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 رئیس جمه��ور گف��ت: تهران ب��رای حضور 
شرکت های آمریکایی منعی قائل نیست و این 
ش��رکت ها نیز می توانند در فضای��ی رقابتی از 
شرایط پساتحریم، برای سرمایه گذاری و انتقال 

فناوری به ایران بهره بگیرند. 
حس��ن روحان��ی در نشس��ت ب��ا مدی��ران 
شرکت های تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا 
به مذاکرات گسترده شرکت های بزرگ اروپایی 
و آس��یایی با ایران اش��اره کرد و گفت: فضای 
پساتحریم، ش��رایط جدید اقتصادی و سیاسی 
را فراهم کرده که ش��رکت های بزرگ تجاری، 

اقتصادی و صنعتی باید از آن استفاده کنند. 
وی با اش��اره به برخی موان��ع احتمالی برای 
س��رمایه گذاری و حضور شرکت های آمریکایی 
در ایران، افزود: تردیدی نیست که این موانع و 

مخالفت ها پایدار نخواهد ماند. 
رئیس جمه��ور گفت: دولت یازده��م از آغاز 
فعالی��ت خود به اص��الح اقتص��اد کالن ایران 
پرداخته و عملکرد آن به گونه ای بوده که موفق 
ش��ده با وجود تداوم تحریم ها، تورم را مهار، از 
دوره رک��ود عبور کند و اقتصاد وارد دوره رونق 

و رشد ۳درصدی شود. 
روحانی به تشریح گام های دولت برای مبارزه 

با فس��اد اقتصادی پرداخت و اظهار داش��ت: ما 
دنبال تقویت بخش خصوصی و کاس��تن منظم 
از س��هم بخش دولتی هس��تیم و معتقدیم که 
باید فضای رقابت در کشور گسترش یابد، زیرا 
هر جا انحصار شکل گیرد، فساد ایجاد می شود؛ 
در همی��ن راس��تا، ب��ه دنب��ال تقوی��ت دولت 

الکترونیک هستیم. 
رئیس ش��ورای عالی اقتصاد همچنین گفت: 
در بخش ص��ادرات و واردات، اقدامات گمرکی 

از ۲۶ روز به سه روز کاهش یافته است. 
رئیس جمه��ور ب��ه مناب��ع عظیم ان��رژی و 
موقعی��ت ژئواس��تراتژیک ایران اش��اره کرد و 
اف��زود: این ویژگی ها در کنار امنیت و ثبات در 
کل منطقه و خطوط ارتباطی ریلی گسترده که 
چین و آس��یای میانه را به دریای عمان متصل 
می کن��د، موقعی��ت منحصربه ف��ردی را برای 

فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است. 
روحانی در ادامه ب��ه تالش های تهران برای 
ایج��اد صلح و ثب��ات در منطقه اش��اره کرد و 
افزود: با وجود ناامنی که در برخی از کشورهای 
همسایه وجود دارد، ایران منطقه ای امن است 
و درحالی که شاهدیم اروپا با تنها چند ده هزار 
پناهجو دچار مشکل شده، ایران پذیرای حدود 

۳میلی��ون پناهج��وی افغان ب��وده و هم اکنون 
۴۰۰ ه��زار دانش آموز افغانس��تانی در مدارس 

ایران تحصیل می کنند. 
رئیس جمه��ور تصریح ک��رد: فضای جدیدی 
در ای��ران در عرصه ه��ای فناوری ه��ای نوین، 
صنای��ع هواپیمایی و کش��اورزی ایجاد ش��ده 
اس��ت. ما برنامه ه��ای آینده خود را ش��فاف با 
دنیا در میان می گذاریم و در این میان یکی از 
راه های کاس��تن از فاصله میان ایران و آمریکا، 

همکاری های اقتصادی است. 
روحان��ی در ادام��ه ب��ه تش��ریح برنامه های 
گس��ترده در حوزه نف��ت و گاز، کش��اورزی و 
اقتصادی پرداخت و گفت: ایران پیوسته پایبند 
و متعهد ب��ه عمل به قراردادهایش باطرف های 

مقابل بوده و هست. 
رئیس جمه��ور افزود: در این فض��ا و در آینده، 
فشارهای مردم و شرکت ها به دولت آمریکا بیشتر 

شده و اجازه نمی دهند راه کنونی ادامه یابد. 
در ای��ن نشس��ت نماین��دگان ش��رکت های 
و  امکان��ات  باتش��ریح  آمریکای��ی  ب��زرگ 
توانمندی های ش��ان، س��واالت خود را مطرح و 
ب��رای حضور در بخش ه��ای مختلف اقتصادی 

ایران اعالم آمادگی کردند. 

مدی��رکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران 
با اع��الم وضعیت ب��ارش در مناط��ق مختلف 
کش��ور، گفت: میزان بارندگی ها در ۲۲ استان 
کشور نسبت به میانگین ۴۶ساله، کاهش یافته 

است. 
میانگی��ن  گف��ت:  راع��ی  رض��ا 
 ارتفاع بارش در س��ال آبی گذش��ته

)از مهرماه س��ال گذش��ته ت��ا پایان 
ش��هریورماه( ۱۰درص��د نس��بت به 
سال آبی قبل تر از آن کاهش یافته، 
این در حالی است که در پایان سال 
آبی ۹۳-۹۲ به میزان ۲۱۹ میلی متر 

بارش در کشور داشته ایم. 
وزارت  در  مس��ئول  مق��ام  ای��ن 
بررسی وضعیت  اظهارداش��ت:  نیرو 
بارندگی در ۳۱ اس��تان در سال آبی 
۹۴-۹۳ نشان می دهد میزان بارش 
در ۱۴ استان نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل از آن افزایش داش��ته و 
این میزان در برخی اس��تان ها مانند 

س��منان از رش��د ۴۲ درصدی برخوردار بوده 
اس��ت.  وی با اش��اره به اینکه می��زان بارش ها 
در این مدت در کل کش��ور نسبت به میانگین 
۴۶ ساله از کاهش ۱۸ درصدی برخوردار بوده 
است، ادامه داد: باید بر این نکته هم تأکید کرد 
ک��ه با توجه به کاهش ریزش های جوی س��ال 

آبی، بای��د کماکان صرفه جویی و مصرف بهینه 
را در دستور کار خود داشته باشیم. 

راع��ی با اش��اره به وضعیت بارش اس��تان ها 
تصری��ح کرد: می��زان بارش ها در اس��تان های 
مختلف کش��ور در دوره مورد بررس��ی نسبت 

 به مدت مش��ابه میانگین ۴۶ س��اله کشور در
۸ اس��تان افزایش و در ۲۲ استان کاهش و در 

یک استان بدون تغییر بوده است. 
مدی��رکل دفت��ر مطالع��ات پای��ه منابع آب 
ای��ران درخص��وص وضعیت افزای��ش بارش ها 
در اس��تان های مختل��ف گفت: در س��ال آبی 

۹۴-۹۳ در آذربایج��ان ش��رقی ۳۸۰ میلی متر 
 بارش داشته ایم که نسبت به میانگین ۴۶ ساله

 ۲۸ درصد رش��د داشته اس��ت. استان گیالن 
در رتبه دوم اس��تان هایی اس��ت که با افزایش 
بارندگ��ی روب��ه رو ب��وده و می��زان ب��اران در 
ای��ن اس��تان ط��ی مدت یاد ش��ده 
۱۱۹۴ میلی مت��ر بوده که از رش��د 
 ۱۸درص��دی نس��بت ب��ه میانگین 

۴۶ ساله برخوردار بوده است. 
وی ادام��ه داد: مازندران در ردیف 
س��وم رش��د ق��رار دارد ک��ه میزان 
ب��ارش در آن از رش��د ۱۵ درصدی 
برخ��وردار بوده اس��ت. در اس��تان 
آذربایج��ان غرب��ی ۳۹۹ میلی مت��ر 
باران باریده که نس��بت به میانگین 
۴۶ ساله رش��د ۱۳ درصدی داشته 
 است. استان اردبیل نیز در این مدت 
۳۳۸ میلی متر باران داشته و میزان 
بارش آن نسبت به درازمدت افزایش 

۸ درصدی داشته است. 
راعی با بیان اینک��ه کمترین میزان بارش ها 
در اس��تان های هرم��زگان و خوزس��تان بوده 
 گف��ت: در ای��ن دو اس��تان ب��ه ترتی��ب ۸۲ و

 ۱۹۸ میلی متر بارش رخ داده که در هرمزگان 
بارش سال جاری نس��بت به متوسط بلندمدت 

۵۶ درصد کاهش داشته است. 

رئیس جمهور اعالم کرد 

شرکت های آمریکایی می توانند به ایران بیایند

بارش در ۲۲ استان منفی شد

 در گفت وگو با دبیر کارگروه حمایت از حقوق مصرف کننده
در راهبرد مدیریت کیفیت مطرح شد 

تولیدکنندهومصرفکننده
هردومتعهدهستند

رئیس جمهور اعالم کرد 

شرکت های آمریکایی 
می توانند به ایران بیایند

دریاچشمانتظاررونق
»فرصت امروز« وضعیت صنایع دریایی را در افق لغو تحریم ها بررسی می کند

دریا محور بسیاری از شهرهای بزرگ دنیاست و هر جا بندر 
مناسبی ش��کل گرفته، به دنبال آن سیل جمعیت نیز به آن 
محل وارد شده اند. این بخشی از صحبت وزیر راه و شهرسازی 
درباره توسعه دریامحور اس��ت. آخوندی معتقد است تجربه 
ایران متف��اوت از دیگر کشورهاس��ت. در ایران بس��یاری از 
شهرهای بزرگ با فاصله ای طوالنی نس��بت به دریا ساخته 
شده و جز چند مورد استثنا در سواحل شمالی کشور، بنادر 

ایران محور جمعیتی به حساب نمی آیند. 
این فاصله معنادار باعث شده وزارت راه و شهرسازی نگاه 

خود به بنادر را به ش��کلی مبنایی عوض کند و در این مسیر 
استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و ورود خارجی ها 

را در رأس اولویت های خود قرار دهد. 
هرچند استفاده از توان اقتصادی بنادر در ایران کاربردی 
تاریخی دارد و از چند قرن قبل بنادر برای کشور سودآوری 
داش��ته اند اما امروز آب های ایرانی در قیاس با رقبای خود 
به شدت عقب هس��تند. ش��کل گیری بنادر زنجیره ای در 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس در امارات، قطر و حتی 
بحری��ن، در کنار تالش عم��ان برای افزای��ش نفوذش در 

آب های جنوب شرقی کشور باعث شده ایران برای جبران 
این نفوذ نیاز به برنامه هایی کالن داش��ته باش��د. از طرح 
توس��عه بندر ش��هیدرجایی به عنوان محور اصلی اقتصاد 
دریایی کش��ور گرفته تا افزایش جدی ت��وان چابهار تنها 
بخشی از این برنامه های زیرس��اختی را می سازد. در کنار 
این زیرساخت ها اما بهبود اوضاع صنایع دریایی کشور در 
کرانه و پس کرانه نیز مسئله ای اس��ت که فراموش کردن 

آن برای اقتصاد کشور هزینه ای بزرگ به همراه 
خواهد آورد...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری برای تولید ظروف یکبارمصرفروابط عمومی در خدمت مشتری مداری
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وزیر نیرو در حاشیه بازدید از 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
آب و صنعللت آب و فاضللاب 
کشور، مهم ترین اولویت فعلی 
وزارت نیللرو را تعادل بخشللی 
سفره آب های زیرزمینی اعام 
کرد. به گفته وی، شرکت های 
آب منطقه ای باید برای احیای 
سللفره آب هللای زیرزمینی در 
دشت های بحرانی تاش کنند. 
به گللزارش »فرصت امروز« 
حمیللد چیت چیللان با اشللاره 
بلله آغللاز 15 پللروژه بللرای 
در  دشللت ها  تعادل بخشللی 
سال جاری، بیان کرد: 11 طرح 
در حوزه وزارت نیرو، سه طرح 
در حوزه کشاورزی و یک طرح 
در حوزه سازمان زمین شناسی 
اجرا خواهد شللد. 91 دشت یا 
محللدوده مطالعاتللی از 609 
دشللت کشور به صورت پایلوت 
تحت پوشللش این طرح ها قرار 

می گیرند. 
وی اداملله داد: امیدواریللم 
برنامه ریزی هللای  براسللاس 
انجللام شللده طی پنج سللال 
آینده بیان منفی در دشت ها 
به صفر برسللد و طی 15 سال 
آینده به سللطح ایستابی اولیه 

در دشت ها برسیم. 
نمایشللگاه  یازدهمیللن 
بین المللللی آب و صنعللت آب 
و فاضللاب کشللور از دیللروز 
کار خللود را آغللاز کللرد و در 
هفتللم مهرماه سللال جاری به 
کار خللود پایللان می دهد. در 
این نمایشللگاه 270 شللرکت 
داخلی و 56 شللرکت خارجی 
از کشللورهای چیللن، اتریش، 
آلمان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، 
انگلیس، آمریکا، هلند، تایوان، 
اسللپانیا، اسللترالیا، دانمارک، 
پرتغال، کره جنوبی و روسللیه 

حضور یافته اند. 
نمایشللگاه آب محلللی برای 
حضور شللرکت های سللازنده 
تجهیللزات  و  تاسیسللات 

مللورد نیللاز در صنعللت آب و 
فاضاب، شرکت های مشاور و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
اسللت. این نمایشللگاه فرصت 
مناسبی است تا بخش خصوصی 
عللاوه بر به نمایش گذاشللتن 
توانمندی های خود، زمینه های 
مشارکت در پروژه های مختلف 
آب و فاضاب را شناسایی کند. 

وزیر منابع آب عراق به 
دنبال عقد قرارداد با 
بخش خصوصی ایران

امسللال،  نمایشللگاه  در 
محسللن الشللمری وزیر منابع 
آب عللراق نیللز چیت چیان را 
همراهی می کللرد. وزیر منابع 
آب عللراق دوم آبان ماه سللال 
93 در دیللداری کلله بللا وزیر 
نیروی ایران داشللت به بازدید 
از دهمیللن نمایشللگاه صنعت 
آب و فاضللاب کلله از 26 تللا 
29 آبللان سللال 93 در تهران 
برگزار شد، دعوت شده بود که 
با استقبال طرف عراقی مواجه 
شللد. به گفتلله وزیر منابع آب 
عراق، بین دو کشللور همسایه 
پروژه های مشللترک آب و برق 
در حللال انجللام اسللت. حجم 

پروژه هللای بیللن ایران و عراق 
در سللال 93 از سوی الشمری 
31 پللروژه با اعتباری افزون بر 
یللک میلیللارد و 327 میلیون 

دالر اعام شده  بود. 
امللا وی در حاشللیه بازدید 
دیروز از تاش این کشور برای 
افزایللش حجللم همکاری های 
ایللران و عللراق در زمینلله آب 

خبرداد. 
بلله گفتلله وزیللر منابع آب 
عللراق، بعللد از ظهللر دیللروز 
جلسلله ای بللا بخش خصوصی 
ایللران در وزارت نیللرو برگزار 
و در این جلسلله پیشللنهادات 
بخش خصوصللی ایللران برای 
اجرای پروژه در عراق به بحث 
و تبادل نظر گذاشته شده است. 
این پیشللنهادات توسط هیات 
عراقی بررسللی می شللود تا با 
بهترین پیشنهاد، موافقت نامه 

همکاری امضا شود. 
جمللع  در  الشللمری 
خبرنللگاران کمبللود منابع آب 
را مشللکل مشللترک بین ایران 
و عللراق توصیللف کرد و گفت: 
پتانسیل های ایران در نمایشگاه 
آب و فاضللاب بلله خوبی قابل 
لمس است. با توجه به وضعیت 

نمایشللگاه، ایران می تواند تمام 
نیازهللای عراق در بخش آب را 

تامین کند. 

تصفیه فاضالب روی دوش 
بخش خصوصی

تمللام  اذعللان  وجللود  بللا 
مسللئوالن به بحللران آب در 
ایللران، هنللوز صنعللت آب و 
فاضاب به ویژه تصفیه پساب 
در ایران جایللگاه واقعی خود 
را پیدا نکرده اسللت. شاهد این 
مدعللا مغفول مانللدن صنعت 
آب و فاضاب در نمایشگاهی 
بللود کلله سللال 92 از ادغللام 
نمایشگاه صنعت  سیزدهمین 
بللرق و نهمین نمایشللگاه آب 

برگزار شللد. 
نمایشللگاه  یازدهمیللن  در 
فاضللاب،  و  آب  صنعللت 
پکیج هللای کوچللک تصفیلله 
سللوی  از  هللم  فاضللاب 
شللرکت های ایرانللی عرضلله 
شللد. این پکیج هللا به راحتی 
می تواننللد پسللاب های یللک 
مجتمع مسکونی 100 نفره را 
تصفیه کرده و نیازهای آبی در 
این مجتمع ها را کاهش دهند. 
همچنین قابلیت اسللتفاده در 

مناطق روستایی را دارند. وزیر 
نیرو و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب هم از این پکیج هایی 
که صد در صد از توان داخلی 
در سللاخت آن اسللتفاده شده 
امللا  کردنللد  بازدیللد  بللود، 
حمیدرضللا جانباز، مدیرعامل 
در  فاضللاب  و  آب  شللرکت 
گفت وگللو بللا »فرصت امروز« 
در پاسللخ بلله ایللن پرسللش 
کلله اولویللت وزارت نیللرو در 
اعتبارات چیسللت،  تخصیص 
گفت: اولویت تخصیص بودجه 

در بحث تامین آب اسللت. 
وی افللزود: در حللال حاضر 
حللدود 44 درصللد جمعیللت 
کشور تحت پوشش شبکه های 

فاضاب هستند. 
جانبللاز در پاسللخ بلله ایللن 
پرسللش که چرا تصفیه پسللاب 
اولویت وزارت نیرو نیست، بیان 
کللرد: بحث فاضاب را سللعی 
می کنیللم از محللل اعتبللارات 
متمرکللز ملللی خللارج کنیم و 
بیشللتر به سمت سرمایه گذاری 
وی  برویللم.  بخش خصوصللی 
اداملله داد: در جاهایللی کلله ما 
کم آب هستیم بخش خصوصی 
مایل به سللرمایه گذاری اسللت. 
از پسللاب تصفیه شللده توسط 
تصفیه خانه هللای فاضاب برای 
کشللاورزی و صنعت اسللتفاده 
می شللود. بلله گفتلله جانبللاز، 
بازچرخانی آب در بخش صنعت 
به ویژه در اسللتان های خشکی 
ماننللد اصفهللان از اولویت های 

وزارت نیرو است. 
جانبللاز عنوان کرد: در حال 
حاضللر 99 پللروژه فاضللاب 
بللا مشللارکت بخش خصوصی 
داریللم. 20 پللروژه نیللز هفته 
وزیللر  حضللور  بللا  گذشللته 
امضللا شللد. بنابرایللن مجموع 
پروژه هللای امضللا شللده بین 
دولللت و بخش خصوصللی در 
زمینلله فاضللاب، بلله بیش از 

110 پروژه رسیده است. 

