین��ه بیماری های 
العالج مانند برخی کانسر )سرطان( ها نیاز به 
داروهای جدید داریم تا بتوانیم امید بیشتری 
در بیماران ایج��اد کنیم. اکنون موضوع مهم 
عدالت اس��ت و اینکه چگونه دولت می تواند 
عدال��ت را در دسترس��ی بیم��اران خاص به 
داروه��ای جدی��د اج��را کند. دبیر ش��ورای 
بررس��ی و تدوین داروهای ایران تصریح کرد: 
باید مدل های جدیدی از اس��تفاده داروهای 
جدید و ارائ��ه خدمات به مردم ارائه دهیم تا 

خدمات رسانی بهتری داشته باشیم. 

داروهای جدید هزینه های جانبی را 
کاهش می دهد

پروفس��ور زولت��ان کال��و، اس��تاد اقتصاد 
س��المت و ریی��س مرک��ز اقتص��اد دارو و 

مجارس��تان،   ELTE دانش��گاه  س��المت 
در ای��ن س��مینار کارگاه تخصص��ی اقتصاد 

س��المت را برگزار کرد.
قیمت گ��ذاری  نح��وه  تش��ریح  در  وی 
داروهای جدید، با اش��اره به ارزش تفاضلی 
و قیمت مقایس��ه ای داروه��ا، اظهار کرد: با 
استفاده از داروی جدید، هزینه های جانبی 
در بیمارس��تان کاهش می یابد و این مسئله 
ارزش��ی ایج��اد می کن��د که هم��ان ارزش 
تفاضلی اس��ت. قیمت مقایسه ای نیز هزینه 
اس��تفاده از داروی جدی��د در مقایس��ه ب��ا 
داروهای موجود و س��ایر روش های درمانی 

جایگزین اس��ت.
بنابراین قیمت داروی جدید با جمع این 

دو ارزش برابر اس��ت. 
اقتص��اد دارو و س��المت  ریی��س مرک��ز 

دانش��گاه ELTE مجارستان، گفت: با توجه 
به محدودی��ت منابع در عرص��ه درمان باید 
تصمیماتی گرفته ش��ود که بیشترین منفعت 
اجتماعی را نیز داش��ته باش��د. تصمیم هایی 
که همزمان س��ود تولید کنن��ده را هم تأمین 
کند. وی به منابع محدود در کش��ور ما اشاره 
و اظهار کرد: ایران کش��وری اس��ت که منابع 
مح��دودی در برخی زمینه ها دارد اما به فکر 
انجام کارهایی اس��ت که کشورهای ثروتمند 
آرزوی انجام آن را دارند. با این منابع محدود 
مجبور هستید راه حل های خاصی را در پیش 

بگیرید. 

اقتصاد سالمت مهم ترین فاکتور در 
داروسازی

کالو ادامه داد: در سوی دیگر ما نیز متعهد 
هس��تیم که به دیگر کش��ورها کمک کنیم. 
کش��ورهایی که منابع مح��دودی دارند باید 
تصمیم های بهت��ری بگیرند؛ تصمیمی که به 
آموزش و یادگیری علم روز نیز منجر ش��ود. 
در دانشگاه های ایران اقتصاد سالمت تدریس 
می شود و این مهم ترین فاکتور در داروسازی 
اس��ت. تمرکز ما نیز در اقتصاد سالمت روی 
کش��ورهایی اس��ت که منابع محدود دارند و 

ثروتمند نیستند. 
این متخصص داروس��ازی صنعتی با طرح 
مثال های��ی که ب��ا مناب��ع اقتص��ادی ایران 
همخوانی داش��ته باش��د، گف��ت: می توان با 
تحلیل هزینه/ س��ود، بهترین ن��وع درمان را 
برای بیم��اران انتخاب ک��رد و در این روش 
س��ود فروش��ندگان عمده و خرد نیز در نظر 
گرفت��ه می ش��ود. در نهای��ت مجموعه ای از 
داروه��ای جدید را نیز داری��م که به بیماران 

امید بیشتری می دهد. 

امید تازه به بیماران سرطانی با ورود داروهای جدید

اگر نتایج مثبت باشد، فهرست دارویی افزایش می یابد

مولود غالمی



دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی با بیان اینکه 
حزب اتحاد ملت ایران اسم مستعار هیچ حزبی نیست، 
گفت: البته اتحاد از تجربیات همه احزاب گذشته برای 

رسیدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد. 
ب��ه گزارش فارس، علی ش��کوری راد ک��ه در جریان 
رأی گیری در کنگره اول این حزب به س��مت دبیرکلی 
انتخاب ش��د، صبح روز پنجش��نبه در س��الن اجالس 
سران اظهار داش��ت: افرادی که امروز به عنوان اعضای 
کنگ��ره در این نشس��ت ش��رکت دارن��د نماینده همه 
عزیزانی هس��تند که در سرتاسر کشور بی ادعا و گمنام 
آرمان ه��ای بزرگ یعنی آزادی، اس��تقالل و جمهوری 
اسالمی و اهداف اساسی اصالحات یعنی تقویت جامعه 
مدنی، توس��عه سیاس��ی و دفاع از حقوق اساسی ملت 
را س��رلوحه اهداف خود قرار دادن��د. این تالش باعث 
تقویت بنای اصالحات و انس��جام و توفیق بیشتر همه 

اصالح طلبان خواهد شد. 
ش��کوری راد در ادامه به دول��ت محمود احمدی نژاد 
اش��اره و خاطرنشان کرد: هشت سالی که در دولت نهم 
و دهم بر این ملت گذش��ت حدیثی کوچک نیست که 
در ای��ن فرصت کوتاه بتوان به آن پرداخت. حاصل این 
دوران در تاری��خ ملت ایران به ش��یرینی ثبت نخواهد 

ش��د و مس��ببان این دوران س��خت و طاقت فرس��ا در 
تاری��خ کامیابی ه��ای این م��رز و بوم جایگاه مناس��بی 
 نخواهند داش��ت. بی تدبیری، عوام فریبی، قانون گریزی، 
ویژه خواری، هدررفتن س��رمایه های م��ادی و معنوی 
کش��ور حاص��ل دوران تس��لط کس��انی بود ک��ه ادعا 
می کردند می خواهند شعارهای انقالب را زنده کنند اما 

بیشترین جفا را بر انقالب روا داشتند. 
وی همچنین گفت: اوج این مشکالت پس از حوادث 
تلخ س��ال 88 بود. تا آنجا که توانست در همه جا و در 
هر زمینه ای دوس��تداران واقعی انقالب،  نظام و نخبگان 
و کارآم��دان را حذف کرد. وحدت ملی را به انش��قاق و 
جدایی س��وق داد. کارآیی و کارآم��دی نظام اجرایی و 
سیاسی را کاهش داد که حاصل همه اینها سخت شدن 
زندگی بر مردم و تحمیل فش��ارهای بی سابقه در تاریخ 
این کش��ور بر این ملت شد. خوش��بختانه ظرفیت های 
بزرگ��ی که در این کش��ور و در می��ان طبقات مختلف 
اجتماعی نهفته است بار دیگر معجزه آفرید و با تدبیر و 
دور اندیش��ی مقام معظم رهبری و با درایت و فداکاری 
 و از خودگذش��تگی هم��ه جریان ه��ای اصالح طل��ب 
خرداد 92 چون س��تاره ای در تاریکی شب درخشید و 

بار دیگر امید به این سرزمین بازگشت. 

وی ب��ا ابراز ای��ن عقیده که اکن��ون دولت جدید که 
همچن��ان جزی��ره ای کوچ��ک در دری��ای نهاده��ای 
اصولگراس��ت، گفت: دولت توانس��ته بر عهد خود بماند 
و هرچن��د به دالیل خود نتوانس��ته به تم��ام وعده ها و 
تعهدات خود جامه عمل بپوشاند اما همچنان از حمایت 
همه جانبه اصالح طلبان برخوردار اس��ت و امید می رود 
در فرصت باقی مانده به سایر وعده های انتخاباتی خود 
عمل کند. اینک پس از آن س��ال های س��خت و بعد از 
دو س��ال دولت تدبی��ر و امید، غالب فعاالن سیاس��ی، 
کنش گ��ران اجتماعی، کارآفرینان، نخبگان و گروه های 
مرجع جامعه به این نکته بدیهی و مهم رس��یده اند که 
تنها راه ب��رون رفت از بحران ه��ای فراگیر، اتحاد ملت 

حول منافع ملی و آرمان های اصیل انقالب است. 
این فع��ال سیاس��ی اصالح طلب خاطر نش��ان کرد: 
اصالح طلب��ی از دید م��ا چیزی جز تالش ب��رای پیاده 
ک��ردن همه اص��ول قانون اساس��ی و جز به رس��میت 
ش��ناختن جایگاه قانونی همه نهادهای کش��ور نیست 
و چیزی نیس��ت ج��ز رابط��ه منطقی بی��ن اختیارات 
و پاس��خگویی و در نهای��ت چیزی نیس��ت جز تعیین 
سرنوشت به دست خود مردم و چرخش قدرت براساس 

صندوق های رای. 

آی��ت اهلل سیس��تانی با درخواس��ت برای 
اج��رای کامل و درس��ت اصالح��ات اعالم 
ش��ده از س��وی نخس��ت وزیر عراق، نسبت 
به تجزیه این کش��ور در صورت عدم توجه 
درست به اجرای این اصالحات هشدار داد. 
این اظهارات آیت اهلل س��یدعلی سیستانی، 

مرجعیت دینی شیعیان در پاسخ به سواالت 
خبرگزاری فرانس��ه ب��وده و در آن آیت اهلل 
سیس��تانی تأکید کرده ک��ه اصالحات باید 

به طور کامل و به شکل واقعی انجام شود. 
آی��ت اهلل سیس��تانی گفت��ه اس��ت: اگر 
اصالحات حقیقی ازجمله مبارزه با فس��اد 

و تحق��ق عدال��ت اجتماع��ی در تمام��ی 
س��طوح به ش��کل واقعی انجام نشود این 
انتظ��ار وجود دارد که اوض��اع در عراق از 
گذشته بدتر ش��ود و چه بسا به آن چیزی 
ختم شود که هیچ عراقی دوستدار وطنی 
آن را نمی خواه��د و آن تجزی��ه کش��ور 

اس��ت. مرجع عالی قدر شیعیان چهره های 
سیاس��ی  که از س��ال 2003 قدرت را در 
کش��ور قبضه کرده اند، مس��ئول ش��رایط 
کنون��ی ع��راق خواند. او فس��اد را یکی از 
دالیل مهمی دانس��ته که باعث س��یطره 
داعش بر بخش های وسیعی از عراق شد. 

نخس��ت وزیر ج��وان یون��ان ک��ه هفت 
ماه پی��ش با وع��ده ملغی ک��ردن برنامه 
ریاض��ت اقتص��ادی س��کان هدای��ت این 
کش��ور بحران زده را بر عه��ده گرفته بود، 
از اس��تعفای خود خبر داد ت��ا راه را برای 
برگ��زاری انتخاب��ات پارلمان��ی زودهنگام 
م��اه آتی هموار کند. ب��ه گزارش گاردین، 
 41 نخس��ت وزیر  س��یپراس،  الکس��یس 
س��اله یونان روز پنجش��نبه در سخنرانی 
تلویزیون��ی خود گفت: من وظیفه اخالقی 
خود می دانم که برای دانس��تن نظر مردم 
درباره دستاوردها و اشتباهاتم درخواست 
برگ��زاری انتخابات زودهن��گام کنم. من 
به زودی اس��تعفای خ��ود و دولت��م را به 

رییس جمهوری یونان تقدیم می کنم. 
سیپراس چپگرا از حزب سیریزا از زمان 
پذیرش بسته سوم وام طرف های خارجی 
و متعه��د ش��دن ب��ه ریاض��ت اقتصادی 
س��نگین تر ب��ا قانونگ��ذاران شورش��ی از 
حزب خ��ودش مواجه ش��ده اس��ت. وی 
ب��رای تأیید قوانین مخص��وص به این وام 
در پارلمان مجبور ش��ده است تا حمایت 
احزاب اپوزیس��یون را جلب کند و همین 
به چالش��ی برای وی بدل ش��ده اس��ت. 
نخس��ت وزیر یونان که م��اه ژانویه روی کار 
آمد، احتماال اس��تعفای خود را روز ش��نبه 
تقدیم رییس جمهوری این کش��ور می کند. 
تا زمان برگ��زاری انتخاب��ات زودهنگام در 

م��اه آتی، رییس دادگاه عالی یونان که جزو 
یکی از مخالفان سرس��خت برنامه ریاضتی 
است، ریاس��ت موقت دولت را تقبل خواهد 
کرد. انتخاب��ات پارلمانی زودهنگام احتماال 
20 س��پتامبر  )29 شهریور( برگزار خواهد 
شد. براساس نظرس��نجی ها، حزب متعلق 
ب��ه س��یپراس به رغ��م وضعی��ت اقتصادی 
وخیم همچنان از محبوبیت مردمی باالیی 
برخوردار اس��ت و به احتمال زیاد باز هم در 

انتخابات حزب اول می شود. 
با این حال انتظار می رود که آتن آخرین 
ش��انس خود را برای داشتن دولت بار دیگر 
امتح��ان کن��د. پروکوپی��س پاولوپولوس، 
رییس جمهوری یونان جمع��ه با وانجلیس 

میماراکیس، رهبر حزب اپوزیس��یون اصلی 
یونان دیدار می کند تا حکم تش��کیل دولت 
جدید را ب��ه وی بدهد. حزب دموکراس��ی 
نوین متعلق به میماراکیس ش��انس بسیار 
اندکی برای تش��کیل دولت ائتالفی دارد و 
به احتمال قوی درخواس��ت برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام قوی ترین گزینه خواهد 
بود. تحوالت پرشتاب یونان همچنان ادامه 
دارد. شورش��یان ح��زب چپگرای س��یریزا 
می گویند که از این حزب جدا می ش��وند و 
خودشان می خواهند حزب جدیدی تشکیل 
 دهند. براس��اس گزارش رسانه های یونانی، 
25 قانونگذار عضو س��یریزا به حزب جدید 

»وحدت مردمی« ملحق می شوند. 

آیت اهلل العظمی سیستانی: عدم اجرای اصالحات ممکن است به تجزیه عراق بینجامد

بازدید ابتکار از مهم ترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی

ناسا خبرداد
تیرماه امسال گرم ترین ماه تابستان های تاریخ

دکت��ر معصوم��ه ابت��کار، مع��اون رییس جمه��وری و 
رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت که به شهرستان 
بود، با حضور در  شاهرود در اس��تان سمنان س��فر کرده 
منطقه حفاظت ش��ده خارتوران، از بزرگ ترین زیست کره 
و منطقه حفاظت ش��ده ایران که حیات وحش بس��یاری 
را در دام��ان خ��ود حفظ کرده اس��ت دیدن ک��رد. او در 

بازدید از منطقه حفاظت ش��ده و پ��ارک ملی خارتوران 
ش��اهرود، وضعیت دوربین های تله ای کار گذاش��ته شده 
در این منطقه را بررس��ی کرد. ای��ن دوربین ها برای ثبت 
و شناس��ایی حیات وح��ش و به ویژه گونه ن��ادر یوزپلنگ 
آس��یایی در بخش های مختلف و متعددی از زیس��ت بوم 

خارتوران نصب شده است. 

معصومه ابتکار در جریان این س��فر به طور اتفاقی یک 
گل��ه پرجمعیت گورخر ایرانی را که در ش��مار گونه های 
درخطر انقراض محس��وب می ش��ود، رویت کرد. در این 
بازدید معاون اس��تاندار و فرماندار ش��اهرود، گزارشی از 
اقدامات زیس��ت محیطی در این شهرس��تان پهناور را به 

دکتر ابتکار ارائه داد. 

، امس��ال زمین یکی از گرم ترین تابستان های تاریخ خود 
را تجربه کرده است. به گزارش ناسا طبق این تحقیقات ماه 
جوالی  )تیرماه( س��ال 2015، گرم ترین ماه سال از 1800 
میالدی تاکنون بوده  است. تجهیزات ثبت دمای هوا، تقریباً 
از س��ال 1800 شروع به کار کردند. طبق اطالعات به دست 
آمده از ناسا که البته در هفته های آینده همچنان تحلیل های 
بیش��تری روی آن صورت می گی��رد، میانگین دمای هوا در 
جوالی 2015، نس��بت به جوالی 2011، ب��ه اندازه 0.02 

درجه سانتی گراد افزایش یافته است. البته فقط ماه جوالی 
امسال گرم ترین نبوده و تقریباً دیگر ماه های سال 2015 نیز 
جزو گرم ترین ماه های تاریخ  بوده اند. ناسا، NOAA و دیگر 
آژانس های هواشناس��ی، از روش های متفاوتی برای آنالیز و 
محاسبه میانگین دمای ماهانه و ساالنه استفاده می کنند. با 
این حال داده های مورد استفاده آنها، معموالً اشتراک زیادی 

با یکدیگر دارد. 
عالوه بر اطالعاتی که از دس��تگاه های هواشناس��ی در 

215 سال گذشته به دس��ت آمده، بررسی حلقه های تنه  
درختان، هس��ته  یخ ه��ای قطبی و صخره ه��ای مرجانی 
در اقیانوس ها نش��ان می دهد دس��ت کم در 4 هزار سال 
گذش��ته، زمین در گرم ترین حالت خود به س��ر می برد. 
دانش��مندان، پدیده  تغییر اقلی��م را علت اصلی این گرما 
می دانن��د. قرار اس��ت که رهبران جهان، امس��ال در 30 
نوامبر در پاریس دور هم جمع شوند و توافقنامه  جدیدی 
را برای محدود کردن تولید گازهای گلخانه ای امضا کنند. 

شکوری راد: 

حزب اتحاد ملت ایران اسالمی 
نام مستعار هیچ حزبی نیست

سرانجام یک رویای یونانی

استعفای غیرمترقبه نخست وزیر!

رج��ب طیب اردوغان رییس جمه��ور ترکیه از برگزاری 
انتخاب��ات زودهن��گام در اول ماه نوامب��ر  )10 آبان( آتی 
خبر داد. پیش از این مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه 
اع��الم کرده بودند، هیأت عالی انتخابات ترکیه اول نوامبر 
س��ال جاری میالدی را به عنوان تاری��خ برگزاری انتخابات 

پارلمانی زودهنگام احتمالی پیشنهاد کرده است. 
احمد داووداوغلو، نخس��ت وزیر ترکیه روز سه شنبه پس از 
آنکه هفته ها مذاکره با احزاب اپوزس��یون ناکام ماند، رس��ماً 
به تالش ه��ای خود برای پیدا کردن ش��ریک ائتالفی پایان 

داده و حک��م تش��کیل دول��ت را به رجب طی��ب اردوغان، 
رییس جمهوری این کش��ور بازگردان��د و برگزاری انتخابات 
زودهن��گام را حتمی کرد. اردوغان تأکید کرد به زودی دولت 
موقت متش��کل از اعضای پارلمان و در صورت لزوم اعضایی 
از خارج پارلمان تشکیل خواهد شد. مقامات بلندپایه ترکیه 
نیز اعالم کردند، اردوغان پس از هفته ها تالش برای تشکیل 
 دول��ت ائتالفی که پیش از مهلت تعیین ش��ده برای آن در 
23 اوت شکس��ت خورد، هفته آینده از داووداوغلو تش��کیل 

دولت موقت را خواستار خواهد شد. 

اردوغان تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام را اعالم کرد

ب�رای  ک�ه  عربس�تان  پادش�اه   
گذارن�دن تعطیالت به ش�هر طنجه 
مراکش رفته با مقامات ارشد امارات 

دیدار کرد. 
 شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان امیر 
امارات دس�تور ثبت روز »شهید« در 
تقویم این کشور و تعطیل رسمی این 

روز را صادر کرد. 
به دنبال وقوع انفجار خودروی بمب گذاری شده در منطقه شبرا الخیمه واقع 

در شمال قاهره ده ها تن زخمی شدند

تیتر اخبار

سردار تقی مهری، رییس پلیس راهور ناجا با اشاره بر اینکه 
فصل تابس��تان در بین فصول سال بیشترین تردد و کشته 
و مجروح حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده اس��ت، 
گفت: براس��اس آمارها در بین ماه های تابستان، پُرترددترین 
ماه که بیش��ترین تصادفات را داشته، شهریور بوده است. به 
گ��زارش راهور 120، س��ردار تقی مهری ب��ا تأکید بر اینکه 
75 درصد تصادفات ش��هریور در جاده های بین ش��هری رخ 
داده اس��ت تصریح کرد: در عین حال 64 درصد کشته های 
تصادفات در این مدت در 30 کیلومتری شهرها بوده است. 

رییس پلیس راهور ناجا با اش��اره به مرگ بیش از 1800 
تن و مجروحیت بیش از 31 هزار نفر در ش��هریورماه س��ال 
گذش��ته خاطرنش��ان ک��رد: درحالی که براس��اس آمارهای 
روزانه به طور متوس��ط 45 نفر در تصادفات رانندگی کشته 
می ش��وند این رقم در شهریور پارس��ال به 58 نفر رسید که 
این میزان هش��داری برای مردم و مسئوالن است. او به علل 
 بروز تصادفات در ش��هریورماه س��ال 93 اشاره کرد و گفت: 

66 درصد عل��ت بروز حوادث رانندگی در این ماه س��رعت 
غیرمج��از، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو بوده اس��ت. 
از س��وی دیگر 33 درصد تصادفات رانندگی در این مدت از 
شکل واژگونی و ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است 
که توصیه می کنیم حتما رانندگان در طول سفر در فواصل 
زمانی هر دو س��اعت یکبار برای چند دقیقه هم شده توقف 
کرده و از رانندگی مداوم خودداری کنند. همچنین با توجه 
به اینکه بیشترین ساعت بروز حوادث رانندگی در شهریورماه 
93 بین س��اعات 12 تا 20 بوده اس��ت لذا توصیه می کنیم 
رانندگان در این س��اعات با دقت بیشتری رانندگی کنند. او 
به مس��یرهای پُرتصادف اشاره کرد و گفت: محورهای تهران 
– مش��هد، ته��ران – قم – اصفه��ان و محورهای منتهی به 
استان های شمالی بیشترین حوادث رانندگی را در شهریورماه 
داش��تند که دو محور تهران – اصفهان و تهران – مشهد به 
دلی��ل کویری بودن و یکنواختی مس��یر دارای تعداد زیادی 

حوادث واژگونی بوده است. 

بیشترین علل تصادفات در شهریور

مع�اون  م�والوردی،  ش�هیندخت   
رییس جمه�وری در امور زن�ان و خانواده 
گفت: در حال حاضر با پدیده تورم جوانی 
روبه رو هستیم و حدود یک سوم جمعیت 
کش�ور 15 تا 29 سال دارند و نیمی از آنان 

را دختران تشکیل می دهند. 
 س�رهنگ محمدمهدی کاکوان، رییس 
پلیس فتای ته�ران بزرگ از دس�تگیری 
فردی که با دادن وعده تورهای ارزان قیمت 
اقدام به کالهبرداری از ش�هروندان کرده 

بود خبر داد. 
 

سیدجالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، از نجات کارگر 
جوان از عمق ۳۰ متری یک چاه خبر داد

تیتر اخبار

تازه تری��ن آم��ار ف��روش فیلم های در ح��ال نمایش در 
س��ینماهای کشور تا پنجشنبه شب  )29 مرداد( از سوی 
پخش کنندگان اعالم شد.»دوران عاشقی« پس از 22 روز 
اکران ی��ک میلیارد و 400 میلیون تومان فروش داش��ته 
اس��ت. بنا به اعالم مدیر پخش فیلمیران، آخرین ساخته 
علیرضا رییسیان با بازی شهاب حسینی و لیال حاتمی، در 
26 سالن تهران 950 میلیون و 37 سالن سایر شهرها 450 
میلیون تومان فروش داش��ته است. امیر قطبی همچنین 
درباره  »نهن��گ عنبر« نیز گفت: این فیلم تا پنجش��نبه 
ش��ب، پس از 87 روز نمایش به فروش��ی حدود 6میلیارد 
و 820 میلیون تومان رس��یده اس��ت و در حال حاضر در 
25 س��الن در تهران و 25 س��الن در شهرستان ها بر پرده 
اس��ت. اما  »خداحافظی طوالنی« ف��رزاد مؤتمن با بازی 
سعید آقاخانی، ساره بیات و میترا حجار پس از حدود 37 
روز اکران در سالن های محدودی به فروش 190 میلیون 

تومانی دست یافته است. بنا بر اعالم مختاری از  »هدایت 
فیل��م«، این فیلم که برای بازیگر نقش اول مرد و طراحی 
صحنه و لباس خود س��یمرغ بلورین گرفته است، در حال 
حاضر 15 س��ینما در شهرس��تان ها در اختیار دارد که از 
اوایل هفته آینده به این تعداد افزوده خواهد شد.  »مردن 
ب��ه وقت ش��هریور« فیلم دیگر جدول اک��ران، پس از 22 
روز نمایش 490 میلیون تومان فروش داش��ته اس��ت. به 
گفته مدیر پخش  »ش��کوفا فیلم«، دومین ساخته هاتف 
علیمردانی در 16 س��الن تهران 360 میلیون و 26 سالن 
شهرس��تان ها 130 میلیون تومان فروش  داشته است. در 
ای��ن فیلم حمی��د فرخ نژاد، هانیه توس��لی و نازنین بیاتی 
حضور دارند.  »از رییس جمهور پاداش نگیرید« س��اخته 
کمال تبریزی با بازی حسن معجونی درحالی که تنها چند 
س��ینمای تهران را در اختیار دارد، فروشی در حدود 320 

میلیون تومان داشته است. 

آخرین آمار فروش سینماهای کشور

 پ�والد کیمیای�ی اعالم ک�رد، 1۰ روز 
دیگر دوباره فیل�م  »معکوس« را کلید 

می زند. 
سرپرس�ت  موس�وی،  س�یدمجتبی   
معاون�ت فرهنگ�ی و هنره�ای ش�هری 

سازمان زیباسازی شهر تهران شد. 
و  منتق�دان  انجم�ن  س�االنه   مراس�م 

نویسندگان خانه تئاتر با تقدیر ملک مطیعی 
از فرهاد آییش، معرفی برگزیدگان مسابقه 

مطبوعاتی و...همراه شد.

نش�ریه  »فوربس« در تازه ترین شماره خود فهرست پردرآمدترین بازیگران 
زن صنعت سینما را منتشر کرد که در آن  »جنیفر الورنس« برای نخستین بار 

در مکان نخست قرار گرفت

تیتر اخبار

در یک نظر سنجی که از 1200 نفر از مردم شش کشور 
مختلف آس��یایی صورت گرفته، این نتیجه به دست آمده 
که مسی ستاره بارس��لونا محبوب ترین بازیکن آسیاست. 
در می��ان پنج بازیکنی که عنوان محبوب ترین های آس��یا 
را کس��ب کرده ان��د، کریس��تیانو رونالدو در م��کان آخر 
ج��ای دارد. ب��ه گزارش مامبرال اِش��یا، منچس��تر یونایتد 
محبوب ترین باشگاه فوتبال شده و پشت سر آن بارسلونا، 

رئال مادرید و لیورپول جای گرفته اند. 
در می��ان این کش��ورها تنه��ا در ژاپن باش��گاه میالن 
بیش��ترین رأی را ب��ه خود اختص��اص داده و نیمار باالتر 

از مس��ی جای گرفته اس��ت. یکی از برگزارکنندگان این 
نظرسنجی می گوید، میزان  پوشش رس��انه ای بازیکنان از 
عوامل تأثیرگذار بر محبوبیت باشگاه آنهاست و محبوبیت 
بکهام و رونالدو موجب انتخاب یونایتد ش��ده است. البته 
 ت��ور دوس��تانه یونایت��د و موفقیت بازیکن ک��ره ای پارک 
جی-س��ونگ در این تیم نیز موجب توجه بیش��تر به آن 
شده است. به نظر می رسد با افزایش توجه به فوتبال اروپا 
در آس��یا و سودآوری این موضوع، باش��گاه ها هر سال به 
برگزاری رقابت های دوس��تانه و ترتیب تور در کشورهای 

آسیایی عالقه بیشتری از خود نشان دهند. 