در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و صنعت آب و فاضالب کشور مطرح شد

تعادلبخشیدشتهامهمتریناولویتوزارتنیرو

وزیر نفللت گفت: کنفرانللس معرفی 
قراردادهللای جدیللد نفتللی )IPC( به 

جای لندن در تهران برگزار می شود. 
بیللژن زنگنلله بللا اشللاره بلله اینکه 
قراردادهای جدید نفتی آبان ماه امسال 
در تهران بلله سللرمایه گذاران خارجی 
معرفی خواهد شد، گفت: در کنفرانسی 
که در تهران برگزار می شود پروژه هایی 
که قللرار اسللت در قالب این قللرارداد 
توسللعه پیللدا کنند به سللرمایه گذاران 

معرفی خواهد شد. 
به گزارش وزارت نفت، وی با تاکید بر 
اینکه اصل این کنفرانس به جای لندن 
در تهللران برگزار خواهد شللد، تصریح 
کرد: شللرکت هایی که از اجاس تهران 
جللا ماندند می تواننللد در اجاس لندن 

حضور پیدا کنند. 
وزیر نفت پیشللتر نیللز درباره آخرین 
وضللع تصویب ایللن قللرارداد در هیات 
وزیران گفللت: قراردادهای جدید نفتی 
حداکثللر ظرف دو هفته آینده در هیات 

دولت تصویب می شود. 
به گزارش شللانا، پیش بینی می شود 
با توجه به رقابت شللرکت های خارجی 
بللرای حضللور در صنعت نفللت ایران، 
کنفرانللس نفتی تهران نیز با اسللتقبال 

شرکت های خارجی روبه رو شود. 
وزارت نفت با هدف تسریع در توسعه 
میدان هللای نفللت و گاز، جبللران کللم 
کاری سللال های گذشته در میدان های 
مشترک و وارد کردن فناوری های نوین 
اقدام به طراحی مدل جدید قراردادهای 
نفتی کرد که به دلیللل تحریم، معرفی 
آن بلله سللرمایه گذاران و شللرکت های 

خارجی با تاخیر همراه شده است. 
براسللاس این گللزارش، هم اندیشللی 
 )IPC( قللرارداد جدیللد نفتللی ایللران

اسللفندماه 92 بللا حضور شللرکت های 
بللزرگ بین المللللی در تهللران برگللزار 
 IPC شللد؛ در قراردادهای موسللوم به
قرار براین اسللت که حلقه های مختلف 
صنعت نفت )اکتشللاف، توسعه و تولید( 
به صللورت یکپارچلله واگللذار شللوند تا 
شرکت های خارجی با چنین قراردادی، 
انگیزه ای برای حضللور در صنعت نفت 
ایران داشللته باشند. در این نوع قرارداد 
مالکیت مخللزن قابل انتقال نیسللت و 
مالکیللت آن واگذار نمی شللود و تولید 
صیانتللی از مخزن، یکللی از مهم ترین 

مباحث در این قراردادهاست. 
درایللن مللدل از قللرارداد، عملیللات 
اکتشللاف به پیمانکار واگذار می شللود 
و باید سعی شود شللرکت های خارجی 
به مناطق پر ریسللک صنعت نفت وارد 
شللوند زیرا قاعده در دنیا این است که 
هزینه سللنگین اکتشاف را شرکت های 
خارجی تامین کنند و نباید هزینه های 

ملی صرف مخارج اکتشاف شود. 
انتقللال فنللاوری و شللفافیت مالللی 
یکی از مهم ترین مباحللث قراردادهای 
جدید )IPC( اسللت که براسللاس آن 
قللرار اسللت در قراردادهللای جدیللد، 
کارشناسللان ایرانی در کنار شرکت های 
سللرمایه گذار خارجی قللرار گیرند تا با 
آخرین فناوری های روز دنیا آشنا شوند. 
ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال 

و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند. 
افزایللش ضریب بازیافللت مخازن نیز 
یکللی از مهم ترین اهداف ایللن قرارداد 
اسللت که با توجلله به اینکلله نیمی از 
میدان هللای کشللور در نیملله دوم عمر 
خود قللرار دارند، هر یک درصد افزایش 
دالر  میلیللارد  معللادل 500  ضریللب، 

افزایش ثروت ملی است. 

حجم گاز اسللتخراج شده از میدان 
گازی شللاه دنیز از زمان افتتاح و آغاز 
بهره برداری از آن توسللط خوشبخت 
مدیرعامل  اول  معللاون  یوسللف زاده، 
شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان 
در حوزه ژئوفیزیک و توسللعه میادین 
در یک سپتامبر سال 2015 میادی 
تاکنللون بلله 66 میلیللارد مترمکعب 

افزایش یافته است. 
یوسللف زاده در مقاله ای در روزنامه 
آذربایجللان دیلی گفته اسللت که در 
دوران مسللئولیت وی 3/16 میلیللون 
تُللن میعانللات گازی از میادین گازی 

واقع در دریا تولید شده است. 
از  بهره برداری  آذربایجان  جمهوری 
میدان گازی شاه دنیز 1 را در جوالی 
سللال 2007 میللادی آغللاز کللرده 
اسللت. از آن زمان تاکنون آذربایجان 
7/4 میلیارد مترمکعللب از گاز تولید 
شللده در شللاه دنیللز به گرجسللتان، 
4/35میلیللارد مترمکعللب به ترکیه و 
24میلیللارد مترمکعب نیللز در داخل 

این کشور مصرف شده است. 
سال گذشللته جمهوری آذربایجان 
 3/2 و  گاز  مترمکعللب  9/9میلیللارد 
میلیون تُللن میعانات گازی در میدان 
گازی شللاه دنیز 1 تولید کرده است. 
در نیمه نخسللت سللال 2015 حجم 
گاز طبیعی تولید شده در این میدان 
گازی 2/5 میلیارد مترمکعب و میزان 
میعانللات گازی 2/1 میلیون تُن بوده 
اسللت که این میزان نسللبت به مدت 
مشللابه در سال گذشللته اندکی رشد 

نشان می دهد. 
با این حللال و به رغم ایللن افزایش 
تولید، انتظار نمی رود که سطح تولید 
فعلللی گاز و میعانات گازی در میدان 

شللاه دنیز 1 با حجللم گاز و میعانات 
تولید شللده در سال گذشللته برابری 
کند. در همین راستا شعبه آذربایجان 
شرکت BP اعام کرده است که حجم 
گاز و میعانات تولید شللده در میدان 
شللاه دنیز 1 بدون تغییر خواهد بود، 
چللرا که بلله دلیل تعمیر و نوسللازی 
تجهیزات و پاره ای دالیل دیگر تولید 
گاز و میعانات در ماه آگوست به مدت 
سه هفته در این میدان گازی متوقف 

شده بود. 
جمهللوری  تابسللتان،  طللول  در 
میلیللون   5/18 روزانلله  آذربایجللان 
مترمکعللب گاز تولید کرده اسللت که 
مجموعللا 27 میلیللون مترمکعب گاز 
این میدان گازی به بازار ترکیه صادر 
شللده اسللت. این در حالی اسللت که 
حجم گاز صادراتی به گرجستان 2/2 

میلیون مترمکعب بوده است. 
توسللعه  قللرارداد  اسللت  گفتنللی 
میللدان گازی شللاه دنیللز در 4 ژوئن 
امضللا  بلله  میللادی   1996 سللال 
رسللیده و حجم گاز موجللود در این 
مترمکعللب  تریلیللون   2/1 میللدان 
 تخمیللن زده می شللود. شللرکت های

و   BP ،  operator ،  AzSD
Petronas از جمله سللهامداران این 

میدان گازی هستند. 
الزم به ذکر اسللت کلله همزمان با 
مرحله دوم توسللعه میدان شللاه دنیز 
سللاالنه 16 میلیللارد مترمکعللب گاز 
طبیعی به ترکیلله و بازارهای اروپایی 
از طریللق گسللترش خط لوللله قفقاز 
جنوبی و خط لوله های TANAP و 

TAP صادر خواهد شد. 
ترجمه: معراج آگاهی 
منبع: مجله گازی اروپا

ترکیه 55درصد گاز وارداتی از آذربایجان 
را مصرف می کند

معرفی قراردادهای جدید نفتی 
در تهران به جای لندن

گاز، سوخت نخست نیروگاه های ایران
 مصرف گاز نیروگاه ها به مرز 
٣٦ میلیارد مترمکعب رسید

شرکت ملی گاز ایران در شش ماه امسال به صورت 
متوسللط روزانلله 197 میلیللون مترمکعللب گاز بلله 

نیروگاه های کشور تحویل داده است. 
ناصر ابراهیمی، مدیر گازرسللانی شللرکت ملی گاز 
ایللران در گفت وگللو با شللانا با بیان اینکلله از ابتدای 
امسللال تا پایان شللهریورماه در مجموع 35 میلیارد 
و 870 میلیللون مترمکعللب گاز به نیروگاه ها تحویل 
شده است، اظهار کرد: این مقدار در مدت مشابه سال 

پیش، 31 میلیارد مترمکعب بوده است. 
 اوافللزود: بللا توجه به برابللری ارزش حرارتی گاز با 
سوخت های مایع، از مصرف همین مقدار فرآورده در 
نیروگاه ها جلوگیری شللده اسللت.  وی با بیان اینکه 
افزایش گازرسللانی به نیروگاه ها عاوه بر صرفه جویی 
اقتصادی منجر به افزایش روزهای پاک نیز می شود، 
یادآور شللد: براسللاس برنامه ریزی های انجام شللده، 
حجللم گازرسللانی بلله نیروگاه ها امسللال 7میلیارد 

مترمکعب نسبت به پارسال افزایش می یابد. 
مدیر گازرسللانی شللرکت ملی گاز ایران در ادامه با 
اشللاره به مصللرف گاز در صنایع عمده گفت: صنایع 
عمده در شللش ماه امسللال به صورت متوسط روزانه 
96,2 میلیون مترمکعب و در مجموع نزدیک به 17 
میلیارد و 286 میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند. 
بلله گفتلله وی، بخش های خانگی، تجاری و صنایع 
غیرعمللده نیللز در بللازه زمانی یادشللده بیش از 28 

میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده اند. 

عرضه سی ان جی 500 تومانی 
تمدید نمی شود

مدیرعامل شللرکت ملللی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: عرضه سللی ان جی به نرخ 500 تومان برای هر 
کیلوگرم، تنها برای فصل تابستان و با هدف تسهیل 

مسافرت های تابستانی بوده و تمدید نخواهد شد. 
سللیدناصر سللجادی در گفت وگو با ایرنللا، درباره 
تخفیللف قیمت سللی ان جی، اظهار داشللت: مصوبه 
هیللات دولللت برای تخفیف در قیمت سللی. ان. جی 
تنها مربوط به فصل تابسللتان بوده که براسللاس آن، 
نرخ هر کیلوگرم سللی ان جی با ارائه تخفیف از 600 

به 500 تومان کاهش پیدا کرد. 
مدیرعامل شللرکت ملللی پخش فرآورده های نفتی 
اضافلله کللرد: با اتمام زمان تعیین شللده و از ابتدای 
مهرماه، نرخ سی. ان. جی به قیمت اصلی خود یعنی 

600 تومان برای هر کیلوگرم بازگشته است. 
در روزهللای اخیللر و پللس از اتمللام زمللان عرضه 
سی ان جی 500 تومانی برخی فعاالن بخش خصوصی 
 از احتمللال تمدیللد شللدن ارائه تخفیللف در قیمت 
سی. ان. جی خبر داده بودند. هیات وزیران یکشنبه 
)31 خردادماه امسللال( در نشسللتی، قیمت فروش 
هر کیلوگرم گازطبیعی فشللرده )تحویلی به مصرف 
کنندگان( را از تاریخ اباغ مصوبه تا پایان تابستان، از 
600 به 500 تومان، کاهش داد. در پی مصوبه دولت 
مبنی بر کاهش نرخ سی ان جی، این سوخت پاک از 
ساعت 6 صبح یکم تیرماه امسال با نرخ 500 تومان 
در جایگاه های سراسللر کشللور عرضه شد و سپس از 
ساعت 24 یکم مهرماه به نرخ 600 تومان بازگشت. 
بررسللی وضعیت ناوگان سللی ان جی کشور نشان 
می دهللد که جایگاه ها توان عرضه روزانه 34 میلیون 
مترمکعب سللی ان جی را دارا هسللتند اما به دالیل 
مختلف، تاکنون از 18 تا 19 میلیون مترمکعب از این 

ظرفیت مورد استفاده قرار می گرفته است. 

یک مجله انگلیسی اعالم کرد 
قیمت های نفت در سال 2015 

کاهش می یابد
مجله ویک انگلسللتان اعام کرد: بانک اسللترالیا 
و نیوزیلند )ای اند ان( بللار دیگر پیش بینی بدبینانه 
خللود در مورد بازار نفت را تکللرار و پیش بینی کرد 

قیمت نفت در سال جاری میادی کاهش می یابد. 
به گزارش ایرنا، مجله ویک نوشت: باوجود افزایش 
انللدک قیمت های نفللت در روز جمعه گذشللته، به 
نظر می رسللد به دلیل تداوم شرایط مازاد عرضه در 
بازارهللا، قیمت نفت در سللال جاری میادی کاهش 
خواهد یافت. قیمت های نفت از ابتدای ماه سپتامبر 
)10 شهریور( تاکنون حدود 10 درصد کاهش یافته 
و بیش از 20 دالر کمتر از سللطحی است که تولید 
را برای بسللیاری از تولیدکنندگان سودآور می سازد. 
بنابر اعام مجله ویک انگلسللتان، بانک اسللترالیا و 
نیوزیلند پیش بینی کرد، قیمت نفت وسللت تگزاس 
اینترمدیت و قیمت نفت برنت دریای شمال در سه 
ماهه آخر سللال میللادی جاری، بلله ترتیب 10,3 
درصللد دیگر کاهللش می یابند و بلله 41 و 47 دالر 
در هر بشللکه می رسللند. براسللاس این پیش بینی، 
مازاد عرضه نفللت در بازارها که عامل اصلی کاهش 
قیمت ها است، 12 ماه دیگر به طول خواهد انجامید. 
پیش بینللی بانللک اسللترالیا و نیوزیلنللد بللرای 
کشللورهایی کلله افت قیمت هللای نفللت، وضعیت 

اقتصادی آنها را دشوارتر می کند، خبر بدی است. 
نللروژ که اقتصللاد آن متکی بلله درآمدهای نفتی 
است، نرخ بهره بانکی در این کشور را کاهش داده تا 
اقتصاد خود را تقویت کند. برخی کشورهای وابسته 
بلله درآمد نفت مانند ونزوئا و نیجریه نیز هم اکنون 

واقعا با خطر ورشکستگی روبه رو هستند. 

صادرات ال.ان.جی فرصتی طالیی 
برای جلوگیری از خام فروشی 

عبللداهلل یونللس آرا، کار شللناس ارشللد انرژی در 
گفت و گللو بللا ایلنا درخصللوص برنامه هللای عبور از 
خام فروشللی نفت گفت: در سفر هیأت های خارجی 
و شللرکت های بزرگ نفتللی به ایران بعللد از توافق 
هسللته ای با گروه 1+5 به خوبی مشللهود اسللت که 
توسللعه صنایع باالدستی نفت در صدر برنامه ها قرار 
گرفته اسللت اما صنعت نفت یک زنجیر اسللت و ما 
نمی توانیم فروش محصول یا توسعه باالدستی نفت 
را به صللورت جداگانه در اولویت قرار دهیم، بلکه هر 

دو باید همزمان جلو برود. 
جهللان  نفتللی  غول هللای  کللرد:  تصریللح  وی 
شرکت هایی مستقل هستند و مقامات دولتی کمتر 
در سیاسللت های اجرایی آنها تاثیرگذار هسللتند لذا 
بلله محض اینکه شللرایط فراهم شللود و برجام وارد 
فاز اجرایی شللده و محدودیت ها لغو شود شاهد این 
خواهیم بود که غول های نفتی مثل شل یا انی ایتالیا 
به طللور جدی تر وارد مذاکره بللا مقامات نفتی ایران 
می شللوند البته تاکنون نیز این گونه بوده ولی بخش 
پایین دسللتی یا فروش بیشتر نفت بیشتر نمود پیدا 

کرده است. 
یونللس آرا فللروش ال. ان. جللی را راهکاری برای 
جلوگیری از خام فروشللی دانسللت و اظهار داشت: 
ما برای جلوگیری از خام فروشللی ساخت پاالیشگاه 
ال. ان. جی را داریم که بازاریابی برای آن مهم است 
و اگر موفق باشللد می توانیللم واحد ها و ظرفیت های 

بیشتری را در حوزه ال. ان. جی ایجاد کنیم. 
وی اداملله داد: در مللورد ال. ان. جی نفوذ به بازار 
خیلی مهم اسللت که رسپول اسللپانیا می تواند این 
امللکان را برای گاز ایران فراهللم کند تا بتوانیم وارد 

بازار گاز اروپا شویم. 
این کار شللناس انرژی خاطرنشان کرد: اگر همین 
امروز تمللام محدودیت ها برای تجارت انرژی با اروپا 
برداشته شود نخستین فرصتی که گاز ایران بخواهد 
از طریللق خط لوللله به اروپا برسللد حداقل چهار تا 
پنج سللال طول می کشللد اما با ال.ان.جی در زمان 
صرفه جویللی کرده و می توانیم محموله را سللریع تر 

وارد بازار اروپا کنیم.

مذاکره خارجی ها با هلدینگ 
پتروشیمی ایران برای همکاری

مدیر طرح های شرکت هلدینگ خلیج فارس با بیان 
اینکه تاکنون شرکت های خارجی زیادی برای همکاری 
در طرح های این شرکت اعام آمادگی کرده اند، گفت: 
هم اکنللون ماهانلله چهار تا پنج شللرکت خارجی برای 

همکاری به این شرکت مراجعه می کنند. 
داود فراهانللی افزود: با برداشللته شللدن تحریم های 
بین المللی و ورود فناوری های جدید، تولید محصوالت 
بللا تنوع زیللاد در طرح هللای جدید این شللرکت آغاز 
خواهللد شللد. وی با اشللاره به بومی سللازی تجهیزات 
صنعت پتروشللیمی در طول سللال های تحریم گفت: 
هم اکنللون حللدود 50 درصللد از تجهیزات این صنعت 
وارداتی اسللت، درحالی که پیش از تحریم ها این رقم تا 
90 درصد می رسللید. مدیر طرح های شرکت هلدینگ 
خلیج فارس با تاکید بر اینکه توسعه صنعت پتروشیمی 
کشور یکی از اولویت های این شرکت به شمار می آید، 
گفت: هم اکنون این شللرکت طرح های زیادی همچون 
طرح های پتروشللیمی هنگام، هرمز، آپادانا و پاالیشگاه 
بیدبلند 2 را در دست اقدام دارد، همچنین این شرکت 
به صورت غیرمستقیم در طرح هایی که در آن سهام قابل 
توجهی نیز دارد، فعال اسللت. فراهانی به روند مناسللب 
و معقول پیشرفت فیزیکی طرح های پتروشیمی ایام، 
لردگان، گچسللاران و صدف اشاره کرد و گفت: شرکت 
هلدینگ خلیج فارس با در اختیار داشللتن 51 درصد 
از سللهام شللرکت پترول هم اکنون بر روند اجرای این 
طرح ها نظارت دارد. به گزارش شللانا، براساس آخرین 
رتبه بندی موسسلله بین المللی ICIS شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس توانست با 9 پله صعود نسبت 
به پارسللال در ارزیابی سللال 2014 این موسسلله در 
رتبه 44 برترین شللرکت های پتروشیمی جهان قرار 
گیرد. در ارزیابی این موسسه، هلدینگ خلیج فارس 
همچنللان عنوان دومین شللرکت برتر پتروشللیمی 

خاورمیانه را در اختیار دارد. 
مللوسللسللللله ارزیللللللابلللللی  در 
)INDEPENDENT CHEMICAL 
INFORMATION SERVICES(

میللزان فللروش، افزایش سللود و افزایش سللرمایه 
به عنوان ماک های اصلی گزینش این شرکت بزرگ 
ایرانی در میان 100شللرکت برتر صنعت پتروشیمی 

جهان اعام شده است. 
هلدینللگ خلیللج فللارس در سللال 2014 با رقم 
9956 میلیون دالر فروش عملکرد بسللیار مثبت و 
موفقی را از خود به جای گذاشللت و توانست افتخار 
آفرینی خود را در میان شرکت های برتر پتروشیمی 

جهان تداوم و بهبود بخشد. 

گــاز

نفت

انرژی

پتروشیمی



ک��ه  اس��ت  س��الی  چن��د 
برگزاری استارتاپ ویکندهای 
مختلف توانسته بخش زیادی 
از جوان��ان خالق را به س��وی 
خود بکش��اند و ای��ن مجالی 
از  دس��ته  آن  ب��رای  ش��ده 
افرادی ک��ه ایده های نویی در 
س��ر می پرورانند و امید دارند 
روزی بتوانن��د ب��ه این ایده ها 

جامه عمل بپوشانند. 
با توجه به افزایش جمعیت 
جوانان و دانش��جویان کشور، 
رویدادهایی  چنی��ن  برگزاری 
طی دو سال اخیر با استقبال 
خوب��ی مواجه ش��ده اس��ت، 
به طوری ک��ه در ای��ن م��دت 
به  استارتاپ ویکند ها  برگزاری 
کشور  مختلف  تمام شهر های 
کش��یده ش��ده و افراد زیادی 
ب��رای یک ب��ار هم که ش��ده 

درآن شرکت کرده اند. 
اما از س��وی دیگ��ر، برخی 
فع��االن  و  کارشناس��ان  از 
افزایش  معتقدند  اس��تارتاپی 
اس��تارتاپ ویکند ها  بی روی��ه 
در  س��وئی  تاثی��ر  می توان��د 
کیفیت آنها داشته باشد. پیش 
ای��ن حمیدرض��ا احمدی،  از 
نماین��ده جهان��ی اس��تارتاپ 
در ایران، با اش��اره به افزایش 
ویکند ها  اس��تارتاپ  برگزاری 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفته 
بود: »ط��ی 12 ماه گذش��ته 
در  اس���تارتاپ وی���کند   41
کش��ور برگزار ش��ده که این 
خوب  اس��تقبال  نشان دهنده 

فعاالن از این حوزه است.«
وی درپاسخ به این سوال که 
آیا افزایش برگزاری استارتاپ 
کیفیت  روی  تاثیری  ویکند ها 

آنها گذاشته است، گفت: »اگر 
ای��ن رویداد ها س��الی یک بار 
برگزار ش��ود، می توان بیش��تر 
روی آنها تمرک��ز کرد و برای 
برگ��زاری آن ماه ه��ا به دنبال 
مالی  حام��ی  و  س��رمایه گذار 
گش��ت. ول��ی در نهایت هدف 
این نیست که چنین مراسمی 
برگ��زار  با ش��کوه  به ص��ورت 
ش��ود، بلکه هدف این اس��ت 
یکدیگر  ش��رکت کنندگان  که 
را بشناس��ند و ب��ا مفاهی��م و 
روش های ش��روع کس��ب و کار 
آشنا ش��وند و ایده هایی را که 
در ذهن خود دارن��د، اجرایی 

کنند.«
احمدی اف��زود: »به همین 
برگ��زاری  افزای��ش  دلی��ل 
اس��تارتاپ ویکند ه��ا، تاثی��ر 
چندانی بر اه��داف اصلی آنها 
نمی گذارد و فقط روی شکوه 

برگزاری آنها اثر دارد.«
اس��تارتاپ  جهانی  نماینده 
در  حض��ور  هزین��ه  درب��اره 
اس��تارتاپ ویکند ه��ا گف��ت: 
ای��ن  در  ش��رکت  »هزین��ه 
رویداد ه��ا در تهران 150 هزار 
تومان اس��ت که دانش��جویان 
از  می توانن��د  ش��رکت کننده 
تخفیف 25درصدی برخوردار 

شوند.« 
وی با اش��اره به نخس��تین 
ح��وزه  ویکن��د  اس��تارتاپ 
برگزار  اخیرا  که  گردش��گری 
ش��د، گف��ت: »اینک��ه فعاالن 
گردش��گری  مثل  حوزه هایی 
چنین رویداد های��ی را برگزار 
است،  بس��یار خوب  می کنند 
چ��ون در ح��ال حاضر چنین 
رویداد هایی بیش��تر در حوزه 

فناوری برگزار می شود.«
امی��ر حاجی رضایی یکی از 

فعاالن اس��تارتاپی، درباره 
افزای��ش برگزاری اس��تارتاپ 
ویکند ها ب��ه »فرصت امروز« 
گفت: استارتاپ ویکندها تا به 
حال به خوبی اجرا ش��ده اند، 
گرچ��ه انتقادهای��ی ب��ه آنها 
وارد اس��ت، اما ب��ه طور کلی 
می توان گفت برگزاری چنین 
رویدادهای��ی کمک زیادی به 
فعاالن این بخش کرده است. 
وی اف��زود: البت��ه در حال 
حاضر باگذش��ت چند س��ال 
مراس��می  چنین  برگزاری  از 
در جهت  گام های��ی  می توان 
بهبود این رویداد که بیش��تر 
جنبه آموزش��ی دارد برداشت 
تا نخبگان بیشتری به سمت 
استارتاپ ویکند ها روانه شوند 
و خروج��ی بهت��ری داش��ته 
با  رضای��ی  حاج��ی  باش��ند. 
اشاره به اینکه بعد از برگزاری 
اس��تارتاپ ویکند ها افراد باید 
ب��ه دنبال س��رمایه گذار برای 
ایده ه��ای خود باش��ند گفت: 
یک��ی از مش��کالت اصلی ما 
در حوزه اس��تارتاپ ها کمبود 
س��رمایه گذار در ای��ن بخش 
اس��ت به طوری که خروجی 
بیش��تر این رویداده��ا بدون 

سرمایه گذار باقی می مانند. 
این کارش��ناس درب��اره علت 
جذاب نبودن استارتاپ ها از نگاه 
سرمایه گذاران گفت: متاسفانه در 
کشور ما بیش��تر سرمایه گذاران 
بیش از 50 س��ال س��ن دارند و 
عالق��ه چندانی ب��ه ایده های نو 
و اس��تارتاپ ها ندارند. از س��وی 
دیگ��ر اگر چنین اف��رادی قصد 
سرمایه گذاری داشته باشند اصال 
با اس��تارتاپ ها آشنایی ندارند و 
س��رمایه خود را در بخش های 
دیگر هزینه می کنند. وی افزود: 

متاسفانه اطالع رسانی در این 
حوزه بسیار بد و نا کافی بوده 
و همین امر یکی از دالیلی 

سرمایه گذاران  که  است 
این  ج��ذب  زی��ادی 

حوزه نمی شوند. 
س����هراب 
 ، س�ی و ق��د
ی�ک��ی دیگر 
از ف��ع���االن 
اس���ت�ارت�اپی 
ه  ر ب�������ا در

گسترش برگزاری 
استارتاپ ها به »فرصت امروز« 
گفت: طی چند س��ال گذشته 
این مراس��م به قدری توانسته 
خوب پیش برود که ایرانی های 
خارج از کش��ور هم در دو سال 
اخیر ب��ا برگزاری مراس��می از 

استارتاپ ها استقبال کرده اند. 
وی افزود: در کشور خودمان 
اس��تارتاپ ها  برگ��زاری  ه��م 
ک��ه بیش��تر در ح��وزه  آی تی 
و فن��اوری ب��وده ط��ی چن��د 
م��اه گذش��ته پ��ا را از ای��ن 
فرات��ر گذاش��ته  و رفت��ه رفته 
ب��ه حوزه های دیگ��ری مانند 
گردش��گری نی��ز نف��وذ کرده 

است. 
قدوس��ی درب��اره خروجی 
ویکند ه��ا  اس��تارتاپ 
اصل��ی  ه��دف  گف��ت: 
آم��وزش  اس��تارتاپ ویکند ها 
بی��ن  ارتب��اط  برق��راری  و 
ش��رکت کنندگان است که تا 
به حال به خوبی محقق شده 
اس��ت. این فعال اس��تارتاپ 
متاس��فانه  ک��رد:  اظه��ار 

فعالی��ت  بیش��تر  همچن��ان 
ح��وزه  در  اس��تارتاپ ها  در 
ICT  اس��ت، در صورتی که 
اس��تارتاپ ها می توانن��د ب��ه 
بیشتر حوزه ها راه پیدا کنند 
کمک  می توان��د  مطمئن��ا  و 

زیادی به این حوزه ها کند. 
وی اف��زود: یک��ی دیگر از 
مش��کالت برگزاری استارتاپ 
ویکندها نبود استمرار ارتباط 
اس��ت، به طوری ک��ه وقت��ی 
برگ��زار  اس��تارتاپ ویکند 
به ش��رکت کنندگان  می شود 
داده  الزم  آموزش ه��ای 
می ش��ود و گروه هایی ش��کل 
می گیرن��د ک��ه ب��رای اج��را 
تالش  خود  ایده ه��ای  کردن 
می کنند، ولی در کشور ما به 
دالیل مختلف پس از گذشت 
چند ماه روابط بین افراد سرد 
شده و از همکاری با یکدیگر 
دست می کشند که امیدواریم 
با فرهنگ س��ازی و پش��تکار 
ش��رکت کنندگان این مشکل 

به زودی برطرف شود.

فعاالن استارتاپ ها مطرح کردند

ایده خوب هست 
اما سرمایه گذار نه

یکشنبه
53 مهر 1394 www.forsatnet.irشمــاره 331 کار و تولید

شرایط جدید 
تولید خودرو در پساتحریم

ن��وع جدیدی از همکاری ب��ا برندهای خارجی در 
صنع��ت خودرو در حال ش��کل گیری اس��ت چراکه 
مذاکرات به گونه ای پیش می رود که منجر به انتقال 
تکنول��وژی و تولی��د خودروهای خارج��ی در ایران 

خواهد شد. 
خودروسازان خارجی به فرصت های موجود در ایران 
آگاهی دارن��د. به همین دلیل برنده��ای بزرگی برای 
مذاکره جل��و آمده اند. در این راه مذاکراتی با برندهای 
بنز و فولکس واگن ش��ده اس��ت اما با توجه به س��ابقه 
حضور پ��ژو در ایران، مذاکرات با این برند فرانس��وی 
پیش��رفت باالیی داش��ته اس��ت. حتی نگارش قرارداد 
همکاری نیز با این ش��رکت به س��رانجام رسیده است. 
نوع همکاری در دوره جدید به گونه ای اس��ت که تولید 
خودرو در ایران انجام ش��ود و خودروس��ازان خارجی 
موظف خواهند بود س��االنه به  درصد قطعات تولیدی 
در ایران اضافه کنند. بر این اساس دیگر تولید خودرو 
به صورت CKD  معنا ندارد. این شیوه تنها در شرایط 
خاص مثل دوران تحریم قابل توجیه است در غیر این 
ص��ورت باید تولید خودروی خارج��ی در ایران همراه 
با س��اخت قطعات آن باش��د. بر این اساس قرار است 
تولی��دات خودروه��ای خارجی در ایران که از س��طح 
40 درص��د در ایران آغاز می ش��ود تا 80 درصد قطعات 
پیش برود. در این ش��رایط صنعت قطعه سازی کشور 
نیز با پیش��رفت مواجه خواهد ش��د. نگاه این است که 
این خودروس��ازان با خود تکنولوژی بیاورند، در ایران 
تولی��د کنند تا به غیر از بازار ایران به بازار کش��ورهای 
اط��راف ایران نیز خودرو صادر ش��ود. در این ش��رایط 
معامله برد- برد رق��م خواهد خورد. بازار 350 میلیون 
نفری اط��راف ایران جذابیت زی��ادی دارد که ایران با 
کم��ک تکنولوژی روز و با همکاری کمپانی های بزرگ 

جهان می تواند در آن سهم باالیی داشته باشد. 
در این شرایط برخی گمانه زنی ها در مورد احتمال 
کاهش قیمت خودرو در دوران جدید مطرح ش��ده 
ک��ه نمی ت��وان به آن ات��کا کرد چراک��ه هزینه های 
تولی��د خودرو کاهش پی��دا نکرده اس��ت که بتوان 
به کاه��ش قیمت خودرو فکر ک��رد. تولیدات فعلی 
خودروس��ازان با توجه به نرخ سود باالی تسهیالت 
بانکی و س��ایر هزینه ها، امکان کاهش قیمت ندارد. 
قیمت دالر هم که قرار نیس��ت کاهش پیدا کند به 
همین دلیل موضوع کاهش قیمت مطرح نیست. اما 
می توان انتظار داش��ت که کیفیت خودرو در شرایط 
پس از تحریم بهبود پیدا کند چراکه امکان تولید با 
کیفیت باال فراهم خواهد ش��د. البته رسیدن به این 
ش��رایط نیز زمان می برد. قرارداد با یک خودروس��از 
خارج��ی و آغاز تولید محصوالت آن در ایران حدود 
دو س��ال مقدمات خواهد داشت. در حال حاضر در 
مرحله قرارداد هس��تیم و نمی توان زودتر از دو سال 
دیگ��ر منتظر تولید خ��ودروی جدید ب��ود. افزایش 
کیفی��ت در تولی��دات فعلی و در زم��ان کنونی هم 
در ش��رایط جدید امکان پذیر خواهد بود. از این نظر 
که امکان خرید قطعات اصلی از قطعه س��ازان معتبر 
مهیا خواهد ش��د. خودروس��ازان که در این سال ها 
ناگزیر به س��مت قطعات چینی س��وق پیدا کردند، 
می توانن��د پس از لغو تحریم ه��ا همکاری های خود 
را با قطعه س��ازان معتبر از سر بگیرند تا خودروهای 

فعلی نیز با کیفیت باالتری عرضه شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
قانون معدن شفافیت داشته باشد

 وزیر صنعت، مع��دن وتجارت گفت: قانون معدن 
باید ش��فافیت داشته تا تکلیف س��رمایه گذاران این 

بخش را برای سالیان آینده روشن سازد. 
به گزارش ش��اتا،   محمدرضا نعمت زاده در جلسه 
ش��ورای مش��ورتی امور معادن با بی��ان این مطلب، 
اف��زود: با انج��ام اصالح��ات الزم در قان��ون معدن 
س��ال 77 می توان تکلی��ف معدن��کاران را از حیث 
س��رمایه گذاری و برنامه ریزی برای حداقل 10 سال 

آتی مشخص ساخت. 
وی در ادامه با اش��اره به اینک��ه قانون معدن باید 
صراحت و روش��نی الزم را داشته باش��د، افزود: در 
تدوین قانون معدن اصل خالصه نویس��ی و شفافیت 

آن نباید از نظر دور بماند. 
ب��ه گفته مهندس نعم��ت زاده، مع��دن را باید در 
زنجی��ره خود دید و از مواد خام ت��ا محصول نهایی 

باید در جهت تشویق ارزش افزوده باشد. 
وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور ش��د: 
در زنجی��ره ارزش افزوده معدن باید تا فرآوری مواد 
معدن��ی و ایج��اد صنایع پایین دس��تی آن به منظور 
اش��تغال زایی و افزای��ش توان صادرات��ی و رفع نیاز 
داخلی پیش رفت. وی در ادامه یادآور ش��د: به طور 
معم��ول در واگذاری معدن بای��د واحدهای فرآوری 
در انجام مزایده ها در اولویت نخست باشند و سپس 
س��ایر بهره برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در 

مزایده ها شرکت کنند. 
مهن��دس نعم��ت زاده درخصوص تعیی��ن حقوق 
دولتی معادن نیز ضمن اش��اره ب��ه اینکه کار دولت 
نرخ گ��ذاری نیس��ت، گف��ت: تعیین می��زان حقوق 
یادشده بهتر اس��ت به طور ساالنه وضع شده و برای 
مع��ادن روزمینی، زیرزمینی، فل��زی و غیر فلزی نیز 

تفاوت هایی قائل شد. 