مسی، نیمار و منچستر محبوب ترین ها در آسیا

 پدرو بعد از مدت ه�ا حضور در تیم 
فوتب�ال بارس�لونا با ق�راردادی چهار 
س�اله ب�ه ارزش ۳۰میلی�ون ی�ورو به 
مداف�ع عن�وان قهرمان�ی لی�گ برتر 

انگلیس، چلسی پیوست. 
 ملی پوش�ان قایقرانی ایران در کانوی 
تک نفره و کایاک دو نفره از رس�یدن به 

سهمیه المپیک بازماندند. 
لیال رجبی، پرتابگر و ز نه  تیم  ملی د و و مید ا نی بانوان گفت: هدفم از حضور در 
مسابقات جهانی این بود که رکوردم را بهبود ببخشم، اما با توجه به شرایط و 

مصدومیتی که دارم کار در مسابقات جهانی بسیار دشوار است

تیتر اخبار
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ایده هوشمندانه شهر فرش و شهاب حسینی 
حرکت روی لبه تیغ

شهاب حسینی، در مراسم معرفی اش به عنوان مدیر 
فرهنگی - هنری ش��هرفرش حضور تنها چهره اش را 
در تبلیغ��ات رد کرد و گفت:  » به نظر من چهره، یکی 
از ویژگی های یک هنرپیش��ه یا ورزش��کار است و او 
ویژگی ه��ا و قابلیت های خیلی بیش��تری در درونش 
دارد. به همین دلیل من با پیشنهادات مرسوم و البته 
اغواکنن��ده برندها برای حضور صرفاً تصویر و چهره ام 
در تبلیغات مخالف بوده و هستم و در شهرفرش قرار 
اس��ت با همکاری دوس��تان و متخصصان، به تهیه و 
تولید آث��ار فرهنگی و هنری با حمایت ش��هر فرش 

بپردازیم.« 
شهرفرش، برند یک فروشگاه فرش است که طی دو 
سال گذشته، تبلیغات وسیعی برای جلب مخاطب و 
فروش محصوالتش در س��طح شهر تهران انجام داده 
و ظاهراً در افزایش فروش موفقیت خوبی هم داش��ته 
اس��ت. اما این رویکرد نوین شهرفرش در استفاده ای 
متفاوت از یک چهره محبوب س��ینمایی، بدون شک 
حرکتی برخالف رویکرد عمدتاً فروش محور گذشته 
اوست و نشان از تدوین و طراحی یک برنامه بلندمدت 

و عمیق تر برای تثبیت هویت برند شهرفرش دارد. 
از حضور چهره ه��ا در تبلیغات برندها عمدتاً تحت 
عناوینی مثل    »  توصیه افراد مشهور«  یا در رویکردی 
گس��ترده تر با عنوان    »  س��فیر برند« یاد می شود. در 
 » توصی��ه افراد مش��هور«  ی��ک چهره ب��ا حضورش 
در رس��انه ها و ابزار مختلف تبلیغ��ی – مثل بیلبورد 
و تیزره��ای تلویزیونی و غیره – به نوعی اس��تفاده از 
محص��ول را ب��ه مخاطب��ان و به ویژه دوس��تداران و 
طرفدارانش توصیه می کند، چه بسا اینکه هیچ وقت 

خودش از آن محصول استفاده نکند. 
در مفهوم    »  سفیر برند«   موضوع گسترده تر می شود. 
امروزه هر مش��تری یک سفیر برند محسوب می شود 
و این س��فیران برند بیش��ترین تأثیر را در شیوه های 
تبلیغ��ی فرد به فرد دارند و هر کدام بس��ته به دایره 
نفوذشان در میان دوس��تان و آشنایانشان، می توانند 
ابزار ارتباطی بسیار خوبی برای ایجاد آگاهی و نگرش 
نسبت به برند در میان مخاطبان باشند. حال اگر این 
سفیر یک فرد مش��هور با تعداد طرفداران زیاد باشد، 
به نوعی با بحث    »  توصیه افراد مشهور«  تلفیق و البته 

گاه اشتباه می شود. 
در واقع سفیر برند، با برند ارتباط نزدیک و عمیقی 
دارد و در راس��تای گس��ترش و تثبیت هویت برند گام 
برمی دارد. بنابراین دادن عنوان سفیر برند – که به تازگی 
در ش��رکت های تبلیغاتی نیز زیاد مرسوم شده – به هر 
چهره ای که می خواهیم از او در تبلیغات برند استفاده 
کنیم، اشتباه است، چون اکثر آنها اصاًل مشتری برند 
نیس��تند و فقط در آگهی های تبلیغاتی، اس��تفاده از 
محص��ول و توصیه به مخاطب��ان را نمایش می دهند 

و بازی می کنند. 

مشاور ارش��د برند ش��هر فرش نیز در این مراسم، 
اش��اره کرد که این حرکت ش��هرفرش و همکاری با 
شهاب حسینی، یک تعریف و تلفیقی جدید از سفیر 
برند، حامی گری  )اسپانس��رینگ( و مس��ئولیت های 
اجتماعی برند شهر فرش است و بنا به همین توصیف 
و صحبت های ش��هاب حس��ینی، ایده مطرح ش��ده، 

بسیار جذاب و مهم به نظر می رسد. 
شهاب حسینی به نوعی سفیر برند شهر فرش است. 
از سویی شهر فرش قصد سرمایه گذاری و حامی گری 
در تولی��د آثار فرهنگ��ی و هن��ری را دارد که انجام 
مسئولیت های اجتماعی شهرفرش در حوزه فرهنگ و 

هنر نیز محسوب می شود. 
این ایده نش��ان می دهد، مدیران و مش��اوران برند 
ش��هر فرش توانس��ته اند درک��ی عمی��ق و دقیق از 
مفاهیم  » س��فیر برند« ،    »  حامی گری«   و    »  مسئولیت 
اجتماع��ی«   را با هم مرتبط ک��رده و با نگاهی جامع 
ایده ای را خلق کنند که چندان شبیه تجارب گذشته 

نیست. 
دغدغه همیش��گی این بوده که م��ا معموالً فرم و 
ش��کل اجرا را از کش��ورهای پیش��رفته کپی و تقلید 
کرده ای��م و در توهم مدرنیته و ب��ه روز بودن – فارغ 
از درک صحی��ح مفهوم مربوط – مدافع یا منتقد آن 

شیوه ها و فرم ها شده ایم. 
اهمی��ت و ارزش حرک��ت نوآورانه ش��هر فرش در 
این است که حضور س��فیر برند – به ویژه چهره های 
محبوب – و همین طور ش��یوه های مرس��وم و کم اثر 
مس��ئولیت های اجتماعی و حامی گ��ری را که عمدتاً  
ارتباطی با هویت برندها ندارد، در فرم و شکل ظاهری 
تقلید و بازتولید نکرده و با درکی صحیح از مفاهیم و 
انتخابی درس��ت در چهره – شهاب حسینی – دست 
ب��ه ابتکاری جذاب و مؤثر زده که در صورت موفقیت 
در اجرا، قطعا راهگش��ا و سرمنش��اء جریانی نوین در 
فرهن��گ تبلیغات و ارتباطات برندها با جامعه خواهد 
ش��د و البته الزمه و همنش��ین قطعی ای��ن نوآوری، 
ریسک و حساس��یت در اجرا خواهد بود و مسئولیت 
مدیران و مش��اوران برند شهرفرش و شخص شهاب 
حس��ینی را در تنظیم و تدوین درس��ت و هماهنگ 

اقدامات و انسجام آنها دوچندان می کند. 
 Co-Branding گویی این همکاری به نوعی یک
محسوب می ش��ود و هویت برند هر دو طرف – شهر 
فرش و ش��هاب حس��ینی – اثرگ��ذار و تعیین کننده 
هویت این هم��کاری و ایده خواهد بود. حساس��یت 
موضوع در اینجاست که شهاب حسینی با برنامه های 
فرهنگی که درنظر دارد، دربس��ت در خدمت تثبیت 
و گس��ترش هوی��ت برند ش��هرفرش نخواه��د بود و 
شهرفرش نیز درصورتی که اقدامات و آثار تولیدی زیر 
نظر ش��هاب حسینی به ارتقای تصویر ذهنی منطبق 
با هویت برند ش��هر فرش نینجامد، دچار اختالل در 

پیام های ارسالی به جامعه هدفش خواهد شد. 
و ای��ن لبه تیغی اس��ت که ش��هر فرش و ش��هاب 

حسینی روی آن حرکت می کنند. 

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

برخ��ی از طرح ه��ای تبلیغات��ی آنق��در 
سوال برانگیز و پیچیده طراحی می شوند که بعد 
از سال ها اکران ش��ان نیز میان محافل تبلیغاتی 
درباره آنها س��خن به میان می آی��د. یکی از این 
طرح ها طرح تبلیغاتی ش��اتل اس��ت که تقریبا 
دوسال پیش توس��ط این شرکت در سطح شهر 
اکران ش��د؛ طرحی ک��ه در زمان خ��ودش نیز 
بحث های زیادی را میان کارشناسان تبلیغاتی 
به راه انداخت. مدتی اس��ت که این طرح باز هم 
س��وال برانگیز ش��ده و بس��یاری از فعاالن این 
عرصه آن را دس��ت به دس��ت کرده و درباره آن 
نکاتی را بازگو می کنند. این طرح تلفیق دو طرح 
تبلیغاتی شاتل بود که شعاری با مضمون اینکه 
ش��اتل فقط 10درصد مش��تریانش را از طریق 
تبلیغات جذب می کند، برآن نقش بس��ته بود. 
این ش��رکت قبل از این طرح، آگه��ی تبلیغاتی 
دیگری را اک��ران کرده بود ک��ه در آن دو لیوان 
یکی با یک ن��ی و دیگ��ری با چندین ن��ی قرار 
داش��ت. ش��اتل با طرح لیوان ها می خواست به 
رقبا و مخاطب��ان بگوید که این ش��رکت از یک 
ضریب به اشتراک گذاری س��رویس کاربران به 
چند مشتری خدمات ارائه نمی کند. پس همان 
طرح تبلیغاتی قبلی خود را با شعار تازه ای یعنی 
»کمتر از 10درصد مش��تریان شاتل با تبلیغات 
جذب می ش��وند« دوباره اکران کرد. این شعار 
عجیب است چون شاتل بعد از این طرح هزینه 
قابل توجهی را صرف تبلیغات کرده است. سوال 
اینجاست اگر تبلیغات به این شرکت در جذب 
مش��تری کمک نک��رده چرا ش��رکت این همه 
هزینه می کند و همچنان مشتریان آگهی های 
شاتل را در گوشه و کنار شهر مشاهده می کنند؟ 
برای یافتن پاس��خ این س��وال به تحلیل بیشتر 
این طرح تبلیغاتی پرداخته ایم. رش��ید رهنما، 
مدیرآتلیه یکی از شرکت های تبلیغاتی و فعال 
عرصه تبلیغات و مصطفی مرادی، مدیرهنری و 
کارشناس تبلیغات به سواالت »فرصت امروز« 

در این باره پاسخ می دهند. 

روزنامه از بیلبورد بهتر بود 
رش��ید رهنما درب��اره طرح تبلیغاتی ش��اتل 
می گوید: در مجموع می توان گفت طرح شاتل 
گیرا و جذاب نبود؛ یعنی از منظر زیبایی شناسی 
و عناصر و پیام، چیزی ارائه نمی کرد که مخاطب 
را در همان نگاه اول مجبور به توجه کند. طرح، 
در آنچه رس��الت یک رس��انه محیطی است که 
پیامی مش��خص را با زیبایی و گیرایی مناسب 
و به سرعت به مخاطب منتقل کند موفق عمل 
نکرد، طرح چند پیام داشت و گیج کننده بود. از 
نظر لی آوت )جاگ��ذاری عناصر در صفحه( هم 
بیلبورد مناسبی نبود و لوگوی دو بار تکرار شده 
هم در طرح دلیلش به راحتی و آسانی مشخص 
نمی ش��د. عالوه بر این فضای منفی ایجاد شده 
در طرح نسبت به تبلیغات با فرض اینکه شاتل 
فقط 10درصد مشتریانش را از تبلیغات جذب 
می کند، نیز کمکی به مخاطب در رساندن پیام 
یا حتی زیبایی طرح نمی کرد. ش��اید این طرح 
برای رسانه روزنامه مناسب تر بود. چون فرصت 
بیش��تر در اختی��ار مخاطب قرار داش��ت که به 
فرض با یادآوری پیام قبلی ش��اتل این طرح را 
راحت تر درک کند. پس می توان گفت اندازه ها 
و جاگذاری ها اصال برای ی��ک بیلبورد محیطی 

مناسب نیست. 

طرحی که به ضد تبلیغ تبدیل شد 
رهنما با اش��اره به ط��رح قبلی ش��اتل یعنی 

طرح  لیوان ها و تلفیق آن با طرح بعدی ش��اتل 
می گوید: به نظرم این کار اصال ش��یوه مناسبی 
نبود زیرا نمی توان این انتظار را داشت که حتی 
ریزبین ترین مخاطبان ه��م بتوانند طرح قبلی 
شاتل را به یادآورند و در همین حین از مخاطبان 
این توقع را هم داش��ت که به لیوان ها هم توجه 
کنند و خالی ش��دن لیوان و مصرف نوش��یدنی 
شیرین اینترنت شاتل را هم درک کرده باشند. با 
این توصیفات فرض  کنیم که مخاطب طرح قبلی 
این شرکت را بیاد بیاورد. حاال شاتل زیر همان 
طرح نوشته فقط 10درصد از مخاطبانش طرح 
را دیده اند. پ��س عمال به مش��تریانش در طرح 
جدید گفته این همان تبلیغی است که شما اصال 
ندیدید و به آن اهمیت ندادید، پس این بیلبورد 
را هم نبینید! چون مهم نیس��ت. اینجاست که 
تبلیغ شاتل به ضدتبلیغی علیه خودش تبدیل 
شده اس��ت. این فعال عرصه تبلیغات در پاسخ 
به این س��وال که آیا این طرح پیام ش��اتل را به 
مخاطبان منتقل می ک��رد، می گوید: همان طور 
که گفته ش��د به دالیل زیادی خیر. عدم رعایت 
نکات زیبایی شناسی و »لی آوت«، عدم توجه به 
پیام واحد و مشخص، عدم توجه به ظرفیت های 
رسانه، عدم شفافیت و وجود تناقض و تضاد در 
پیام و رس��انه همگی دالیلی است که این تبلیغ 
را در زمان خودش نیز موف��ق نکرده بود. رهنما 
که خود سابقه طوالنی در عرصه تبلیغات دارد، 
درباره اینکه اگر تبلیغات برای جذب مشتریان 
شاتل اثرگذار نبوده پس چرا دائم از این شرکت 
در سطح شهر آگهی می بینیم، می گوید: دقیقا 
صحبت و نقد درس��تی اس��ت. اگر تبلیغ عمل 
نمی کند چرا شاتل روی رسانه تبلیغ کرده است 
و اگر فقط 10 درصد سهم داشته )که قطعا فقط 
بیلبورد هم نبوده اس��ت( چگونه ش��اتل انتظار 
داش��ته ما طرح بیلبورد قبلی این شرکت را هم 

به یادآوریم و دوباره به این طرح های تازه وارد هم 
توجه کنیم. حال اوضاع وقتی بدتر می شود که 
در آینده بیلبورد های دیگری نیز از شاتل ببینیم. 
آن موقع تصور مخاطب از ش��اتل چه می شود؟ 
برندی که تبلیغ الزم ندارد اما باز هم به آن نیاز 
دارد و تبلیغ می کند! این یعنی عدم صداقت. به 
نظر می رس��د همراه همین تبلیغ و تبلیغ های 
بعدی برند، ذهنیت عدم صداقت و راس��تگویی 

برند همراه مشتریان بماند. 

رهنما در پایان می گوید: در مجموع می توان 
گفت ط��رح بین یک ض��د تبلیغ خ��وب و یک 
یادآوری و اینکه ش��اتل بس��یار با کیفیت است 
گیر کرده بود. ش��اید اگر فقط در این طرح یک 
پیام دنبال می شد، گیج کننده و اشتباه از آب در 
نمی آمد. این طرح برای برندی که هنوز جایگاه 
محکم و اس��تواری از منظر تبلیغات به دس��ت 
نیاورده، نمی توانس��ت کمک کننده باش��د ولی 
اگر این پیام که ش��اتل بس��یار با کیفیت است 
در کمپین قبلی به تنهایی و جداگانه ادامه پیدا 
می کرد، این ش��رکت نتیجه بهتری را به دست 

می آورد. 

منطق آگهی دچار مشکل است 
مصطفی مرادی درباره طرح ش��اتل می گوید: 
به نظ��رم منطق این آگه��ی از پایه با اش��کاالت 
عمده ای روبه رو بود. در آگهی به مخاطبان گفته 
شد که شاتل فقط 10درصد از مشتریان خود را 
از طریق تبلیغات جذب می کند، در حالی که این 
نکته از طریق تبلیغات به مخاطبان اطالع رسانی 
شده بود. درواقع با تبلیغات از طریق رسانه های 
محیطی پیام اصلی آگهی نقض ش��ده بود. حال 
از این نکته ک��ه بگذری��م به طرح خ��ود آگهی 
می رسیم، طرحی که برگرفته از آگهی دو یا چند 
سال گذشته این شرکت بود؛ یعنی شاتل بخشی 
از طرح آگهی قبلی خود را در طرح جدید که زیر 
آن نوشته شده »کمتر از 10درصد مشتریان شاتل 
با تبلیغات جذب می ش��وند« استفاده کرد. طرح 
قبلی شاتل با هدف قراردادن این پیام به مخاطب 
اکران ش��ده بود که ضریب به اش��تراک گذاری 
س��رویس کاربران در این ش��رکت بهتر از سایر 
شرکت های این حوزه و چارچوب قرارداد با آنان 
اس��ت. طرح آگهی قبلی در زم��ان خود خالقانه 
بود و مورد توج��ه قرار گرفت ول��ی همین طرح 
خالقانه وقتی در طرح بعدی اس��تفاده شد دیگر 
از ذهن مش��تریان رفته ب��ود و مخاطبی طرح را 
به یاد نداش��ت که بخواهد با طرح جدید تلفیق 
کند. مخاطبی که طرح آگه��ی قبلی را به خاطر 
نداشت، با خواندن جمله در ش��عار طرح جدید 
دچار سردرگمی می شد، زیرا هیچ ارتباطی بین 

تصویر و متن وجود نداشت. 

فونتی فانتزی برای طرحی منطقی 
 مرادی می گوی��د: . نکته دیگ��ری که در این 
دس��ته تبلیغات باید به آن توجه داش��ت، دلیل 
باور پیام آگهی است. در آگهی هایی که اطالعات 
آماری داده می ش��ود، باید منبعی که آمار از آن 

استخراج ش��ده ذکر ش��ود که چنین چیزی در 
طرح شاتل رعایت نش��ده بود. حتی در بسیاری 
از کشورها اعالم منبع جزئی از قوانین است. در 
مورد انتخاب فونت شعار هم کمی بی سلیقگی 
صورت گرفت��ه بود زی��را این فون��ت فانتزی با 
مطلبی منطقی هیچ همخوانی نداش��ت. عالوه 
بر این در آگهی شاتل، لوگوی این شرکت نیمی 
از آگه��ی را در صفحه س��فید بیلب��ورد به خود 
اختصاص داده بود. اگر دقت کنید در بخش دیگر 
طرح نیز مجددا لوگو تایپ شاتل استفاده شده 
است. پس در طرح دو لوگوی دیده می شود. دو 
لوگویی که در آگه��ی با ه��م متفاوتند و طراح 
توجه نکرده که باید از یک لوگوی مشترک شاتل 
در تمامی طرح اس��تفاده کند. شاید لوگوی این 
شرکت از زمان اکران طرح قبلی تغییر کرده، اگر 
به این ش��کل بود، چرا لوگوی قدیمی را ش��بیه 
با لوگ��وی جدید در ط��رح اس��تفاده نکرده اند. 
نبود یک هویت ثاب��ت یا توجه نک��ردن به آن، 
مسئله ای است که بسیاری از برندهای ایرانی از 
آن رنج می برند و این موضوع فقط به شاتل ختم 
نمی ش��ود. این کارش��ناس تبلیغات می گوید: 
اینکه شاتل شیوه درس��تی را برای بازگو کردن 
چنین اطالعاتی به کار برده یا نه بستگی به گروه 
هدف این آگهی نیز دارد. به نظرم هر کسی گروه 
هدف شاتل بود؛ باز این شرکت مسیر را اشتباه 
طی کرده اس��ت. اگ��ر گروه هدف این ش��رکت 
مش��تریان بوده که روش مناسبی نیست، چون 
باز هم تناقضی که در منطق آگهی وجود دارد، 
نمایان می شود. حال اگر شاتل رقبای خود را در 
این آگهی مورد خطاب ق��رار داده باز این همه 
هزینه و نصب بیلبورد روش جالبی نبوده است. 

لحن شعار دوستانه نبود 
این مدیر هنری می گوید: همچنین این شرکت 
لحن دوس��تانه ای را نی��ز برای ش��عارش درنظر 
نگرفته بود و نگاه باال به پایین در این شعار کامال 
به چشم می آمد. پیام اصلی این تبلیغات در واقع 
نشان دادن این موضوع بوده که مسائل مهم تری 
وجود دارد که باعث می شود افراد شاتل را به عنوان 
س��رویس دهنده خود انتخاب کنن��د اما به نظر 
می رسد مسیر بس��یار س��ختی برای این انتقال 
پیام انتخاب ش��ده بود. مرادی درباره درستی یا 
نادرستی استفاده از طرح قدیمی شاتل در طرح 
بعدی اش می گوید: این شیوه نادرستی نیست و 
در بسیاری از آگهی ها از این سبک استفاده شده 
ولی آگهی گذشته باید آنقدر به یادماندنی شده 
باش��د که با به کار بردن در طرح جدید مخاطب 
آن را به ی��ادآورده و ارتباط برق��رار کند. مرادی 
در پایان می گوید: اگر بخواهی��م نگاهی کلی به 
روند تبلیغاتی ش��اتل بیندازیم باید بگویم شاتل 
بعد از این طرح یکس��ری طرح تبلیغاتی درباره 
مباحث مش��تری مداری اکران کرد، آگهی هایی 
مانند مراقب گل خودمان باشیم یا لبخندتان را به 
دنیا نمی دهیم، البته آگهی لبخند هنوز هم ادامه 
دارد و با اول شدن شاتل میان اپراتورها همچنان 
با طرح تندیس این ش��رکت در بیلبوردها دیده 
می شود. پس این شرکت روند منظمی را از سال 
گذشته در تبلیغات خود دنبال کرده است که به 
مقوله وفاداری برند پرداخته است. روند منظمی 
که با طرح 10درصد مشتریان تناسبی نداشت و 
مشخص نیست شرکتی که به تبلیغات اعتقادی 
ندارد چرا دوباره تبلیغ می کند و چرا این شرکت 
در آن زمان به یک باره س��راغ اعالم این موضوع 
رفته بود. شاید مضمون این آگهی نیز در نهایت 
به مقوله وفاداری مرتبط می شد، ولی به سختی 
می توان لحن این آگهی را در ادامه اقدامات بعدی 

تبلیغاتی شاتل قرارداد. 

استخوان های مستحکم با 
Dumocalcin

Dumocalcin یک مکمل کلسیم جویدنی است اما 
مردم آگاهی چندانی از این برند نداشتند تا اینکه این برند 
تصمیم گرفت آگاهی مصرف کنندگان را در کوتاه ترین 
  Dumocalcin زمان ممکن باال ببرد و به آنها بگوید که

استحکام استخوان ها را افزایش می دهد. 

 به گزارش مارکتینگ نیوز، ستون های یک پل در یکی 
از خیابان های جاکارتا با اس��تفاده از پوشش فایبرگالس 
به ش��کل اس��تخوان های غول پیکری طراحی شدند تا 
تداعی کننده قدرت این محصول در استحکام استخوان ها 

باشد. 

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

محمد زرین
  کارشناس برندینگ

در آگهی به مخاطبان گفته شد که 
شاتل فقط 10درصد از مشتریان 
خود را از طریق تبلیغات جذب 
می کند، در حالی که این نکته 
از طریق تبلیغات به مخاطبان 
اطالع رسانی شده بود. درواقع 
با تبلیغات از طریق رسانه های 
محیطی پیام اصلی آگهی نقض 

شده بود

استراتژی تبلیغاتی شاتل زیر ذره  بین »فرصت امروز«

خالی کردن زیرپای آگهی



 پپسی رژیمی
جایگزین شیرین كننده آسپارتام

شركت پپس��ی تمامی وقت و انرژی خود را صرف 
فرمول نویسی تازه پپسی رژیمی برای دست كشیدن 
از آسپارتام می كند. این تغییر حتی در قالب طراحی 
قوطی های جدید خود را نش��ان می دهد كه عبارت 
»ح��اال ع��اری از هرگونه اس��پارتام« روی آنها نقش 
بسته اس��ت. در ادامه، متناسب با تالش هیل ماری 
ب��رای برعكس كردن روند اف��ت 5.2 درصدی میزان 
فروش در س��ال گذشته، پپسی رژیمی از بزرگ ترین 
صحنه خود - اسپانس��ری لیگ ملی فوتبال آمریكا- 
به منظور عرضه نوش��ابه ای با فرمول جدید استفاده 

می كند. 
به گفته س��ت كافمن، معاون ارشد شركت پپسی 
در آمریكای ش��مالی، این ش��ركت قصد به كارگیری 
یكی از بزرگ ترین مش��اركت ها با یكی از بزرگ ترین 
بخش ه��ای داغ خب��ری را دارد بنابراین یك آگهی 
تبلیغات��ی در فروش��گاه ها و كانال ه��ای دیجیتال با 
نمایش یكی از مس��ابقات لیگ مل��ی فوتبال آمریكا 
)NFL( در قالب یك ش��عار، پپسی رژیمی را به این 
ش��كل توصیف می كن��د: »جذاب و ش��اداب كننده؛  

حاال عاری از هر گونه آسپارتام«
شركت پپسی هیچ طرح سریعی را برای تبلیغ نسخه 
جدید پپسی رژیمی به شكل آگهی تلویزیونی در نظر 

ن��دارد. این اقدام با آخرین نمونه تغییر فرمول پپس��ی 
رژیمی در سال 2013 فاصله زمانی دارد. در آن هنگام با 
تركیب پتاسیم آسه سولفام »Ace-K« و آسپارتام، روند 
استفاده منحصر به فرد از آن از سال 1983 تا آن زمان 
متوقف شد. بازیگر كلمبیایی-آمریكایی، سوفیا ورگارا 
 در كمپین عرضه این محصول ش��امل آگهی تبلیغاتی 
»Love Every Sip« )عاش��ق ه��ر جرع��ه ش��وید( 

درخشید. 
در این هفته پپسی به سرعت با ارائه یك پیشنهاد 
بلندپروازانه برای معكوس كردن روند كاهش میزان 
فروش، به ارس��ال پپس��ی رژیمی ب��ا فرمول جدید، 
شیرین شده با س��وكرالوز )با نام مستعار اسپلندا( و 
Ace-K می پردازد. برخی دانشمندان آن را یكی از 
بزرگ ترین قمار ها در صنعت نوشابه از زمان شكست 
كوكاكوال با Coke  جدید در س��ال 1985 میالدی 

می خوانند. 
پپس��ی می گوید: »انجام این كار زمان زیادی برد 
ام��ا ما از پس آن برآمدیم.« نوش��ابه جدید پپس��ی 
ضمن حفظ طعم س��بك، جذاب و تازه كننده پپسی 
رژیمی س��نتی، كمی مالیم تر نیز هست. در كنار آن 
پپسی رژیمی كالس��یك نیز كماكان به طور آنالین 
در دس��ترس خواه��د بود. در س��ایه چالش منحصر 
به فرد پپس��ی، این س��ازنده نوش��ابه به برنامه ریزی 
برای راه اندازی كمپین های س��مپلینگ »تهاجمی« 
 در فروش��گاه های سرتاس��ر ای��االت متح��ده آمریكا 

می پردازد. 

ش��ركت های پپس��ی و كوكاك��وال نتوانس��تند با 
آس��پارتام آرامش را برای مصرف كنندگان آمریكایی 
ب��ه ارمغان بیاورند. حتی تاكید های مكرر اداره غذا و 
دارو روی عدم مشاهده هر نوع آثار بیماری در میان 
  Diet Coke .مصرف كنندگان نیز فایده ای نداشت
كه س��هم آن از بازار دو برابر پپس��ی رژیمی بود نیز 

حتی بیشتر از پپسی رژیمی متحمل شكست شد. 
درب��اره  بهداش��تی  نگرانی ه��ای  از  فرات��ر  ام��ا 
آس��پارتام نكت��ه مه��م این اس��ت ك��ه آمریكایی ها 
ب��ه ط��ور فزاین��ده ای به ظاه��ر از وج��ود هرگون��ه 
 افزودن��ی غیر طبیعی در محصوالت مختلف خس��ته 

شده اند. 
امی��د م��ی رود كه اس��تقبال بیش��تری از س��وی 
مصرف كنن��ده برای س��وكرالوز ص��ورت بگیرد. این 
 Splenda ش��یرین كننده مصنوعی تحت ن��ام برند
 Tate & Lyle توس��ط تولی��د كنن��ده ای به اس��م
فروخته می ش��ود و البته یك شیرین كننده طبیعی 

)و نه Ace-K(  نیست. 
ش��ركت پپس��ی و دیگر ش��ركت های تولید كننده 
نوش��یدنی های غیر الكلی در زمینه اس��تفاده از دیگر 
ش��یرین كننده طبیعی محبوب، stevia، با مش��كل 
مواجه ش��ده اند كه البته دلی��ل آن طعم قوی آن در 
دهان است كه تا مدت ها باقی می ماند. با بروز كوهی 
از نگرانی ها درباره ظهور شیرین كننده های مصنوعی، 
امروزه برنده آشكار این بازی نیشكر است كه به طور 
روز افزون��ی در ذهن نوش��ابه های غیر الكلی به عنوان 
ی��ك برند صنعتی و دست س��از ش��ناخته می ش��ود 
بنابرای��ن اق��دام اخیر در زمینه ارائه پپس��ی رژیمی 

می تواند از هر دو جهت بزرگ باشد. 
www.brandchannel.com

 ارسال پیام های كوتاه و زیبا 
به جای تماس های تلفنی

 مهمان ما باشید به صرف 
»یک نکته زیبا«

در هر شركت یا محل كار صاحبان هر محصول یا 
خدمت دارای ابزاری قدرتمند هستند كه می توانند 
از آن به عن��وان ی��ك بازاریاب رای��گان و تمام وقت 
استفاده كنند. صاحبان كس��ب و كار می توانند فقط 
با اس��تفاده از دس��تگاه ارتباطی تلف��ن با مخاطب 
خود ارتباط برقرار كرده و س��عی كنند با اس��تفاده 
از ارائ��ه  اطالعات الزم در م��ورد كاال یا خدماتی كه 
می فروشند، به جای پخش آهنگ انتظار و متناسب 
با نیاز مش��تری، او را ب��ه خرید كاال یا خدمات خود 

ترغیب و تشویق كند. 
مخاط��ب، مش��تری احتمالی اس��ت و ب��ا كمی 
هوش��مندی می توان او را به مشتری بالفعل تبدیل 
كرد. در این نوع ش��یوه بازاریابی، مش��تری، شركت 
ی��ا فرد بازاریاب را نمی بیند و نمی شناس��د ولی اگر 
از ش��یوه  صحیح و حرفه ای ارتباطی استفاده شود، 
مش��تری می تواند با او ارتباط برقرار كند و به خرید 
كاال ی��ا خدم��ات تمایل نش��ان ده��د. در این نوع 
بازاریاب��ی می توان نكات ریز و فواید محصول را ذكر 
كرد تا هم در وقت و هزینه مش��تری و هم ش��ركت 

صرفه جویی شود. 
آش��نایی كامل بخش عمده ای از مردم با وس��یله  
ارتباطی تلفن، در جریان ضبط پیام روی دس��تگاه 
تلفن ش��ركت و بیان نكات خ��اص و كوتاه و تازه از 
محص��ول یا خدمت بی تاثیر نیس��ت. اما هر قدر هم 
كه یك مدیر تجربه  زیادی از ارتباط تلفنی داش��ته 
باش��د، باز هم مقوله  بازاریابی از طریق تلفن، مقوله  
حرف��ه ای و جداگان��ه ای اس��ت و نیازمن��د توجیه، 

آموزش و تمرین در این زمینه است. 
بدون آموزش و تخصص، پس از تماس های بسیار 
از ط��رف مخاطبان و صرف ان��رژی خواهیم دید كه 
هیچ كس برای خرید از ما پیگیر نیست و تالش مان 

نتیجه  الزم را ندارد. 