مرکز پژوهش های مجلس:
مس بیشترین نفع را از برجام می برد 

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی اثرات 
برجام )برنامه جامع اقدام مش��ترک( بر بخش معدن 

را بررسی کرد. 
به گزارش ایمیدرو، این مرکز در گزارش��ی که به 
بررس��ی جایگاه بخش صنعت،  معدن و پتروش��یمی 
پرداخته اعالم کرد که بیشترین اثر رفع تحریم ها در 
حوزه معدن نصیب صنعت مس و افزایش سودآوری 
این صنعت می ش��ود که این امر مشهود خواهد بود 
اما فراهم شدن امکان خرید ماشین آالت و تجهیزات 
م��ورد نیاز بخش معدن از جمله اثرات اجرای برجام 

در این حوزه محسوب می شود. 
 همچنی��ن برط��رف ش��دن موان��ع فن��اوری در 
بخش های اکتشاف،  استخراج و فرآوری مواد معدنی 

به عنوان اثرات رفع تحریم ها به شمار می آید. 
براس��اس اعالم دفت��ر مطالعات ان��رژی، صنعت و 
معدن ای��ن مرکز، عمده اقدام��ات طرف های مقابل 
ایران در برجام، از نوع رفع تحریم ها و محدودیت های 
اقتصادی و مالی بوده که در س��ال های اخیر به ویژه 
از سال 1390 با تش��دید آنها، بخش تولید را تحت 
تاثی��ر قرار داده اس��ت اما پ��س از اج��رای برجام، 
تحریک ش��دن بخش تولید ام��ری بدیهی و محتوم 
خواهد ب��ود، با  این حال الزمه حص��ول این نتیجه، 
داشتن استراتژی و سیاس��ت های صحیح اقتصادی 
در مرحله اول و رفع مش��کالت س��اختاری اقتصاد 
در مراحل بعدی اس��ت.  بنابراین در بخش صنعت 
با فرض نبود کاس��تی های سیاس��تی، نخس��تین و 
مهم تری��ن اثرات اج��رای برجام در بخ��ش بهبود 
عملک��رد اعتب��ارات اس��نادی )ال س��ی(، افزایش 
واردات کااله��ای س��رمایه ای و در نهایت افزایش 
سرمایه گذاری صنعتی ظاهر خواهد شد. همچنین 
با کاه��ش هزینه های مبادله واحده��ای تولیدی، 
س��ودآوری ش��رکت های تولیدی افزای��ش یافته و 
ب��ا کاهش قیمت تمام ش��ده ای��ن واحدها، میزان 
رقابت پذی��ری محصوالت تولیدی به مراتب افزایش 
پی��دا خواه��د ک��رد. همچنی��ن عالوه ب��ر تقویت 
س��رمایه گذاری های داخل��ی، امکان ش��کل گیری 
س��رمایه گذاری های مشترک به خصوص در صنعت 

خودرو بسیار محتمل است. 

مس یادداشت

معدن

ش��رکت های خارج��ی ب��زرگ آماده 
ام��ا  کش��ورند  در  س��رمایه گذاری 
تولیدکنن��دگان به ای��ن موضوع راضی 

نمی شوند. 
محمدطحان پور، رئیس اتحادیه لوازم 
خانگی با اعالم این نکته درباره ماجرای 
پیش آمده برای ش��رکت سامسونگ به 
س��ایت تابناک گفت: »دیدگاه شخصی 
بنده این اس��ت که متاسفانه تنها بحث 
سامسونگ نیس��ت. اگر روند ادامه پیدا 
کند ش��رکت های دیگر نیز مورد هجمه 

قرار می گیرند.«
طحان پور افزود: »من موافق س��رازیر 
ش��دن کااله��ای واردات��ی نیس��تم اما 
ش��رکت های خارج��ی ب��زرگ آم��اده 
سرمایه گذاری در کشور ند در این میان 
تولیدکنن��دگان به ای��ن موضوع راضی 

نمی شوند.
آنها انتظار دارند که از سرمایه گذاران 
خارج��ی صرف��ا دان��ش و تکنول��وژی 
بگیرند و بعد آنها را به کش��ور خودشان 
بازگردانن��د که این امکان پذیر نس��بت 
)س��رمایه داران ب��زرگ دنی��ا حاضر به 
چنی��ن کاری نیس��تند( آنه��ا دانش و 
تکنولوژی را وارد کشور می کنند اما به 
شرط سرمایه گذاری در کشور و این نیز 
منطقی است زیرا به این صورت رقابت 

شکل می گیرد.«
او معتقد است که در این مورد »تنها 
بحث سامسونگ نیست. اگر روند ادامه 
پیدا کند ش��رکت های دیگ��ر نیز مورد 
هجم��ه ق��رار می گیرن��د. سامس��ونگ 
ش��رکت بین المللی بزرگی است که در 
کشور ما برای تولید کاال سرمایه گذاری 

کرده است. 
این ش��رکت در ای��ران کارخانه های 
بزرگ��ی را خری��داری ک��رده و تولی��د 
و تکنول��وژی را ب��ه ای��ران م��ی آورد، 
دس��تگاه های خود را در ایران مستقر و 
برای آن بسیار هزینه کرده اند. در آینده 
ال جی نیز در تیررس این هجمه ها قرار 
خواهد گرفت. برخوردهایی با ش��رکت 
سامس��ونگ صورت گرف��ت که به علت 
مشکالت داخلی و مربوط به مدیرعامل 

قبلی سامسونگ بود.«
اینک��ه  ب��ر  تاکی��د  ب��ا  طحان پ��ور 
سامس��ونگ تخلفی نداشته توضیح داد: 
»سامس��ونگ تخلفی نداشته است. این 
ش��رکت بزرگ و بین الملل��ی 25 مدل 
کاال تولی��د می کند و تنها س��ه مدل از 

این کاالها با اس��تاندارد ایران مغایرت 
داش��ت )باتوجه به اینکه از اس��تاندارد 

اروپا و کره برخوردار است(. 
در ای��ن میان عده ای آتش بیار معرکه 
ش��دند و ب��ا سوء اس��تفاده از طری��ق 
رس��انه ها نس��بت هایی را به سامسونگ 
دادند )پلمب شدن شرکت سامسونگ( 
در صورت��ی ک��ه یکس��ری کاال مانن��د 
یخچال )در محل فروش( پلمب ش��ده 
ب��ود اما این اف��راد با ش��ایعه پراکنی ها 
اع��الم کردند که ش��رکت سامس��ونگ 
پلم��ب اس��ت در صورت��ی ک��ه هرگز 
ای��ن اتفاق رخ ن��داد. در ح��ال حاضر 
سامس��ونگ با 2 هزار و 500نفر نیروی 
کار و 800 س��رویس خدم��ات پس از 
فروش مش��غول به کار است که نیروی 
عظیمی را ش��امل می شود. سامسونگ 
اش��تغال زایی می کند و ظرف یک سال 
آینده تولیدات را بومی سازی می کند و 

تکنولوژی را وارد کشور می کند.«
»سامس��ونگ  گف��ت:  طحان پ��ور 
هی��چ وقت پلمب نش��ده و به صراحت 
می گویم کاالهایش از بهترین هاس��ت 
زی��را یک برند بین الملل��ی و با کیفیت 
اس��ت. تولیدکنن��دگان و مس��ئوالنی 
ک��ه ملی فکر نمی کنند، تولید کش��ور 
را ب��ه رک��ود رس��اندند. ای��ن اف��راد 
دلس��وز نیس��تند و ب��ه آینده کش��ور 
فک��ر نمی کنن��د. ب��ه نظر بن��ده باید 
ب��ا این اف��راد برخورد ج��دی صورت 
حاض��ر  ح��ال  در  متاس��فانه  گی��رد. 
تولیدکنندگان��ی که باید در راس��تای 
ب��اال ب��ردن کیفی��ت تولی��د داخل��ی 
ت��الش کنند ب��ه فکر قط��ع ارتباط با 
ش��رکت های بزرگ دنیا هس��تند. اگر 
حمایت ه��ا بیش��تر ش��ود ظرف س��ه 
س��ال آینده توانایی س��اخت تولیدات 
سامسونگ را در ایران خواهیم داشت 
اما اگر این وضعیت ادامه داشته باشد 
تا 50 سال دیگر نیز صنعت به همین 
ص��ورت خواه��د ب��ود ت��ا تکنولوژی، 
خارج��ی  تولیدکنن��دگان  س��رمایه، 
وارد کش��ور نش��ود هیچ رقابتی ایجاد 

نمی ش��ود و موفق نخواهیم بود.«
او تاکی��د ک��رد: »اگ��ر رقابتی وجود 
نداشته باش��د، قطعا پیشرفتی نخواهد 
بود. بنده به عنوان یک مس��ئول وظیفه 
دارم ب��ازار رقابتی به وج��ود آورم و از 
تولی��دات با کیفیت )در س��طح ملی و 

فراملی( حمایت کنم.«

پشت پرده ماجرای سامسونگ

مقاومت منفی تولید کنندگان 
در برابر حضور شرکت های خارجی 

محمد ممتازپور

محمدرضا نجفی منش
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران



رئیس ش��ورای هماهنگ��ی بانک ها 
اعالم کرد که از پیش شرط های تعیین 
شده بانک ها برای کاهش تضمینی نرخ 
س��ود بانکی، دو مورد در دس��تور کار 
بان��ک مرک��زی و در مرحله اجرا قرار 

گرفته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در دو س��ال 
گذش��ته و ب��ا وج��ود ع��دم انطباق 
و  موج��ود  ت��ورم  ب��ا  س��ودبانکی 
تغییرات��ی که برای س��اماندهی آن 
انجام ش��د. کمت��ر زمانی بازار پول 
ش��اهد پایبندی یکپارچه موسسات 
اعتب��اری به نرخ های تعیین ش��ده 
ب��ود و اغل��ب با ترفنده��ای مختلف 

از اجرای آن ش��انه خالی کردند. 
در اردیبهش��ت ماه سال 1393 بعد 
از عبور س��ودهای سپرده بانکی از 27 
ت��ا 30 درص��د و ش��کل گیری رقابتی 
مخرب در ش��بکه بانکی، بانک ها برای 
کاهش نرخ سود به توافق رسیده و در 
نهایت ش��ورای پ��ول و اعتبار با توجه 
ب��ه کاه��ش نرخ تورم ب��ه کمتر از 30 
درصد، نرخ های سود را برای روزشمار 
به 10 درصد و ساالنه 22 درصد کاهش 
داد ت��ا بانک ه��ا موظف ب��ه اجرای آن 
باش��ند. با این وجود در س��ال گذشته 
بی نظم��ی در اج��رای توافق بانکی به 
ط��ور قابل مالحظه ای خودنمایی کرد 

و کمتر موقعی تمامی موسسات نسبت 
به تفاهم خود پایبند ماندند. 

ام��ا با ادامه روند ریزش��ی تورم تا 
کمت��ر از 15 درص��د و عدم تناس��ب 
س��ودهای بانکی اعم از تس��هیالت و 
س��پرده باز ه��م به ظاهر کاهش نرخ 
س��ود مورد توافق بانک ها قرار گرفت 
و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار 
نیز در اردیبهشت امسال و در فاصله 
یک س��اله از تغیی��ر قبلی، تصمیم به 
کاه��ش 2 درصدی س��ود س��االنه تا 
20 درصد گرفته و سودهای روزشمار 

را به بانک ها واگذار کردند. 
تغییر مجدد س��ود بانکی آن هم در 
ش��رایطی که هنوز س��ودهای مصوب 
س��ال 1393 در تمام��ی بانک ه��ا و 
موسس��ات اعتباری اجرایی نشده بود 
و همی��ن موضوع ب��ا توجه به فعالیت 
تخریبی موسس��ات غیر مجاز در حوزه 
سود، آسیب های جدی- از جمله فرار 
منابع از بانک ها – را رقم زد و مدیران 
بانک ها و کارشناسان معتقد بودند که 
ب��ا وجود الزام برای کاهش نرخ س��ود 
بانکی باید زمینه های آن فراهم ش��ود 
تا از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در 
غی��ر  این صورت هر گونه تصمیمی در 
این باره الزاما از سوی بانک ها به اجرا 

در نخواهد آمد. 

این در حالی است که پیش از مصوبه 
اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار، 
رئیس ش��ورای هماهنگ��ی بانک ها از 
چهار پیش ش��رط بانک ها برای کاهش 

نرخ سود بانکی سخن گفت. 
همت��ی گفت��ه بود که کاهش نرخ 
برداش��ت، تدوین س��ازوکار  اضافه 
بین بانک��ی،  مناب��ع  تامی��ن  ب��رای 
ب��ا  برخ��ورد  و  ج��دی  نظ��ارت 
موسس��ات غیرمج��از و متخل��ف و 
همچنی��ن افزای��ش منابع بانک ها از 
محل کاهش نرخ س��پرده قانونی از 
جمله ش��رایط بانک ها برای کاهش 

نرخ سود بانکی است. 
وی در توضیح بیش��تر گفته بود که 
با توجه به تقاضای باالی نقدینگی در 
بازار و تامین مالی 90 درصدی اقتصاد 
از س��وی شبکه بانکی، بانک ها ناچارند 
برای تامین نقدینگی و جذب س��پرده 
بیش��تر، نرخ سود را افزایش دهند که 
همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود 

مصوب را فراهم می کند. 
گرچ��ه ش��روط همتی ب��ا واکنش 
مناس��بی از سوی بانک مرکزی همراه 
نش��د، ولی اظهارات اخیر وی نش��ان 
می ده��د که با توجه به بی نظمی های 
موج��ود در اجرای س��ود بانکی، بانک 
مرک��زی در ح��ال اجرای این ش��روط 

است. 
رئیس شورای هماهنگی بانک ها در 
گفت وگو با ایس��نا ضمن گله مندی از 
عدم رعایت س��ودهای بانکی از س��وی 
برخی بانک ها با اش��اره به لزوم رعایت 
نرخ ه��ای س��ود از س��وی موسس��ات 
غیرمج��از، کاهش نرخ س��پرده قانونی 
بانک ه��ا ت��ا 10 درص��د، بهب��ود بازار 
بی��ن بانک��ی و کاه��ش ن��رخ جریمه 
اضافه برداشت بانک ها به عنوان الزامات 
کاهش نرخ س��ود بانک��ی گفت: بانک 
مرکزی به دو شرط آخر یعنی تدوین 
سازوکار مناسب برای بازار بین بانکی 

و همچنین س��اماندهی اضافه برداشت 
بانک ه��ا ورود ک��رده ک��ه می توان��د 
به تدریج ش��رایط مناسب تری را برای 

رعایت سود فراهم آورد. 
همتی توضیح داد که بانک مرکزی با 
خطوط اعتباری جدیدی که باز کرده 
موجب��ات کاهش بدهی برخی بانک ها 
و تامی��ن نقدینگی را تا حدی برطرف 

کرده است. 
ب��ه گفت��ه وی کاهش نرخ جریمه 
اضافه برداش��ت از 34 درصد هم از 
دیگ��ر اقدامات مثبت بانک مرکزی 
در جهت رفع بخش��ی از مش��کالت 

بانک هاست. 
از آنچه همتی عنوان کرد این گونه 
بر می آید که هنوز مشکل اساسی در 
ایجاد فعالیت مخرب در تعیین س��ود 
بین بانک ها یعنی فعالیت موسس��ات 
غیرمجاز برای جذب س��پرده با سود 
باال همچنان از موانع رعایت نرخ های 
س��ود توافقی بین بانک ها اس��ت. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه در حال حاضر 
در موسس��ات غیر مجاز حتی آنهایی 
که در آس��تانه دریافت مجوز از بانک 
مرک��زی ق��رار دارند نیز س��ودهای 
س��پرده بانکی ت��ا بیش از 27 درصد 

یافت می ش��ود. 
ب��ه هر ح��ال با توجه به ش��رایط 
موج��ود و کند ش��دن روند کاهش 
ت��ورم در ماه ه��ای اخیر آن طور که 
پیش ت��ر رئیس ش��ورای هماهنگی 
عنوان کرده تغییر مجدد نرخ س��ود 
بانک��ی ت��ا پایان س��ال بعید به نظر 
می رسد در عین حال با وجود اینکه 
قرار بود گزارش��ی از عملکرد شبکه 
بانکی در اجرای مصوبه اردیبهش��ت 
س��ود به ش��ورای پول و اعتبار ارائه 
ش��ود تاکن��ون چنین گزارش��ی که 
بان��ک مرک��زی اعالم کرده در حال 
تهیه آن اس��ت به ش��ورا ارائه نشده 
و مورد بررس��ی قرار نگرفته اس��ت. 

زمینه اجرای نرخ سود مصوب هموارتر شد

شروطی که بانک مرکزی به آن تن داد

یکشنبه
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پول های بلوکه شده تا ژانویه آزاد 
می شود

معاون ارزی بانک مرکزی در حاشیه یک کنفرانس 
سرمایه گذاری در ژنو به بلومبرگ گفت: ایران انتظار 
دارد حدود 29 میلیارد دالر پول بلوکه شده تا ژانویه 
س��ال 2016 آزاد ش��ده و به بانک مرکزی برگردانده 
ش��ود. ب��ه گزارش ایس��نا، غالمعلی کامی��اب در این 
مصاحبه گفت: آزاد ش��دن پول های بلوکه شده حول 
و ح��وش مدت مذکور خواهد بود. براس��اس گزارش 
پایگاه خبری بلومبرگ، کامیاب گفت: این پول ها در 
حال حاضر در کشورهای مختلفی نگهداری می شود 
و ممکن اس��ت از 29 میلیارد دالر بیش��تر باش��د. به 
گفت��ه معاون ارزی بانک مرک��زی، دارایی های بلوکه 
ش��ده ش��امل 23 میلیارد دالر ارز خارجی متعلق به 
بانک مرکزی و 6 میلیارد دالر پول دولت اس��ت، اما 

ایران در خارج کشور ذخایر طال ندارد. 

افت نرخ دولتی دالر و پوند
بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز ش��نبه 
اعالم کرد که براین اس��اس نرخ بانکی26 ارز نس��بت 
به روز پنجشنبه هفته گذشته کاهش و قیمت هشت 
واحد پولی افزایش داشته، البته نرخ پنج ارز نیز بدون 

تغییر ماند اما قیمت دالر و پوند نزولی شد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، ن��رخ دالر آمریکا با دو ریال افت 
29,955 ری��ال، پون��د انگلیس ب��ا 504ریال کاهش 
45,474ریال و یورو با 177ریال رشد 33,541ریال 

تعیین شد. 
فران��ک س��وییس 30,595ری��ال، ک��رون س��وئد 
3,560 ریال، کرون نروژ 3,511ریال، کرون دانمارک 
4,496ری��ال، روپی��ه هند 453 ری��ال، درهم امارات 
متحده عربی 8,157 ریال، دینار کویت 99,155ریال، 
یکصد روپیه پاکستان 28,700 ریال، یکصد ین ژاپن 
24,826 ری��ال، دالر هنگ کن��گ 3,865 ریال، ریال 
عم��ان 77,786 ریال، دالر کانادا 22,465ریال، راند 
آفریقای جنوبی 2,152 ریال، لیر ترکیه 9,835 ریال، 
روبل روسیه 458 ریال، ریال قطر 8,227 ریال، یکصد 
دینار عراق 2,523 ریال و لیر سوریه 159 ریال قیمت 
خ��ورد. همچنی��ن نرخ دالر اس��ترالیا 21,041 ریال، 
ریال س��عودی 7,989 ری��ال، دینار بحرین 79,406 
ریال، دالر سنگاپور 21,015 ریال، ده روپیه سریالنکا 
2,125 ریال، یکصد روپیه نپال 28,260 ریال، یکصد 
درام ارمنس��تان 6,312 ری��ال، دینار لیبی 22,026 
ری��ال، ی��وان چین 4,700 ریال، یکص��د بات تایلند 
82,826 ریال، رینگت مالزی 6,806ریال، یک هزار 
وون کره جنوبی 25,100 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 
11,080 ریال، افغانی افغانس��تان 470 ریال، منات 
آذربایج��ان 28,626 ری��ال، یک ه��زار روبل بالروس 
1,692 ریال، س��امانی تاجیکس��تان 4,657 ریال و 

بولیوار ونزوئال 4,718 ریال تعیین شد. 

استقبال از خدمات همبانک 
صادرات ایران

س��امانه همبانک صادرات ایران )کد #719*( به 
دلی��ل تنوع خدم��ات با اس��تقبال هموطنان مواجه 
ش��ده به گونه ای که در مردادماه سال 1394 حدود 
5میلیون تراکنش موفق از طریق این سامانه به ثبت 
رسیده است. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ای��ران، هموطنان در مرداد ماه س��ال جاری بیش از 
4میلی��ون و 626هزار تراکنش موفق را از طریق این 
سامانه به ثبت رسانده اند که این آمار حاکی از رشد 
میزان تراکنش ها نس��بت به مرداد ماه س��ال 1393 
اس��ت. براساس این گزارش مش��تریان این بانک که 
دارای سیم کارت همراه اول هستند در اقصی نقاط 
کش��ور می توانند با شماره گیری #719* از خدمات 
ussd این بانک شامل: مانده کارت، سه گردش آخر 
کارت، خرید ش��ارژ س��یم کارت اعتباری، پرداخت 
قبوض و مدیریت کارت ها آسان تر و سریع تر از سایر 
درگاه ها بهره مند ش��وند، به نحوی که استفاده از این 
سامانه عالوه بر سرعت و دقت باالتر از رفت و آمدهای 

غیر ضروری در وقت صرفه جویی می کند. 
گفتنی اس��ت بانک صادرات ایران به تازگی نسخه 
جدید هم��راه بان��ک را روانه بازار ک��رده که دارای 
قابلیت های جدید هس��تند از قبیل امکان ارتباط از 
طریق بس��تر اینترنت و انتقال وجه به شماره موبایل 

مشتریانی که دارای سامانه همراه  باشند. 

با همت و سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
مدرسه پاسارگاد در روستای 
حمیران بندر لنگه افتتاح شد

بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود، یک باب مدرسه شش کالسه، در 
روس��تای حمی��ران از توابع بندرلنگ��ه را افتتاح 

کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، این 
مدرسه طی مراس��می با حضور مدیران و مسئوالن 
آم��وزش و پ��رورش اس��تان و بن��در لنگ��ه، مجمع 
خیرین مدرسه س��از اس��تان، فرمان��داری بندرلنگه، 
ائمه جماعات، ش��ورای روستای حمیران، جمعی از 
مدیران و مسئوالن بانک پاس��ارگاد، اهالی منطقه و 

دانش آموزان افتتاح شد. 
این مدرس��ه که ظرف مدت 9 ماه ساخته شد، با 
347 مترمربع زیربنا و 940 مترمربع محوطه سازی، 
در سال تحصیلی جدید آماده بهره برداری و استفاده 

دانش آموزان است. 
گفتنی اس��ت بانک پاسارگاد در راستای ایفای 
رس��الت های اجتماع��ی خ��ود تاکن��ون اقدام به 
س��اخت مدرس��ه، کتابخانه و خانه های بهداشت 
در مناط��ق محروم اس��تان هایی مانن��د اردبیل، 
هم��دان، کهگیلوی��ه و بوی��ر احم��د، سیس��تان 
روض��وی،  بلوچس��تان، هرم��زگان، خراس��ان  و 
خراسان شمالی، آذربایجان، کرج و... کرده است 

و ای��ن فعالیت ه��ا همچن��ان ادام��ه دارد. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,392 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
3,392توم��ان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 

جدید را 917,000 تومان تعیین کردند.
ه��ر ی��ورو در ب��ازارآزاد 3,855 تومان و ه��ر پوند نیز 
5,250توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
467,000 تومان و هر ربع سکه 257,000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 170,000  تومان خرید و فروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار 93,937تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی 11,474دالر بود.

قیمتنوع ارز 
3,392دالر آمریکا

3,855یورو اروپا

5,250پوند انگلیس

935درهم امارات

1,160لیر ترکیه

555یوان چین

28ین ژاپن

2,605دالر کانادا

3,495فرانک سوییس

11,300دینار کویت

910ریال عربستان

280دینار عراق

54روپیه هند

845رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

11,474اونس طال

407,300مثقال طال

93,937هر گرم طالی 18 عیار

917,000سکه بهار آزادی

917,000سکه طرح جدید

467,000نیم سکه

257,000ربع سکه

170,000سکه گرمی

قیمت جهانی طال در معامالت روزهای 
گذش��ته 0.7 س��نت کاهش یاف��ت و به 
1145 دالر و ش��ش س��نت در هر اونس 

رسید. 
 به گزارش رویت��رز، پس از آنکه رئیس 
فدرال رزرو آمریکا دره��ا را برای افزایش 
نرخ بهره در اواخر امسال باز کرد و موجب 
افزای��ش ارزش دالر ش��د، قیم��ت طال از 
باالترین رقم های یک ماه گذشته پایین تر 
آمد، ام��ا قیمت پاالدیوم در مس��یر ثبت 
بزرگ ترین افزایش هفتگی در حدود چهار 

سال گذشته بود. 
جان��ت یلن، رئیس ف��درال رزرو آمریکا 
روز پنجشنبه در سخنانی گفت که انتظار 
دارد بان��ک مرکزی آمری��کا افزایش نرخ 
بهره را در اواخر س��ال 2015 شروع کند، 
تا جایی که نرخ ت��ورم ثابت باقی بماند و 
اقتصاد آمریکا به اندازه کافی قوی باش��د 
تا بتواند فرصت های شغلی بیشتری ایجاد 

کند. 
پیش بین��ی افزایش نرخ بهره که موجب 
کاه��ش هزینه فرصت س��رمایه گذاری در 
بازار طال و افزایش ارزش دالر خواهد شد، 
از ابتدای امسال تاکنون قیمت فلز زرد را 

5درصد کاهش داده است. 
پس از آنکه فدرال رزرو در نشس��ت ماه 
سپتامبر خود تصمیم به عدم افزایش نرخ 
به��ره گرفت، قیمت ط��ال افزایش یافت و 
روز پنجش��نبه به باالترین رقم از 25 اوت 

تاکنون رسید. تضعیف ارزش دالر موجب 
راه افتادن موجی از پیش خریدها شد. اما 

طال نتوانست در این رقم ها باقی بماند. 
براس��اس این گزارش، قیمت هر اونس 
طال که روز پنجش��نبه 2,1 درصد افزایش 
یافت��ه بود،  )بیش��ترین افزایش یک روزه 
از ماه ژانویه تاکن��ون( دیروز با نیم درصد 
کاه��ش ب��ه 1148 دالر و ش��ش س��نت 
رس��ید. قیمت طالی آمریکا برای تحویل 
در ماه دس��امبر در پای��ان معامالت دیروز 
با 0,7سنت کاهش به 1145 دالر و شش 

سنت رسید. 
تجار گفتن��د، قیمت ها احتماال در ارقام 
ح��دود 1150 دالر ب��ا مقاوم��ت مواج��ه 

خواهند شد. 
پرادیپ اون��ی، تحلیلگر بازار طال گفت:  
»موج فروش به راه افتاده در بازار احتماال 
به دلیل مشخص شدن موضع فدرال رزرو 
در مورد افزایش نرخ بهره در ماه دس��امبر 
اس��ت. از س��خنان یلن معلوم اس��ت که 
فدرال رزرو در ماه س��پتامبر فقط به دلیل 
آش��فتگی بازاره��ای جهانی ن��رخ بهره را 

افزایش نداد.«
قیم��ت نق��ره روز جمع��ه 0,3 درص��د 
کاهش داش��ت و به 15,12 دالر رس��ید. 
قیمت پالتی��ن نی��ز 1,18 درصد کاهش 
داش��ت و به 951 دالر و 25 سنت رسید. 
پاالدیوم 0,84 درصد رشد قیمت داشت و 

به 665 دالر رسید. 

قیمت طال به ۱۱4۵ دالر رسید
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جالل پور در دیدار با نخست وزیر لهستان: 
سرمایه گذاری های مشترک، عاملی 

مهم برای توسعه همکاری های 
پایدار بین دو کشور است

هیات��ی 100 نف��ره از تجار و بازرگانان لهس��تانی 
صب��ح چهارم مهرماه به سرپرس��تی نخس��ت وزیر و 
مع��اون رئی��س اتاق بازرگان��ی این کش��ور در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با فعاالن 

اقتصادی بخش خصوصی دیدار و گفت وگو کردند. 
به گ��زارش روابط عمومی اتاق ایران،  »محس��ن 
جالل پ��ور« رئیس اتاق ای��ران، در دیدار با  »یانوش 
پیخوچینسکی« نخست وزیر و وزیر اقتصاد لهستان، 
پیش��ینه روابط اقتصادی بین دو کشور را 500 سال 

عنوان کرد. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ای��ران، ضم��ن اش��اره به موقعیت ای��ران در منطقه 
و دسترس��ی ب��ه ب��ازار 400 میلیونی همس��ایگان، 
همکاری های اقتصادی برای تولید و صادرات به این 
کشورها از طریق ایران را یکی از راهکارهای توسعه 
همکاری ه��ای برش��مرد و گفت: باوجود مناس��بات 
خوب سیاس��ی بین دوکشور، حجم مبادالت تجاری 
تقریبا 100 میلیون دالر اس��ت و باید کوشش کنیم 
تا با ایجاد ش��رکت های تولیدی و برندهای مشترک 
نه تنه��ا کاالهای مورد نیاز داخل کش��ور، بلکه بازار 

همسایگان را نیز تأمین کنیم. 
جالل پ��ور گفت: با تحریم اخیر روس��یه و کاهش 
س��طح صادرات محصوالت کش��ور لهس��تان به این 
کش��ور، ایران می تواند یکی از مس��یرهای انتقال و 
تولید مشترک برای تولیدات مواد غذایی و کشاورزی 

مورد نیاز باشد. 
وی گفت: شرکت های لهستانی باید در نظر داشته 
باش��ند، تجار ایرانی با تجربی��ات و ارتباطات خوب 
در کش��ورهای منطقه می توانن��د کاالهای غذایی و 
کش��اورزی آنها را تأمین کنند. به ویژه آنکه برخی از 
این کشورها دچار ش��رایط امنیتی ویژه و نابسامانی 
داخلی هس��تند ک��ه کار در این کش��ورها تخصص 

ویژه ای می طلبد. 
در ادامه، یانوش پیخوچینسکی نخست وزیر و وزیر 
اقتصاد لهس��تان ضمن ابزار همدردی و تس��لیت به 
بازماندگان واقعه از دس��ت رفتن حج��اج ایرانی در 
عربس��تان، هدف دیدارهای دیپلماتیک بین مقامات 
ای��ران و لهس��تان را آماده س��ازی و بهب��ود فضای 
کس��ب وکار و ایج��اد ارتباط تج��اری مؤثرتری بین 
فعاالن اقتصادی دو کشور برشمرد و گفت: در دوران 
س��خت، ایران در کنار مردم لهستان باقی ماند و در 
زمان جنگ جهانی دوم پذیرای 120 هزار پناهجوی 
لهس��تانی ب��ود و ما اکن��ون بدهکار ای��ن محبت و 

مهمان نوازی ایرانیان هستیم. 
پیخوچینسکی از آمادگی 1500 شرکت لهستانی 
برای سفر به ایران خبر داد و گفت: در این سفر تنها 
100 نفر از تجار و فعاالن اقتصادی تراز اول لهستان 
حضور دارند و طی ماه های آینده هیأت های دیگری 

برای دیدار و مذاکره به ایران سفر خواهند کرد. 
یانوش پیخوچینس��کی، دس��تاوردهای لهستان 
درخص��وص اص��الح ژنتیکی ب��رای تولی��د دام و 
طیور، بذر و محصوالت کش��اورزی را یکی دیگر از 
زمینه های همکاری با فع��الن این بخش ها عنوان 
کرد و گفت: ش��رکت های بس��یاری از گذش��ته با 
ای��ران در زمینه ه��ای مختلف هم��کاری کرده اند 
و اکنون در تالش��ند ت��ا برای توس��عه فعالیت ها، 
شناخت و ایجاد بخش های دیگر گام های بیشتری 

بردارند. 
وی از آغ��از پرواز بین تهران و ورش��و از اواس��ط 
سال 2016 میالدی خبر داد و گفت: با شروع پرواز 
مستقیم بین دو کشور تجار، خانواده ها و دانشجویان، 
امکان سفر و توسعه همکاری های تجاری و فرهنگی 

افزایش خواهد یافت. 
در ادام��ه  »آن��دره پی��الت« نای��ب رئی��س اتاق 
بازرگانی لهستان به امضای تفاهم نامه همکاری بین 
اتاق های دو کشور در سال 2000 اشاره کرد و گفت: 
طی 15 سال گذشته مذاکرات و همکاری های خوبی 
بین دو اتاق انجام گرفته اس��ت و همواره کوش��ش 
کرده ایم ک��ه در افزایش حجم مناس��بات اقتصادی 

تأثیرگذار باشیم. 