از آنجا كه در این نوع بازاریابی نامحسوس و موثر 
ارتباط با مخاطبان یكجانبه اس��ت، س��رعت عمل و 
بازدهی كار به دلیل انتقال اطالعات سریع، افزایش 
پیدا می كند. در مورد آموزش پرسنل و كارشناسان 
ف��روش هم می توان گفت در صورت��ی كه این افراد 
به لحاظ انطب��اق و هماهنگی روحی و فكری، برای 
این كار مناس��ب باشند، پس از آموزش های كوتاه و 
با تكرار و تمرین كافی می توانند به ش��كلی حرفه ای 
پیگیر فرآیند فروش و پاسخگویی به پیام ها باشند. 
كارشناس��ان بازاریابی و فروش كه از این ش��یوه 
استفاده می كنند به خوبی می دانند كه بازدهی این 
ش��یوه زمانی تثبیت و تضمین می ش��ود كه فرد در 
ای��ن زمینه آموزش دیده و ب��ا جزئیات و نقاط قوت 
و ضعف آن آش��نایی كافی داش��ته باشد. در غیر این 
صورت، نه تنها از تماس های تلفنی بی ش��ماری كه 
برقرار می شود، تعداد بس��یار كمی به نتیجه و عقد 
قرارداد فروش منجر می ش��ود، بلكه هزینه سنگینی 
ه��م از لحاظ هزین��ه  تماس تلفنی با مش��تریان به 

شركت شما تحمیل خواهد شد. 
یك��ی از مهم ترین مزایای ضب��ط پیام های كوتاه 
تلفن��ی و انتقال پیام به مخاطب��ان، صرفه جویی در 
هزینه هاس��ت. هزینه زمانی و مالی كه برای دعوت 
از مش��تری برای حضور او در دفتر كار یا نمایندگی 
ف��روش یا برای حضور در محل كار مش��تری صرف 
می كنیم، از جمله هزینه پذیرایی و حضور پرسنل و 
زمانی كه باید برای قرار مالقات با او و انتظار برای از 
راه رس��یدن او صرف كنیم ده ها برابر بیشتر از زمان 
و هزینه ای اس��ت كه برای برقراری تماس تلفنی با 

مشتری های مان صرف می كنیم. 

تبلیغات گرافیکی و بنری در 
وب سایت ها

آیا می دانس��تید این روش تبلیغ اگر با سیاس��ت 
درستی انجام ش��ود، می تواند بسیار سودآور باشد؟  
نخس��تین نكته در این نوع تبلیغ این است كه روی 
چه وب س��ایتی تبلیغ می كنی��د؟ مخاطبان چنین 
وب س��ایتی چه كسانی هستند؟ مشتری هدف شما 
كیست؟  چه درصدی از مشتری هدف شما مخاطب 

این نوع تبلیغات است؟  
هر بار كه خواس��تید یك وب س��ایت اینترنتی را 
برای محل تبلیغات خود انتخاب كنید با پرس��یدن 
این س��وال ها از خ��ود می توانید بهت��ر و عاقالنه تر 
تصمیم بگیرید ش��ما برای تبلیغات هزینه می كنید 
كه س��ود ببری��د پس باید با چش��م باز وب س��ایت 
مناس��بی برای تبلیغات خود پیدا كنید. دیگر محل 
نمایش تبلیغات شما در صفحه است كه بسیار مهم 
اس��ت. هر چه لوگوی تبلیغاتی ش��ما بیشتر در دید 
باش��د شانس تأثیر گذاری آن بیش��تر است بنابراین 
س��عی كنید محل مناس��بی را برای نمایش لوگوی 

تبلیغاتی خود انتخاب كنید. 
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کافه بازاریابیبازاریابی مجانی

عطیه عظیمی

آیا می دانستید

مرضیه فروتن

در روزگار بی ثبات��ی زندگی 
می كنی��م كه موض��وع تأمین 
آینده را به اصلی ترین دغدغه 
جامع��ه تبدی��ل كرده اس��ت. 
همی��ن نی��از باعث ش��ده كه 
اس��امی  با  بیمه های مختلفی 
متفاوت یكی پ��س از دیگری 
ب��ه بازار بیاین��د. بیمه زندگی 
» م��ان« هم س��رویس جدید 
بیمه ایران است كه این روزها 
فراوانی  تبلیغاتی  س��روصدای 
به راه انداخته اس��ت. به گفته 
بیم��ه ایران، این بیمه در واقع 
نسخه تكمیل شده بیمه جامع 
زندگی اس��ت و برای شخصی 
بیمه ش��ود  ك��ه می خواه��د 
یك س��رمایه گذاری محسوب 
می ش��ود. این بیم��ه مواردی 
چون س��رمایه فوت، س��رمایه 
ف��وت در اثر حادثه، پوش��ش 
امراض خاص به جز س��رطان، 
پوش��ش بیم��اری س��رطان و 
پوش��ش معافی��ت از پرداخت 

حق بیمه را شامل می شود. 
خدم��ت جدید بیم��ه ایران 
در حالی به بازار عرضه ش��ده 
ایران به صورت كلی  كه مردم 
ب��ه بیمه توجه زیادی نش��ان 
نمی دهن��د. با اینك��ه هرروزه 
ش��ركت های بیمه ای خدمات 
مش��تریان  ب��ه  را  متفاوت��ی 
ای��ن  ام��ا  عرض��ه می كنن��د 
خدمات با اس��تقبال خوبی از 
جانب مردم مواجه نمی ش��ود؛ 
این موض��وع نش��ان می دهد 
خدمات  بازاریاب��ی  درزمین��ه 
اقدامات  بیم��ه  ش��ركت های 
و  انجام نش��ده  تأثیرگ��ذاری 
هنوز در این حوزه ضعف هایی 
دیده می شود. حال اینكه بیمه  
زندگ��ی  »مان« تا چ��ه اندازه 
می تواند در ح��وزه بازاریابی و 
شناخت نیاز مشتریان عملكرد 
خوبی را از خود نش��ان دهد، 
»فرصت  ك��ه  اس��ت  بهانه ای 
امروز« برای بررس��ی بیش��تر 
آن سراغ دكتر میثم شفیعی، 
مشاور و مدرس بازاریابی رفته 

است. 
این  بیان می كند:  ش��فیعی 
س��رویس جدید و مش��ترک 
بیمه ای��ران كه مدتی اس��ت 
در س��بد خدمات این شركت 
قرارگرفته است، با وجود نقاط 
مش��ترک بس��یار با بیمه های 
عمر س��ایر برندها و همچنین 
حس��اب های پس انداز بانك ها 
به نظر می رس��د ك��ه از لحاظ 
محتوای��ی حرف های جدیدی 
نیازه��ای  بتوان��د  و  داش��ته 
را  بیمه گذاران  از  جدیدت��ری 
برط��رف كند و ای��ن بیمه از 
جهات گوناگون��ی قابل تحلیل 

است. 

مزیت های رقابتی خدمات
مزی��ت  درب��اره  ش��فیعی 
بیمه مان می گوید: اساس��اً هر 
خدمت یا كاال دودسته مزیت 
را می توان��د در قال��ب مزیت 
رقابت��ی در خ��ود ق��رار دهد. 
دس��ته اول مزیت های مبتنی 
ب��ر ذات محصول ی��ا مرتبط 
كارك��ردی محصول  با هویت 
اس��ت ك��ه به عن��وان نمون��ه 
می توان آپش��ن های وجود در 
خ��ودرو مانن��د كیس��ه هوا یا 
ترم��ز ABS را در ای��ن طبقه 

گنجاند. دسته دوم مزیت های 
الحاق��ی ب��ه محص��ول كه در 
ذات محص��ول و كارك��رد آن 
نیس��ت اما به محصول هویت 
و ام��كان رقاب��ت می دهد كه 
و كسب وكار  فروش  س��اختار 
دیجی كاال را می توان به عنوان 
نمونه برای ای��ن نوع مزیت ها 
برشمرد. ساختار كسب وكاری 
ك��ه ارتباط��ی ب��ا محصول و 

كاالی مورد معامله ندارد. 

مزیت رقابتی بیمه » مان«
او ادام��ه می ده��د: ارزیابی 
مزیت رقابتی ای��ن خدمت را 
نی��ز می توان از ه��ر دو منظر 
انجام داد. چراكه این سرویس 
بیمه ایران شاید در اندازه ایده 
بانك��داری اختصاصی یا نحوه 
كارك��رد دیج��ی كاال مزی��ت 
برجسته و بارزی نداشته باشد 
اما تركی��ب مزیت های رقابتی 
جزئ��ی دارد ك��ه درمجم��وع 
می توان��د می��دان رقابت را به 
س��مت این برند تغییر داده و 
موجبات كسب س��هم بازار را 

فراهم آورد. 
می كن��د:  خاطرنش��ان  او 
این نظ��ام با توجه ب��ه اینكه 
امكان  ه��م  همزمان  به ط��ور 
س��رمایه گذاری عم��ر و ه��م 
امكان سرمایه گذاری به سبك 
خدمات بانكی را دارد كه سود 
داش��ته و ام��كان دریافت وام 
را دارد، می ت��وان ادعا كرد از 

هر دو مزیت همزمان 
كه  ب��وده  برخ��وردار 
مزی��ت  خ��ود  ای��ن 
ارزش��مندی به حساب 
طرف��ی  از  می آی��د. 
س��اختار تبلیغات��ی و 
هجمه رسانه ای كه به 
ازای این برند مستقل 
توس��ط بیم��ه ای��ران 
اجراشده است موجب 
ش��ده تا این خدمت و 
برند متفاوت از س��ایر 

برنده��ا حت��ی در حوزه های 
ش��بیه به هم مشاهده ش��ده و 
به عنوان ی��ك خدمت متمایز 
در ن��گاه مخاطب شناس��ایی 
ش��ود. البت��ه ن��ه ب��ه ش��كل 
قابل توجه اما در اندازه موردی 
انعطاف پذیری های  از  برخ��ی 
خدمات��ی این برن��د مانند وام 
یا امكان برداش��ت پ��ول و. . . 
می توان��د برای م��ان جذابیت 

رقابتی ایجاد كند. 

تمركز روی كودكان
شفیعی معتقد است: تمركز 
بر ك��ودكان و جلب س��رمایه 
خانواده ه��ا به رغ��م ورود ب��ه 
حوزه بان��ك و ضعیف تر بودن 

نسبت به آن كماكان می تواند 
در كنار س��ایر پیش��نهاد های 
برن��د ب��رای م��ردم جذابیت 
ایج��اد كرده و موج��ب ایجاد 
تقاض��ا برای مان ایران ش��ود. 
اینها تنها اندكی از مزیت هایی 
اس��ت كه می توان ب��رای این 
خدمات برشمرد. درست است 
این  برای  مزیت های متعددی 
بیمه وج��ود دارد كه می تواند 
در كس��ب توفیقات برای این 
سرویس مفید باشد اما مسئله 
واقع��ی در صنع��ت بیم��ه در 
ای��ران چیز دیگری اس��ت. از 
این باب ك��ه هراندازه هم این 
برن��د بیمه ی��ا برندهای دیگر 
ایجاد كنند مش��تریان  مزیت 
آنه��ا م��ردم هس��تند و مردم 
بای��د این برندها را ببینند و با 
آنها زندگی كنند. اما مردمان 
ایران متأسفانه با بیمه ارتباط 
نگرفته و مش��تری وف��ادار و 
دوست داشتنی نخواهند شد. 

مهجور ماندن بیمه ها
این مشاور بازاریابی با اشاره 
به این موضوع كه  »در اینكه 
خدمت بیمه » مان« حرف های 
جدی��د و جذابی ب��رای گفتن 
دارد ش��كی نیس��ت« ادام��ه 
می ده��د: اما ای��ن بیمه هنوز 
نتوانس��ته موان��ع موج��ود در 
بازار بیم��ه را از بی��ن برده و 
مشتریان را به بازار بازگرداند. 
اساس��اً بیمه در ای��ران كاالی 

فاق��د اولویت بوده و در س��بد 
خری��د مردم ق��رار نمی گیرد، 
مگر به اص��رار و تأكید قانون 
و نیروه��ای فش��ار دیگر. اگر 
مقداری به س��بد بیمه خانوار 
ایران��ی بنگری��م، می بینیم دو 
ن��وع بیمه در این س��بد برای 
تم��ام ایرانی��ان ق��رار دارد و 
س��ایر بیمه ه��ا مهج��ور بوده 
و كمت��ر طرفدار یا مش��تری 
دارن��د. بیمه ه��ای پرطرفدار، 
بیمه شخص ثالث و بیمه های 
مرتب��ط ب��ا درمان هس��تند. 
در اول��ی پلی��س و نیروه��ای 
اداره  دوم��ی  در  و  انتظام��ی 
كار و كارفرمای��ان، اجباری بر 
بیمه ش��دن افراد هستند. این 

رفت��ار مصرف كننده ایرانی در 
ای��ن صنعت نش��ان می دهد، 
بیمه برای مردم ایران تعریف 
مطلوب��ی نیس��ت و در س��بد 

مردم جایی ندارد. 
او می افزاید: شرایط اقتصادی 
عموم مردم به گونه ای است كه 
س��رمایه گذاری در س��بدهای 
این چنینی كه سرمایه مردم را 
بلوك��ه می كند موجب كاهش 
قدرت معیشت مردم می شود. 
ل��ذا مردم ترجیح��ا از هدایت 
سرمایه هایش��ان به این سمت 
اجتناب می كنند. البته در این 
خدمت بیمه ای همان طور كه 
اشاره ش��د مزیت های رقابتی 
نس��بی ب��رای م��ردم لح��اظ 
ش��ده كه می تواند برای مردم 
جذابیت نسبی را ایجاد كند. 

فرهنگ زن گرا در ایران
شفیعی اظهار می كند: طبق 
مطالع��ات »هافس��تد« م��ردم 
ایران در ذات از فرهنگی زن گرا 
برخ��وردار ب��وده و آینده نگ��ر 
نیستند. لذا اتخاذ تمهید برای 
آینده خیلی س��نخیتی با این 
مردم نداش��ته و برای این مردم 
تقریب��اً در اولویت ه��ای پایین 
ق��رار دارد. ای��ن را می توان در 
اس��تقبال م��ردم از خدم��ات 
بانك ها برای ك��ودكان و آینده 
آنها مشاهده كرد. ایرانیان طبق 
مثلی كه از قدیم دارند مرگ را 
مال همسایه می دانند و اساساً 
و خدماتی  عب��ارات  با 
كه با م��رگ در ارتباط 
است به شدت نامأنوس 
هس��تند. از این حیث 
بیمه عم��ر و خدماتی 
از این حی��ث در ایران 
عموماً نامطلوب است. 

رفتار نامناسب 
شركت های بیمه با 

مشتریان
بازاریابی  این مشاور 
خاطرنش��ان می كن��د: به رغم 
تالش برای توس��عه بانكداری 
اس��المی، كم��اكان در ن��گاه  
گروه��ی از م��ردم و صاحبان 
اندیش��ه، این نظام در جامعه 
محقق نش��ده و هنوز بسیاری 
از م��ردم به دالی��ل اعتقادی 
دریاف��ت س��ود و. . . را از نوع 
دانسته  نامش��روع  درآمدهای 
و از آن پرهی��ز می كنن��د. لذا 
این بافت اعتقادی عماًل بخش 
عمده ای از مزیت های ایجادی 
توس��ط این برن��د را بی تأثیر 
می كن��د. اگر منصف باش��یم 
می بینیم همه دالیل مردمی و 
فرهنگی نیس��ت. بخش عمده 
دیگ��ری از دالیل نیز ناش��ی 

از ش��ركت ها و برندهای بیمه 
اس��ت. بیمه كاالیی بد خاطره 
ب��وده و فاقد نوس��تالژی برای 
مردم اس��ت. بدی��ن معنا كه 
غالب��اً در ش��رایط بحران��ی و 
نامطلوب موردنی��از افراد قرار 
می گی��رد. ازآنجاك��ه افراد در 
هستند  شرایط حس��اس  این 
و آس��تانه تحمل پایین دارند 
بیم��ه  از  باالی��ی  انتظ��ارات 
دارند. البته ش��ركت های بیمه 
نی��ز در این ش��رایط به دالیل 
به مش��تری  نس��بت  مختلف 
رفت��ار نامناس��ب داش��ته و با 
سوءس��ابقه ای كه به درس��ت 
یا غلط در نگاه مش��تری پیدا 
می كنند سهم بازار و تقاضای 
خود را از دس��ت می دهند. در 
بس��یاری از موارد شركت های 
به دلیل سیاست های  بیمه ای 
ب��ه  نس��بت  ك��ه  ریاضت��ی 
هنگام  دارن��د  مصرف كنن��ده 
را  حادثه دیده  نیازهای  بحران 
بی پاسخ گذاش��ته و از تأمین 

آنها سرباز زده اند. 

عملکرد ضعیف بازاریاب ها 
و نمایندگی های بیمه 

او می گوی��د: بخش دیگری 
نی��ز  بی اعتم��ادی  ای��ن  از 
بازاریابان  از عملك��رد  ناش��ی 
و نمایندگی های بیمه اس��ت. 
بیمه این كار را به نمایندگی ها 
و ش��بكه های ف��روش واگذار 
كرده و ب��رای فروش خدمات 
پورس��انت در نظ��ر می گیرد. 
این مس��ئله موجب می ش��ود 
بازاریاب��ان  ف��روش،  هن��گام 
فضای��ی دلچس��ب از بیمه در 
ذهن مشتری درست كنند كه 
به هنگام حادث��ه آن را واهی 
ببیند. مسئله اثرگذار دیگر در 
ایران تداخل بیم��ه و بانك و 
ورود این دو بخ��ش به حوزه 
كس��ب وكاری یكدیگر اس��ت. 
این اتفاق موجب ش��ده تا در 
ایران مصرف كننده بین این دو 
نهاد سرگردان شود و بعضاً از 
هر یك، خدمات غیرتخصصی 
كه كامل هم نیستند دریافت 
كند. تعدد برندها ولیكن عدم 
تنوع خدم��ات آنها كه موجب 
بازاریابی  رقابت در تالش های 
و بعضاً غیرواقعی شدن برخی 
اقدامات شده است خود عامل 
دیگری اس��ت كه می تواند در 
ابهام آلود  فضای  ش��كل گیری 
ب��رای مصرف كنن��ده و ایجاد 
عدم اطمینان تأثیرگذار باشد. 

خدمات رنگارنگ ممنوع
بی��ان  پای��ان  در  ش��فیعی 
می كند: این موارد عنوان ش��د 
تا از آن این نتیجه گرفته شود 
كه مش��كل بیمه در ایران تنوع 
خدمات یا پرداخت سود یا حتی 
اعطای وام به مردم نیست. بیمه 
در ایران مشكل فرهنگی داشته 
و اولویت مردم نیست. بیمه در 
ای��ران هنوز برای م��ردم به هر 
دلیل��ی صرف هزینه اس��ت نه 
ایجاد تضمین ب��رای آینده. لذا 
به نظر می رس��د ش��ركت های 
بیمه باید به جای ارائه خدمات 
رنگارنگ و تكمیل سبد خدمات 
این چنین��ی، بیمه را با فرهنگ 
م��ردم عجی��ن ك��رده و ضمن 
اصالح دیدگاه مردم، باور مردم 
را به بیمه سوق دهند نه تمایل 

و سود مردم را. 

سرویس بیمه ایران شاید در اندازه 
ایده بانکداری اختصاصی یا نحوه 
کارکرد دیجی کاال مزیت برجسته 
و بارزی نداشته باشد اما ترکیب 
مزیت های رقابتی جزئی دارد که 

درمجموع می تواند میدان رقابت را به 
سمت این برند تغییر داده و موجبات 

کسب سهم بازار را فراهم آورد

امیر كاكایی

بیمه زندگی » مان« زیر ذره بین »فرصت امروز«

از فرهنگ سازی خبری نیست
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ابتدا بفرمایید که چند سال 
دارید و چند س�ال اس�ت 
ک�ه در این صن�ف فعالیت 

می کنید؟ 
61 س��ال س��ن دارم و 45 
است که در این صنف مشغول 

به کار هستم. 
ای�ن صن�ف اکن�ون روب�ه 
با وجود   گس�ترش اس�ت. 
این موضوع و افزایش رقبا 
مدیرانی ک�ه در این صنف 
فعالی�ت دارند بای�د به چه 

موضوعاتی توجه کنند؟ 
مهم تری��ن موضوع��ی ک��ه 
اف��راد فع��ال در ای��ن صنف 
ب��رای ادام��ه حی��ات خ��ود 
بای��د مدنظر داش��ته باش��ند 
روز  ب��ه  و  فن��ی  اطالع��ات 
اس��ت. این اطالعات ش��امل 
حجم موتور، مص��رف بنزین، 
و  موتورس��یکلت  رانندگ��ی 
مس��ائلی از این قبیل اس��ت. 
این روزها موتورس��یکلت های 
خارجی ب��ا کیفی��ت در بازار 
ای��ران ح��رف اول را می زنند 
و اطالع��ات کاف��ی در م��ورد 
این وس��یله نقلیه و همچنین 
از  آن  ب��ا  رانندگ��ی  نح��وه 
موضوع��ات مهمی اس��ت که 
هر فروش��نده و فع��ال صنفی 
در حوزه موتورس��یکلت باید 
بدان��د. از س��وی دیگ��ر باید 
اطالعات خ��ود را درخصوص 
خ��اص  موتورس��یکلت های 
تکمیل کن��د تا در صورت نیاز 

مش��تری به وی ارائه دهد. 
یک فروشنده موتور سیکلت 

برای کسب سود بیشتر چه 
اقداماتی باید انجام دهد؟ 

 ظاهر فروشنده باید آراسته 
باشد. این نخس��تین موضوعی 
اس��ت که باید رعایت ش��ود و 
ارتباط��ی ب��ه صنف م��ا ندارد 
و در هم��ه اصن��اف به نوع��ی 
الزامی اس��ت. ام��ا درخصوص 
اینکه چگون��ه اف��راد را جذب 
کنیم باید بدانید که فروش��نده 
ب��ا فروش��ندگی تف��اوت دارد. 
فروش��ندگی کارش مش��خص 
است اما فروشنده یک حرفه ای 
را فرا گرفت��ه و بای��د در اختیار 
مش��تری قرار دهد. این روزها 
محص��والت چین��ی ب��ازار را 
فرا گرفته ان��د و یک فروش��نده 

ماهر بای��د محصوالت 
اصل��ی را نس��بت ب��ه 
فرعی تش��خیص دهد. 
از  بع��د  همچنی��ن 
تش��خیص بای��د توجه 
داش��ته باش��د که آن 
محص��ول را به دس��ت 
و  نرس��اند  مش��تری 
حتما آن را به کارخانه 
خریداری شده مرجوع 
کن��د. حاش��یه س��ود 
نسبتا  موتورس��یکلت 
خوب اس��ت و افرادی 

هم که در این صنف مش��غول 
کار هس��تند می توانند اقتصاد 
زندگی ش��ان را مدیریت کنند. 
برای اینکه یک مدیر فروشگاه 
موتورس��یکلت  عرضه کنن��ده 
س��ود بیش��تری عایدش شود 
بای��د محصوالتی را ک��ه تهیه 

می کند به صورت عمده و کلی 
باش��د. به این دلیل که قیمت 
پایین ت��ری به دلی��ل افزایش 

مقدار کاال پرداخت می کند. 
به ط�ور معم�ول در فص�ل 
همانند  درس�ت  زمس�تان 
موتور  بازار  ش�رایط جوی، 
سیکلت هم سرد می شود. 
در آن ص�ورت فعاالن بازار 
بای�د به چ�ه نکات�ی توجه 
داشته باشند که سود خود 

را حفظ کنند؟ 
در  محص��والت  برخ��ی   
جه��ان تولی��د می ش��وند که 
کارایی آنها در زمس��تان است. 
موتورس��یکلت های  مانن��د 
س��قف دار. افراد فعال در حوزه 

موتور س��یکلت باید تبلیغات و 
همچنین ش��رایط ویژه در این 
فص��ل را برای مش��تری لحاظ 
کنن��د. به عنوان مث��ال فروش 
اقساطی را با درصد سود کمتر 
ارائه دهند تا مش��تری نسبت 
ب��ه خری��د ترغیب ش��ود. این 

موضوع باید در تبلیغات حوزه 
محل کار نمایان باشد. اگر هم 
فردی در رس��ته ب��ازار فعالیت 
دارد این کار را در روزنامه های 

کثیراالنتشار انجام دهد. 
در مدت�ی که ش�ما در این 
صن�ف فع�ال بودی�د چ�ه 
نکته ای را همیش�ه مدنظر 
داش�تید و آی�ا ب�ا رعایت 
موف�ق  موض�وع  هم�ان 

شدید؟ 
همیش��ه  م��ن  صداق��ت؛   
صداقت را س��ر لوحه کار خود 
ق��رار دادم و هی��چ زمان��ی در 
ای��ن فکر نب��ودم ک��ه بخواهم 
برای سود بیشتر جنس بنجل 
ب��ه مش��تری بدهم. همیش��ه 
اجن��اس ب��ا کیفیت با 
قیمت باالتر خریداری 
ک��رده ام و به دس��ت 
و  رس��انده ام  مشتری 
همین امر باعث ش��ده 
تا امروز م��ن یک هزار 
تومان��ی ض��رر نکرده 
باش��م. موض��وع قابل 
توج��ه این اس��ت که 
برخی اف��راد فعال در 
این صنف برای کسب 
س��ود بیش��تر و البته 
عدم اطالع��ات کافی، 
محصوالتی را به مشتری عرضه 
می کنند که بی کیفیت اس��ت 
و موج��ب نارضایتی مش��تری 

می شود. 
مت�راژ مغ�ازه روی می�زان 

فروش چه تاثیری دارد؟ 
ببینید! متراژ مغازه وس��عت 

فعالیت را نشان می دهد. مسلما 
فردی که مغازه 500متری دارد 
با فردی که ی��ک مغازه 5متری 
دارد میزان فروش ش��ان تفاوت 
دارد. ب��ه ای��ن دلیل ک��ه مغازه 
بزرگ بیش��تر در چشم است و 
از نگاه مش��تری آن مغازه آشنا 
می آید. اما من نمی گویم که در 
مغازه کوچک نمی توان فعالیت 
کرد اما باید رویه های مدیریتی 
خود را تغییر داد. به عنوان مثال 
موتورس��یکلت های دست دوم 
و کارکرده را ب��ا قیمت باالتری 
نسبت به س��ایر رقبا خریداری 
کند تا هم��ه مصرف کنندگان 
ترغیب شوند به آن مغازه برای 
فروش مراجعه کنند. همان طور 
که می دانید س��ود اغلب موتور 
فروش��ان در موتورسیکلت های 
دس��ت دوم و کارکرده اس��ت و 
اگر با قیمت باالتری خریداری 
کنند ضرر از سود است. پس به 
این نکته باید خوب توجه کنند. 
جذابیت چیدمان ویترین موتور 
فروش��ی هم یکی از موضوعاتی 
ک��ه فعاالن صن��ف بای��د به آن 
توج��ه کنند. ف��رض کنید وارد 
یک فروشگاه ش��ده اید که یک 
موتورسیکلت قدیمی به عنوان 
دکور در باالی سکوی مغازه در 
معرض دید قرار گرفته اس��ت. 
همین موتورس��یکلت قدیمی 
توج��ه اف��راد را به خ��ود جلب 
می کند و در صورت توقف افراد، 
فعاالن می توانند آنها را به داخل 
مغازه برای مشاهده دیگر اقالم 

دعوت کنند. 

 هواپیمایی امارات
 برندی معتبر در آسمان 

برند Fly Emirate که س��ال ها اسپانس��ر باشگاه 
چلسی بود، متعلق به شرکت هواپیمایی امارات است. 
این ش��رکت متعلق به گروه امارات اس��ت و پروازهای 
منظم روزانه ای را از دوبی ب��ه مقاصدی در خاورمیانه، 
خاوردور، اروپا، آفریقا، ش��به قاره هند، جنوب ش��رق 
آس��یا و آمریکای ش��مالی انج��ام می دهد. ف��رودگاه 
بین المللی دوبی، قطب این شرکت هواپیمایی به شمار 

می آید. 

بزرگ ترین شرکت هواپیمایی خاورمیانه
هواپیمای��ی امارات بزرگ ترین ش��رکت هواپیمایی 
خاورمیانه اس��ت که در هفته بیش از ۳,400 پرواز به 
1۳۳ ش��هر واقع در ۷4 کش��ور جهان انجام می دهد، 
همچنی��ن در س��ال س��ال ۲01۳ به عن��وان بهترین 
ش��رکت هواپیمایی جهان انتخاب ش��د. این شرکت 
نزدیک ب��ه ۲00 هواپیمای نو و 1۸ ه��زار خدمه پرواز 
دارد. هواپیمایی امارات در س��ال ۲01۲ از نظر شمار 
انتقال مس��افر بین المللی، در رتبه چهارم بزرگ ترین 

شرکت های هواپیمایی قرار گرفت. 