رشد بیش از 37 درصدی پرداخت 
خسارت در رشته بیمه های مسئولیت

بیم��ه مرکزی اعالم کرد: صنعت بیمه کش��ور در 
س��ال 1393 در رش��ته بیمه های مهندسی بالغ بر 
6536.3 میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که در 

مقایسه با سال قبل 37.6 درصد رشد دارد. 
به گ��زارش وابط عمومی بیمه مرکزی، براس��اس 
بررس��ی آمارهای موجود در س��امانه س��نهاب، در 
س��ال 1393 در رش��ته بیمه های مس��ئولیت تعداد 
یک میلیون 153 ه��زار و 964 فقره بیمه نامه صادر 
ش��ده ک��ه از این تع��داد، ح��دود ه��زار و 86 فقره 
بیمه نام��ه دارای مجم��وع خس��ارت بی��ش از یک 
میلیارد ریال بوده و خس��ارت تجمیعی پرونده های 
بیمه نامه های مذکور، جمعا حدود مبلغ 2 هزار و81 

میلیارد ریال شده است. 
براس��اس همین آمار، در س��ال 1393 همچنین 
حدود 32 فق��ره بیمه نامه دارای مجموع خس��ارت 
بی��ش از 5میلی��ارد ریال ب��وده که مجم��وع مبلغ 
خس��ارت پرداختی آنها بالغ ب��ر 500 میلیارد ریال 

است. 

حذف نمایشگاه صنعت ساختمان 
از تقویم نمایشگاهی

نمایشگاه صنعت ساختمان از سال آینده از برنامه 
نمایشگاه های بین المللی تهران حذف می شود. 

به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
تخصصی ش��دن  نمایشگاه صنعت س��اختمان بنا به 
پیش��نهاد این سازمان و موافقت وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و در راس��تای حرفه ای گرایی و استفاده از 

ظرفیت تمام بنگاه های ذی ربط اتخاذ شده است. 
براساس این گزارش، واحدهای تولیدی و صادراتی 
و دس��ت اندرکاران صنعت س��اختمان می توانند در 
نمایش��گاه های بین الملل��ی با موضوع��ات تخصصی 
مانند در و پنجره، حمام و س��ونا، کاشی و سرامیک، 

تأسیسات و آسانسور و. . . حضور یابند. 
الزم به ذکر اس��ت فهرس��ت کامل نمایشگاه های 
بین الملل��ی تخصصی در پورتال س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران به نش��انی WWW. TPO. IR درج 

شده است. 

نمایشگاه تراکنش، به دنبال سهم 
ایران در منطقه است

مرکز فابا با برگزاری همایش و نمایشگاه تراکنش، 
به دنبال س��هم ایران از این صنعت در منطقه است. 
تعامل با دنیا و توجه به نوآوری در صنعت بانکداری 
و پرداخ��ت الکترونیک، دو رویکرد کالن این رویداد 
اس��ت که ط��ی روزهای 4 تا 6 آبان م��اه در مجتمع 

نمایشگاهی شهر تهران برگزار می شود. 
دکتر محمدمراد بیات، دبیر همایش و نمایش��گاه 
تراکن��ش )ITE( در گفت و گو با خبرنگار ما، با بیان 
این مطلب گفت: با گش��ایش ایجاد ش��ده در نتیجه 
توافق هس��ته ای، این فرصت ب��رای همه بخش های 
اقتص��ادی از جمله بانک ها فراهم ش��ده اس��ت که 

تعامالت بین المللی خود را بهبود ببخشند. 
مدیرعامل مرکز فابا با اش��اره به حضور شرکت ها 
و بازدیدکنندگان خارجی در ITE، این نمایش��گاه 
را محل��ی برای تب��ادل تجارب و رایزن��ی بانکداران، 
ش��رکت ها و متخصصان داخلی و خارجی دانس��ت 
ک��ه می تواند اعتماد به نفس الزم را به ش��رکت های 
داخلی برای حضور در بازارهای جهانی فراهم کند. 

بی��ات به توفیقات س��ال های گذش��ته در صنعت 
پرداخ��ت و فناوری اطالعات کش��ور اش��اره کرد و 
با توج��ه به تالش ش��رکت های داخلی ب��رای ارائه 
توانمندی  های خود در رویدادهای منطقه ای، گفت: 
از س��ال ها پیش خأل ی��ک نمایش��گاه تخصصی در 
کش��ور، در این زمینه احساس می ش��د که با توافق 
انجام ش��ده بین ای��ران و کش��ورهای 1+5، فرصت 
برپایی آن در کشور فراهم شده است. این نمایشگاه 
می تواند س��هم ایران از بازارهای منطقه ای را کسب 

کند. 

فکر رشد و توس��عه تجارت 
با روس��یه برای ایران به دنبال 
اروپا  اتحادیه  وضع تحریم های 
علیه این کشور در سال گذشته 
کلید خورد. روسیه از واردات از 
اتحادیه اروپا محروم ش��ده بود 
و ای��ن چال��ش فرصتی پیش 
پای دول��ت و بخش خصوصی 
ایران گذاش��ت تا به مش��تری 
سنتی ش��ان جور دیگری نگاه 
کنند. رفت و آمد تجار، بازرگانان 
و دولتمردان شروع و نقشه هایی 
ب��رای افزایش رقم تج��ارت با 
این کشور کشیده شد. اسداهلل 
عس��گراوالدی ریش سفید این 
راه که س��ال گذشته مشکالت 
حمل و نق��ل، ص��دور روادید و 
موان��ع نقل و انتق��االت بانکی 
را مشکالت بر س��ر راه رشد و 
توسعه با این کشور اعالم کرده 
بود، چن��دی پیش در همایش 
»آشنایی متقابل با فرصت های 
بازرگانی و سرمایه گذاری ایران، 
روس��یه و کش��ورهای آسیای 
میانه ب��از ه��م حرف هایش را 
تکرار کرد. رئی��س اتاق تهران 
هم گفته بود، بیش��ترین حجم 
مبادالت تجاری با این کش��ور 
به عنوان دو شریک تجاری که 
سابقه چندین سده مناسبات با 
یکدیگر را دارند در سال 1391 
و بال��غ بر 1.2میلیارد دالر بوده 
اس��ت. به نظر می رسد فرصت 
پی��ش رو نی��ز هنوز نتوانس��ته 
ب��ه وضعیت مب��ادالت تجاری 
تکانی بده��د. اما کج��ای کار 
ایراد دارد. اقدم، سرمایه گذار و 
صادرکننده که در این همایش 
ش��رکت کرده بود، مش��کالت 
و موان��ع بر س��ر راه تجارت با 
روسیه را کامال از سوی روس ها 
نمی دان��د. او وض��ع نابس��امان 
مدیریت��ی در کش��ور را عامل 
اصل��ی معرفی می کن��د. اقدم 
که 15 س��ال تجارت با روسیه 

و کش��ورهای Cis )کشورهای 
مش��ترک المنافع(  هم س��ود 
معتق��د  دارد  س��ابقه  در  را 
اس��ت: ایران از سه دهه پیش 
درزیرس��اخت هایش  تاکن��ون 
تغییری نداده اس��ت. به گفته 
این فع��ال اقتص��ادی، باوجود 
بخش خصوصی  سرمایه گذاری 
درح��وزه تج��ارت، دولت هنوز 
ع��زم ج��دی ب��رای آم��وزش 
ورود  ب��رای  بخش خصوص��ی 
توانمند به تج��ارت بین المللی 
ندارد. اق��دم، انرژی ف��راوان و 
دو  را  ارزان  انس��انی  نی��روی 
برگ برنده ایران برای تصاحب 
بازارهای بین المللی می داند که 
متأسفانه هنوز نتوانسته از آنها 
به��ره الزم را بب��رد، به همین 
دلیل قیمت تمام شده مثال در 
محصوالت کشاورزی بسیار باال 
است، درحالی که هزینه نیروی 
انس��انی در ای��ران ی��ک دهم 
دیگر کشورهاس��ت. یک کارگر 
در هلند س��اعتی 16 یورو مزد 
دریاف��ت می کن��د، درحالی که 
در ای��ران دس��تمزد ی��ک روز 
ای��ن  کار 10ی��ورو می ش��ود. 
س��رمایه گذار بخش خصوصی، 
ان��رژی و کارگ��ر ارزان را ک��ه 
منجر به تولید گران می ش��ود، 
نوعی سوء مدیریت می داند که 
اجازه رش��د و توسعه تجارت و 
رقابت پذی��ری را به محصوالت 
ایرانی نمی دهد. ح��رف او این 

است که رشد تجارت با روسیه 
توجه دول��ت را می خواهد که 
برای آش��نایی بازرگانان روس 
با امکانات و س��رمایه های ایران 

تورهایی برگزار کند. 
محمد عطای��ی، بازرگانی که 
کارش را درس��ت با تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه روس��یه آغاز 
کرده است، حرف ها و مشکالت 
مط��رح ش��ده از س��وی ات��اق 
مشترک دو کشور و دولتمردان 
روس را تکراری می داند. به گفته 
این بازرگان، صورت مسئله دائما 
تکرار می شود و در یک سال اخیر 
اتفاق نیفتاده که از حل بخشی از 
این مش��کالت خبری برسد. او 
که چندین س��ال با روسیه کار 
کرده اس��ت، می گوید: روس��یه 
بازار بالغ و مهجور، بوروکراس��ی 
زیاد و س��اختار پیچیده ای دارد 
و م��ا هم کم تجربه ایم و در حال 
از دست دادن این بازار هستیم. 
این فعال اقتصادی، حمایت های 
دولت و تقویت دیپلماسی میان 
دو کشور را مهم ترین زیرساخت 
ب��رای بهبود وضعی��ت مبادالت 
تجاری میان دو کش��ور می داند. 
ای��ن صادرکنن��ده، بس��یاری از 
محص��والت ایران��ی را به لحاظ 
قیم��ت و بس��ته بندی در ب��ازار 
روس��یه قابل رقاب��ت نمی داند و 
می گوید: تأمی��ن مالی ما با نرخ 
26 درصد است و واقعا در برخی 
مقاطع 26 درصد برنمی گرداند، 

چون بای��د پ��ول را زودتر برای 
کش��ت به کش��اورز داد. انتظار 
این فعال اقتصادی این است که 
بانک توسعه صادرات یا صندوق 
ضمانت صادرات تأمین مالی آن 
را بتواند انجام دهد و ریسکش را 
زیر پوش��ش بگیرد. به گفته این 
تاجر مشکالت کار با روسیه مانع 
از توسعه تجارت شان با این کشور 
شده اس��ت. این بازرگان معتقد 
اس��ت اتاق مشترک باید فعال تر 
عمل کند. عضو هیات مدیره اتاق 
مشترک ایران و روسیه نیز وجود 
دیپلماسی قوی میان دو کشور را 
در حل مش��کالت تجاری بسیار 
مؤثر می داند و امیدوار اس��ت با 
پایان یافتن تحریم ها این اتفاق 
بیفتد. فاطمه مقیمی می گوید: تا 
پای سیاست درست در ارتباطات 
نباش��د اقتصاد درس��ت ش��کل 
نمی گی��رد و سیاس��ت می تواند 
اقتص��اد س��الم را در ارتباط��ات 

تجاری ایجاد کند. 
فع��ال  ای��ن  گفت��ه  ب��ه 
اقتص��ادی، خیلی از مس��ائل 
آیین نام��ه  قانون گ��ذاری،  در 
دو  بی��ن  تفاهم نامه ه��ای  و 
و بخش خصوصی  کشور است 

دخالتی ندارد. 
عضو اتاق ته��ران می گوید: 
م��ا نمی توانی��م به عنوان یک 
مردم نه��اد  ب��زرگ  تش��کل 
غیر دولتی با یک��ی از اعضای 
کش��ور  یک  دولت��ی  بخ��ش 

اگر  کنی��م.  امضا  تفاهم نام��ه 
قدرت دول��ت در البی کردن 
به این صورت قوی تر باشد ما 
باشیم  دولت  می توانیم همراه 
و مش��اوره بدهیم. ب��ه گفته 
مقیم��ی، ق��درت گفت وگوی 
تفاهم نامه  می تواند  سیاس��ی 
بین دوکش��ور را اجرایی کند 
و درهم��ه دنی��ا از سیاس��ت 
هزین��ه می کنن��د ت��ا اقتصاد 
در  درحالی که  ساخته ش��ود، 
ایران همیش��ه از اقتصاد برای 

سیاست هزینه شده است. 
به گزارش »فرصت امروز« در 
س��ال 89 حدود 415 میلیون 
دالر کاال از روسیه به ایران و در 
مقابل از ایران به روسیه در این 
سال درحدود 329 میلیون دالر 
کاال صادر ش��ده  است. در سال 
90 در ط��ول 12 ماه صادرات 
روسیه به ایران افزایش داشت 
و از 415 میلیون دالر در سال 
89 ب��ه 758 میلی��ون دالر در 
س��ال 91 رسیده است. در سال 
91 می��زان واردات از روس��یه 
همچنان ب��ا روند رو به رش��د 
مواجه بوده اس��ت. در این سال 
روسیه 1570 میلیون دالر کاال 
به ایران صادر ک��رد و صادرات 
از ای��ران به روس��یه نیز در این 
س��ال افزایش یافت و به 494 
میلیون دالر رس��ید. از س��ال 
92 روند رو به رش��د مبادالت 
تجاری بین دو کش��ور متوقف 
ش��د. در این س��ال ص��ادرات 
ایران به روسیه با کاهش 185 
میلیون دالری به 309 میلیون 
دالر رسید. واردات از روسیه نیز 
در وضعیت مشابه قرار داشت و 
با کاه��ش 893 میلیون دالری 
ب��ه 677میلیون دالر رس��ید. 
در س��ال 93 نیز روند کاهشی 
مب��ادالت تجاری بی��ن این دو 
کشور ادامه یافت. صادرات ایران 
به روسیه به 291 میلیون دالر 
و واردات از این کش��ور به 632 

میلیون دالر رسید. 

تجارت ایران با روسیه به کجا می رود 

دیپلماسیراهراهموارترمیکند
اتاق بازرگانی

تجارت

تجارت

کمیس��یون  عض��و  ندیم��ی،  اب��وذر 
اقتص��ادی مجلس درخصوص اصالحیه 
توس��ط  مس��تقیم  مالیات های  قان��ون 
مجل��س در گفت وگ��و با ایلن��ا گفت: 
در رابط��ه ب��ا اصالح م��وادی از قانون 
مالیا ت های مس��تقیم یکی از مهم ترین 
اهداف مجلس به روز کردن بس��یاری 
از ارقام و احکام گذشته بود. همچنین 
به دنبال این بودیم که س��امانه و طرح 
جامع مالیاتی در کش��ور عملیاتی شود 
ت��ا از این طریق مالیات گریزی کاهش 
پیدا کند، زیرا در اصالحیه جدید همه 
معام��الت و فعالیات های اقتصادی باید 
به س��ازمان ام��ور مالیاتی اط��الع داده 

شود. 
 ندیم��ی اف��زود: اصالحی��ه جدید به 
ش��فافیت اقتصادی و ش��ناخت جامعه 
هدف می انجامد، زیرا تعامالت فی مابین 
سازمان امور مالیاتی با سایر سازمان های 
درگیر، آشکار شده و زمینه برای برخورد 
با کس��انی که کتمان حقیقت می کنند، 

مهیا می شود. 
 ای��ن عض��و کمیس��یون اقتص��ادی 
درخصوص بررس��ی مالی��ات بر ارزش 
اقتصادی مجلس  افزوده در کمیسیون 
گفت: در حال بررسی مالیات بر ارزش 
اف��زوده در مجلس هس��تیم، زیرا دوره 
آزمایشی آن به پایان رسیده و مجلس 

نیز قص��د تمدی��د دوره آزمایش��ی را 
ندارد. م��ا در کمیس��یون اقتصادی به 
این نتیجه رس��یدیم که آنچه در حال 
حاضر اجرا می ش��ود مالیات بر مصرف 
اس��ت، در نتیجه تصمیم داریم نام آن 
را ع��وض کنیم و از مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده به  » مالیات ب��ر مصرف «  تغییر 
دهیم. در حال حاضر دو تخلف صورت 
می گیرد. برخی فع��االن اقتصادی این 
مالی��ات را از خریدار اخ��ذ می کنند و 
ب��ه دولت نمی پردازند ی��ا دولت آن را 
اخ��ذ می کند و ب��ه ارگان های مربوطه 
پرداخ��ت نمی کند. ب��رای آنکه جلوی 
ای��ن قبی��ل تخلف��ات گرفت��ه ش��ود، 
کمیس��یون اقتص��ادی معتق��د اس��ت 
مالی��ات بر مصرف فقط یکب��ار باید از 
مصرف کننده نهایی اخذ شود و چیزی 

از حلقه های میانی گرفته نشود. 
 ندیمی گفت: از این طریق هم جلوی 
فساد و تخلف را می گیریم و هم از گرانی 
جلوگیری می شود. اما متأسفانه سازمان 
امور مالیاتی با نگاه کمیسیون اقتصادی 
مجلس مخالف اس��ت و در این خصوص 
ب��ه کاهش درآمد دولت اش��اره می کند. 
درحالی ک��ه دولت بای��د هزینه هایش را 
کاه��ش بدهد، ن��ه اینکه ب��رای جبران 
هزینه های��ش، این هزین��ه را به جامعه 

منتقل کند. 

تله کام 2015 با حضور 212 شرکت 
داخلی و خارجی دیروز برای مدت چهار 

روز آغاز به کار کرد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« مراس��م 
افتتاحیه این نمایش��گاه ب��ا حضور دبیر 
شورای عالی فضای مجازی، معاون وزیر 
ارتباطات و رئیس س��ازمان نظام صنفی 

کشور برگزار شد. 
در این مراسم ابوالحسن فیروز آبادی، 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان 
اینکه بازارهای برآمده از این نمایش��گاه 
می توانن��د رون��د خوب��ی را در وضعیت 
اشتغال و بهبود فضای کسب وکار ایجاد 
کنند، گفت: بازار برآمده از تله کام بازار 
روبه رشدی است که با فعالیت جوانان و 
عالقه مندان ای��ن بخش آینده خوبی در 

پیش خواهد داشت. 
ش��ورای  آمادگ��ی  اع��الم  از  وی 

 ICT فضای مج��ازی با فعاالن ح��وزه
خب��ر داد و گف��ت: ب��رای هم��کاری و 
تدوی��ن سیاس��ت های کالن این حوزه 
آمادگی ه��ای الزم در این ش��ورا وجود 
دارد. فیروزآب��ادی اف��زود: با گس��ترش 
ای��ن بخ��ش، در ح��وزه  فعالیت ه��ای 
خدمات ش��اهد ایجاد مشاغل متعددی 
خواهیم ب��ود، درحالی که حوزه صنعت، 
رشد صنعتی بدون ایجاد اشتغال جدید 

خواهد بود. 
دبی��ر ش��ورای عالی فض��ای مجازی 
با اش��اره به اهمیت بازار اینترنت اش��یا 
اظه��ار کرد: پس از رواج و ورود اینترنت 
اشیا ش��اهد بازار بزرگی خواهیم بود که 
می تواند کارآفرینان زیادی را به س��وی 
خود جذب کند و م��ا باید از حاال برای 
ای��ن دوره برنامه ریزی ه��ای موردنظر را 

انجام دهیم. 

»مالیات بر ارزش افزوده «  به  » مالیات بر مصرف «  تغییر نام می دهد
 مالیات بر مصرف فقط 

باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
تله کام افتتاح شد

مینو گله



از  بس��یاری  مح��ور  دری��ا 
ش��هرهای بزرگ دنیاست و هر 
جا بندر مناس��بی شکل گرفته، 
ب��ه دنب��ال آن س��یل جمعیت 
نی��ز به آن محل وارد ش��ده اند. 
ای��ن بخش��ی از صحب��ت وزیر 
راه و شهرس��ازی درباره توسعه 
آخون��دی  اس��ت.  دریامح��ور 
معتق��د اس��ت تجرب��ه ای��ران 
متفاوت از دیگر کشورهاس��ت. 
در ایران بس��یاری از شهرهای 
ب��زرگ ب��ا فاصل��ه ای طوالنی 
نس��بت به دریا س��اخته شده و 
جز چند مورد استثنا در سواحل 
شمالی کشور، بنادر ایران محور 
جمعیتی به حساب نمی آیند. 

ای��ن فاصل��ه معن��ادار باعث 
ش��ده وزارت راه و شهرس��ازی 
ن��گاه خ��ود ب��ه بن��ادر را ب��ه 
ش��کلی مبنای��ی ع��وض کند 
و در ای��ن مس��یر اس��تفاده از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و ورود خارجی ه��ا را در رأس 

اولویت های خود قرار دهد. 
هرچن��د اس��تفاده از ت��وان 
ای��ران  در  بن��ادر  اقتص��ادی 
کارب��ردی تاریخ��ی دارد و از 
چن��د ق��رن قب��ل بن��ادر برای 
کشور س��ودآوری داشته اند اما 
ام��روز آب های ایرانی در قیاس 
ب��ا رقبای خود به ش��دت عقب 
هس��تند. ش��کل گیری بن��ادر 
زنجیره ای در کشورهای حاشیه 
خلیج ف��ارس در امارات، قطر و 
حت��ی بحری��ن، در کنار تالش 
عم��ان برای افزایش نفوذش در 
آب های جنوب ش��رقی کش��ور 
باعث ش��ده ایران برای جبران 
ای��ن نفوذ نیاز ب��ه برنامه هایی 
کالن داش��ته باش��د. از ط��رح 
بن��در ش��هیدرجایی  توس��عه 
به عن��وان مح��ور اصلی اقتصاد 
دریایی کشور گرفته تا افزایش 

جدی توان چابهار تنها بخش��ی 
از این برنامه های زیرس��اختی 
ای��ن  کن��ار  در  می س��ازد.  را 
زیرس��اخت ها اما بهبود اوضاع 
صنایع دریایی کش��ور در کرانه 
و پس کرانه نیز مس��ئله ای است 
ک��ه فراموش ک��ردن آن برای 
اقتصاد کش��ور هزینه ای بزرگ 

به همراه خواهد آورد. 
هرچن��د س��ازمان بن��ادر در 
س��ال های گذشته خبرهایی از 
خودکفایی کش��ور در س��اخت 
دریای��ی  ش��ناورهای  برخ��ی 
داده ام��ا در ماه ه��ای گذش��ته 
اوض��اع  از  نی��ز  خبرهای��ی 
س��خت برخ��ی تولیدکنندگان 
داخل��ی انعکاس یافته اس��ت. 
کشتی س��ازانی که از عمرشان 
س��ال ها می گ��ذرد و وضعی��ت 
اقتصادی س��ال های گذش��ته 
باعث شده نفس بسیاری از آنها 
به شماره بیفتد. هرچند خبر از 
تعطیلی واحدهای کشتی سازی 
هرگز از س��وی مقامات رسمی 
م��ورد تایید ق��رار نگرفته ولی 
می توان بدون ش��ک از محدود 
ش��دن ت��وان بس��یاری از این 
واحده��ا در جریان تحریم های 
س��ال های گذشته سخن گفت؛ 
تحریم هایی که حاال بس��یاری 

به رفتن ش��ان امید بس��ته اند و 
همی��ن امر باعث ش��ده فعاالن 
عرص��ه خود را ب��رای روزهایی 

بهتر آماده کنند. 

تحریم و فشار اقتصادی بخش 
خصوصی را ضعیف کرد

 رئیس کمیته کشتی س��ازی 
انجمن مهندسی دریایی ایران 
معتق��د اس��ت رک��ودی که در 
دامن گیر  گذش��ته  س��ال های 
اقتصاد ایران شده و بسیاری از 
بخش ها را متاثر کرده قطعا در 
صنعت دریایی کشور نیز اثرات 
منفی خود را گذاش��ته و برای 
فع��االن و س��رمایه گذاران این 

حوزه دردسر داشته است. 
حمید زراعت گر در گفت و گو 
ب��ا »فرصت امروز« تصریح کرد: 
اقتص��اد ملی مانند یک زنجیره 
به دیگر بخش ها متصل اس��ت 
و  تج��ارت  کالن،  اقتص��اد  و 
حمل و نق��ل در ط��ول یکدیگر 
تعری��ف می ش��وند. قطعا وقتی 
اقتص��اد م��ا در تصویر کلی در 
رک��ود ب��ه س��ر برده و از رش��د 
اقتص��ادی گرفت��ه ت��ا افزایش 
س��رمایه گذاری ها روند موفقی 
را پش��ت س��ر نگذاش��ته است 
نمی ت��وان توقع داش��ت اوضاع 

صنای��ع دریایی کش��ور بهتر از 
دیگران باشد. وی با بیان اینکه 
ب��ا فروک��ش کردن مش��کالت 
اقتصادی صنایع دریایی کش��ور 
در انتظار بازگشت رونق هستند 
تاکی��د کرد: با توجه به اهمیت 
و گس��تردگی صنای��ع دریایی 
کش��ور قطعا نمی ت��وان تنها با 
بازگش��ت رونق توجه��ات را از 
ای��ن بخ��ش گرفت. ب��ه گفته 
زراعت گ��ر فعالی��ت در عرص��ه 
صنای��ع دریایی نیاز به پیگیری 
و حمایت ه��ای دائم��ی دارد و 
پس از بازگش��ت رونق تازه کار 
در برخی حوزه ها آغاز می شود. 
رئی��س کمیته کشتی س��ازی 
دریای��ی  مهندس��ی  انجم��ن 
ایران با اشاره به شرایط سخت 
کشتی سازی های خصوصی در 
س��ال های گذشته اظهار کرد: 
در طول این س��ال ها بعضی از 
ش��رکت ها عمال ام��کان ادامه 
فعالیت نداشتند و کنار رفتند. 
مابق��ی نی��ز با بخ��ش کمی از 
ظرفی��ت خ��ود کار کرده ان��د. 
در ط��ول ماه های گذش��ته نیز 
هرچند ح��رکات مثبتی کلید 
خورده اما هنوز نمی توان گفت 

اوضاع مناسب شده است. 
وی اث��رات لغ��و تحریم ها را 

مثبت و مفید تلقی کرد و گفت: 
صنایع دریایی کشور در ماه های 
گذشته در انتظار بازگشت رونق 
اقتصادی به کشور بوده اند و لغو 
تحریم ه��ا این امید را به وجود 
آورده که شرایط برای این رونق 
فراهم شود. اینکه هنوز بخشی 
از صنایع دریایی کش��ور دست 
نگه داشته اند تا شرایط اقتصادی 
روش��ن شود ریشه در مذاکرات 
و نهایی ش��دن ارتباط کشور با 
دولت ه��ای خارجی دارد و اگر 
بخواهیم صنایع دریایی کش��ور 
را بهبود بخش��یم قطعا ارتباط 
س��ازنده با دنیا اهمیت بسیاری 
دارد. زراعت گر خاطرنشان کرد: 
نکت��ه ای که می ت��وان به عنوان 
یک اص��ل غیر قاب��ل تردید به 
آن نگاه کرد این است که رشد 
پایدار و متناسب صنایع دریایی 
و کشتی س��ازی در کشور جز با 
حضور بخ��ش خصوصی اتفاق 
نمی افت��د، دول��ت باید فضای 
کل��ی را آماده کند و این بخش 
خصوصی اس��ت که با استفاده 
از توان خود رش��د مورد نظر را 

نهایی می کند. 
اوضاع ام��روز صنایع دریایی 
کش��ور ش��اید دو روی کام��ال 
متفاوت داش��ته باشد، از سویی 
س��ال های گذش��ته ب��ه دلیل 
مش��کالت و مس��ائل مختل��ف 
جزو س��خت ترین و دشوارترین 
س��ال های این صنع��ت بوده و 
از س��وی دیگ��ر صحبت از لغو 
تحریم ه��ا امید به آینده را دل 
فع��االن این بخ��ش زنده کرده 
اس��ت. اگر در ماه های گذشته 
صحب��ت از تعطیلی واحدهای 
تولی��دی ب��ود حاال س��خن از 
گش��ایش واحده��ای تولیدی 
جدید اس��ت، هرچند باید دید 
آفتاب رونق از کدام س��مت به 

دریاهای ایران خواهد تابید. 

»فرصت امروز« وضعیت صنایع دریایی را در افق لغو تحریم ها بررسی می کند

دریا چشم انتظار رونق

یکشنبه
5 مهر 1394 شمــاره 6331 www.forsatnet.irعمران و مسکن

قیمت مسکن باال نمی رود
یک کارشناس می گوید: بخش مسکن طی یک سال 
آینده وارد رونق می ش��ود اما چون فعاالن این بخش 
نقدینگ��ی چندانی در دس��ت ندارند و نمی توانند در 
آینده نزدیک به ساخت و س��از جدید اقدام کنند فعال 

با افزایش قیمت مواجه نخواهیم بود. 
ش��هریاری شقاقی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
طی س��ال های اخیر همواره ش��اهد رکود و رونق در 
بخ��ش مس��کن بوده ایم که رونق هم��واره با افزایش 
قیمت مواجه بوده اما این بار رونق مس��کن با جهش 
قیمت همراه نخواهد ش��د؛ چراکه هم اکنون با توجه 
به تعداد زیاد خانه های خالی نوساز، نقدینگی فعاالن 
بخش ساخت و س��از آن قدرها نیس��ت که بخواهند به 

تولید انبوه بپردازند. 
وی افزود: فعال اقشار نیازمند مسکن وارد می شوند و 
در فاز بعد شاهد ورود سرمایه های کالن به این بخش 
خواهیم بود. این کارشناس مسکن ادامه داد: مشکالت 
نقدینگی بانک مس��کن و س��ایر بانک ها و امتناع آنها 
از پرداخت وام های 60 میلیون تومانی مس��کن تاثیر 
منف��ی در ای��ن بازار ایجاد می کند و می تواند به ادامه 
رک��ود بینجام��د ام��ا به هر حال امض��ای برجام یا هر 
م��وردی ک��ه در رابط��ه با توافق ای��ران با قدرت های 
جهانی باشد تاثیر مثبت خود را در اقتصاد و بالطبع 

بخش مسکن ایجاد خواهد کرد. 
به گفته شقاقی، با امضای برجام احتماال در آینده 
سرمایه ها از بخش سکه و ارز بیرون می آید و به سوی 
بازار مسکن روانه خواهد شد و تولید مسکن کم متراژ 

و متوسط متراژ رونق خواهد گرفت. 
این کارش��ناس مس��کن به بحث »اصالحیه قانون 
مالیات های مس��تقیم« اش��اره و خاطرنشان کرد: این 
قانون همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده می تواند 
عامل بازدارنده برای تولید مسکن باشد و ممکن است 
تولی��د یک میلی��ون خانه در س��ال را با چالش مواجه 
کند. ش��قاقی در پیش بینی از وضعیت آینده مس��کن 
گف��ت: ب��ه اعتقاد من در کوتاه مدت تحرک آن چنانی 
در بخش مسکن نخواهیم داشت اما طی یکی دو سال 

آینده بازار مسکن به رونق خواهد رسید. 

دریافت مالیات غیرکارشناسی 
سازندگان را ورشکست می کند

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک ایران با بیان آنکه 
هر ش��غلی که درآمد داش��ته باش��د باید مالیات خود 
را پرداخ��ت کن��د، گفت: ب��ا توجه به رکود اقتصادی، 
دریافت مالیات غیرکارشناس��ی سازندگان مسکن را 

ورشکست می کند. 
حسام عقبایی در گفت و گو با ایرنا، افزود: در صورتی 
که بازار خریدوفروش مس��کن از رکود خارج ش��ود، 
س��ازندگان و تولیدکنندگان در حوزه ساخت و س��از 

مالیات بیشتری پرداخت می کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در ش��رایط رکود بازار مس��کن 
مخالف فش��ار بیشتر به س��ازندگان هستیم، گفت: با 
این حال اگر س��ازندگان مس��کن در کش��ور درآمدی 
داش��ته باش��ند بای��د مالیات خ��ود را پرداخت کنند. 
رئیس کمیس��یون تخصصی مش��اوران امالک ایران 
از فعالی��ت فاق��د صالحی��ت در حوزه ساخت و س��از 
انتقاد کرد و افزود: نباید در حوزه ساخت و س��از افراد 
فاق��د صالحیت فعال ش��وند، اما تمام اقش��ار جامعه 
می توانند سرمایه های خود را وارد حوزه ساخت و ساز 
مس��کن کنند. عقبایی اظهار داش��ت: ورود س��رمایه 
بیش��تر به حوزه مس��کن، صنعت ساختمان سازی را 
رونق می بخش��د، اما باید س��ازندگان متخصص و با 
صالحیت در حوزه ساختمان سازی کشور فعال شوند. 
وی تاکید کرد: ما نباید ورود س��رمایه گذاری را به 
بازار مس��کن ببندیم و تمام اقش��ار جامعه می توانند 
در ای��ن حوزه س��رمایه گذاری کنن��د، اما تنها افرادی 
می توانند ساختمان ساز شوند که عضو سازمان نظام 

مهندسی و سایر نهادهای ذیصالح باشند. 

در شرایط بی پولی پروژه های 
عقالنی تعریف کنیم 

کلنگ زنی های با ربط و بی ربط و خارج از اولویت 
از دولت گذش��ته به یکی از مراسم سفرهای استانی 
تبدیل ش��ده بود و وجود س��ه هزار پروژه نیمه تمام 
عمران��ی نتیجه وعده ه��ای دولت های گذش��ته در 
سفرهای اس��تانی است. در ش��رایطی که تخصیص 
بودجه ه��ا به ویژه بودجه عمران��ی به کمترین میزان 
و میانگین خود در سه دهه اخیر رسیده و از ابتدای 
دولت یازدهم تا به امروز به واس��طه افت بی س��ابقه 
ن��رخ نف��ت در بهتری��ن حال��ت تخصی��ص بودجه 
25درصد بوده راکد ماندن این حجم از پروژه ها هم 

هزینه زا است. 
اینک��ه بودج��ه عمران��ی به ط��ور 100 درصدی 
تخصیص نمی یاب��د نیاز به پیش بینی ندارد و به طور 
قطع منابع دولت نمی تواند پاس��خگوی این حجم از 
پروژه ها باشد حال در این شرایط دولت یازدهم عزم 
خ��ود را جزم ک��رده تا بتواند با جذب س��رمایه های 
غیر دولتی به ساخت و س��ازها س��رعت ده��د. قطعا 
در این ش��رایط بای��د پروژه های عقالن��ی تعریف و 

اولویت ها شناسایی شود. 
واقعیت این اس��ت ک��ه درآمدهای دولت بس��یار 
کاهش یافته است و در این شرایط بی پولی نمی توان 
انتظار داشت پروژه ها پیشرفت فیزیکی قابل توجهی 
داش��ته باش��ند، حال اینکه برگ��زاری همایش ها و 
فرصت های س��رمایه گذاری  معرفی  نمایش��گاه های 
در ای��ران آن هم در وس��عت جهان��ی و بین المللی 
می تواند منافع برد- برد برای دولت و سرمایه گذاران 
چه داخلی و چه خارجی داش��ته باشد. البته قوانین 
ورود س��رمایه گذاران به پروژه ها نی��از به بازنگری و 
اصالح جدی دارد که دولت یازدهم این بازنگری در 
قوانین را شروع کرده و این اقدامات هرچند کوچک 

تأثیراتی به همراه داشته است. 
 