تاریخچه برند 
امارات پ��رواز خ��ود را از ۲5 اکتبر س��ال 1۹۸5 با 
 B4 دو هواپیمای اج��اره ای بویین��گ ۷۳۷ و ایرباس
۳00  از دوب��ی آغاز کرد. س��پس با افزای��ش کیفیت 
پروازهای خود، مس��یر س��فرهای خود را با پیشرفت 
شرکت، ارتقا داده و از سفرهای منطقه ای به سفرهای 
جهانی تبدیل کرد. نخس��تین پرواز اروپایی امارات در 
ژوئن 1۹۸۷ به مقصد ف��رودگاه گت ویک لندن انجام 
گرفت. پروازهای ش��رکت به مقصد خاوردور در ژوئن 
1۹۹0 با پرواز به س��نگاپور آغاز ش��د. در سال 1۹۹۸ 
امارات 40درصد سهام ش��رکت هواپیمایی ایرالنکا را 
خریداری کرده و مدیریت این ش��رکت سریالنکایی را 
برعهده گرفت. در پی این قرارداد نام ش��رکت مذکور 
به هواپیمایی س��ریالنکا تغییر یاف��ت. در حال حاضر 
امارات تنه��ا ش��رکت هواپیمایی در جهان به ش��مار 
می رود که قادر اس��ت مس��افران خود را تنه��ا با یک 
توقف از اس��ترالیا به فرودگاه جان اف کندی نیویورک 
برساند. امارات اس��کای کارگو نام شرکت هوایی باری 

امارات است. 
برند هواپیمایی امارات به عنوان حامل پرچم کشور 
امارات عربی متحده تماما متعلق به دولت دوبی است 
که این دولت آن را به عنوان ی��ک نهاد اقتصادی کامال 
مستقل شناخته و روزبه روز به افزایش سرمایه گذاری 
در ام��ارات ادامه می ده��د، همان طوری که در س��ال 
۲001 دولت دوبی برای رش��د هواپیمای��ی امارات با 
اعالم بزرگ ترین س��فارش تاریخ هوانوردی به ارزش 
15 میلی��ارد دالر هم��گان را به تعجب واداش��ت و در 
سال ۲011 هواپیمایی امارات با سفارش ۷0 هواپیما 
به ارزش ۲6 میلیارد دالر رکورد بزرگ ترین س��فارش 
تاریخ بویین��گ را به نام خ��ود ثبت ک��رد. هواپیمایی 
امارات در سال ۲011 با جابه جایی ۳4 میلیون مسافر 
و حدود ۲ میلیون تن بار نشان داد مشتاقانه در انتظار 

آینده ای روشن برای صنعت هواپیمایی امارات است. 

روش های مدیریتی در شرکت 
صرفه جویی در این ش��رکت ح��رف اول را می زند، 
به گونه ای که کارشناس��ان، ام��ارات را از نظر کاهش 
هزینه ه��ای غیرضروری پ��س از ش��رکت رایان ایر در 
جای��گاه دوم می دانن��د. هواپیمایی ام��ارات تاکنون 
عضوی��ت در تم��ام کارتل های ب��زرگ هوای��ی را رد 
کرده اس��ت. این ش��رکت مزایای ای��ن کارتل ها نظیر 
افزایش مش��تریان را با توجه به هزین��ه زیاد عضویت 
در آنها نادیده گرفته اس��ت. هزینه سفرهای هوایی با 
هواپیماهای پهن پیکر برای مس��افران این شرکت به 
مراتب کمتر از هواپیماهای کوچک تر است. همچنین 
ش��رکت را قادر می س��ازد که در تمام پروازهای خود 
مقداری ب��ار اضافی نیز حم��ل کند که ای��ن موضوع 
درآمد و س��ود کل��ی اش را افزایش داده اس��ت. تمام 
ن��اوگان هواپیمایی امارات را هواپیماهای نو تش��کیل 
می دهند، ای��ن موضوع مصرف س��وخت ش��رکت را 
کاهش داده است. جوان بودن این شرکت سبب شده 
با هیچ ی��ک از مش��کالت معمول ش��رکت های بزرگ 
هواپیمایی همچون دیوان س��االری، هزینه های زائد و 

اعتصاب های کارمندان مواجه نباشد. 

اسپانسرینگ باشگاه های بزرگ 

امارات هواپیمایی رس��می بازی های ج��ام جهانی 
 فوتبال ۲006 آلمان بود. همچنین از آغاز فصل ۲01۳ 
لیگ فوتبال اسپانیا طی قرارداد 1۷0 میلیون یورویی 
به مدت 5 فص��ل حامی باش��گاه رئال مادرید اس��ت. 
هواپیمایی امارات حامی مالی باشگاه فوتبال آرسنال 
در لیگ برتر انگلس��تان نیز بوده و نام ورزشگاه جدید 

این باشگاه نیز به نام این برند هواپیمایی است. 
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پاسخ کارشناس: طبق آمارهای بین المللی درصد کمی 
از افراد استعداد مدیریتی دارند و این تعداد نیز باید استعداد 
مدیریتی را در خود تقویت کنند. مدیریت شغل پیچیده ای 
اس��ت، چون باید تعداد زی��ادی از اف��راد را تح��ت نظارت 
داش��ت و با هماهنگی میان ش��ان به اهداف نهایی سازمان 
دس��ت یافت. از این رو افرادی که برای این س��مت انتخاب 
می ش��وند باید برخی ویژگی های ش��خصیتی را کنار هم یا 
گاهی مخلوط با هم داشته باش��ند. براساس تحقیقات یکی 

از موسس��ات بین المللی افراد با داشتن 5 ویژگی شخصیتی 
می توانند خود را در رده مدیران صاحبنام دنیا قرار دهند. 

یک- مدیران قدرتمن��د نه تنها خود بای��د انگیزه الزم 
برای کارشان را داشته باش��ند، بلکه دائم باید این انگیزه 
را ه��م در کارمندان ش��ان تقویت کنند، چون ب��ا این کار 

سازمان را به نتیجه نهایی نزدیک می کنند. 
دو- مدی��ران ب��زرگ قاطعیت دارن��د و در انج��ام امور 
مختلف با کارمندان زیردست ش��ان ش��وخی نمی کنند. 
البت��ه ای��ن قاطعیت باید کنترل ش��ده باش��د ت��ا از آنها 

شخصیتی منفور در سازمان ایجاد نشود. 

س��ه- مدیران با تجربه؛ در تصمیم گیری ها فقط اهداف 
س��ازمان را در نظر می گیرند و در این باره به منافع فردی 

یا دوستانه توجه نمی کنند. 
چهار- مدیران نباید از زیر مس��ئولیت های بزرگ فرار 
کنند و اگر مشکلی در س��ازمان پیش می آید باید در برابر 

آن پاسخگو باشند. 
پنج- مدیران معم��والً روابط خود را مبتن��ی بر اعتماد 
برق��رار می کنن��د و در روابط خ��ود با کارمندان ش��فاف 
هس��تند و روابط خود را در دورن و بیرون براساس تحقق 

اهداف سازمان تنظیم می کنند. 

ویژگی های الزم برای مدیر تازه کار

پرس�ش: بعد از مدت ها فعالیت در س�ازمانی از طرف هیات مدیره به سمت مدیرعاملی منصوب ش�ده ام. البته قبل از این سمت در 
بخش های دیگر س�ازمان تجربه مدیریتی داش�ته ام ولی با تمام توصیفات احساسم این است که برای س�مت جدیدم هنوز تجربه 
کافی ندارم و نمی دانم مدیرکلی که باید بر تمام بخش های سازمان نظارت کند چه ویژگی هایی الزم است داشته باشد. لطفا در این 

زمینه مرا راهنمایی بفرمایید؟ 
کلینیککسبوکار

اشتباه دوازدهم: مدیرانی که 
بازخورد کار خود را نمی پذیرند

از جمله کارهایی که ش��ما به عنوان ی��ک مدیر باید 
هم��واره در نظر داش��ته باش��ید ارزیابی نتای��ج کار و 
بررس��ی بازخوردهاس��ت. ه��ر مدیری موظف اس��ت 
اطمینان پی��دا کند ک��ه نتای��ج حاص��ل از ارزیابی با 
اس��تفاده از روش های مناسب به دس��ت آمده است تا 
بس��نجد نتایج حاصله به چه می��زان در جهت اهداف 
مدنظر س��ازمان اس��ت و چه میزان مغایرت دارد. در 
صورت مغایرت، طبیعتا بخش��ی از آن مربوط به نحوه 
 کار کارمندان اس��ت و بخش��ی دیگر ریش��ه در شیوه 

مدیریت دارد. 
برخی مدیران ت��ازه کار بیش از حد ب��ه توانایی های 
خود اطمینان دارند و به نوعی دچار »خودپس��ندی« 
می ش��وند به طوری که وقتی بازخورد ب��ا آنها در میان 
گذاش��ته می ش��ود حاضر نیس��تند بپذیرن��د که در 
جاهایی عملکردی ضعیف داش��ته اند و صرفا کارکنان 
را مسئول اشکاالت پیش آمده می دانند و در این باره از 

خود سلب مسئولیت می کنند. 
صرف نظر از اینک��ه واقعا علت ای��ن بازخورد منفی 
به چه کس��ی برمی گ��ردد، غال��ب اوقات نخس��تین 
عکس العمل��ی که ی��ک مدیر ت��ازه کار از خود نش��ان 
می دهد کنت��رل هر چه بیش��تر کارمندان اس��ت که 
واضح اس��ت در نهایت منجر به تش��دید اوضاع و بدتر 

کردن مشکل می شود. 
درواقع مش��کل این مدیران تازه کار از آنجا ناش��ی 
می ش��ود که روی مهارت هایی تکی��ه می کنند که در 
گذش��ته و هنگامی از آنها اس��تفاده می کردند که در 
پس��ت کارمند فعالیت می کردند و حتی برخی از این 
مدیران معتقدند باید همان کارهای قبلی شان را فقط 
با شدت بیش��تری انجام دهند غافل از اینکه موقعیت 
و پست سازمانی فعلی ش��ما مدیریت است و نیازمند 
به کارگیری مهارت های��ی تازه در مواجهه با مش��کل 

پیش آمده هستید. 
این دسته مدیران بی اعتنا به بازخورد منفی، همان 
روال سابق جلس��ات و نشس��ت ها را دنبال می کنند و 
هنگامی که کارکن��ان می خواهند درباره عملکردهای 
اشتباه سخنی به میان بیاورند آنان را متمرد یا ناراضی 
می خوانن��د و درواقع ش��ناخت درس��تی از نیازهای 
جای��گاه کاری جدی��د خود و ب��ه تب��ع آن رفتارهای 
متناس��ب ب��ا آن ندارن��د. بگذریم ک��ه اگ��ر بازخورد 
دریافتی ت��ان داخلی باش��د و مربوط به مش��تریان یا 
ارباب رجوع تان نباش��د از خوش شانسی شماست چه 
اینکه اساس��ا قبل از اینکه خبر اشتباهات کاری تان به 
گوش مش��تری یا ارباب رجوع - در هر صورت به خارج 
اداره- برسد باید حل شده باش��د وگرنه از کنترل شما 

خارج می شود. 

برای اجتناب از این اشتباه چه باید کرد؟ 
 به عن��وان فردی ک��ه به تازگی به جای��گاه مدیریت 
ارتقا یافته اید همواره بازخ��وردی از کار خود بگیرید. 
نیازی نیس��ت ک��ه حتما تقاض��ا کنید به ش��یوه های 
 معمول و مناس��ب، بازخ��ورد کار را برای ت��ان ارزیابی

 کنند. 
ش��ما در هر ش��رایطی می توانی��د با دق��ت در زبان 
بدن، ایما و اش��اره، تُن صدا و س��ایر رفتارها، بررس��ی 
کنید پرس��نل تان به چه چیزی و چگونه می اندیشند 
و بازخوردهای آنان را بس��نجید. مدیران موفق همان 
ق��دری که ب��ه س��رنخ های کالم��ی کارکن��ان توجه 
می کنند در جست وجوی نش��انه های غیرکالمی افراد 
هس��تند. به عنوان یک مدیر ب��ه آنچه میان پرس��نل 
اتفاق می افتد دقت کنی��د و به صراحت به آنان بگویید 
احس��اس می کنم تنش��ی در میان تان وج��ود دارد. از 
ش��ما می خواهم با من روراس��ت باش��ید و درباره این 
مسائل، بی پرده صحبت کنید. س��پس منتظر بمانید 
تا کس��ی چیزی بگوید چون نمی توانند در مقابل شما 
س��کوت کنند و به ناچار یک نفر پاس��خ می دهد. بهتر 
اس��ت به آنچه صریحا می ش��نوید فقط گ��وش دهید 
 تا آنجا ک��ه مطمئن ش��وید دیگر کس��ی حرفی برای 

گفتن ندارد. 
مطمئن��ا پرس��نل تان بی��ش از آنکه ب��ه فیدبک و 
بازخ��ورد کار به عن��وان فرصت��ی برای رش��د و تعالی 
خود ن��گاه کنند درصدد بر می آیند ماج��را را برای تان 
ش��رح دهند و از رفت��ار خود دف��اع کنن��د. وقتی که 
س��روصداها خوابید و کارکن��ان در الک دفاعی خود 
فرورفتند، می توانید با اس��تفاده از تکنیک های ساده 
گوش دادن مجددا گریزی به موضوع بزنید تا بفهمید 
کارکنان چه احساس��ی دارند، چرا چنین احساس��ی 
 دارند و در نهایت ب��ه آنها پیش��نهادهایی برای بهبود 

اوضاع بدهید. 
می توانی��د با روش ه��ای دیگ��ری نیز بازخ��ورد را 
دریافت کنید. به طور مثال می توانید در جلسات کاری 
رودررو نظر مش��تریان، تولیدکنندگان، س��هامداران، 
مدیران همتراز، سرپرس��تان و مس��ئوالنی که در رده 
پایین تر از ش��ما قرار دارند و حتی مدیر باالدست خود 
را نس��بت به کارتان جویا ش��وید و به نوعی با استفاده 
از ابزارهای س��نجش بازخ��ورد ۳60 درج��ه، کارتان 
را خودارزیاب��ی کنید و در ص��ورت وجود اش��کال، با 

مشارکت گروهی آن را حل کنید. 
فقط به خاطر داشته باش��ید اگر خودتان را به عنوان 
یک مدی��ر همه فن حریف نش��ان داده باش��ید کارتان 
سخت می شود چون آن وقت مجبورید همه مشکالت 

را به تنهایی حل کنید. 

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

 این روزها موتورسیکلت های خارجی با 
کیفیت در بازار ایران حرف اول را می زنند 

و اطالعات کافی در مورد این وسیله 
نقلیه و همچنین نحوه رانندگی با آن از 
موضوعات مهمی است که هر فروشنده 
و فعال صنفی در حوزه موتورسیکلت باید 
بداند. از سوی دیگر، باید اطالعات خود 
را درخصوص موتورسیکلت های خاص 
تکمیل کند تا در صورت نیاز مشتری به 

وی ارائه دهد

حکایت برندها

هدی رضایی 

گفت وگوی مدیریتی »فرصت امروز« با رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت

صداقت، تالش و اطالعات کافی ملزومات کار است
غزال بابایی

فرشته طاهری نیا

اشتباهات ماندگار

موتورسیکلت از آن دست وسیله هایی است که 
این روزها طرف�داران زیادی را ب�ه خود اختصاص 
داده و ی�ک چرخ�ه اقتص�ادی ب�زرگ را هدایت 
می کند. ای�ن موضوع را از افزایش فروش�گاه های 

موتورس�یکلت در س�طح ش�هر می توان متوجه 
ش�د. تعداد فعاالن ای�ن صنف نش�ان می دهد که 
چرخ اقتصاد این صنعت برخالف دیگر بنگاه های 

اقتصادی خوب می چرخد.
به همی�ن دلیل با محمد خ�ادم منصوری رییس 
اتحادیه فروش�ندگان دوچرخه و موتورس�یکلت 

گفت وگویی انجام داده ایم. وی معتقد اس�ت برای 
ماندگاری در این عرصه تنها نباید به موضوع سود 
و زیان توجه داش�ت بلکه برای کار ک�ردن مداوم 
فوت و فن هایی نیاز اس�ت که برخی اف�راد به آن 
بی توجه هستند و متاسفانه از گردونه بازار خارج 

می شوند. 

BRAND



ب��ورس اوراق بهادار تهران 
در هفت��ه گذش��ته معامالت 
ک��رد  تجرب��ه  را  نوس��انی 
به گون��ه ای ک��ه س��هام اکثر 
ش��رکت ها در ی��ک محدوده 
و  مثبت  مش��خص  نوس��انی 
منف��ی در حرکت هس��تند و 
برای  0/۷ درص��دی  اف��ت  با 
شاهد  متوالی  هفته  پنجمین 
ری��زش ش��اخص کل بودیم. 
کمب��ود نقدینگ��ی ب��ا توجه 
ب��ه ریس��ک های سیاس��ی و 
اقتص��ادی موج��ود همچنان 
مهم ترین معضل بورس است. 
در عی��ن ح��ال س��هامداران 
فعل��ی تمایل��ی ب��ه عرض��ه 
قیمت های  در  س��هام خ��ود 
فعلی ندارند و قیمت س��هام 
با  اغل��ب س��هام ش��رکت ها 
توجه به روند نزولی روزهای 
جذابیت  نقط��ه  به  گذش��ته 
ب��رای اهالی تاالر رس��یده و 
ش��اید معامالت هفته آتی را 
بت��وان اندکی بهت��ر از هفته 
ج��اری عنوان ک��رد اما هنوز 
ت��ا روند م��ورد انتظ��ار باید 
صب��ر کرد. گرچ��ه زمانی که 
کنگره آمریکا، توافق را تأیید 
کند و همچنی��ن در مجلس 
ایران هم تأیید شود و توافق 
وارد فاز اجرا ش��ود، احتمال 
هیجانی ش��دن بازار در چند 
روز وج��ود دارد اما تا زمانی 
ک��ه آث��ار تواف��ق در بخش 
واقعی اقتصاد مش��اهده شود 
و بتواند در صورت های مالی 
افزایش  به صورت  ش��رکت ها 
س��ود و کاه��ش هزینه ها جا 
بگیرد، رشد واقعی و بنیادی 
ش��رکت ها و در پی آن بازار 

س��هام ش��کل خواهد گرفت.

 تعدیل های منفی در گروه 
پاالیشی و فلزی

هفته گذش��ته گروه نفت و 
پاالیش��ی همچنان در انتظار 
بازگش��ایی نماده��ای متوقف 
ب��ود. در ای��ن گ��روه پاالیش 
نف��ت تهران که در س��ه ماهه 
از  20درص��د  امس��ال  اول 
پیش بینی های��ش را پوش��ش 
داد، در قیم��ت 460 توم��ان 
بازگش��ایی ش��د و تا محدوده 
15 درص��د منف��ی نیز کاهش 
قیمت را تجربه کرد. نمادهای 
گروه استخراج کانه های فلزی 
دنب��ال  را  منف��ی  معام��الت 
کردند. در ای��ن گروه، معدنی 
و صنعت��ی چادرمل��و گزارش 
س��ه ماهه خ��ود را ارائه داد و 
براس��اس آن س��ود هر سهم 
س��ال مالی 94 را با 21درصد 
ری��ال   516 منف��ی  تعدی��ل 
پیش بین��ی کرد ک��ه طی این 
سه ماه توانست 34درصد این 
مبلغ معادل 1۷۷ ریال س��ود 

شناس��ایی کن��د. دلیل عمده 
ای��ن تعدی��ل منف��ی کاهش 
فروش عمدتا به خاطر کاهش 
نرخ های ف��روش و نیز کاهش 
حاصل  درآم��د  65 درص��دی 
از س��رمایه گذاری ها است. در 
معامالتی  خودرویی ه��ا  گروه 
نس��بتا متعادل و رو به منفی 
در ط��ی هفت��ه ثبت ش��د و 
نمادهای ای��ن گروه معامالت 
به نس��بت کم حجمی را تجربه 
بانکی ها  همچنی��ن  می کنند. 
حرکتی االکلنگی دارند و یک 
روز مثب��ت و روز دیگر منفی 
هستند. در گروه ساختمانی ها 
مس��کن ش��مالغرب نخستین 
بودج��ه س��ال مال��ی منتهی 
ب��ه 95/6/31 را ب��ا تعدی��ل 
مثب��ت 25 درص��دی نس��بت 
سود س��ال جاری منتشر کرد. 
ای��ن رش��د عمدتا ناش��ی از 
پیش بینی ف��روش پروژه های 
دارای حاش��یه سود باال اعالم 
در  اس��ت. همچنی��ن  ش��ده 

گروه دارویی ش��اهد معامالت 
نماده��ا  اکث��ر  در  کم حج��م 
بودی��م به طوری که نمادها در 
مح��دوده قیمتی صف��ر تابلو 
معامله می ش��دند که ازجمله 
خبرهای مهم گروه ها هستند 
و همچنی��ن در هی��چ گ��روه 
خاص��ی تقاضای قابل توجهی 

وجود نداشته است. 

کاهش شاخص کل، رشد 
حجم و ارزش معامالت

پای��ان معام��الت هفته  در 
منتهی به 28 مردادماه1394، 
ش��اخص کل ب��ا 0/۷4 درصد 
کاهش روبه رو ش��د. در پایان 
معام��الت هفت��ه منته��ی به 
28مردادماه 1394، ش��اخص 
کل ب��ا 485 واح��د کاه��ش 
نس��بت به هفته قبل، به رقم 
65218 واحد رسید. شاخص 
بازار اول با 484 واحد کاهش 
به رق��م 4621۷ واح��د بالغ 
دوم  ب��ازار  ش��اخص  و  ش��د 

ب��ا 265 واح��د کاه��ش عدد 
13948۷ واحد را تجربه کرد 
و ب��ه ترتیب ب��ا 1/04 درصد 
0.19 درص��د کاهش نس��بت 
ب��ه هفته قبل مواجه ش��دند. 
در پن��ج روز کاری این هفته 
ارزش کل معامالت س��هام و 
حق تقدم ب��ه 5199 میلیارد 
ریال بالغ ش��د که نس��بت به 
هفته قبل 51/5 درصد افزایش 
یافت��ه اس��ت. در ضمن تعداد 
2412 میلی��ون س��هم و حق 
تقدم در 140 هزار دفعه مورد 
معامله قرار گرفت و به ترتیب 
50درص��د و ۷درصد افزایش 
را نس��بت ب��ه هفته گذش��ته 
تجربه ک��رد. همچنین ارزش 
معام��الت نرم��ال ب��ه 5181 
میلیارد ریال و حجم معامالت 
نرمال به 2408 میلیون سهم 
و حق تقدم رسید و به ترتیب 
51 درصد و 50 درصد افزایش 
را نس��بت ب��ه هفته گذش��ته 
ثبت کردن��د. بر این اس��اس 
اوراق  برگه  تع��داد 9986۷۷ 
مشارکت به ارزش 9964198 
میلی��ارد ری��ال معامله ش��د 
که ب��ه ترتی��ب 246درصد و 
به  نسبت  افزایش  249درصد 
هفته گذشته را نشان می دهد. 
طی هفته گذش��ته استخراج 
3/8۷ درصد،  با  معادن  س��ایر 
ماش��ین آالت و دس��تگاه های 
3/55 درص��د،  ب��ا  برق��ی 
2/08 درص��د،  ب��ا  مخاب��رات 
رایان��ه و فعالیت های وابس��ته 
و  1/6۷ درص��د  ب��ا  آن  ب��ه 
س��اخت محص��والت فلزی با 
تغییر  بیش��ترین  0/53 درصد 
مثب��ت در ش��اخص صنایع را 
نسبت به سایر گروه ها به خود 

اختصاص دادند. 

هراس نقدینگی از ورود به بازار سهام

سهم های ارزنده ای که خریدار ندارند

باش�گاه خبرنگاران ج�وان - 
ب��ورس ته��ران در هفت��ه ای که 
گذشت به مسیر نزولی و نوسانی 
همچ��ون  و  داده  ادام��ه  خ��ود 
یک ماه و نی��م گذش��ته عملکردی 
برخالف انتظار داش��ته است، باید 
توجه داش��ت ک��ه در حال حاضر 
بازار در دست نوسان گیران است 
و نوس��ان قیمت های بازار س��هام 
در ای��ن مدت ش��دید و غیرقابل 
پیش بینی ب��وده اس��ت. در واقع 

ریسک باالی سرمایه گذاری سبب 
شده تا فعاالن بازار به دنبال کسب 
سودهای کوتاه مدت و سفته بازی 
برون��د ک��ه در نهای��ت طوالن��ی 
ش��دن این روند هم به ضرر خود 
س��فته بازان خواهد ب��ود و اینکه 
ش��رایط بی اعتمادی فعاالن بازار 
را نیز افزایش خواهد داد. وضعیت 
منعکس کنن��ده  ب��ورس  فعل��ی 
وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد 
است و برخالف آنکه مدت ها بود 
بازار سهام خالف جریان اقتصادی 
حرکت می کرد اما اکنون وضعیت 

موج��ود در اقتص��اد را منعک��س 
می کند به ط��وری که رکود حاکم 
در ب��ازار و صنایع خ��ودش را در 
قیم��ت س��هام های بازار نش��ان 
می دهد. البته ناگفته نماند که بازار 
س��هام از تاثیرپذیری بیش از حد 
از اخبار سیاس��ی آسیب می بیند 
و صرف��ا براس��اس واقعیت ه��ای 
اقتص��ادی رفتار نمی کن��د اما با 
وجود تاثیرپذیری ب��ازار از اخبار 
سیاس��ی هم به عبارتی می توان 
گف��ت این اخبار تا پایان امس��ال 
به جز چند ش��وک مقطعی، تاثیر 

دیگ��ری در ب��ازار س��هام ن��دارد 
و ای��ن ش��وک های مقطع��ی هم 
نمی تواند کمک ش��ایان توجهی 
به بازار داش��ته باشد. از رویکردی 
دیگر کاهش قیمت نفت و فلزات 
اساس��ی، گزارش سه ماهه ضعیف 
شرکت های بورس به همراه ابهام 
صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی 
و همچنین انتظار سهامداران برای 
نمایان ش��دن آثار لغ��و تحریم ها 
منج��ر ب��ه رفت��ار ای��ن روزهای 
بورس ش��ده اس��ت. اما مهم ترین 
و اصلی تری��ن عام��ل تغییر روند 

حرکت��ی بورس ته��ران به تغییر 
اساس��ی در وضعی��ت اقتص��ادی 
مربوط است و چند عامل می تواند 
سبب حمایت بازار شود. نخستین 
عام��ل را بای��د تزری��ق نقدینگی 
دانس��ت که با وج��ود وعده های 
مختلف هنوز عملی نش��ده است. 
دومین عام��ل که می تواند بازار را 
تحت تاثیر ق��رار دهد کاهش نرخ 
سود س��پرده های بانکی است که 
در صورت کاهش می تواند منجر 
به انتقال نقدینگ��ی از بانک ها به 

بورس شود.

ایرن�ا - حس��ن قالیباف اصل 
در جمع اعض��ای انجمن صنفی 
صنع��ت خ��ودرو و مدیران عامل 
خودروی��ی،  ش��رکت های 
وزارت  نمایندگان  و  قطعه سازان 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
بورس تهران، اظهار داشت: هدف 
از برگزاری میز صنعت بررس��ی 
نح��وه کمک به صنایع بورس��ی 
در حوزه کس��ب و کار اس��ت. در 
این جلس��ات انتظاراتی که بازار 
سرمایه از شرکت ها و بنگاه های 
اقتص��ادی دارد و انتظارات��ی که 
آنها از بازار س��رمایه  دارند، بیان 
می ش��ود. وی بر اهمیت صنعت 
خ��ودرو در ب��ورس تاکید کرد و 
و  در س��ال های 200۷  اف��زود: 

2008 زمان��ی که اقتصاد آمریکا 
با بح��ران مواجه ش��د، به دلیل 
مش��کل مالی ش��رکت ج��ی ام، 
دول��ت در بازار س��رمایه دخالت 
ک��رد و 60 درصد س��هام آن را 
خرید. ای��ن امر حاکی از اهمیت 
این صنع��ت در اقتص��اد آمریکا 
اس��ت. در چنین شرایطی دولت 
آن کشور اعالم کرد ما سهامدار 
خاموش هس��تیم و در مدیریت 
آن دخالت نخواهی��م کرد. پس 
از این اتفاق جی ام همان شرکت 
خصوصی س��ابق اس��ت زیرا این 

شرکت اعتبار اقتصاد آنهاست.
قالیب��اف اصل گف��ت: صنعت 
خودرو یک صنعت مهم در کشور 
ما است. نام خودروسازان با تاریخ 

صنعت این کش��ور عجین شده و 
در بازار سرمایه یک جایگاه خوبی 
داش��تند. وی ادامه داد: در اقتصاد 
باید ش��فافیت وجود داشته باشد 
تا س��رمایه گذار اعتماد و بازدهی 
مناسبی را در بازار سرمایه کسب 
کند. همچنین میزان تامین مالی 
که ای��ن ش��رکت ها می توانند از 
بازار سرمایه انجام دهند می تواند 
بخش مهم��ی از کل تامین مالی 
باش��د که در اقتصاد کشور انجام 
تهران  بورس  مدیرعامل  می شود. 
خاطرنش��ان کرد: امیدواریم بازار 
س��رمایه بتواند به رفع مشکالت 
این صنعت کمک کند تا اتفاقات 
مثبت��ی ب��رای آنه��ا روی ده��د. 
سخنگوی بورس تهران هم اندیشی 

برای اتخاذ تصمیمات مناس��ب تر 
را ب��ا اهمی��ت دانس��ت و اظه��ار 
داش��ت: در این جلسات می شود 
با تفکر و هم اندیشی روی مسائل 
صنع��ت به یک تصمی��م جمعی 
رس��ید و با توجه به جایگاه بورس 
می توان پیش��نهادات نهایی را به 
مراج��ع ذی صالح منتق��ل کرد. 
در ضمن باید به ص��ورت جامع تر 
به وضعیت صنعت خودروس��ازی 
ن��گاه و راه حل های��ی را که دارای 
پای��ه و بنیان علمی باش��د اتخاذ 
اس��اس  بورس  مدیرعامل  ک��رد. 
ب��ازار س��رمایه را برمبنای اعتماد 
دانست و گفت: قوانین باید باثبات 
و بلندمدت وضع شوند. همچنین 
قوانی��ن باید پایه رقابتی داش��ته 

باش��ند، زی��را قوانی��ن رقابتی در 
بورس مقبول است و بورس برای 
اقتصاد آزاد و رقابتی است. قالیباف 
را  اصل تصمیم��ات کوتاه م��دت 
موجب آس��یب ب��ه جامعه عنوان 
ک��رد و اظه��ار داش��ت: نمی توان 
ب��ا تصمیمات ناگهان��ی موجبات 
کاهش سود یک صنعت یا شرکت 
را فراهم ساخت، زیرا آسیب آن به 
جامعه رسیده و خدشه بر اعتماد 
جامع��ه وارد می کن��د. وی گفت: 
بازار س��رمایه اگر جای��گاه خود را 
در اقتص��اد پیدا کن��د، بنگاه های 
اقتصادی ما دیگر با مش��کل برای 
تامی��ن مالی مواجه نمی ش��وند و 
نیاز به تامین مالی ِصرف از طریق 
سیستم بانکی را نخواهند داشت. 

بازدهی مطلوب بازار سهام با دیدگاه بلند مدت

میز صنعت خودرو در تاالر حافظ بورس برگزار شد

شنبه
31 مرداد 1394 12

از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

طرح پیشنهادی آزادسازی سهام 
عدالت در دست بررسی

امی��ر هامونی، مدیرعامل ش��رکت فرابورس ایران 
درخصوص آخرین وضعیت آزادس��ازی سهام عدالت 
گفت: در حال حاضر طرح پیش��نهادی آزادس��ازی 
سهام عدالت به هیأت دولت ارسال شده و در دست 
دولت باقی مانده است اما اجرایی شدن این طرح نیاز 
به سازوکارهایی دارد که مصوبات مورد نیاز آن حتماً 
باید اخذ شود. وی یادآور شد: در مرداد  سال 1392 
م��دل نهایی س��هام عدالت توس��ط وزارت اقتصاد و 
هیأت واگذاری به تصویب رس��ید و مقرر ش��د این 
س��هام ازطریق فرابورس و در قالب معامالت س��هام 

30 شرکت سرمایه گذاری استانی آزاد سازی شود. 

بورس کره جنوبی میزبان صندوق 
بیت کوین خواهد بود

صن��دوق  دارد  نظ��ر  در  کره جنوب��ی  ب��ورس 
س��رمایه گذاری ETF مبتنی بر ارزش بیت کوین را 
تا س��ال آینده در این بازار ارائ��ه کند. این صندوق 
توسط ش��رکت مدیریت دارایی تراست ارائه خواهد 
ش��د درحالی که شرکت مدیریت دارایی تراست یک 
ش��رکت کره ای اس��ت که 20 بیلیون دالر دارایی را 
مدیریت می کند. این صندوق قابل معامله، نخستین 
صندوق ETF کاماًل مبتنی بر بیت کوین در دنیاست 
که کاماًل براس��اس قوانین و مقررات رسمی خواهد 
بود و براس��اس باالترین اس��تانداردهای حسابرسی 
 BIT معامله می ش��ود. این صندوق قابل معامله که
نام دارد نخستین ابزار معامله عمومی خواهد بود که 
به طور مستقیم براس��اس قیمت های بیت کوین که 
در بازار OTC آمریکا از نخس��تین روزهای ماه مه 

 به طور رسمی افتتاح شد، تعیین می شود. 

افت بورس های توکیو
شانگهای و لندن

نگرانی ها درباره رش��د اقتص��ادی چین و افزایش 
ارزش ین در پی انتشار گزارش نشست اخیر کمیته 
سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، سبب افت بورس 
توکیو برای سومین روز متوالی شد. بر همین اساس، 
در معامالت بورس توکیو ارزش شاخص سهام نیکی 
94/0 درصد، مع��ادل 11/189 واحد، کاهش یافت 
و به 52/20033 واحد رس��ید. انتش��ار این گزارش 
س��بب افت 5/3 درص��دی بورس  ش��انگهای و افت 

45/0 درصدی بورس لندن هم شد. 

ارزش شاخص کل بورس نیویورک 
کاهش یافت

تالطم ه��ای اقتصادی و مالی چی��ن و پیامدهای 
آن ب��رای بازار م��واد اولیه از یکس��و و بی تب و تاب 
بودن اوض��اع اقتصادی در آمریکا باعث ش��د ارزش 
ش��اخص کل بورس نیویورک کاهش یابد. میانگین 
ارزش ش��اخص صنعتی داوجونز یکی از سه شاخص 
عملکرد بورس اوراق بهادار نیویورک که از فهرستی 
متش��کل از سهام 30 ش��رکت بزرگ در بورس این 
شهر تش��کیل ش��ده اس��ت، با 0/81 درصد معادل 
140 واحد کاهش به 1۷ هزار و 208 واحد رس��ید. 
ارزش ش��اخص نزدک، دیگر شاخص عملکرد بورس 
اوراق بهادار نیویورک- که بزرگ ترین بازار معامالت 
الکترونیک س��هام در آمریکا اس��ت- با 0/۷3 درصد 
مع��ادل 36 واح��د کاهش به 4 ه��زار و 982 واحد 
رسید. ارزش شاخص استاندارد اندپورز 500، سومین 
ش��اخص عملکرد بورس اوراق بهادار نیویورک- که 
از فهرس��تی متشکل از س��هام 500 شرکت مهم در 
بازار بورس نیویورک تشکیل شده است- با 13 واحد 

کاهش به 2 هزار و 66 واحد رسید. 

پوشش 28 ریالی سود 
به ازای هر سهم »خگستر«

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دوره 
س��ه ماهه نخست سال مالی 94 با سرمایه یک هزار و 
500 میلیارد ریال مبل��غ 58 میلیارد و 218 میلیون 
ریال درآمد حاصل از س��رمایه گذاری ها و زیان حاصل 
از فروش سرمایه گذاری ها داشت. از درآمد این شرکت 
هزینه های عمومی، اداری کس��ر شد و سود عملیاتی 
دوره به 41میلیارد و 681میلیون ریال رسید. به سود 
عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه اضافه شد و سود 
خالص دوره به 42میلیارد و 305میلیون ریال رس��ید 
و بر این اس��اس مبلغ 28 ریال س��ود به ازای هر سهم 
کنار گذاش��ت. به س��ود خالص دوره نیز سود انباشته 
ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 3 هزار و ۷96 
میلیارد و 512 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در 

حساب های این شرکت منظور شد. 

نماگر بازار فرابورس

سیدمحمد صدرالغروی

شمــاره 301 www.forsatnet.irمدیریت سهام

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

کاهش شاخص کل فرابورس
در روز پایان��ی معامالت��ی هفت��ه، 90 میلی��ون ورقه 
به��ادار به ارزش بیش از یک ه��زار و ۷۷3 میلیارد ریال 
در بازارهای فرابورس ایران دادوس��تد ش��د. شاخص کل 
فراب��ورس با وجود اینکه در س��اعت آغازین فعالیت بازار 
یک واحد باال رفت اما در جریان معامالت مجددا کاهش 
یافت و در رقم ۷49.۷1 واحد متوقف ش��د. شرکت های 
توس��عه و عمران شاهد، قند ش��یروان و فن آوا بیشترین 
افزایش قیمت را تجربه کردند و بیشترین افت قیمت هم 
نصیب حق تقدم و سهام پاالیش نفت تهران، بیمه نوین و 

حق تقدم توسعه خدمات دریایی وبندری سینا شد. 

 ۷49.۷0شاخص کل
(5.50)میزان تغییر
B 492.4۷1.354ارزش بازار

B 1.۷۷3.86۷ارزش معامالت
M 90.008حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
(2.58)4.041پاالیش نفت تهران
(2.5۷)35.523پتروشیمي مارون

1.6021.13پتروشیمي س. ایرانیان
(1.11)2.858هلدینگ خاورمیانه
۷.0890.3۷س. میراث فرهنگي

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 1.4801.۷48بانک گردشگری

B 1.۷921.13۷عمران و توسعه شاهد
M 1.199589.522آ.س.پ

M 3.۷01238.93۷فناوري اطالعات خوارزمي
M 999229.182سرمایه گذاري ایرانیان

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 4.04121.۷68پاالیش نفت تهران

B 2.58019.6۷8ح. پاالیش نفت تهران
M 10.682940.101پاالیش نفت الوان
M 36.50054۷.500پتروشیمی مارون

M 662434.945ح. مسکن زاینده رود

درصد قیمتنام کامل شرکت
1.۷914.92عمران و توسعه شاهد

1.1894.85قند شیروان 
۷.0894.51س. میراث فرهنگي

3.6834.48فناوري اطالعات خوارزمي
6.۷314.24س. توسعه و عمران کرمان

درصدقیمتنام کامل شرکت
(4.98)4.041پاالیش نفت تهران

(4.12)1.629فوالد ارفع

(3.11)2.149فوالد آلیاژی یزد

(2.۷)1.805س. تدبیرگران فارس

(2.64)4.۷18تولیدی مرجان کار

ارزشحجمنام کامل شرکت
M18.965 B 11.20۷بانک دي

M8.8۷6 B 5.540پتروشیمي س. ایرانیان
M۷.580 B 3.684ذوب آهن اصفهان
M3.۷58 B 3.2۷1بانک حکمت ایرانیان
M18.1۷4 B 2.564س. میراث فرهنگي

ارزشحجمنام کامل شرکت
M18.965 B 11.20۷بانک دي

M18.1۷4 B 2.564س. میراث فرهنگي
M8.8۷6 B 5.540پتروشیمي ایرانیان
M۷.580 B 3.684ذوب آهن اصفهان

M4.926 B 2.530توکاریل

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

محمدرضا گیوکی
فعال بازار سهام



چرا برخالف خوش بینی های 
قبل�ی، تواف�ق باعث رونق 
بازار س�رمایه نشد و از روز 
بع�د از تواف�ق ب�ازار روند 

نزولی به خود گرفت؟ 
برای پاس��خ به این س��وال 
م��ا بای��د رفتار س��فته بازها و 
را  بنی��ادی  س��رمایه گذاران 
به ص��ورت جداگان��ه بررس��ی 
کنیم. در روز های قبل از توافق 
کس��انی که برای نوسان گیری 
ناش��ی از توافق وارد بازار شده 
بودن��د با صعودی ش��دن بازار 
نوس��ان مدنظر خود را کسب 
ک��رده و از روز بع��د از توافق 
از ب��ازار خارج ش��دند. خروج 
همزم��ان ای��ن گ��روه از بازار 
باع��ث ایجاد رون��د نزولی در 
بازار ش��د. در حال حاضر، این 
گروه اخبار رسیده از کنگره را 
دنبال می کند و در صورتی که 
پیش بینی ها مبنی بر موافقت 
کنگ��ره با توافق باش��د بدون 
ش��ک بازگشت نوس��ان گیران 
به ب��ازار می تواند باعث خروج 
هر چند موقت ب��ازار از رکود 
کنون��ی ش��ود. متاس��فانه در 
س��ال های اخی��ر بس��یاری از 
س��رمایه گذاران حقوقی نیز به 
بنیادی  س��رمایه گذاری  جای 
ب��ه نوس��ان گیری می پردازند. 
ب��ه همین عل��ت تاثیر گذاری 
ای��ن گ��روه در ب��ازار ب��ه حد 
افزایش  چش��مگیری  بس��یار 
دی��د  از  ام��ا  اس��ت.  یافت��ه 
سرمایه گذاران بنیادی امضای 
توافق در کوتاه مدت در اقتصاد 
و وضعیت بنیادی ش��رکت ها 
تاثیر نخواهد داشت. به عقیده 
این گروه عوامل بنیادی موثر 
بر شرکت های بازار سرمایه در 
بدترین ح��د ممکن خود قرار 

دارند. 
باعث  بنیادی  چه عوامل 
س�رمایه گذاران  بدبین�ی 

بنیادی شده است؟ 
در  بین الملل��ی  س��طح  در 
ح��ال حاضر بخش عظیمی از 
اقتص��اد دنیا در رکود فرورفته 
ک��ه باعث ش��ده قیمت برخی 
از مواد اساس��ی مانند س��نگ 
محص��والت  م��س،  آه��ن، 
پایین ترین  در  و...  پتروشیمی 
قیمت خود طی چندین سال 
گذشته باش��د. مطلب دیگری 
ک��ه در کوتاه م��دت موج��ب 
تش��دید این موض��وع خواهد 
خودخواس��ته  کاه��ش  ش��د 
ارزش یوان چین اس��ت که از 
س��ویی ارزش صادرات به این 
کش��ور را کاهش خواهد داد و 
از س��وی دیگر با کاهش بهای 
تمام ش��ده محصوالت در این 
کش��ور، کااله��ای چین��ی با 
قیمت هایی پایین تر از گذشته 
بازار ه��ای مصرف را در دنیا به 
خود اختصاص خواهد داد که 
بی ش��ک ایران هم یکی از این 

بازار ها خواهد بود. 
در عرص�ه داخل�ی چ�ه 
و  رک�ود  باع�ث  عوامل�ی 
کاهش سودآوری شرکت ها 

در بازار سرمایه شده اند؟ 
ه��م  داخل��ی  عرص��ه  در 
وضعیت مش��ابهی وجود دارد. 
مهم ترین و بزرگ ترین صنایع 
کش��ور م��ا در ح��ال حاض��ر 
ب��ا رک��ود مواجهن��د. کاهش 
چشمگیر تقاضا موجب کاهش 
ش��دید س��طح تولید و فروش 
ش��رکت ها نسبت به سال های 
به گونه ای  قبل ش��ده اس��ت. 
ک��ه در بس��یاری صنایع مثل 
س��یمانی ها  و  پتروش��یمی ها 
ش��رکت ها با حدود 50 درصد 
ظرفی��ت فعالی��ت می کنن��د. 
در اغل��ب صنای��ع نرخ فروش 
با کاهش ش��دید مواجه شده 
اس��ت. ش��دت رکود به حدی 
اس��ت که به صنای��ع مصرفی 
نظیر صنایع غذایی نیز اثر گذار 

بوده است. 
دلیل ایجاد رکود ش�دید 

در داخل کشور چیست؟ 
م�ه�م ت�ری���ن دل�ی���ل آن 
تورم��ی  ض��د  سیاس��ت های 
دولت اس��ت که باعث هدایت 
و  بانک ه��ا  ب��ه  نقدینگ��ی 
موسسات اعتباری شده است. 
در ح��ال حاضر باال بودن نرخ 
سود سپرده بانکی باعث شده 
س��رمایه گذاران  از  بس��یاری 
ن��رخ ب��دون ریس��ک بانک ها 
ب��ه  را  مال��ی  موسس��ات  و 
و  تولی��د  در  س��رمایه گذاری 
بازار س��رمایه ترجی��ح دهند. 
حتی بس��یاری از شرکت های 
تولی��دی نی��ز در س��ال های 
گذش��ته به جای صرف منابع 

در  س��رمایه  در  خ��ود 
گ��ردش و چرخه تولید 
آن  س��پرده گذاری  ب��ه 
عام��ل  کردن��د.  اق��دام 
ای��ن  در  ک��ه  دیگ��ری 
رهگ��ذر مغف��ول واق��ع 
مالی  موسس��ات  ش��ده 
غیر مجاز هس��تند که با 
نرخ هایی بسیار باالتر از 
موسسات مجاز و بانک ها 
به پذیرش سپرده اقدام 
می کنن��د ک��ه موج��ب 
عظیمی  بخ��ش  ش��ده 
کش��ور  نقدینگ��ی  از 
اختصاص  ب��ه خ��ود  را 

دهند. متاس��فانه بس��یاری از 
این موسس��ات ب��ه دلیل عدم 
پرداخت سود تعهد شده خود 
ورشکست ش��ده یا در آستانه 

ورشکستگی قرار دارند. 
دو دلی��ل مه��م دیگر که به 
رکود بازار س��رمایه دامن زده 
کاهش ش��دید بودجه عمرانی 
دولت ناش��ی از کاهش قیمت 
نف��ت و همچنین رکود عمیق 
در ب��ازار مس��کن اس��ت ک��ه 
موجب کاهش شدید در تولید 
و ف��روش صنایعی نظیر فوالد 
و کانی ه��ای فلزی، س��یمان، 
کاش��ی و سرامیک و امالک و 

مستغالت شده است. 
ت��وافق  امض����ای  حت��ی 
هس��ته ای نیز به لحاظ روانی 
در کوتاه مدت به رکود موجود 
دامن می زن��د. انتظارات افکار 
عمومی جامعه مبنی بر کاهش 

قیمت بس��یاری از کاالها بعد 
از اج��رای تواف��ق هس��ته ای 
باع��ث ش��ده که بس��یاری از 
خود  خرید  مصرف کنن��دگان 
را به تعویق بیندازند. نمود آن 
در بازار خودرو به وضوح قابل 

مشاهده است. 
در حال حاضر بانک ها از 
نظر بنیادی نسبت به سایر 
صنایع در بازار سرمایه چه 

وضعیتی دارند؟ 
حج��م ب��االی نقدینگی در 
بانک ها موج��ب رونق در این 
صنعت نش��ده اس��ت. واقعیت 
این اس��ت ک��ه در حال حاضر 
از  یک��ی  در  نی��ز  بانک ه��ا 
بحرانی ترین ش��رایط خود در 
سال های اخیر به سر می برند. 
بس��یاری از آنه��ا ب��ه دلی��ل 
مطالب��ات مع��وق قبلی، عدم 
بازده��ی در صنایع تولیدی و 
همچنین ریس��ک ب��االی وام 
دهی در شرایط فعلی پرداخت 
قادر به تامین حداقل نرخ سود 
به س��پرده گذاران  تعهد شده 

نیستند. 
هس�ته ای  توافق  اجرای 
بر بازار س�رمایه چه اثراتی 

خواهد داشت؟ 
اجرای توافق هسته ای بدون 
شک باعث رونق در بازار خواهد 
ش��د. اما نکته حائز اهمیت در 
ای��ن خص��وص آن اس��ت که 
ن��وع و می��زان تاثیر گذاری و 
زم��ان آن در صنای��ع مختلف 
مثال،  به عنوان  است.  متفاوت 
صنایعی که واردات مواد اولیه 

آنها تاکنون به دلیل تحریم ها 
با مش��کل مواجه بوده بس��یار 
س��ریع تر از س��ایر صنای��ع از 
تواف��ق تاثی��ر خواهند گرفت. 
در بس��یاری از صنای��ع نی��ز 
ممکن اس��ت به دلی��ل رکود 
شدید، تاثیرات مربوط به رفع 
تحریم ملموس نباشد. شرایط 
قوانین  داخلی ه��ر صنع��ت، 
حاک��م و تصمیم��ات دول��ت 
ب��رای هر صنعت نیز در میزان 
اثرپذی��ری آن صنعت متفاوت 
است. به عنوان مثال سودآوری 
در صنع��ت پاالیش��گاهی ب��ه 
تصمیم��ات دول��ت بس��تگی 
تواف��ق  تاثی��رات  و  داش��ته 
هس��ته ای بر آن بس��یار کمتر 
خواهد ب��ود. اما حکم کلی در 
این مورد آن اس��ت که اجرای 
تواف��ق در کوتاه مدت اثرگذار 
نب��وده و س��ریع ترین تاثیرات 

آن در میان م��دت یا بلند مدت 
از  همچنی��ن  ب��ود.  خواه��د 
مش��کالت شدید شرکت ها در 
خصوص س��رمایه در گردش 
نی��ز نمی ت��وان ب��ه راحت��ی 
چشم پوش��ی ک��رد. کاه��ش 
تولی��د و فروش در س��ال های 
اخیر موجب شده که با کمبود 
شدید نقدینگی مواجه شده و 
ب��رای افزایش تولی��د به اخذ 
تس��هیالت نیاز داشته باشند. 
با توجه به نرخ س��ود بس��یار 
باالی بانکی، مواجه ش��دن با 
هزینه های بس��یار سنگین در 
صورت های مالی بس��یاری از 
ش��رکت ها در س��ال های 94 
و 95 کام��ال طبیع��ی به نظر 

می رسد. 
هس�ته ای  توافق  اجرای 
نظی�ر  مه�م  صنای�ع  ب�ر 
پتروشیمی، خودرو و بانک 
چه اثراتی خواهد داشت؟ 

صنعت پتروشیمی از جمله 
صنایعی اس��ت که بیش��ترین 
تاثی��ر را از رک��ود اقتص��اد در 
س��طح جهانی گرفته اس��ت. 
اجرای توافق هس��ته ای تاثیر 
چندانی بر مش��کل فروش در 
ای��ن صنعت نخواهد داش��ت. 
اما ورود پیمان��کاران خارجی 
در  تس��ریع  و  عس��لویه  ب��ه 
راه ان��دازی فازه��ای جدید و 
ش��رکت های  س��رمایه گذاری 
خارج��ی در این صنعت باعث 
افزای��ش راندم��ان و حاش��یه 
خواه��د  ش��رکت های  س��ود 
ش��د. در این میان اخباری از 
قطعی شدن افزایش نرخ 
خوراک پتروشیمی ها به 
گ��وش  ب��ه  13س��نت 
می تواند  ک��ه  می رس��د 
تاثی��رات مثبت توافق را 
در کام س��هامداران تلخ 

کند. 
صنعت خودرو س��ازی 
نی��ز ب��ا همین مش��کل 
مواج��ه اس��ت. اج��رای 
تواف��ق در مرحل��ه اول 
ورود  تس��هیل  باع��ث 
تجهی��زات  و  قطع��ات 
جدی��د با قیمت بس��یار 
پایین تر از قبل از خارج 
ش��ده و باعث افزایش حاشیه 
س��ود عملیاتی خودروس��ازان 
خواه��د ش��د. در مرحله دوم 
ورود خودروس��ازان خارج��ی 
در ای��ن صنع��ت و هم��کاری 
آنه��ا با خودروس��ازان داخلی 
باع��ث تنوع تولی��د و افزایش 
کیفیت خودرو ها خواهد ش��د. 
در این میان برنامه هایی برای 
افزای��ش چش��مگیر صادرات 
نیز وج��ود دارد که در صورت 
تحقق، صنعت خودروس��ازی 
ت��ا س��ه س��ال آین��ده دچار 
تحول ش��گرفی خواهد ش��د. 
در ای��ن صورت ش��رکت های 
تولید کننده قطعات و الستیک 
نی��ز می توانن��د ب��ا افزای��ش 

سودآوری همراه باشند. 
تاثی��رات تواف��ق در صنعت 
بس��یار  داخل��ی  بانک��داری 
پیچیده اس��ت. از سوی دیگر 

ورود مناب��ع مال��ی در خ��ارج 
از کش��ور و همچنین توانایی 
بازپرداخ��ت مطالب��ات معوق 
از س��ایر صنای��ع می توان��د از 
مثب��ت  تاثی��رات  مهم تری��ن 
تواف��ق هس��ته ای باش��د. اما 
مهم ترین تهدیدی که بر س��ر 
راه بانک ها وجود دارد تصمیم 
دول��ت مبن��ی کاه��ش ن��رخ 
س��ود س��پرده بانکی و خروج 
نقدینگ��ی بانک ها و هدایت به 
سایر بازار ها نظیر بازار سرمایه 
و مس��کن اس��ت. برآیند این 
تاثیرات چه مثبت باشد و چه 
منف��ی بی ش��ک در بلند مدت 
بوده و اثرگذاری آن در س��ال 

آینده مشاهده خواهد شد. 
نقش دولت را در وضعیت 
کنونی و دوران پسا تحریم 
در ب�ازار س�رمایه چگون�ه 

ارزیابی می کنید؟ 
حاض��ر  ح��ال  در  دول��ت 
کمتری��ن توج��ه را ب��ه ب��ازار 
سرمایه دارد که این به معنای 
قص��ور و ک��م کاری دولت در 
ای��ن زمینه نیس��ت. دولت در 
دارد  ح��ال حاض��ر تصمی��م 
ب��ورس به ص��ورت بنی��ادی و 
ب��دون حباب، از طریق کاهش 
نوسانات در قیمت ارز و بهبود 
وضعیت اقتصادی موجب رونق 
در بازار س��رمایه ش��ود، نه از 
طریق ایجاد جو روانی و فش��ار 
ب��ر حقوقی ها ب��ر ای خرید. در 
صورت لغو تحریم های نفتی و 
افزایش صادرات، درآمد کشور 
افزایش یافته و دولت می تواند 
از طریق تحقق بودجه در سال 
1394 و افزایش آن در س��ال 
1395 ب��ر صنای��ع مربوط به 
آن به صورت مس��تقیم اثرگذار 
باشد. اما به نظر می رسد دولت 
قص��د دارد یارانه بس��یاری از 

صنایع را کاهش دهد. 
در ای�ن ش�رایط توصیه 
ش�ما ب�ه س�رمایه گذاران 

چیست؟ 
انتخاب  در ش��رایط کنونی 
ش��رکت و صنع��ت مناس��ب 
اف��ق  انتخ��اب  همچنی��ن  و 
س��رمایه گذاری متناسب با آن 
می توان��د بهترین اس��تراتژی 
در بازار س��رمایه باشد. تحلیل 
بنی��ادی ش��رکت ها و صنایع 
می توان��د در ای��ن زمین��ه از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار 
باش��د. همان گونه که اش��اره 
شد بسیاری از سرمایه گذاران 
)حتی حقوقی( در بازار کنونی 
به دنبال نوسان گیری و کسب 
س��ود های کوتاه مدت هستند 
که این مطلب س��ود ریس��ک 
س��رمایه گذاری آن��ان را ب��اال 
ب��رده و باعث ایج��اد هیجان 
کاذب و حت��ی حباب مثبت و 
منفی در بازار می ش��ود. بدون 
سرمایه گذاران  بازگشت  شک 
ب��ه تحلیل بنی��ادی و انتخاب 
افق س��رمایه گذاری بلند مدت 
موجب کاهش ریسک، کاهش 
هیجان��ات ب��ازار و حب��اب و 
همچنین س��ود بیشتر خواهد 

شد. 
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تداوم روند نزولی شاخص کل

شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته درکانال 
65هزار نوسان داشت و در بهترین حالت عدد 65314 
را تجرب��ه ک��رد که اگ��ر بخواهیم خوش بین باش��یم 
می توان این وضعیت را نش��ان دهنده تثبیت شاخص 
دانسته که البته اگر روند شاخص را در یک ماه اخیر 
دنبال کنیم به راحتی شیب نزولی آن را خواهیم دید 
ک��ه از رق��م 69434 در اواخ��ر تیرماه ب��ه رقم فعلی 
رس��یده است. البته هفته گذشته ارزش معامالت نیز 
هرچند از رقم 97میلیاردتومان در نخس��تین جلس��ه 
معامالتی با رقم 118 میلیارد تومان هفته را به پایان 
رس��اند اما رس��یدن ب��ه این رقم پایین ه��م با انجام 
معامالت بلوکی به دست آمد که می توان به معامالت 
روزدوش��نبه و س��ه ش��نبه نمادهای بموتو، بترانس، 
فارس و مبین اشاره کرد که در این میان می توان به 
ف��روش بلوک 425میلیون س��همی معادل 28درصد 
نماد بترانس اش��اره کرد. همچنین پایین ترین میزان 
ارزش معامالت نیز روز یکشنبه و به میزان 89میلیارد 
رقم خورد. بیش��ترین تاثیر گذاری مثبت بر ش��اخص 
در هفته گذش��ته را می توان به گروه پتروش��یمی و 
مخصوصا نمادهای ش��پدیس و تاپیکو اختصاص داد 
البته شرکت های خدمات انفورماتیک و مخابرات ایران 
نیز تاثیر مثبتی بر ش��اخص اعمال کردند. همچنین 
نمادهایی که تاثیرات منفی بر شاخص گذاشتند نیز 
گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی و بانکی بودند که پاالیش 
نفت اصفهان با نماد شپنا از گروه اول و بانک ملت از 
گروه بانکی بیشترین تاثیر منفی را در هفته گذشته 
اعم��ال کردند البت��ه بانک ملت روند منفی معامالت 
خود را پس از بازگشایی ادامه داد که در آخرین جلسه 
معامالتی هفته به نقاط حمایتی خود رسیده که باید 
دید در این هفته چگونه عمل خواهد کرد البته شرکت 
ملی مس ایران با نماد فملی نیز پای ثابت نمادهای 
تاثیرگذار منفی بر ش��اخص در هفته گذش��ته بود که 

معامالتی با روند نزولی داشت. 
از اخب��ار صنای��ع و ب��ازار نیز می توان به خبر ایجاد 
بورس ارز اشاره کرد که توسط وزیر اقتصاد در نشست 
خب��ری پایان جلس��ه ش��ورای گفت وگ��وی دولت و 
بخش خصوصی عنوان ش��د. از گروه پتروش��یمی نیز 
خب��ر افزای��ش 20 تا 25درصدی صادرات محصوالت 
ای��ن گ��روه از س��وی مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی 
پتروشیمی منتشر شد. وی با بیان اینکه پس از رفع 
تحریم ها، دالالن و واسطه ها از فرآیند صادرات حذف 
می ش��وند، گفت: پیش بینی می کنیم درکوتاه مدت و 
بی��ن ی��ک تا یک و نیم س��ال، می��زان صادرات 20تا 
25درصد افزایش یابد. در گروه معدنی طبق دس��تور 
ویژه معدنی معاون اول رییس جمهور مصوبه کاهش 
3درص��دی قیم��ت گندل��ه آهن لغو ش��د که در این 
خص��وص، پورابراهیمی، عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س گف��ت: چندی پیش 800س��هامدار صنعت 
سنگ آهن نامه ای به رییس جمهور نوشته بودند که 
کاهش 3درصدی قیمت گندله آهن در کنار دریافت 
بهره مالکانه سنگین، 60 درصد از دارایی ها در بورس 

کاسته شده است. 
به طورکلی دماسنج اقتصاد ایران روند نزولی خود را 
که از روزهای پایانی تیرماه آغاز کرده ادامه می دهد 
که در این مدت ش��اخص تهران 7216 واحد افت را 
تجربه کرده و البته اغلب کارشناسان منتظر بازگشت 
شاخص به روند صعودی هستند اما با توجه به عوامل 
مختلف اقتصادی که بر صنایع مختلف تاثیر گذاشته 
به نظر نمی رسد این روند در زمانی کوتاه تغییر کند. 

شنیده ها و شایعات بازار

س�ایپا: ش��نیده ها حکایت از تالش ش��رکت برای 
دریاف��ت وام 800 میلیون دالری از صندوق توس��عه 

ملی دارد. 
سدشت: خبرها حاکی از برگزاری مجمع سدشت 
در تاریخ 8 شهریور به منظور افزایش سرمایه است. 

خودرو: خبرها از تکذیب شایعه انباشت خودرو و 
نبود خریدار در نماد خودرو حکایت دارد. 

خاور: شنیده شده پرداخت غرامت از طرف شرکت 
بنز به خاور به منظور از سرگیری روابط محقق شده 

است. 
قنیش�ا: ش��نیده ها حکایت از پیش بینی 15 ریال 
سود برای سال مالی 95/06/31 در این نماد دارد. 

ثنوس�ا: ش��نیده ها از بازار حکایت از لزوم تخلیه 
حب��اب و اص��الح قیمت��ی در نماد ثنوس��ا با توجه به 
عدم امکان دس��تیابی ش��رکت به مفروضات فروش و 
سود پیش بینی شده در بودجه سال مالی جدید دارد. 
فوالد: خبرها حاکی از پیشنهاد انجمن فوالد برای 
افزایش تعرفه واردات برخی محصوالت فوالدی است. 
ش�راز: زمزمه هایی مبنی ب��ر راه اندازی طرح های 
توس��عه اوره و آمونی��اک ای��ن پتروش��یمی در آینده 

نزدیک در نماد شراز به گوش می رسد. 
فلزات اساس�ی: در این گروه ش��نیده ها حکایت 
ازکاه��ش تقاض��ا در ب��ازار و بروز مش��کل در فروش 
محصوالت ش��رکت ها دارد که گویا فوالد سازان برای 
رفع آن در حال مذاکره با وزارت صنعت برای افزایش 

تعرفه 25 تا 40 درصدی تعرفه واردات هستند. 
حتاید: خبرها حاکی از تصویب پیش��نهاد افزایش 
س��رمایه از محل سود انباش��ته توسط هیات مدیره و 

ارسال به حسابرس و بازرس است. 
سیمانی ها: زمزمه هایی مبنی بر برنامه ریزی برای 
ص��ادرات از طری��ق بورس کاال در این گروه همچنان 

به گوش می رسد. 
خریخ�ت: زمزمه های��ی مبنی بر افزایش س��رمایه 
700 درص��دی از مح��ل تجدی��د ارزیاب��ی دارایی ها 
)طبق��ه زمی��ن( و مطالب��ات و آورده نقدی در بازار به 

گوش می رسد. 

سناریوی یک ماه آینده بازار

ش��اخص کل ب��ازار بورس اوراق به��ادار تهران در 
هفته پایانی مرداد ماه، با کاهشی بیش از 700 واحد 
همراه بود. این اتفاق در حالی به وقوع پیوس��ت که 
قیمت بس��یاری از نمادها طی این هفته در نوس��ان 
بوده و نزول زیادی را تجربه نکردند. با آغاز معامالت 
در هفته گذش��ته، ش��اخص کل در جهت نزول قرار 
گرفته و در س��ایر روزها، نزول شاخص کل به چند 
واحد محدود شد. با شروع معامالت دومین روز این 
هفته ش��اخص کل در روندی نوس��انی قرار گرفته و 
ای��ن رویه تا پایان هفته ادامه داش��ت. بدین ترتیب، 
ش��اخص کل این بازار در روز پایان��ی هفته در رقم 
65218.3 واحد بس��ته شد. ش��رایط بازار فرابورس 
ایران اندکی وخیم تر بود. ش��اخص کل این بازار در 
تم��ام روزهای هفته اخیر به ن��زول پرداخته و بدین 
ترتی��ب بیش از 30 واحد از ارتفاع خود را از دس��ت 
داد. ش��اخص کل این بازار در پایان هفته گذش��ته 
به رق��م 749.7 واحد رس��ید. ارزش معامالت بازار 
در هفته گذش��ته با رش��دی 35 درصدی نسبت به 
هفته پیشین آن همراه بود و این موضوع از جذابیت 

نمادهای مختلف سخن می گوید. 
افزای��ش ارزش معام��الت تنه��ا نش��انه جذابیت 
قیمت ها در هفته اخیر نبود. در هفته گذشته شاخص 
کل به مح��دوده حمایت��ی خ��ود در 65000واحد 
واکنشی مناسب نش��ان داده و از سرعت نزول خود 
کاس��ت. از ط��رف دیگر، حقیقی ه��ا در این هفته از 
فاصله ارزش خریدوفروش شان کاستند و این دو رقم 
را در پایان این هفته به برابری رساندند. نکته بسیار 
مهم دیگر در مورد بازار سرمایه، طوالنی شدن مدت 
زمان اصالح اس��ت که این موضوع فاکتورهای باال را 
به شمشیری دو لبه تبدیل می کند. به همان میزان 
که بازار در حال حاضر اس��تعداد تغییر روند را دارد، 
از پتانسیل ادامه روند نزولی نیز برخوردار است. این 
موضوع دو س��ناریو کلی را برای هفته پیش رو ایجاد 
می کند که این دو س��ناریو آین��ده یک ماهه بازار را 

مشخص می کنند. 
سناریو نخس��ت از رشد شاخص کل در این هفته 
می گوید و س��ناریو دوم روایت��ی کاماًل برعکس این 
ماج��را دارد. در بازار هفته پیش رو انتظار می رود در 
روز نخست شاهد مقابله نسبتا شدید عرضه و تقاضا 
باش��یم. ای��ن رو در رویی می توان��د حتی به کاهش 
ش��اخص کل منجر ش��ود. دومی��ن روز این هفته از 
اهمیت نس��بتا زیادی برخوردار اس��ت. اگر شاخص 
کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در روز یکش��نبه 
با جهت صعودی بس��ته شود، می توان انتظار داشت 
در ادامه این هفته ش��اهد اش��اعه رنگ سبز در بازار 
باش��یم. بدی��ن ترتی��ب در دو روز پس از آن رش��د 
شاخص کل از 500 واحد فراتر رفته و در روز پایانی 
این هفته اوضاع آرام تر خواهد ش��د. در سناریو دوم 
ش��اخص کل در پایان روز یکشنبه در روند نزولی یا 
نوسانی بس��ته خواهد شد که این موضوع به نوسان 
یا نزول ش��اخص کل در س��ایر روزهای هفته کمک 
خواهد کرد. این موضوع در ادامه بازار نزول بیش��تر 
قیمت ها و ش��اخص کل را تس��هیل ک��رده و لطف 
چندانی در حق بازار نمی کند. الزم به ذکر است، در 
صورت رخداد رشد شاخص کل تمام بازار به صورت 
یکپارچه درگیر صعود نخواهد ش��د. در این شرایط 
نماد و صنایعی که از اس��تعدادی بیشتر برخوردارند 
در مسیر صعودی قرار گرفته و سایر نمادها را پشت 

سر می گذارند. 

کوتاه با کدال 

-  لیزینگ خودرو غدیر )ولغدر( در دوره شش ماهه 
منتهی به 94/03/31 مبلغ 238 ریال س��ود محقق 
کرده اس��ت. این رقم در مقایسه با رقم اعالمی قبلی 
کاهش 6 درصدی داش��ته اس��ت. درآم��د حاصل از 
عملی��ات لیزینگ 30 درص��د و درآمدهای عملیاتی 
53 درصد کاهش داش��ته اند. ام��ا خالص درآمدهای 
متفرقه 25 میلیارد ریال افزایش داشته است. ولغدر 
س��ود پیش بینی ش��ده خ��ود در این ش��ش ماه را 

46 درصد پوشش داده است. 
-  مخاب��رات ایران )اخابر( آگه��ی جهت دعوت به 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده داده اس��ت. 
دلی��ل ای��ن دعوت انتخ��اب اعض��ای هیات مدیره و 
تکمیل اعضا عنوان ش��ده اس��ت. تاریخ این جلس��ه 
ش��نبه 94/06/10 س��اعت 09:00 در مح��ل مرکز 
مطالع��ات بهره وری و منابع انس��انی واقع در تهران 

است. 
-  شکر ش��اهرود )قش��کر( نخس��تین پیش بینی 
درآم��د هر س��هم 12 ماهه منتهی ب��ه 95/06/31 
)حسابرسی نش��ده( خ��ود را با س��رمایه 200.000 
میلی��ون ریال مبلغ 25 ریال به طور خالص و پس از 

کسر مالیات اعالم کرد. 
-  قند لرس��تان )قلرس��ت( اگهی ثب��ت و افزایش 
س��رمایه خود را منتش��ر کرد. براس��اس تصمیمات 
مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده م��ورخ 94/02/05 
افزایش س��رمایه ش��رکت از مبلغ 24.000 میلیون 
ریال به مبل��غ 240.000 میلیون ریال افزایش یافت. 
این افزایش س��رمایه از محل س��ود انباشته به مبلغ 
15589 میلی��ون ری��ال و از محل تجدی��د ارزیابی 
دارایی ها به مبلغ 200.411 میلیون ریال اس��ت. این 
افزایش سرمایه در تاریخ 94/05/17 در مرجع ثبت 

شرکت ها به ثبت رسیده است. 
-  آهنگری تراکتورسازی ایران )خاهن( پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی به 94/12/29 
دوره س��ه ماهه )حسابرسی نشده( خود را با سرمایه 
320.000میلی��ون ری��ال مبل��غ 243 ری��ال به طور 

خالص و پس از کسر مالیات اعالم کرده است. 

عمق بازار

دریچه

گزارش هفتگی

 گفت وگوی »فرصت امروز« با حسن خضوعی
کارشناس سرمایه گذاری شرکت کاتوز آرمان پارس

وقتی حقوقی ها هم 
نوسان گیر می شوند

متاسفانه در سال های اخیر بسیاری 
از سرمایه گذاران حقوقی نیز به جای 

سرمایه گذاری بنیادی به نوسان گیری 
می پردازند. به همین علت تاثیر گذاری 

این گروه در بازار به حد بسیار 
چشمگیری افزایش یافته است. اما 
از دید سرمایه گذاران بنیادی امضای 

توافق در کوتاه مدت در اقتصاد و 
وضعیت بنیادی شرکت ها تاثیر 

نخواهد داشت. به عقیده این گروه 
عوامل بنیادی موثر بر شرکت های 
بازار سرمایه در بدترین حد ممکن 

خود قرار دارند

علیرضا روحانی
کارشناس بازار سرمایه

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

حرف های درگوشی

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

ملیحه کریم شاهی
معامله گر

ب�ازار در تب انتظار می س�وزد. وضعیت کش�دار و 
خسته کننده تفاهم هس�ته ای اثرات تخریبی زیادی 
بر بازار س�هام داشته و شرایطی را به وجود آورده که 
حجم زیادی از نقدینگی از بازار خارج شده و با وجود 
کاه�ش نرخ س�ود بانکی، راهی بانک ها ش�ده اند. به 
دنبال این اتفاق ارزش بازار سقوط کرده و شاخص کل 
در وضعیت اضطرار قرار گرفته است. تداوم ریزش های 
شاخص کل فعاالن بازار را به سوی نوسان گیری سوق 
داده و کمتر سرمایه گذاری در چنین شرایطی حاضر 
است با دید بلند مدت وارد بازار شود. اما نکته تاسف 
بار آنجاست که ش�رکت های حقوقی که فعالیت های 
آنها اثرات مثبت یا منفی زیادی را به جای می گذارد، 
به نوس�ان گیری روی آورده اند. با حس�ن خضوعی، 
کارش�ناس سرمایه گذاری شرکت کاتوز آرمان پارس 

در این باره به گفت وگو نشسته ایم. 

مهال فرازمند



یادداشت

در یک��ی، دو س��ال اخی��ر بارقه های 
امی��د در بازارهای مختلف جریان پیدا 
کرده است. حضور متخصصان زبده در 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
فض��ای حاک��م ب��ر دان��ش و صنعت و 
نی��از به فن��اوری اطالع��ات را به کلی 
دگرگ��ون کرده تا حدی که صحبت از 
پهن��ای بان��د و افزایش حجم اطالعات 
عب��وری که به ص��ورت تابویی درآمده 
ب��ود، به حالت عادی برگش��ته اس��ت. 
در برخ��ی اپراتورهای موبایل، موضوع 
G4  ب��ا موفقیت انجام ش��ده و گاهی 
حت��ی طرح های��ی در رابطه با ضرورت 
افزایش پهنای باند تا G5 نیز ش��نیده 
می ش��ود. بدیهی اس��ت که با توجه به 
اینک��ه هن��وز اپرات��ور اول تلفن همراه 
از این تکنولوژی برای مش��تریان خود 
اس��تفاده نک��رده اس��ت می توان گفت 
ک��ه این امر هنوز ب��ا ایده  آل ها و حتی 
معیارهای منطقه ای فاصله چشمگیری 

دارد. ول��ی همین که دولتمردان بهبود 
زیرس��اخت های ش��بکه های انتق��ال 
ارتباطات را آشکارا بیان می کنند، خود 
موج��ب امیدواری گ��روه منتفعان این 
طرح )مصرف کنندگان، تولیدکنندگان 

و واردکنندگان( می شود. 
رش��د ش��بکه های انتقال ارتباطات 
باالخ��ص ش��بکه های فیبرنوری طی 
دهه اخیر از ش��یب به نس��بت مناسبی 
برخ��وردار ب��وده اس��ت. ه��ر چند در 
س��الیان قبل این رشد دچار وقفه شد، 
خوش��بختانه امروز دولت طرح افزایش 
ش��بکه های فیبرن��وری ب��ه 69 ه��زار 
کیلومت��ر را اجرایی می کند که اگر چه 
با معیارهای جهانی فاصله بسیاری دارد 
ولی خود به تنهایی امیدوار کننده است. 
به دلیل سیاست های مغایر با روند جهانی 
در سالیان پیش، بحث نیاز به پهنای باند 
بیشتر برای انتقال داده ها مهجور ماند. 
لزوم تغییر و انتقال از شبکه های مسی 
به شبکه های فیبرنوری و درک این مهم 
توس��ط مسئوالن موجب رونق هر چه 

بیش��تر بازار این محصوالت می ش��ود. 
تمام��ی این مس��ائل موجب امیدواری 
سرمایه گذاران به آینده بازار شبکه های 
کامپیوتری می ش��ود که می توان گفت 
همچون بیماری است که در حال رفع 

کسالت است. 
ه��ر چ��ه س��رمایه گذار خصوص��ی 
س��ایه حمای��ت دول��ت را بر س��ر خود 
ببیند می تواند با س��هولت و آس��ودگی 
بیش��تری به سرمایه گذاری اقدام کند. 
این حمایت می تواند ش��امل باال بردن 
تقاضا از طریق اصالح زیرس��اخت های 

شبکه های انتقال اطالعات سازمان های 
دولتی و نیمه دولتی یا حتی طرح های 
حمایتی دولت از تولیدکنندگان بخش 
خصوص��ی یا واردکنن��دگان با کیفیت 
مطلوب باش��د.  اگر بخواهیم به کلیت 
ب��ازار بنگری��م، عالوه ب��ر تغییر نگرش 
مس��ئوالن، برداش��ته ش��دن تحریم ها 
موج��ب واردات کاالهای س��رمایه ای 
برای کارخانجات تولیدی و محصوالت 
با کیفیت باالتر می ش��ود. همچنین در 
تمام��ی ابعاد بازار ای��ن تهدید همواره 
وج��ود دارد ک��ه کاالهای��ی ارزان و 

درجه دو و س��ه، جایگزین کاالهای با 
کیفی��ت داخلی و خارجی ش��وند. این 
بح��ث نیازمند تح��رک و چابکی کافی 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی برای 
حض��ور در ب��ازار پیش از حضور رقبای 
فرص��ت طلب اس��ت. این موضوع خود 
منجر می ش��ود که سرمایه گذاران بین 
دوراه��ی تولید داخل��ی و واردات کاال 
از خ��ارج ق��رار گیرند. البته باید به این 
نکته اش��اره کرد که اگر فقط به س��ود 
کوتاه مدت توجه شود که امروز مطلوب 
برخ��ی س��رمایه گذاران اس��ت، گزینه 
واردات کاالی ساخته شده سریع ترین 
و کم هزینه تری��ن روش اس��ت. اما اگر 
ب��ه گزینه هایی چون اقتصاد مقاومتی، 
کارآفرینی و اش��تغال توجه شود پاسخ 
به تولید داخل بر می گردد. نکته ای که 
در این بین حائز اهمیت اس��ت، برآورد 
 Business Analysis و  هزینه ه��ا 
اس��ت. با این کار س��رمایه گذار پاسخی 
به این پرس��ش خواهد داش��ت که آیا 
واردات کاال برای او س��ود بیش��تری به 

همراه خواهد داش��ت یا تولید کاال در 
داخ��ل، این مس��ئله به صورت بس��یار 
جامع باید بررسی شود. به عبارت دیگر، 
واردات کاالی مصرف��ی به تنهایی خود 
نش��ان دهنده ضعف کشور نیست، بلکه 
اگر این واردات برنامه ریزی ش��ده باشد 
می تواند در حال و آینده برای کشور و 

البته سرمایه گذار سودده باشد. 
در مجم��وع ش��رایط کلی حاکم بر 
ب��ازار آرام و همراه ب��ا نگرانی هایی از 
سوی سرمایه گذاران است که تدریجا 
در حال برطرف شدن است. برای رفع 
ای��ن آرام��ش بیش از ح��د یا رکود به 
اعتق��اد نگارنده و با توجه به ش��رایط 
سیاس��ی ایران و س��ایر کشورها، بازار 
داخل��ی ب��ه انتظ��ار س��رمایه گذاران 
خارج��ی خواه��د بود، ب��ه طوری که 
ابت��دا بای��د س��رمایه گذار خارجی با 
حض��ور خود در بازار به س��رمایه گذار 
داخلی ریسک پایین سرمایه گذاری را 
به اثبات برساند و سپس سرمایه گذار 

داخلی پا به عرصه بنهد. 
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خبر

بالکن های شیشه ای

کالف اول

وجود یک بالکن در خانه های آپارتمانی امروزه یکی 
از ملزومات مورد توجه خانواده ها اس��ت و اغلب افراد 
ترجیح می دهند برای نگهداری گل و گلدان های خود 
ب��ه عالوه دمی اس��تراحت در فضای ب��از، یک بالکن 

کوچک داشته باشند. 
از طرف��ی اغل��ب بالکن ه��ا را به علت خطر س��قوط 
ک��ودکان و ح��وادث طبیعی و الن��ه نکردن حیوانات 
و پرن��دگان خیابان��ی با نرده و حفاظ های فلزی ایمن 
می کنند اما به تازگی برخی شرکت ها نوع جدیدی از 
بالکن های شیشه ای را طراحی و پیاده سازی کرده اند 
که هم زیبایی بیشتری به نمای ساختمان می دهد و 
هم سهولت بیشتری در استفاده دارد و ایمن تر است. 
درواقع این بالکن ها از مشکالتی چون سرما و گرمای 
زی��ادی ب��ه عالوه خیس ش��دن کف به دلیل بارش ها 
در امان ان��د و به راحت��ی قابلی��ت این را دارند که مثل 
یک اتاق شیشه ای بسته یا نیمه باز مورد استفاده قرار 
گیرند. پیشنهاد امروز سرمایه گذاری در ارائه این گونه 
پوشش های بالکن برای آپارتمان ها است و با توجه به 
اینکه این نوع پوش��ش مزیت های بس��یاری به نسبت 
انواع فلزی و نرده ای دارد مورد استقبال فراوانی قرار 

خواهد گرفت. 

کالف دوم

ازجمله واقعیات که در این سال ها مانع بزرگی بر سر 
راه پیشرفت کشور بوده، کمبود اعتبار و سرمایه گذاری 
در صنعت نفت کشور است. بر کسی پوشیده نیست که 
در روند توسعه صنعت نفت کشور مقداری عقب مانده ایم. 
خوش��بختانه در ش��رایط جدید این توان و ظرفیت 
در کش��ور وجود دارد که با مدیریت منس��جم و ایجاد 
هماهنگی در تمام بخش های مرتبط با صنعت نفت، 

زمینه را برای رشد این صنعت فراهم کنیم. 
یک��ی از دغدغه های امروز در صنعت نفت کش��ور، 
عدم سرمایه گذاری کافی در آن به خصوص در میادین 
مشترک است و با توجه به اینکه کشور قطر به برداشت 
خود از میادین مش��ترک ادامه می دهد، باید یکی از 
اقدام��ات اساس��ی اختصاص مناب��ع کافی برای اتمام 
فازهای مختلف پارس جنوبی باش��د چراکه تاخیر در 
این کار ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. 
درخص��وص کاه��ش درآمدهای نفتی نی��ز باید با 
رایزنی ه��ای بین الملل��ی بتوانیم می��زان فروش نفت 
کش��ور را در بازاره��ای جهان��ی ب��اال ببری��م تا از این 
راه درآمده��ای نفتی بیش��تری حاصل و زمینه برای 
س��رمایه گذاری بیش��تر در صنعت نفت فراهم ش��ود. 
آنچه مش��خص است در صورت سرمایه گذاری بیشتر 
و مدیری��ت علم��ی و عملی در صنعت نفت می توانیم 
ظرفیت تولید نفت را باال ببریم که این امر به صادرات 
نفت بیشتر نیز منتهی خواهد شد.  استفاده از ظرفیت 
س��رمایه گذاری های خارجی به عالوه سرمایه گذاران 
خصوص��ی داخل��ی، در ص��ورت رعای��ت ش��رایط و 
الزامات قانونی به توس��عه صنعت نفت کمک خواهد 
ک��رد. بنابراین فروش نف��ت از طریق بخش خصوصی 
درصورتی ک��ه ای��ن بخش بتواند قواع��د بین المللی را 

رعایت کند، می تواند تاثیرگذار و مفید باشد. 
م��ا ه��م در ای��ن کالف ب��ه وزارت نفت پیش��نهاد 
می دهی��م با اس��تفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
برای س��رمایه گذاری های مش��ترک برای توس��عه و 
تکمی��ل فازه��ای پارس جنوبی اق��دام کند و فقط به 

بودجه صندوق توسعه ملی تکیه نکند. 

اعالم آمادگی شرکت های خارجی برای 
سرمایه گذاری در بنادر خوزستان

مدی��رکل بن��ادر و دریانوردی خوزس��تان از اعالم 
آمادگی ش��رکت های خارجی برای سرمایه گذاری در 

بنادر استان به دنبال توافق هسته ای خبر داد. 
س��عداهلل عبدالله��ی اظهار ک��رد: در این خصوص 
چن��دی پی��ش به دنبال توافق مزبور با چند ش��رکت 

خارجی مذاکراتی صورت گرفته است. 
وی ب��ه بازدی��د اخیر مدیران ش��رکت کش��تیرانی 
»ون ه��ای« ک��ه یک ش��رکت هنگ هنگ��ی - ژاپنی 
اس��ت از بندر امام خمینی)ره( اش��اره کرد و افزود: با 
اس��تقبالی که این ش��رکت ها به عمل آورده اند توسعه 
این بندر و دیگر بنادر کشور شتاب بیشتری می گیرد. 
وی گفت: افق توسعه در این بنادر بیشتر براساس 
س��رمایه گذار داخل��ی طراح��ی ش��ده ام��ا در بخش 
تجهیزات استراتژیک و مدرن روی سرمایه گذاری های 

خارجی هم برنامه ریزی شده است. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان ابراز امیدواری 
کرد با رفع مشکالت ناشی از تحریم ها در سایه حصول 
نهایی توافق هسته ای زمینه حضور سرمایه گذاران در 
بنادر خوزس��تان فراهم ش��ود. عبداللهی اضافه کرد: 
توس��عه و تجهیز بنادر خوزس��تان نیز مدنظر است که 

با برنامه ریزی های صورت گرفته انجام می شود. 

تامین مالی جمعی، چیستایی، چرایی و چگونگی

ابزاری برای تامین مالی شرکت های نوپا
 )crowdfunding( تامین مالی جمع��ی
به معن��ای فراهم آوردن س��رمایه های اندک 
از اش��خاص گوناگ��ون برای راه ان��دازی یک 
کسب و کار است. تامین مالی جمعی از امکان 
دسترسی آسان به شبکه های گوناگون فامیل، 
دوس��تان و هم��کاران از طریق ش��بکه های 
اجتماعی چون فیس بوک، توییتر و لینکدین 
اس��تفاده می کن��د و ب��ه کس��ب و کار اجازه 
می دهد از این مس��یر حرف های خود را زده 

و سرمایه گذار جذب کند. 
تامین مالی جمعی ای��ن ظرفیت را دارد 
که ش��عاع دایره س��نتی س��رمایه گذاری را 
بزرگ تر کرده و کارآفرینی را افزایش دهد. 

تاریخچه
 تامین مال��ی جمع��ی تاریخچه ای غنی 
و طوالنی دارد و ریش��ه اش ب��ه اوایل قرن 
هجده��م می��الدی بازمی گردد، اما ش��کل 
مدرن آن در اواخر قرن بیس��تم و مشخصا 
از س��ال 1997 می��الدی رونمایی ش��د و 
فعالیت ه��ای مربوط ب��ه آن هنوز هم ادامه 
دارد. در این س��ال یک گروه موسیقی راک 
بریتانیای��ی هزین��ه انجام یک��ی از تورهای 
خ��ود را از راه اهدای کمک مالی از س��وی 
طرفداران ش��ان جمع کرد. در سال 2000 
از  اله��ام  ب��ا   ArtistShare وب س��ایت 
ای��ن ایده خالقان��ه پلتفرمی ب��رای ارتباط 
هنرمندان و طرفداران ش��ان ایجاد کرد. این 
کار س��رآغاز ش��کل گیری پلتفرم های دیگر 

برای تامین مالی جمعی بود. 
 crowdfunding در سال 2006 عبارت
یا همان تامین مالی جمعی به واژگان مورد 
اس��تفاده راه پیدا کرد و س��رانجام توانست 

به صورت چارچوب یافته شناخته شود. 
اما این نوع از جذب س��رمایه در س��ال 
2009 به ی��ک منبع تامی��ن مالی عمده 
و مه��م تبدیل ش��د. تامی��ن مالی جمعی 
ب��ه س��رعت ب��ه ی��ک راه��کار محب��وب 
برای س��رمایه گذاران تبدیل ش��د چراکه 
ارزش گذاری کند،  را  ایده ها  می توانس��ت 
آنه��ا را در معرض دی��د عموم قرار دهد و 

س��رمایه مورد نیاز را جذب کند. 
یکی از بزرگ ترین مزایای این نوع جذب 
سرمایه دسترسی س��اده و بدون دردسر به 

آن است. 

 مدل های گوناگون و تفاوت های آنها
تامی��ن مالی جمعی با چه��ار مدل انجام 

می شود: پاداش، اهدا، مشارکت، قرض. 
پاداش: هدیه ای در برابر س��رمایه تامین 
شده گرفته می شود یا خدمات و محصوالت 

خریداری می شود. 
اهدا: سرمایه بدون چشمداشت در اختیار 

صاحب ایده گذاشته می شود. 
مش��ارکت: مش��ارکت کنندگان سهمی از 
کس��ب وکار دریافت کرده و در سود و زیان 

آن شریک می شوند. 
قرض: سرمایه با سودی از پیش تعیین شده 
به صورت قرض یا وام به ایده پرداز داده ش��ده 
و صاحب کسب و کار مبلغ را کم کم بازپرداخت 
می کند. این کار گاهی به صورت قرض الحسنه 

هم پرداخت می شود. 

چالش ها
تامی��ن مال��ی جمعی اگرچ��ه در میان 
مردم جهان بس��یار محبوب است و روشی 
ج��ذاب ب��رای جذب س��رمایه به ش��مار 
می آید، دارای چالش هایی نیز هس��ت. در 
این روش که البته نمونه های بس��یاری از 
موفقیت های��ش وج��ود دارد، همه چیز به 
همان س��ادگی که تصور می ش��ود، پیش 

نمی رود. 
برخ��ی از چالش های ای��ن راه را می توان 

این گونه فهرست کرد: 

انتخاب پلتفرم درست
اگرچ��ه تمام��ی پلتفرم ه��ای موجود 
ب��رای تامین مال��ی جمعی یک هدف را 
دنبال می کنند اما ه��ر یک قابلیت های 
خ��اص خ��ود را دارند. ه��دف همه این 
پلتفرم ه��ا افزایش س��رمایه م��ورد نیاز 
برای یک کس��ب و کار به ص��ورت آنالین 
از راه کمک ه��ای مالی و منابع گوناگون 

است.
برخ��ی از پلتفرم ه��ا ایجاد می ش��وند 
ت��ا بتوانند مبال��غ اندکی برای ش��روع 

س��رمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک 
فراهم کنن��د، اما رقم ه��ا در برخی دیگر 
از ای��ن وب س��ایت ها میلیونی اس��ت و به 
درد کس��انی می خورد که س��رمایه اولیه 

بیش��تری نیاز دارند.
می��زان قابلیت وب س��ایت ب��رای جذب 
س��رمایه های جمعی، نوع س��رمایه گذاران 
فع��ال در آن وب س��ایت، حوزه های��ی که 
پورتال موردنظر در آنها فعال اس��ت و. . . 
از جمله نکاتی است که برای تامین مالی 

جمعی باید به آن توجه داش��ت. 

برنامه ریزی واقع گرایانه برای هدف و 
داشتن برنامه زمانی

بس��یاری از کارآفرینان به ویژه تازه واردها 
به عرصه تامین مالی جمعی، فکر می کنند 
هر آنچه سرمایه می خواهند می توانند از راه 
تامین مالی جمعی به دست آورند. حال آنکه 
همیش��ه همه چیز آنطور که ما می خواهیم 
پیش نم��ی رود و ممکن اس��ت موانعی در 
این مس��یر پیش آید. به همی��ن دلیل نیاز 
به برنامه ریزی واقع گرایانه و داش��تن برنامه 
زمانی درس��ت به شدت احس��اس می شود. 
مثال اینکه کی شروع به جمع کردن پول از 

این طریق کنید و چقدر انتظار جمع شدن 
پول را داشته باش��ید. اما کارآفرینان اغلب 

قاعده ای کلی برای این کار ندارند. 

جلب توجه
خب! ش��ما ای��ده خوبی دارید، دوس��تان، 
آش��نایان و اطرافیان هم آن را عالی و بزرگ 
می دانند. به نظرتان این بدان معنا است که 
می توانید کمپینی برای جذب سرمایه آن هم 
به صورت اهدای سرمایه ایجاد کنید؟ باید در 
جریان باشید که لزوما این طور نیست. پیش 

از اینک��ه کمپینی برای تامی��ن مالی به این 
روش راه بیندازید، کارهای زیادی باید برای 
جل��ب توجه دیگران و ایج��اد عالقه در آنها 
ایجاد کنید. س��ایرین تا به پروژه شما عالقه 
نداش��ته باش��ند، یک ریال بابتش س��رمایه 
نمی گذارن��د. یک��ی از بهتری��ن ابزارها برای 
ایجاد این عالقه شبکه های اجتماعی هستند. 

مزایا و خطرات
مدل جذب س��رمایه به صورت تامین مالی 
جمعی مثل هر مدل سرمایه گذاری دیگری از 

جهت های گوناگون مزیت و خطر دارد. 

مزایا
* در ای��ن روش ش��انس ب��ه ایده ه��ا 
ی��ا محصوالت��ی رو می کند که در س��ایر 
چرخه های سنتی و قدیمی سرمایه گذاری 
حتی فکر کردن به س��رمایه گذاری برای 

آنها ممکن است خنده دار باشد. 
* سرمایه گذار این روش جزو نخستین 
کس��انی است که از خدمات یا محصوالت 
حاصل از این سرمایه گذاری بهره می برد. 

* تامی��ن مالی جمعی به ش��ما اجازه 
می ده��د نه تنها در یک محصول یا یک نوع 
خدمات بلک��ه در انگیزه ها و جنبش ها هم 

سرمایه گذاری کنید.
* مش��ارکت به عن��وان عض��وی از یک 
گ��روه به ش��ما اجازه می ده��د پول کمی 
بگذاری��د ام��ا منافع ی��ک پ��روژه بزرگ 

نصیب تان شود. 
این مزایا هر کس��ی را ترغیب می کند به 
س��وی تامین مالی جمعی ب��رود. اما پیش 
از اینک��ه کمربندهای ت��ان را محکم کنید، 

ریسک های ماجرا را هم در نظر بگیرید. 

ریسک ها
* بزرگ تری��ن ریس��ک کار ای��ن اس��ت 
که پروژه ه��ا یا جنبش هایی از این دس��ت 

احتماال به نتیجه واقعی خود نمی رسند. 
* انتخ��اب پلتفرم برای س��رمایه گذاری 
ب��ه روش تامین مالی جمع��ی کار چندان 
ساده ای نیس��ت. باید پلتفرمی را برگزینید 
که درباره س��رمایه گذاری های معمول مثل 
ش��ما فکر کند. به این معنا که بداند پروژه 
ممکن اس��ت به نتیجه برس��د یا نرسد. در 
واقع س��رمایه گذاری به این ش��یوه ضمانت 

اجرایی محکمی برای بازگشت ندارد. 
* خیل��ی پیش می آید که مردم محصول 
ارائه ش��ده از این ن��وع س��رمایه گذاری را 
پش��تیبانی می کنند. چون به آنها قول داده 
شده نخستین کسی هستند که محصول به 
دست شان می رس��د. اما این موضوع زمانی 
ریسک نیست که محصول به صورت واقعی 
وارد بازار شود. در واقع مردمی که محصول 
اولی��ه را می گیرن��د م��الک تصمیم گیری 

نیستند. 

و نتیجه اینکه... 
تامی��ن مالی جمعی اکنون در بس��یاری از 
کشورهای توس��عه یافته پذیرفته شده است. 
ای��ن روش به عن��وان یک��ی از راه های جذب 
سرمایه و سرمایه گذاری برای کسب و کارهای 

گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. 
ب��رای  به وی��ژه  مال��ی جمع��ی  تامی��ن 
کسب و کارهای کوچک و خرد قابل استفاده 
است، چراکه اکثر ایده پردازان در این مسیر 
س��رمایه الزم برای کار خود ندارند و به این 
روش ها می توانند شرکت های بزرگ و حتی 

چند ملیتی را ایجاد کنند. 

 برای مطالعه بیش از     سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شد   ه د   ر این صفحه
می توانید    به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید   
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میزان قابلیت وب سایت برای جذب 
سرمایه های جمعی، نوع سرمایه گذاران 

فعال در آن وب سایت، حوزه هایی که پورتال 
موردنظر در آنها فعال است و. . . از جمله 

نکاتی است که برای تامین مالی جمعی باید 
به آن توجه داشت 
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ساختار اداری هم خانه تکانی و 
نوسازی می خواهد 

نظام اداری و مقررات س��ازمانی از آن س��و حائز 
اهمی��ت هس��تند که بر بس��یاری مبانی اساس��ی 
س��ازمان تأثیر گذارن��د. رش��د س��ازمانی، افزایش 
بهره وری، رضایت ش��غلی کارمندان و بس��یاری از 
مفاهیم دیگر، در سایه نظام اداری تعریف می شوند. 
هر نظام اداری، نیاز به شخص یا تیم هایی دارد که 
به تدوین اساس��نامه حاکم بر س��ازمان بپردازند. 
مدیریت نظام اداری، برطرف کننده این نیاز است. 
به س��بب اهمیت سیستم مدیریت نظام اداری در 
س��ازمان ها  )اعم از دولتی ی��ا غیر دولتی(، در هر 
برهه، برخی اصالحات ساختاری در سیستم اداری، 
ضروری به نظر می رس��ند. در کشورهای مختلف، 
میزان توجه دولت به اصالح ساختار مدیریت نظام 
اداری، متفاوت است. اغلب کشورهای توسعه یافته، 
در گ��ذر زم��ان، اصالحاتی را در سیس��تم اداری 
اعمال کرده اند و برخی کشورهای درحال توسعه، 
اهمی��ت این اصالح��ات را درک ک��رده و در پی 
اصالح��ات هس��تند. متأس��فانه اصالح س��اختار 
اداری در کش��ورهای توس��عه نایافته، چندان آمار 
قابل توجهی ندارد و اغلب مدیریت س��ازمانی، تابع 

قوانین و مقررات سنتی و غیر استاندارد است. 

چین؛ اصالحات پی در پی و مستمر
دول��ت چین نفوذ و س��یطره زی��ادی بر تمامی 
ارکان اقتص��ادی کش��ورش دارد و بدیهی اس��ت، 
س��ازمان ها نی��ز از این قاعده مس��تثنا نیس��تند. 
همزم��ان ب��ا تالش ه��ای دول��ت چی��ن ب��رای 
مدرنیزاسیون همه جانبه کشور، برنامه های ویژه ای 
برای اصالحات مدیریت نظام اداری، تدوین و اجرا 
شدند. این برنامه ها به عنوان بخشی از زیرمجموعه 
نظام توس��عه اقتصادی و با هدف افزایش کارایی و 
سرعت چرخه اقتصادی در چین پی ریزی شده اند. 
از س��ال 1980 تاکن��ون، هف��ت دوره اصالحات 
مدیریتی اساسی در نظام اداری چین اعمال شده 
است که ش��اید بتوان نقطه عطف این برنامه ها را 
کم رنگ تر ش��دن نفوذ دولت در سیستم مدیریتی 
سازمان های چین ارزیابی کرد. بنابر پژوهش اخیر 
دکتر  »یانگینگ ژنگ« محقق و مدرس دانش��گاه 
ملی مدیریت سنگاپور، مهم ترین عناوین اصالحی 

این دوره ها را می توان چنین خالصه کرد: 
*توس��عه مدیریت علمی و استراتژیک به جای 

مدیریت سنتی و رهبر محور 
*تصویب قوانین دادخواهی اداری در اواخر دهه 
90 ک��ه تأثیر زیادی بر عدالت محوری س��ازمانی 

گذاشت 
*ایج��اد خط قرمزه��ای کاربردی ب��رای کاهش 

فساد اداری و اقتصادی در سازمان ها 
*تمرکز زدایی قدرت مدیریت سازمانی از شیوه 
توزیع قدرت مدیرمحور به سمت قدرت جمع محور 
*اصالح مدیریت س��ازمان ها از ساختار تقلید و 

تولید به سوی ساختار نوآوری و تولید 

بریتانیا؛ ریسک پذیر و موفق 
بی شک، یکی از بزرگ ترین فعاالن عرصه اصالح 
مدیریت س��اختار س��ازمانی در بریتانیا، مارگارت 
تاچر بوده است. نگاهی به دوران نخست وزیری او  
-دوران تاچریس��م- نشان می دهد، موج دگرگونی 
و اصالح مدیریت س��ازمانی در بریتانیا، تا چه حد 
مرهون قدرت این بانوی سیاستمدار است. تاچر به 
سیس��تم مدیریتی عادالنه که در آن تمامی ارکان 
سیس��تم اداری در دموکراتیک ترین حالت ممکن 

فعالیت کنند معتقد بود.
 این نوع اصالحات، ابت��دا در بخش دولتی آغاز 
و س��پس به بخش خصوصی س��رایت کرد. بریتانیا 
از نخستین کش��ورهایی بود که برخالف الگوهای 
س��نتی مدیریت، عمل کرد و به تحول در ساختار 
اداری به��ا داد. ب��ه عبارت دیگر بریتانیا، ریس��ک 
تغیی��رات اداری را با آغوش ب��از پذیرفت. مفهوم 
بس��ته NPM حاصل تجارب همین دوران تحول 
و انقالب مدیریتی است که برخالف نظام مدیریت 
بوروکراتیک س��ابق به اصالح��ات در چهار بخش 
اصلی می پردازد: ادراک جدید از تعریف مدیریت و 
وظایف مدیر در سازمان، اصالحات برون سازمانی، 
اصالحات در بخش داخل��ی و در نهایت مراجع یا 

مشتری مداری.
 

آلمان؛ نماد استراتژی های نوین 
آلمان، فرانس��ه و س��وئد، جزو برترین کشورها 
در زمین��ه اصالح��ات س��اختار مدیری��ت اداری 
طبقه بندی می ش��وند، اما برتری نس��بی آلمان به 
دو کش��ور دیگر، با پیشرو بودن این کشور مرتبط 
اس��ت. در واقع آلم��ان در بس��یاری از طرح های 
اصالحی نخس��تین بوده و الگویی مناس��ب برای 
سایر کشورهای اروپایی تلقی می شود. برای مثال 
توجه آلمان به مدیریت الکترونیک، یکی از ارکان 
موفقی��ت اصالح س��اختار مدیریتی معاصر در این 
کشور است، اما این نوع اصالح چه مزایایی داشته؟  
*افزایش کارایی اداری در س��ایه سرعت انتقال 
اطالع��ات از بخش ه��ای مختل��ف ب��ه مدیریت و 

بالعکس 
*ارزیاب��ی صحیح ت��ر و دقیق تر اس��تراتژی های 

مدیریت با کمک روش ارزیابی الکترونیک
*بررسی دقیق و نظامدار عملکرد کارکنان یک 

مجموعه براساس فعالیت ها و میزان بهره وری 
مدیری��ت  سیس��تم  همبس��تگی  و  *تعام��ل 
الکترونیک س��ازمان های همس��و با یکدیگر و در 
نتیجه افزایش ش��اخصه های اقتصادی کل کشور 

در محورهای گوناگون 
*حذف کانال های ارتباط��ی مخرب بین برخی 
مراجعان، مدی��ران و کارمندان فاس��د و برقراری 

روابط الکترونیک مشتری مدار در سازمان 
*صرفه جویی در زمان از طریق ایجاد ارتباطات 

الکترونیک درون و برون سازمانی 

آزموده

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت 
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نظام اداری كشور از زمان دكتر میلسپو 
تاكنون با یك نگاه یكپارچه و در قالب 

یك سیستم هماهنگ مورد بازنگری كلی 
قرار نگرفته است و لذا می توان گفت كه 
نظام اداری موجود مثل لباس كهنه ای 

است كه سوراخ ها و پوسیدگی های آن را 
با تكه هایی كه اغلب همرنگ نیستند 

وصله زده ایم و برحسب ضرورت اندازه 
آن  را گشاد و تنگ كرده ایم

بعضا از سوی کارشناسان و صاحب نظران 
مشکالت و معضالت مختلفی برای نظام 
اداری و مدیریتی برش�مرده می شود. از 
نظر شما مهم ترین مشکالت نظام اداری 

و مدیریتی در ایران چیست؟ 
ابتدا اجازه بدهید کمی به گذشته برگردیم 
و روند مدیریت نوین را در کشور مرور کنیم. 
س��اختار نظام اداری کش��ور تا تقریبا پایان 
دوران حکوم��ت قاج��ار ب��ر پای��ه مدیریت 
تیول داری بود و دولت مس��ئولیت و دخالت 
جدی در امور جاری جامعه نداشت. در واقع 
نظام اداری کش��ور با ورود دکتر میلسپو در 
اوایل حکومت پهلوی طراحی شد و ما دارای 
اداراتی شدیم که پایه وزارتخانه های عریض 
و طویل امروز ما هس��تند. از همان ابتدا نیز 
به دلیل طراحی صحیح، س��اختار کالن این 
ادارات ک��ه مدیریت امور کش��ور را به عهده 
داش��تند از انس��جام و یکپارچگی برخوردار 
بود. حتی اگر امروز نگاهی به ساختمان های 
این ادارات مثل س��اختمان کاخ دادگستری 
و س��اختمان کاخ دارایی )بخش��ی از وزارت 
اقتصاد کنونی( بیندازیم مش��اهده می کنیم 
از ی��ک طراح��ی کام��ل و جام��ع و علمی 
برخوردارن��د و هن��وز ه��م ج��زو بهتری��ن  
معماری های اداری ما به ش��مار می روند. در 
کنار همین ساختمان های زیبا واحدهایی را 
مش��اهده می کنیم که چندین س��ال بعد به 
س��اختمان های اصلی اضافه شده اند و عالوه 
بر اینکه با ساختمان اصلی تناسبی ندارند از 
معماری مناس��بی برای کارهایی که باید در 

آنها انجام شود نیز برخوردار نیستند. 
متاس��فانه همی��ن اتف��اق در س��اختار و 
در  اس��ت.  افت��اده  نی��ز  اداری  تش��کیالت 
طول زم��ان با گس��ترده تر ش��دن محدوده 
ب��ه  آن  ورود  و  دول��ت  مس��ئولیت های 
صحنه های تولید و خدمات، این ادارات بدون 
یک طراحی جامع و بیشتر برحسب نیازهای 
مقطعی، هم خودشان بزرگ تر شده اند و هم 
در کنار آنها س��ازمان ها و ارگان های دیگری 

به وجود آمده و به آنها اضافه شده اند. 
نتیج��ه اینک��ه، آن طراح��ی یکپارچه ای 
ک��ه در ابتدا وجود داش��ت و اجزای مختلف 
آن به ص��ورت یک مدل کالن ب��ا محدوده و 
مسئولیت های مناس��ب در کنار هم وظایف 
مش��خصی را اج��را می کردن��د، دیگر وجود 
ن��دارد. به عب��ارت دیگر، س��ازمان ها از نظر 
تعداد و ابعاد فیزیکی و منابع انسانی بزرگ تر 
ش��ده اند اما قواعد و موازین حاکم بر آنها به 
نحوی ک��ه بتوانند به خوب��ی و در قالب یک 
سیس��تم یکپارچه کار کنند، رعایت نش��ده 

است. 
نکت��ه دیگ��ر اینک��ه در دو ده��ه اخی��ر ما 
ش��اهد تغییرات و تحوالت بس��یاری هستیم 
که به ش��دت بر ماهیت س��ازمان های اداری و 
اقتصادی کش��ور اعم از دستگاه های اجرایی یا 
بنگاه های اقتصادی تاثیر داش��ته اس��ت. یکی 
از این تح��والت، رویکرد جدید ب��ه اداره امور 
کش��ورها و نقش دولت، به خصوص در مسائل 
اجرایی، نظارتی و کنترلی اس��ت. بدین شکل 
که در رویکرد قدیمی، س��ازمان های متصدی 
این گونه امور خودشان مستقیما بر نحوه انجام 
ام��ور نظارت می کردند و در صورت مش��اهده 
موارد ع��دم رعایت مف��اد قانون��ی، در جهت 
حف��ظ حقوق ش��هروندان ش��خصا وارد عمل 
می شدند. درحالی که امروزه با تغییرات اساسی 

در نظ��ام حقوقی کش��ورها و ظهور یا تکمیل 
 قوانینی مثل قانون حمای��ت از مصرف کننده 
)Consumer Protection Act( 
ق�����ان�����ون مسئولی����ت محص��ول  و 

)Product Liability Act(  که بیش��تر 
بر نظ��ام خود اظه��اری و خودکنترلی متکی 
است و همچنین گسترده تر شدن و عمیق تر 
شدن قوانین و کنوانس��یون های بین المللی، 
مانن��د قوانی��ن حق��وق مالکی��ت معنوی و 
مش��ابه آنها، ماهیت مس��ئولیت ها و ساختار 
سازمان های دولتی تغییر اساسی کرده است 
و بس��یاری از وظایف آنها به بخش خصوصی 
و سازمان های واس��طه ای واگذار شده است 
و به عبارت دیگر، دولت ها بیش��تر نقش های 
اداره ام��ور زیربنایی، سیاس��ت گذاری، تایید 
صالحیت و اعتباربخش��ی و استاندارد سازی 

را عهده دار شده اند. 
عالوه بر این تغییرات در ماهیت مسئولیت ها 
ک��ه ذکر کردم، نح��وه اجرای ای��ن امور هم 
با پیش��رفت بسیار س��ریع فناوری اطالعات 
و ارتباطات تغییر اساس��ی کرده اس��ت. این 
تغییرات که هر روز ابعاد آن گس��ترده تر هم 
می ش��ود، محیط ه��ای کاری را از فضاه��ای 
فیزیکی به فضای مجازی و بس��تر انجام امور 
را از منابع انس��انی و تجهی��زات مکانیکی به 
کامپیوتر و وس��ایل الکترونیک��ی تغییر داده 
اس��ت. برای مثال بانک��داری نوین بدون نیاز 
به ش��عبه یعنی مکان فیزیکی و بدون نیاز به 
کارمند برای انج��ام امور دریافت و پرداخت، 
از طری��ق اینترنت و با اس��تفاده از ش��خص 
مشتری به عنوان عامل اجرایی و دستگاه های 
خودپرداز، صورت می گیرد. انجام امور اداری 
دیگ��ر از قبیل ام��وری که در ش��هرداری ها، 
سازمان های آب و برق و غیره صورت می گیرد 

نیز چنین روند مشابهی را دارد. 
ب�رای اصالح نظ�ام اداری و انطباق آن با 
ش�رایطی که ذکر کردید چه پیشنهادی 

دارید؟ 
مس��لما م��واردی ک��ه ذکر ش��د ضرورت 
بازنگری در س��اختار نظام اداری کش��ور را با 
رویک��رد جدید و با نگاه عمی��ق و یکپارچه و 
مبتنی بر دانش و فناوری روز، اجتناب ناپذیر 
می س��ازد. متاس��فانه و همان ط��ور که عرض 
کردم، نظام اداری کشور از زمان دکتر میلسپو 
تاکن��ون با یک ن��گاه یکپارچه و در قالب یک 
سیس��تم هماهنگ مورد بازنگ��ری کلی قرار 
نگرفت��ه اس��ت و لذا می توان گف��ت که نظام 
اداری موج��ود مثل لباس کهنه ای اس��ت که 
سوراخ ها و پوسیدگی های آن را با تکه هایی که 
اغلب همرنگ نیستند وصله زده ایم و برحسب 
ض��رورت اندازه آن  را گش��اد و تنگ کرده ایم. 
مسلما چنین لباسی نه زیباست و نه کارآمد. 
به طور خالصه پاس��خ کوتاه به این س��وال 
ش��ما، بازنگ��ری طراحی و مهندس��ی مجدد 
است. نظام اداری ما باید به طور کامل بازنگری 
شود و با توجه به نیازهای جامعه در ابعاد ملی 
و بین المللی و توجه و استفاده از فناوری های 
روز و بهره گیری از ش��یوه های مدیریتی نوین 
مانند ش��یوه مدیریت کیفی��ت که جایگزین 
مدیریت کالس��یک شده اس��ت و تکنولوژی 
اطالع��ات و ارتباطات به عنوان بس��تر اجرای 

امور، مهندسی مجدد شود. 
اش�اره کردید که باید نظام اداری به طور 
کامل بازنگری و مهندس�ی مجدد شود. 
برای انجام مهندسی مجدد چه مراحلی 

را پیشنهاد می کنید؟ 
مثل هر کار طراحی باید ابتدا محیط داخلی 
و خارجی را از نو شناسایی و تحلیل کرد. الزم 
است در این تحلیل همه امور را در قالب یک 
سیستم یکپارچه دید و در همین مسیر کلیه 
تحوالت کالن و روند آنها را مورد شناس��ایی 
ق��رار داد. در مرحله بعدی باید طرح مفهومی 
نظ��ام اداری کش��ور تهی��ه ش��ود و جایگاه، 
مسئولیت ها و وظایف عوامل مختلف و ارتباط 
آنها با یکدیگر تعریف شود و به خصوص بستر 
قانونی مناسبی که بتواند شرایط الزم را برای 
اج��رای وظایف ای��ن عوامل به وج��ود آورد، 

تعیین شود. 
در ادامه این مرحل��ه، طرح تفصیلی تر این 
مدل باید با ش��رح و بس��ط بیشتر، تشکیالت 
اداری الزم و زیرس��اخت های م��ورد نی��از را 

تعریف و مختصات آنها را تعیین کند. 
بع��د از تهیه طرح جامع ک��ه حتما باید با 

استفاده از بهترین و باتجربه ترین متخصصان 
آگاه به نظام های مدیریتی روز و فناوری های 
جدی��د دنیا صورت گیرد، زم��ان تهیه طرح 
و نقش��ه ب��رای دوران انتقال می رس��د. این 
موضوع شاید از خود طرح جامع مهم تر باشد 
زیرا چنانچه ط��رح انتقال��ی به خوبی نتواند 
دوران انتقال و مسائل آن را تشریح و تبیین 
کن��د مانند هزاران طرح  مش��ابه که به دلیل 
ایجاد مش��کالت جانبی در بین راه نیمه کاره 
رها شده اس��ت، نیمه کاره باقی خواهد ماند 
و فق��ط آث��ار آن به ص��ورت وصل��ه ای روی 
وصله ه��ای دیگر بر بدنه کهن��ه نظام اداری 

موجود کشور سنگینی خواهد کرد. 
این ط��رح انتقالی باید در خود راهکارهایی 
را داش��ته باش��د که بدون تاثیر سوء بر روند 
امور جاری، بتوان��د تغییرات الزم را به صورت 
خود به خودی به وجود آورد. به خصوص وقتی 
که این تح��والت از بنای چند س��اختمان و 
خرید و تهیه مقداری تجهیزات فراتر رفته و بر 
ساختار جامعه اداری و مدیریتی تاثیر  گذارد. 
متاسفانه به طور سنتی موضوع داشتن طرح 
برای دوران گذر چیزی اس��ت ک��ه در انجام 
تحوالت و تغییرات س��اختاری در نظام اداری 
به آن چندان توجهی نمی ش��ود. برای مثال، 
زمانی که یک وزارتخانه جدید ایجاد می شود 
ی��ا دو یا چن��د وزارتخانه در یکدیگ��ر ادغام 
می شوند، هیچ گونه برنامه انتقالی و زمان بندی 
مش��خصی برای فعالیت های ایجاد یا ادغام و 
مشکالت احتمالی و راه حل برطرف کردن آنها 
قبل از ش��روع اقدامات اجرایی تهیه نمی شود 
و ب��ه مح��ض تصوی��ب موض��وع در مجلس، 
ی��ک وزیر یا مدیر یا رییس انتخاب می ش��ود 
و مس��ئولیت  انج��ام امور اجرای��ی الزم برای 

ایجاد یا ادغام این وزارتخانه ها یا س��ازمان ها 
در کن��ار وظایف اجرایی دیگ��ر که به هرحال 
تعطیل پذیر نیست، به او واگذار می شود. شما 
خودتان می توانی��د مثال های متعددی را در 
ذهن تان م��رور کنید و مش��کالتی را که در 
این راستا به وجود آمده است مجسم کنید. 
در این ط��رح انتقال��ی بای��د راهکارهایی 
دیده ش��ود که در قالب مکانیزم های خاصی 
تغییرات را به صورت خود به خودی یا در قالب 
پروژه های مش��خص به وجود آورد. مس��ئله 
طراح��ی مکانیزم ه��ا و راهکاره��ا خود جای 
تأمل بسیار دارد. هر مکانیزم باید مشابه یک 
دس��تگاه یا ماش��ین مکانیکی، اجزای خاص 
خود را داشته و به خوبی کار کند. اگر یکی از 
اجزای ماشین وجود نداشته باشد یا به خوبی 

کار نکند قطعا ماشین از کار خواهد افتاد. 
در م�ورد س�اختار برنامه های توس�عه 
کش�ور چه نظری دارید و فکر می کنید 
در این برنامه ها چ�ه نقص هایی برای 
تحول نظ�ام اداری و مدیریتی وجود 

دارد؟ 
خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات 
بس��یار خ��وب و چش��مگیری در جه��ت 
تدوین برنامه صورت گرفته که مهم ترین 
آنها تدوین چش��م انداز 20س��اله و قانون 
برنامه چهارم توس��عه اس��ت. ب��ه موازات 
این اقدامات به بسترسازی هم توجه شده 
است؛ از جمله تفسیر اصل چهل و چهارم 
قانون اساسی. اما آنچه این برنامه ها اعالم 
می کنند مجموعه ای از چه بش��ودها است 
که بس��یار مترقیانه مطرح شده ولی آنچه 
در برنامه وجود ندارد یا حضور آن کمرنگ 
اس��ت راهکارها و مکانیزم های اجرایی است 
که بتواند این تح��والت را به وجود آورد. به 
عبارت دیگر، پشت سر چه بشودها که توسط 
سیاس��ت گذاران و مدی��ران ارائه می ش��ود، 
باید چگونه بش��ودها توس��ط کارشناسان و 
مشاوران ارائه ش��ود وگرنه تجارب سال های 

گذشته تکرار خواهد شد. 
نظر ش�ما در م�ورد برنامه ه�ای تحول 

به عنوان راهکار و مکانیزم چیست؟ 
تاکنون در مقاطع��ی برنامه های تحول در 
کشور توس��ط معاونت منابع انسانی سازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی ی��ا ارگان های دیگر 
تهیه ش��ده اس��ت که بعضا جهشی به پیش 
محس��وب می ش��ود اما متاس��فانه با وجود 
تالش های بس��یار زیادی که س��ازمان ها در 
ای��ن زمینه انجام داده ان��د، که همگی جای 
تقدیر دارد، به دلیل همان مسائل ساختاری 
و نب��ود مکانیزم های مناس��ب در درون این 
برنامه که بتوان��د با عوامل بیرونی در قالب 
یک سیس��تم کار کنند موجب شده است 
ک��ه بعضی از این طرح ه��ا به خوبی عمل 
نکنن��د. برای مثال ارتب��اط این طرح ها با 
برنامه ه��ای توس��عه و بودجه های جاری 
معلوم نیس��ت و با یکدیگر تعامل چندانی 

ندارند. 
از طرف دیگ��ر مکانیزم اجرایی و بس��تر 
قانون��ی که بتواند به ص��ورت خود به خودی و 

به ش��کل اتوماتیک ای��ن طرح ها را به ثمر 
برس�اند مشخص نیست. ب��رای 

مث���ال در اغل���ب 
از  طرح ه��ا 

جمل��ه 
ح  ط���ر

منطق��ی ک��ردن ان��دازه دول��ت هیچ گون��ه 
مکانیزمی جدا از مکانیزم های سنتی، مانند 
مصوبه، بخش��نامه، آیین نامه، شورا و کمیته 
و امثالهم که سال هاس��ت ع��دم کارایی آنها 
ب��رای انجام تح��والت گس��ترده و زیربنایی 
معلوم شده در آنها لحاظ نشده است. به طور 
خالص��ه، برنامه ه��ای تحول نظ��ام اداری با 
دو محدودیت اساس��ی مواجه ش��ده که اول 
فق��دان مکانیزم ه��ا و س��از و کارهای کارآمد 
اس��ت و دوم اجرای ضعیف این برنامه ها در 
دستگاه های اداری توسط مدیران و کارکنان 

کم توان و کم انگیزه است. 
یک��ی دیگ��ر از اقدام��ات مهم��ی که در 
گذش��ته انجام شده است در سال 1380 در 
ادامه برگ��زاری دومین کنفرانس بین المللی 
مدیری��ت کیفی��ت در تهران ص��دور مصوبه 
 1380/3/29 م��ورخ  180/13/ط  ش��ماره 
ش��ورای عالی اداری است که بنا به پیشنهاد 
مرکز توس��عه فناوری و نوس��ازی اداری در 
سازمان برنامه و بودجه وقت صورت گرفت و 
طی آن استقرار نظام بومی مدیریت کیفیت 
در دس��تگاه ها و واحدهای خدماتی دولت و 
تدوین اس��تانداردهای ملی کیفیت خدمات 
در بخش دولتی و عمومی الزامی شد و برای 
نظ��ارت بر انجام آن هم کمیته تخصصی نیز 
طراحی ش��د که من هم یکی از اعضا کمیته 
بودم. اما متاس��فانه به دلی��ل تغییر دولت و 
انحالل سازمان برنامه این مصوبه هرگز اجرا 

نشد. 
برای واقع ش�دن چه بش�ودها در بستر 
چگونه بش�ودها باید چ�ه اقداماتی در 

آینده انجام شود؟ 
در جمع بندی موضوعاتی که ذکر شد باید 
بگویم که برای اصالح نظام اداری کشور باید 
به طراحی اساسی و مهندسی مجدد ساختار 
و اجزای نظام اداری کش��ور پرداخته شود و 
ضمن انجام این طراحی، به موضوع طراحی 
دوران گذر و مسیر انتقال نیز، به طور خاص 
توجه ش��ود. امیدوارم به موازات اقدامات در 
حال انجام توس��ط دولت تدبیر و امید برای 
حل معضالت سیاسی و اقتصادی کشور، به 
موضوع تحول در نظام اداری براساس مصوبه 
فوق الذک��ر که قدم بزرگی در این راس��تا به 
حس��اب می آید بذل توجه شده و در برنامه 
ششم توسعه از این مصوبه نیز استفاده شود 
تا در آینده ش��اهد واقع شدن چه بشود ها در 

بستر چگونه بشودها باشیم. 

در طول زمان و با گس�ترده تر شدن محدوده مسئولیت های دولت 
و ورود آن ب�ه صحنه های تولید و خدمات، ادارات بدون یک طراحی 
جامع و بیش�تر برحس�ب نیازه�ای مقطعی، هم خودش�ان بزرگ تر 
شده اند و هم در کنار آنها، س�ازمان ها و ارگان های دیگری به وجود 
آمده و به آنها اضافه شده اند. در نتیجه آن طراحی یکپارچه ای را که 
در ابتدا وجود داشت و اجزای مختلف آن به صورت یک مدل کالن با 
محدوده و مسئولیت های مناسب در کنار هم وظایف مشخصی اجرا 
می کردند، دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر، سازمان ها از نظر تعداد 
و ابعاد فیزیکی و منابع انس�انی بزرگ تر شده اند اما قواعد و موازین 
حاک�م بر آنها به نحوی که بتوانند به خوبی و در قالب یک سیس�تم 

یکپارچه کار کنند، رعایت نشده است. 
به گفت�ه رییس انجمن مدیری�ت کیفیت ای�ران، در دو دهه اخیر 
ش�اهد تغییرات و تحوالت بس�یاری هس�تیم که به شدت بر ماهیت 

س�ازمان های اداری و اقتصادی کشور اعم از دستگاه های اجرایی یا 
بنگاه های اقتصادی تاثیر داشته است. یکی از این تحوالت، رویکرد 
جدید ب�ه اداره امور کش�ورها و نقش دولت، به خصوص در مس�ائل 
اجرایی، نظارتی و کنترلی اس�ت. بدین شکل که در رویکرد قدیمی، 
سازمان های متصدی این گونه امور خودشان مستقیما بر نحوه انجام 
امور نظارت می کردند و در صورت مش�اهده موارد عدم رعایت مفاد 
قانونی، در جهت حفظ حقوق شهروندان شخصا وارد عمل می شدند. 
در حالی ک�ه امروزه با تغییرات اساس�ی در نظام حقوقی کش�ورها و 
ظه�ور یا تکمیل قوانینی مثل قانون حمایت از مصرف کننده و قانون 
مس�ئولیت محصول که بیش�تر بر نظام خود اظه�اری و خودکنترلی 
متک�ی اس�ت و همچنی�ن گس�ترده تر و عمیق تر ش�دن قوانین و 
کنوانس�یون های بین المللی، مانند قوانین حق�وق مالکیت معنوی و 
مشابه آنها، ماهیت مسئولیت ها و ساختار سازمان های دولتی تغییر 

اساس�ی کرده اس�ت و بس�یاری از وظایف آنها به بخش خصوصی و 
س�ازمان های واسطه ای واگذار شده است و به عبارت دیگر، دولت ها 
بیشتر نقش های اداره امور زیربنایی، سیاست گذاری، تایید صالحیت 

و اعتبار بخشی و استاندارد سازی را عهده دار شده اند. 
به عقیده فرزین انتصاریان، نظام اداری ما باید به طور کامل بازنگری 
شود و با توجه به نیازهای جامعه در ابعاد ملی و بین المللی و توجه و 
استفاده از فناوری های روز و بهره گیری از شیوه های مدیریتی نوین 
مانند ش�یوه مدیریت کیفیت که جایگزین مدیریت کالس�یک شده 
اس�ت و تکنولوژی اطالعات و ارتباطات به عنوان بستر اجرای امور، 
مهندس�ی مجدد ش�ود. برای درک بهتر مش�کالت و معضالت نظام 
اداری و مدیریت�ی در ایران و ضرورت ها و چگونگی اصالح این نظام 
گفت وگویی با فرزین انتصاریان، رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 



هواپیماهایآمریکاییبهکوبامیروند
هوایی  خ��ط  ی��ک 
آمریکایی اعالم کرد 
ک��ه از ماه دس��امبر 
پروازهای��ی از جنوب غرب این کش��ور به پایتخت کوبا 
راه ان��دازی خواهد کرد. خط هوایی آمریکایی »آمریکن 
ایرالین« اعالم کرد که از ماه دس��امبر پروازهای چارتر 
هفتگ��ی از »ل��س آنجلس« )جنوب غ��رب آمریکا( به 
»هاوانا« پایتخت کوبا از سوی این خط هوایی راه اندازی 

خواهد شد. 
 »آرت تورن��و« معاونت این خ��ط هوایی عنوان کرد 
»آمریک��ن ایرالی��ن« اصلی تری��ن خ��ط هوایی »لس 
آنجل��س« اس��ت و این پرواز جدید نش��ان می دهد که 
ما تا چه اندازه به آنچه که مش��تری هایمان می خواهند 
اهمیت می دهیم. این اتفاق حاصل برقراری مجدد روابط 
دیپلماتیک بین آمریکا و کوبا است که پس از بازگشایی 

سفارت های دو کشور از سر گرفته شده است. 
س��فارت آمری��کا در کوب��ا از 20 ج��والی )30 تیر( 
گشایش یافت و مراسم  رسمی بازگشایی این سفارتخانه 
بعد از چند دهه با حضور وزیر امور خارجه آمریکا در 14 
آگوست )23 مرداد( برگزار شد. سفارت کوبا در آمریکا 
نیز در 20 جوالی با حضور وزیر امور خارجه این کشور 
آمریکای التینی در آمریکا بازگشایی شد و پرچم کوبا بر 
فراز ساختمان وزارت امور خارجه آمریکا به اهتزاز درآمد 
و در کنار پرچم 150 کش��ور دیگر ک��ه آمریکا با آنان 

روابط دیپلماتیک دارد قرار گرفت. 

عینکیبرایکوررنگها
عین�����ک  ابداع��ی 
ش��رکت آمریکای��ی 
 E n C h r o m a
به افراد دارای مش��کالت کوررنگی امکان دیدن درست 
رنگ ها را می دهد. انسان ها چون در چشمان شان دارای 
گیرنده هایی موسوم به مخروط هستند، می توانند رنگ ها 
را ببینند. اش��خاص دارای توانای��ی دیدن رنگ عادی، از 
س��ه مجموعه از این مخروط ها برخوردارند که می توانند 
رنگدانه های قرمز، س��بز و آبی را شکار کنند. بسیاری از 
افراد دارای مشکل کوررنگی، در تشخیص دادن رنگ های 
قرمز و س��بز با مش��کل مواجهند، زیرا مخروط چشمان 
آنها رنگ هایی را شکار می کند که دارای طیف همپوشان 
هس��تند. عینک ه��ای EnChroma در اص��ل ب��رای 
محافظت کردن از چشم جراحان در طول عمل طراحی 
شده  بودند اما هم اکنون شرکت سازنده آنها را برای افراد 
مبتال به کوررنگی بازاریاب��ی می کند. این عینک حاوی 
فیلتری است که در جایی که طیف های رنگ بیشترین 
همپوشانی را دارند، نور را جذب می کند و مولفه ای ویژه 
را بین فرکانس های نوری که دو مخروط شکار می کنند، 
قرار می دهد. نتیجه به دست آمده نوعی تقویت رنگ است 
که به شخص کوررنگ امکان تشخیص شفاف تر رنگ ها 
را می دهد. گفته می ش��ود عینک ابداع��ی درمانی برای 
کوررنگی نیس��ت، درست همان طور که عینک  گذاشتن 
به معنای درمان نزدیک بینی نیست؛ اما برای افراد مبتال 
به کوررنگی داشتن این عینک مزیت قابل توجهی دارد. 

افرادباهوشبیشترعمرمیکنند
محققان  مطالع��ات 
نش��ان  انگلیس��ی 
می دهد، افراد باهوش 
نسبت به سایران عمر طوالنی تری دارند. مطالعات محققان 
انگلیس��ی نش��ان می دهد، افراد باهوش به دلیل ساختار 
متفاوت ژنتیکی از طول عمر بیش��تری برخوردارند. افراد 
باهوش با انتخاب الگوی صحیح زندگی و تغذیه مناس��ب 
می توانند سالمت خود را تضمین کنند اما تاثیرات ژنتیکی 
نیز نق��ش قابل توجهی بر طول عمر آنها دارند. مطالعات 
گذشته نیز بر تفاوت هایی بین افراد باهوش و افرادی که از 
هوش معمولی برخوردارند، صحه گذاشته بود. اما مطالعات 
اخیر محققان انگلیس��ی نشان می دهد، ۹5درصد ارتباط 
بین هوش و همین طور طول عمر اشخاص با کمک ژن ها 
قابل توضیح هس��تند. البته عوامل دیگری مانند تغذیه، 
شیوه صحیح زندگی و مسائل مالی نیز می توانند بر عمر 
افراد باهوش تاثیر داشته باش��ند. اما از سوی دیگر، افراد 
باهوش راه حل های هوش��مندانه ای را برای درآمد بیشتر 
انتخ��اب می کنند که می تواند آنها را از نظر س��طح مالی 
نس��بت به سایرین در س��طح باالتری قرار دهد. محققان 
انگلیسی معتقدند، تاثیر تمامی عوامل به اندازه ژنتیک و 

تاثیرات ژن بر طول عمر افراد باهوش نیست. 

قیمترهنآپارتمانمتراژباالدرتهران

 درحالی که موسس��ات و نهادهای اجتماعی برای تصویب قانون پرداخت هزینه ترک 
س��یگار فشار می آورند به نظر می رس��د مقامات دانمارک در مورد هزینه کردن بودجه 

عمومی برای ترک دخانیات شهروندان تردید دارند. 
س��ایت خبری The Local اعالم کرد، پس از موفقیت این اقدام در ایاالت متحده، 
گروه ه��ای ض��د دخانیات در دانمارک با جدیت خواس��تار پرداخ��ت هزینه های ترک 

دخانیات به افراد شدند. 
بنیاد TrygFonden و انجمن س��رطان دانمارک به دولت این کش��ور پیش��نهاد 
می دهد که از نزدیک این موفقیت آمریکایی ها را تجربه کنند و با استفاده از مشوق های 

مالی تعداد سیگاری ها را کاهش دهند. 
بنیاد TrygFonden در بیانیه ای اعالم کرد: »مدت های مدیدی است که استعمال 
دخانیات جدی ترین مش��کل بهداشت عمومی محسوب می ش��ود، تا جایی که امید به 
زندگی اجتماعی را سه س��ال کاهش داده است. تعداد کسانی که می خواهند سیگار را 
ترک کنند بیش��مار اس��ت اما کار بسیار سختی اس��ت. ما باید با ذهن باز دست به کار 

شویم و ببینیم چه کارهایی برای کمک به آنها می توانیم انجام دهیم.«

الگویموفقیتدرآمریکا
مجله پزش��کی نیوانگلند در گزارش خود در ماه می جزییات دو برنامه تشویقی اجرا 
شده توسط شرکت آمریکایی CVS Caremark را منتشر کرد؛ برنامه ای که می تواند 
الهام بخش دولت دانمارک باش��د. در آغاز برنامه اول افراد سیگاری 150دالر به عنوان 
تعهد پرداخت کردند. اگر موفق به ترک س��یگار می شدند این مبلغ به اضافه 650دالر 
به آنها بازگردانده می شد. نتیجه اینکه 52درصد از افراد سیگاری در کمتر از شش ماه 
توانس��تند کشیدن س��یگار را ترک کنند. در برنامه دوم به کس��انی که بدون سپردن 
ضمانت می توانستند سیگار را ترک کنند مبلغ 800 دالر پرداخت می شد و 17درصد 
از ش��رکت کنندگان توانستند س��یگار را برای همیش��ه ترک کنند. دیگر شرکت های 
آمریکایی نیز موفقیت های مشابهی را در این نوع برنامه های تشویقی گزارش کرده اند. 
گروه های ضددخانیات دانمارکی مش��خص نکرده اند ک��ه کدام مدل را برای اجرا در 
دانم��ارک ترجیح می دهند اما بنی��اد TrygFonden اطمینان داد که برای پرداخت 
صورت حس��اب ها در یک برنامه آزمایشی آمادگی دارد. این بنیاد در بیانیه خود آورده 
اس��ت: »تعهد کمک مالی ی��ا وعده فراهم آوردن موقعیتی مناس��ب مانند پیش��نهاد 
گذران��دن یک تعطیالت مجلل برای خانواده می تواند به متقاضیان کمک کند که این 

دوره را به پایان برسانند.«

هزینهایناچیزدرمقابلهزینههایگزافدرمانی
انجمن س��رطان دانمارک نیز اعالم کرد: »ش��اید از نظر برخی افراد این برنامه ها 
تنها موضوعی بحث برانگیز باش��د اما وعده پاداش مالی از بس��یاری جهات موتوری 
بس��یار قوی محسوب می شود و اگر آزمایش ها در دانمارک نتایج موفق آمریکایی ها 
را تایی��د کن��د، این روش هیچ مش��کلی برای ما به وجود نم��ی آورد. به خصوص که 
هزینه ه��ای این برنامه در مقابل هزینه درمان افراد مبتال به بیماری های ناش��ی از 

دخانیات بس��یار ناچیز اس��ت.«
با این حال به نظر می رسد اکثریت احزاب پارلمان دانمارک در مورد فوریت اجرای چنین 
برنامه ای متقاعد نشده اند. در حال حاضر، وزارت بهداشت دانمارک ایده استفاده از بودجه 
عمومی برای انجام آزمایش ها را نپذیرفته است. خصوصا که از دیدگاه او خود ترک سیگار 
پاداش مالی خوبی برای افراد سیگاری محسوب می شود. در دانمارک 21درصد بزرگساالن 

سیگاری هستند و 17درصد از آنها به صورت روزانه سیگار می کشند. 

ناساطیفراخوانیعنوانکردهافرادیکهمایلنداسمشاندریکمیکروتراشهسیلیکونیضبطورویفرودگرInSight Marsبهمریخارسالشود،آمادگیشان
رادراینزمینهاعالمکنند.اینمدارگردسالآیندهبهفضاپرتابمیشود.

پرداختهزینهترکسیگاربهدانمارکیها

جوان��ان، ب��ازار مهمی ب��رای موزه ها به ش��مار 
می آین��د. از هر پنج ش��هروند کانادا بین س��نین 
18 تا 35 س��ال، حدودا یک نفر درسال از چنین 
مکان هایی حداقل یک بار بازدید می کند. مطالعه 
اخیر عالقه مندی های این جوانان را مورد بررسی 
قرار داده و ثابت کرده که این بازار بالقوه پنهان، به 
لطف تالش های نوآورانه نهاد های توسعه، می تواند 
به شکوفایی برسد. نتایج این مطالعه و نمونه هایی از 
اقدامات مبتکرانه موزه ها، می تواند مشتریان جوان 
خود را به چالش بکش��د. تصرف ب��ازار 18 تا 35 
سال، کارآسانی نیس��ت. در ابتدا آنها به سه نسل 
)یک و دو و س��ه( با پروفایل های نس��بتا متفاوت 
تقس��یم می شوند. نس��ل یک، جمعیت 30 تا45 
سال، نس��ل دو جمعیت 20 تا 30 سال و در آخر 
نسل سه، جوانان 12 تا 24 سال را شامل می شوند. 
این بازار ش��امل دان��ش آموزان و دانش��جویان یا 
والدین جوانی که زندگی حرفه ای خود را ش��روع 
کرده اند، می شود. درحالی که این جوانان پرمشغله 
فعالیت های اجتماعی زیادی برای انجام دادن دارند 
و نیز درگیر زندگی خانوادگی هستند، باید انتخاب 
کنند که اوقات فراغت و بودجه معین ش��ده برای 
گشت و گذار خود را کجا و صرف چه فعالیتی کنند. 

آنچهجوانانرامجذوبمیکند
ع��الوه ب��ر موض��وع موزه ه��ا ک��ه احتم��اال 
بزرگ تری��ن نق��ش را در برانگیختن عالقه مندی 
ای��ن بازدید کنندگان بالقوه ایف��ا می کند، برخی 
ویژگی های تکمیلی به نفع جوانان، ورود آنها را به 

این اماکن تسهیل می کند: 
• تکنولوژی هایی که امکان یک بازدید خودکار و 
مطلوب را فراهم می کند. مثل راهنماهای صوتی، 
اپلیکیش��ن ها یا برنامه های کاربردی برای موبایل 
و صفحات نمایش��ی لمس��ی یا تبلت هایی برای 

پشتیبانی اطالعات و... 
• حضور موثر موسس��ات فرهنگی و موزه ها در 
شبکه های اجتماعی برای تعامل بیشتر و بهتر با 

بازدید کنندگان. 
• رس��توران ها یا کافه هایی برای سرو غذا های 
ساده و س��بک و سالم با قیمتی مناسب جوانان، 

در همان محل. 
• افزایش ساعات کاری این اماکن فرهنگی. 

• فرصت هایی برای تعامل با بازدید کنندگانی که 
آنها را همراهی می کنند. 

تجربهیکبازدیدباکیفیت
مطالعه بازاریابی موزه و نمایشگاه ها، با موضوع: 
»چ��ه چیزی عالقه جوانان را ب��ر می انگیزد؟«، با 
انجام یک نظر س��نجی روی 224 جوان 18 تا 35 
سال آمریکایی که به طور تصادفی از روی یک پانل 
مصرف کننده انتخاب ش��ده اند، صورت گرفت. در 
این نظر سنجی، شرکت کنندگان می بایست سطح 
عالقه خود را از بازدید در شرایط مختلف مشخص 
می کردند. برای همه شرکت کنندگان، 36 سناریو 
آزمایش شد. محققان به دنبال عناصری بودند که 
جوان��ان را به بازدید از موزه تش��ویق یا برعکس، 
آنها را دلس��رد می کند. به طور کلی 41 درصد از 
پاسخ دهندگان، عالقه مند به بازدید از موزه بدون 
اضافه کردن هرگونه ویژگی، بودند. با پیام »موزه، 
امکان س��رو کردن غذاهایی بسیار متنوع را ارائه 
می دهد.« عالقه مندی کلی، 7 درصد افزایش یافت 
و در حالی که این دقیقا برعکس زمانی بود که از 
»بازدید از نمایشگاه طی یک گردش مدرسه ای« 
صحبت ش��د و با کاهش 7درصدی عالقه مندی 
مواجه شدند. محققان، شرکت کنندگان را به سه 

گروه با انگیزه های متفاوت دسته بندی کردند: 
- گروهاول: مشتریان و بازدید کنندگان دائمی 

)40 درصد(. 
- گ�روهدوم: بازدی��د کنندگان��ی ک��ه در 
جست و جوی زمانی برای تفریح و فعالیت اجتماعی 

هستند )31 درصد(. 
- گروهس�وم: افرادی که ب��ه دنبال تعامل با 

دیگران هستند )2۹ درصد(. 
گروه اول، بازدید کنندگان دائمی، افرادی هستند 
که قبال جذب شده اند. این بازدیدکنندگان به طور 
مثبت تحت تاثیر ویژگی های مرتبط با س��اعات 
بازدید یا پیشنهادهای مخصوص آنها هستند. این 
گ��روه به اضافه ک��ردن ویژگی های تکمیلی مثل 
افزودن یک رستوران، واکنش منفی نشان داده اند. 
این بازاریابی تهاجمی ممکن است اثر منفی داشته 
باشد و این دسته از افراد را از بازدید منصرف کند. 
گروه��ی که ب��ه دنبال تفریح و خوش��گذرانی 
هستند، حضورکمی در موزه ها دارند. با این حال 

پیام ها تاثیر خود را داشته اند. 
گروه سوم، افرادی که تعامل با دیگران را دوست 
دارند، تحت تاثیر مواردی مثل افزودن رستوران، 

امکان صحبت و تعامل با صدایی بلند تر از زمزمه و 
ایده شرکت در فعالیت های متقابل، قرار می گیرند. 
به گفته محققان، این گروه، همان بازار بالقوه است! 

طرحهایالهامبخش
در نهای��ت، در اینجا به دو نمون��ه از طرح های 
مبتکرانه موزه مبنی ب��ر همین مورد آخر، یعنی 

مشارکت شرکت کنندگان، اشاره می کنیم. 
موزهگوگنهایمنیویورک

موسسه مش��هور گوگنهایم، راه های بسیاری را 
برای ارتباط با هنرمندان، کارشناس��ان معماری 
و طراح��ی ی��ا مش��ارکت در توس��عه م��وزه، به 
بازدیدکنندگان پیشنهاد می کند. عالوه بر تضمین 
حضوری فعال در بسیاری از شبکه های اجتماعی، 
موسس��ه بخش��ی از وب س��ایت خود را به ارائه 
ابتکارات خالقان��ه، تحت عنوان تعامل اختصاص 
 BMW داده است. اضافه می کنیم که آزمایشگاه
موزه گوگنهایم که در سراس��ر دنیا به راه می افتد 
و در بس��یاری از ش��هرهای بزرگ با کارشناسان 
و ش��هروندان، عالوه بر ارائه و پیشنهاد طرح ها با 
موضوع توسعه ش��هری، مناظره ای در فضای آزاد 
راه می ان��دازد. نتای��ج حاصل از این روند، س��وژه 

نمایشگاه ها خواهند شد. 
موزههنرپورتلند

هدف از طرح موزه هنر پورتلند، مشارکت دادن 
مردم در امور مربوط به موزه و بس��ط و گسترش 
بازدید کنندگان است. موزه از افراد دعوت می کند 
تاریخچه مواردی که برای آن ارزش قائل هستند، 
تقس��یم کنند. صدای این افراد، در یک کیوسک 
و ب��ه کمک ی��ک داوطلب ضبط می ش��ود. این 
تاریخچه ها در لحظه قابل ش��نیدن است و حتی 
روی صفحات لمس��ی و به ص��ورت آنالین پخش 
خواهند شد. به نظر می رسد این طرح، با موفقیت 
زیادی رو به رو ش��ده است. نوآوری، چیزی است 
که همه نس��ل ها را جذب می کند! جوانان، بخش 
مهمی از مخاطبان موزه ها هستند، زیرا به محض 
اینکه یکبار بازاری در میان آنها رونق بگیرد، سال 
به س��ال افزایش خواهد داشت و عالوه براین، آنها 
کسانی هس��تند که عالقه به هنر و فرهنگ را به 
فرزندان خود القا می کنند. اما نوآوری در موزه ها به 
نفع تمامی بازارهاست، چرا که آشنایی با فرهنگ، 
مسئله همه نس��ل هاست و اغلب این تنوع است 
که باعث به اشتراک گذاشتن غنی ترین تجربیات 

می شود. 

چهچیزیعالقهجوانانرابرایبازدیدازموزهبرمیانگیزد

در بس��یاری از کشورها سال هاس��ت که سیگار کش��یدن دیگر ُمد نیست! هیچ آدم 
سیگاری وجود ندارد که نداند سیگار برای سالمتی خطر دارد. روی بسته بندی سیگار 
نوشته ش��ده که درون یک نخ س��یگار از چه موادی پرش��ده است. اگر کسی عالقه مند 
باش��د که بداند بابت پولی که پرداخت کرده، چه چیزی وارد بدنش می شود، می تواند 

روی بسته بندی را بخواند. 
سال هاست که برای مبارزه با مصرف دخانیات، تمام دنیا دست به دست هم دادند در 
رس��توران ها و مکان های سربسته کشیدن سیگار ممنوع شد، قیمت سیگار باال رفت و 
از سیگار کشیدن هنرپیشه ها و چهره های معروف در تلویزیون و فیلم ها جلوگیری شد. 
تبلیغ س��یگار را محدود یا ممنوع کردند تا ش��اید مصرف سیگار در جهان کمتر شود 
و مهم تر اینکه نسل بعدی مثل نسل قبل، به سیگاری شدن تشویق و ترغیب نشوند. 
در بازار دخانیات و س��یگار، چینی ها از محدودیت های علیه سیگاری ها سوءاستفاده 
کرده، از آب گل آلود ماهی گرفتند، سیگارهای الکترونیکی را تولید و به بازار فرستادند. 
کاالی��ی که نظارتی روی تولید آن نیس��ت. کنترل کیفیت و اس��تاندارد ندارد و دقیقا 
معلوم نیس��ت، پ��ول بابت خرید چه چیزی پرداخته می ش��ود. فقط به طور مش��خص 

می دانیم این سیگار حاوی نیکوتین بوده که برای سالمتی مضر است. 
طرز کار سیگار الکترونیکی بسیار ساده است. از طریق یک المنت کوچک گرم کننده 
محلول حاوی نیکوتین مایع گرم می شود، نیکوتین وارد بدن شده و بخاری از باقی مانده 

دیگرمواد شیمیایی )شبیه دود سیگار اما بدون بو( به بیرون فرستاده می شود. 
اس��تفاده از س��یگار الکترونیکی ارزان تر ازسیگارمعمولی نیس��ت. بدنه اصلی را باید 
خرید. گم کردن یا جا گذاشتن سیگار الکترونیکی بسیار گران تر از پاکت سیگار خواهد 
بود. به کیف مخصوص برای حمل متعلقات آن احتیاج هست. چیزی را که در طول روز 
قرار است مرتب به دهان گذاشت نمی توان بدون درپوش یا محافظ همه جا حمل کرد. 
کل بدنه به س��ه قس��مت تقس��یم می ش��ود )کارتریج، مخزن تبخیر مایع و هس��ته 
گرم کننده، باتری( که بعد از چند بار مصرف هرکدام از این سه قسمت باید تعویض و 
جایگزین شوند. نیکوتین و اسانس آن را باید خرید اما همه جا موجود نیست. اگر گران 
یا نایاب بودن سیگار مورد نظرمی تواند باعث ترک سیگار شود، سیگار الکترونیکی هم 

حتما می تواند کمک کند. 
برای روشن کردن آن احتیاج به فندک و آتش نیست، اما اگر باتری آن شارژ نداشته 

باشد، متاسفانه نمی توان به دیگری گفت: فندک داری؟ 
بخاری که ش��بیه به دود سیگار از آن خارج می شود در نتیجه پک زدن به لبه فیلتر 
کائوچویی یا پالستیکی سیگاراست. تغییر رنگ پوست لب، دندان ها و ساییدگی دندان 

ازعوارض استفاده آن است. 
س��یگار الکترونیک��ی وزن دارد و بهتری��ن و مرغوب ترین نوع آن از س��یگار معمولی 

سنگین  و قطورتر است، به راحتی نمی توان آن را الی انگشت نگه داشت. 
نیکوتین مایع خطرناک اس��ت و برای سالمتی مضر اس��ت. در یک نخ سیگار مقدار 
مش��خص و معینی نیکوتین وجود دارد معموال افراد س��یگاری یک نوع س��یگار ثابت 
را می خرن��د و میزان مش��خصی از نیکوتین در هر بار س��یگار کش��یدن ب��ه بدن آنها 
وارد می ش��ود. فرد سیگاری خودش، سیگار الکترونیکی را با نیکوتین مایع پُرمی کند. 
می توان بیش��تر از دفعه قبل و از نیکوتین قوی تری اس��تفاده کرد. اگر کسی بخواهد، 

می تواند با استفاده از سیگار الکترونیکی بیشتر و گران تر به خود صدمه بزند. 
آدامس و سیگار الکترونیکی یا برچسب نیکوتین هیچ کدام در آلمان، آمریکا یا کانادا 
و اس��ترالیا »رایج« نیستند. سیگار الکترونیکی یک اس��باب بازی محصول کشور چین 
است که در تمام دنیا پخش شده و موجود است، اما متداول نیست. وسیله ای مخصوص 
برای ترک سیگار هم نیست، بلکه وسیله دیگری برای مصرف کنندگان دخانیات است. 
 تنها وس��یله ترک س��یگار، اراده و انتخاب خود انس��ان اس��ت. از همه مهم تر اینکه 

مجانی است! 

اسباببازیمخصوصسیگاریها
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دور دنیا

کوله پشتی

نوشینپیروز
روزنامهنگاروجهانگرد

ترجمه:گلنوشمحبعلی
veilletourisme:منبع

جدول امروز

ترجمه:حوریهتوسلینیا
BFM TV:منبع

اجارهماهیانه)تومان(ودیعه)تومان(سنبنا)سال(متراژبنا)مترمربع(منطقه

-136.610250.000.000سعادت آباد-  دشت بهشت

-18112330.000.000دروس- خیابان منصور

300.000.000200.000کلنگی2۹7شهید بهشتی- خیابان پاکستان

40.000.0004.500.000کلنگی168.57جردن- امانیه

152.368100.000.0001.300.000صادقیه- پل استاد مطهری

120.000.000300.000کلنگی186.77تهرانپارس- خیابان 115 رشید

جدولزیر،تمایلهریکازگروههارابرایشرکتدریکنمایشگاهطبقویژگیهایمختلفنشانمیدهد:)درصد(

تمایلبرایبازدیدازیکنمایشگاه گروهاول گروهدوم گروهسوم

ارائه  پیام و شرایط  مختلف و تاثیر آنها 63 8 47

نمایشگاه ظرفیتی برای بازدید گروه بزرگی از بازدید کنندگان را ندارد ۹ -1 -۹

ارائه سرویس غذاهای بسیار متنوع و با کیفیت -17 24 22

وجود امکانی که صحبت و مکالمه با صدای بلند تر را به جای نجوا کردن فراهم کند -17 13 18

به دنبال سرگرمی بودن قبل از هر چیز -15 27 -15

عالقه مند بودن به بازدید از سوژه ای جدید -7 20 -3

امکان شرکت در یک فعالیت متقابل -7 -5 20

360
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