 

دغدغه های سرمایه گذاران برای 
ورود به حوزه ریلی برطرف شد

مع��اون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل ش��رکت 
راه آهن با تش��ریح اقدامات انجام ش��ده در دو س��ال 
گذش��ته برای رفع دغدغه  س��رمایه گذاران در حوزه 
ریلی گفت: راه آهن پروژه هایی آماده سرمایه گذاری 
دارد که نرخ بازگش��ت س��رمایه در آنه��ا بین 25 تا 

۳0 درصد پیش بینی می شود. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، سعید رسولی با 
بیان اینکه راه آهن جمهوری اسالمی ایران برنامه راه 
روش��نی را تا افق 1۴0۴ پیش روی توس��عه صنعت 
ریلی کش��ور ترسیم کرده است، گفت: افزایش سهم 
بار و مس��افر دو هدف اصلی این برنامه ریزی راه آهن 
است که تدوین این برنامه از ابتدای کار دولت تدبیر 

و امید آغاز شده است. 
وی هف��ت مح��ور اصل��ی برنامه ه��ای راه آهن را 
اقتصادی کردن فعالیت  ریلی برای بخش خصوصی، 
بهره برداری کامل از پتانس��یل های موجود راه آهن، 
تغیی��ر چهره  راه آهن، ایمن س��ازی بیش��تر راه آهن، 
توس��عه خط��وط جدید، ایج��اد منابع پای��دار برای 

توسعه ریلی و رفع موانع مالی برشمرد. 
رس��ولی ادامه داد: برای تحقق ه��ر یک از اهداف 
ذکر ش��ده باید س��رمایه گذاری کالنی صورت گیرد 
ضم��ن آنکه س��رمایه گذاری در صنع��ت حمل و نقل 
ریلی دیربازده و نامطمئن بوده که س��عی ش��د این 

مشکالت برطرف شود. 
وی یک��ی دیگر از مش��کالت س��رمایه گذاری در 
ح��وزه ریلی را عالوه بر عدم تخصیص منابع دولتی، 
بانک های عامل تسهیالت دهنده عنوان و اظهار کرد: 
بانک های اعطاکننده تسهیالت در حوزه حمل و نقل 
ریلی تخص��ص الزم را ندارند و ما پیش��نهاد دادیم 
ب��رای حل ای��ن مش��کل در بانک ه��ا کارگروه های 
تخصصی ریلی حتی با حضور نمایندگانی از شرکت 
راه آ هن تشکیل شود که این موضوع در جلسه هیأت 
دولت طرح ش��د و بانک هایی مثل صنعت و معدن و 
چن��د بانک دیگر در چرخه اعطای تس��هیالت ریلی 
قرار گرفتند که در چرخه ق��رار گرفتن این بانک ها 
و تعامالت بیش��تر موجب ش��د تا ح��دودی ادبیات 

تخصصی صنعتی در بانک ها رایج شود. 

یادداشت

حمل و نقل

جواد هاشمی 

عمران

ارائه خدمات حقوقی تخصصی
1- دعاوی خاص دیوان عدالت اداری )کمیسیون های ماده 100 و...(
2- امور تخصصی شرکت ها )ثبت شرکت و کنسرسیوم  و دعاوی 

تجاری و تجارت بین الملل و مشاوره(
۳- طرق فوق العاده رسیدگی و دیوان عالی کشور

گروه حقوق پژوهان: تلفن تماس 09125234909

مهرداد الهوتی
عضو کمیسیون عمران مجلس

وزارت راه و شهرس��ازی به نق��ل از ی��ک 
موسس��ه پژوهش اقتصاد مسکن اعالم کرد: 
برخ��ی از اف��راد حقیق��ی و حقوقی در حال 
خری��د انبوه و احتکار واحدهای مس��کونی 
برای فروش مسکن در دوره رونق هستند. 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد: موسسه 
پژوهش��ی »مدیریت و اقتصاد مسکن نوین 
)مأم��ن(« در پژوهش��ی از وق��وع پدیده ای 
به نام »مس��کن خواری« خبر داده اس��ت که 
به صورت��ی خزن��ده و بی س��روصدا در حال 

انجام است. 
مدیرعام��ل این موسس��ه گف��ت: احتکار 
مس��کن با توجه به افت ش��دید عرضه واحد 
مسکونی در انتهای سال 95 و ابتدای سال 
96 از س��وی مس��کن خواران و محتک��ران 

مسکن دنبال می شود. 

محمدرضا حسنلو افزود: با توجه به کاهش 
شدید صدور پروانه ساختمانی در سال های 
9۳ و 9۴، عرضه واحد مسکونی ساخته شده 
و آم��اده در دو س��ال آینده ب��ا افت فراوانی 

روبه رو می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه آغ��از رون��د افزای��ش 
خریدوفروش مسکن با توجه به آمار منتشره 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک و نیز سامانه 
ثبت معامالت اتحادیه های استانی مشاوران 
ام��الک به وی��ژه در تهران و چند کالنش��هر 
دیگ��ر درباره نتایج پژوهش مذکور گفت: با 
توجه به انتش��ار اخب��اری مبنی بر افزایش 
فروش مسکن و نیز افزایش وام دهی برخی 
بانک ه��ا که به افزای��ش قدرت خرید مردم 
منجر شده است و نیز آغاز اعطای تسهیالت 
صندوق پس انداز مس��کن یکم بانک مسکن 

از ماه ه��ای پایان��ی امس��ال که ب��ه افزایش 
رونق بازار مس��کن در س��ال های 95 و 96 
می انجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی از 
جمله برخی بانک های خصوصی و موسسات 
مال��ی و اعتباری اق��دام به خرید واحدهای 
مس��کونی با عمر کمتر از س��ه سال در نقاط 
مختلف تهران و دیگر کالنش��هرها کرده اند 
ت��ا خانه ه��ا را در دوره رونق با قیمتی گزاف 
و حداقل تا 50 درصد بیشتر از قیمت خرید 
واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. 
مدیرعامل موسس��ه مأمن افزود: در حال 
حاضر یک موسس��ه اعتباری در حال خرید 
تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف 
تهران از واحدهای 50 و 60 متری تا 1۴0 و 
150 متری است که برای طیف های مختلف 
اقتصادی و دهک های گوناگون درآمدی در 

نظر گرفته شده  است. 
حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای 
خریداری شده برای پدیده »مسکن خواری« 
قابل برآورد نیست، ابراز کرد: افراد حقیقی 
که در حال احتکار مس��کن هس��تند با ابالغ 
قان��ون مالی��ات بر خانه ه��ای خالی به ثبت 
اجاره نامه های صوری روی آورده اند، اما افراد 
حقوقی به ویژه بانک ها و موسسات اعتباری 
این واحدها را تا پیش از ابالغ مصوبه شورای 

پ��ول و اعتب��ار مبنی ب��ر ممنوعیت افزایش 
س��رمایه ش��رکت های زیرمجموعه بانک ها 
ب��ه ملکیت ش��رکت های زیرمجموعه خود 
درمی آوردند و پس از آنکه بانک مرکزی با 
جدیت با افزایش سرمایه شرکت های بانکی 
مقابله کرد، به ایجاد ش��رکت های کاغذی و 
ص��وری با عضویت اعضای هیات مدیره خود 
روی آورده و امالک خریداری شده را به نام 
این شرکت ها ثبت می کنند. به عنوان مثال 
همین موسسه مالی و اعتباری مذکور، بیش 
از 2هزار واحد مس��کونی نوس��از یا در حال 
ساخت خریداری کرده که تقریبا همه آنها 

خالی است. 
حس��نلو گفت: این تعداد واحد مس��کونی 
خریداری شده فقط بخشی از مسکن خواری 
قابل شمارش است و پژوهشگران موسسه با 
بررس��ی نام خریداران از طریق سامانه ثبت 
امالک و تطبیق آن با اس��امی ش��رکت های 
ثبت ش��ده در روزنامه رس��می که کار بسیار 
زمان بر و سختی بود به این تعداد رسیده اند 
و ممک��ن اس��ت باز هم تع��داد زیادی واحد 
خریداری شده از سوی این موسسه اعتباری 
وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا 
حقوقی های غیر ثبت شده در روزنامه رسمی 

زده شده باشد. 

»مسکن خواری« هم آمد

گزارش2



پیش��نهاد تاس��یس بانک روس��تایی برای 
حمای��ت از کش��اورزان از س��وی محمدرضا 
مرک��زی  اتحادی��ه  رئی��س  رئیس��ی نژاد، 
در  کش��اورزی  و  روس��تایی  تعاونی ه��ای 
مردادماه گذش��ته اعالم شد. گرچه این خبر 
با واکنش مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک 
کشاورزی مواجه شد اما طرفدارانی هم دارد. 
بانک کش��اورزی ایران در س��ال 1312 با نام 
بان��ک فالحت��ی و صنعتی آغ��از به کار کرد. 
این بانک تخصصی وظیفه دارد از کشاورزان 
و بهره ب��رداران حمای��ت کند اما بس��یاری از 
کش��اورزان از عملک��رد آن رضای��ت ندارند و 
به دنبال تاس��یس بانک دیگری هس��تند تا 

منافع شان را تامین کند. 
ب��ر همی��ن اس��اس اتحادی��ه تعاونی های 
روس��تایی و کش��اورزی در این کار پیشقدم 
ش��ده و تاس��یس بانک روستایی را پیشنهاد 
داده اس��ت. رئیس��ی نژاد، در این خصوص به 
»فرصت امروز«، می گوید: بانک کش��اورزی 
دیگر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای 
روستاییان و کشاورزان باشد و از منافع بخش 
حمای��ت کن��د. این موض��وع در مطالبات و 

پرداخت ها به کشاورزان مشهود است. 

استقرار بانک روستایی در روستاها
 وی با تاکید بر لزوم تاسیس بانک روستایی 
در روس��تاها می گوید: بانک های روس��تایی 
باید در روس��تاها متمرکز باش��ند تا در مواقع 
ضروری به روس��تاییان و کشاورزان خدمات 
ارائه دهند و کش��اورزان برای انجام کارهای 

بانکی خود به شهرها مراجعه نکنند. 
رئیس��ی نژاد ادام��ه می ده��د: در ص��ورت 
تاس��یس بانک روستایی، این بانک می تواند 
نیازه��ای کش��اورزان را در تامی��ن نقدینگی 
و بهب��ود ب��ازار کش��اورزی فراه��م کن��د و 
حمایت ه��ای الزم را از روس��تاییان انج��ام 
دهد. ضمن اینکه بانک های زیادی در کشور 
تاسیس شده اند اما هیچ کدام از آنها در زمینه 
کشاورزی و حمایت از کشاورزان نبوده است. 

بانک روستایی تامین کننده منافع 
کشاورزان

 رئی��س اتحادی��ه مرک��زی تعاونی ه��ای 
روستایی و کشاورزی تاسیس بانک روستایی 
را الگوبرداری از کشورهای پیشرفته می داند 

و می افزای��د: ما با الگوبرداری از کش��ورهای 
پیش��رفته مانن��د انگلس��تان و مال��زی ک��ه 
بزرگ ترین بانک  کشورش��ان بانک روستایی 
اس��ت، درصدد هس��تیم این ایده موفق را در 
کش��ور اجرا کنیم. کشور آسیایی مالزی 10 

سال پیش بانک روستایی را تاسیس کرد. 
وی درخصوص قوانین و دستورالعمل های 
بان��ک روس��تایی می گوی��د: ب��ر همین مبنا 
قوانین و دستورالعمل های این بانک نیز باید 
به گون��ه ای تدوین ش��ود که کامال در اختیار 
روس��تاییان و کش��اورزان باشد و منافع آنها 

را تامین کند. 

بانک کشاورزی پاسخگوی نیاز 
کشاورزان نیست

بخش کش��اورزی در کشورهای پیشرفته 
هم��واره از حمایت ه��ای مطلوبی برخوردار 
اس��ت و س��رمایه گذاری و تامین نقدینگی 
بخ��ش در اولویت برنامه های بانک های این 
کشورهاست. درحالی که بانک های ایران به 
دالی��ل مختلف تمایلی به س��رمایه گذاری 
و حمای��ت از بخ��ش کش��اورزی نش��ان 
نمی دهن��د. س��ود تس��هیالت بانک ه��ا به 
کش��اورزان حتی بانک کش��اورزی که یک 
بانک تخصصی اس��ت، به 14 تا 18 درصد 
می رس��د البته اگر همین تس��هیالت نیز به 

کشاورزان داده شود! 
حسین صفایی، مدیرعامل سازمان مرکزی 

تعاون روس��تایی، س��اختار نهادهای پولی و 
بانکی کشور را پاسخگوی نیازهای کشاورزان 
نمی داند و می گوید: اگرچه بانک کشاورزی را 
همه به عنوان بانک تخصصی می دانند و بیش 
از 90 درصد منابع آن باید برای توسعه بخش 
اختصاص یابد اما عملکردها نش��ان می دهد 
که نهادس��ازی بیشتری در بخش کشاورزی 

نیاز است. 

سرمایه 750 میلیارد تومانی برای 
تاسیس بانک

مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: در پی اج��رای قوانین و 
نظام ده��ی موسس��ات مال��ی و اعتباری که 
بانک مرکزی اقدامات جدی هم انجام داده، 
پیش��نهاد داده ایم که بس��ترهای الزم برای 
تاس��یس بانک تعاون روس��تایی و کشاورزی 
فراه��م ش��ود. م��ا ب��ه دنبال گرفت��ن مجوز 
تاسیس این بانک هستیم، مکاتباتی با بانک 
مرک��زی انجام داده ایم و در صورت موافقت، 
یک س��اختار بانکی دیگ��ر به نهادهای پولی 
کشور برای حمایت از بخش کشاورزی اضافه 

می شود. 
صفای��ی با اش��اره به میزان س��رمایه در 
گردش ش��بکه س��ازمان تعاون روس��تایی 
در کش��ور، اظهار می کن��د: در حال حاضر 
تعاونی ه��ای روس��تایی با 1150 ش��بکه و 
س��رمایه و اعتباری بی��ش از 750 میلیارد 

توم��ان توانایی تاس��یس بانک را دارد. این 
ش��بکه بزرگ که در روس��تاهای سراس��ر 
کش��ور گسترده اس��ت، بنا بر قوانین بانک 
مرک��زی می تواند اقدام به ایجاد بانک کند. 
ش��رط نخست تاسیس بانک، سرمایه 400 
میلی��ارد تومان��ی اس��ت که ش��بکه تعاون 

روس��تایی س��رمایه و اعتبار الزم را دارد. 

بانک کشاورزی حامی کشاورزان نیست
بانک کشاورزی امسال به عنوان بانک عامل 
خرید تضمینی گندم در کش��ور انتخاب شد 
و از هم��ان ابت��دا برخ��ی از کارشناس��ان و 
نماین��دگان تش��کل های کش��اورزی ب��ا آن 
مخالف��ت کردن��د. یک��ی از دالیل��ی ک��ه از 
س��وی مخالفان بیان می شد خلف وعده ها و 
اعتبارات اندک بانک کش��اورزی برای خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی مانند گندم 
ب��ود. با توجه به پیش بینی های وزارت جهاد 
کش��اورزی مبنی بر خری��د حدود 8میلیون 
تن گندم از کشاورزان، منابع آن فراهم نشد 
و بانک کش��اورزی نیز نتوانست از عهده این 
تعهدات برآید. چنانچه بخشی از گندمکاران 
مطالب��ات خود را تاکنون دریافت نکرده اند و 
این پیش��ینه نامطلوبی را در ذهن کشاورزان 

ایجاد کرده است. 
کرام��ت وکیلی پ��ور، رئی��س مجمع ملی 
خبرگان کشاورزی، درخصوص تاسیس یک 
بانک تخصصی کش��اورزی دیگر، به »فرصت 

امروز« می گوید: ما از هر بانکی که کشاورزان 
را از دست بانک کشاورزی و خلف وعده هایش 
نجات بدهد، استقبال می کنیم. ما کشاورزان 
به این باور رس��یده ایم که بانک کش��اورزی 

حامی کشاورزان و روستاییان نیست. 

سود کشاورزی 7درصد، سود 
تسهیالت 14درصد

این کش��اورز نمونه کشور تصریح می کند: 
کش��اورزی در بهتری��ن حالت و ایده آل ترین 
شرایط، به صورت میانگین 7درصد سود برای 
کشاورز دارد با این شرایط چگونه کشاورزان 
باید س��ود تس��هیالت را دست کم 14درصد 
بپردازند؟ ما بانکی می خواهیم که کشاورزی 
را بشناس��د و مانند آنها به س��ود 7درصدی 
قانع باشد. زمانی هم که محصول کشاورز با 
بالیای طبیعی مواجه شد و نتوانست اقساط 
تس��هیالت را بپ��ردازد ب��ا نظر کارشناس��ان 
بانک یا دو س��ال مهلت بدهد یا از اعتبارات 
خاصی که در اختیار دارد، معوقات کش��اورز 

آسیب دیده را پرداخت کند. 
رئی��س مجم��ع ملی خبرگان کش��اورزی 
ادامه می دهد: بانک کش��اورزی اگر سیستم 
قرض الحس��نه خود را به س��پرده تغییر دهد 
را جم��ع آوری  کش��اورزان  س��پرده های  و 
کن��د، در مواقع ض��روری می تواند به صورت 
اتوماتیک  از س��ود س��پرده های کش��اورزان 
خس��ارت های آنها را جبران کند. شوربختانه 
بخش��ی از کش��اورزان ما کم سواد و بی سواد 
هس��تند بخشی از س��رمایه شان را به عنوان 
قرض الحسنه به بانک کشاورزی می دهند تا 
در قرعه کش��ی جوای��ز احتمالی و اندک این 

بانک شرکت کنند. 
وکیلی پ��ور اظهار می کند: همین کش��اورز 
ب��رای تامی��ن ب��ذر و نهاده ه��ای دیگر لنگ 
می مان��د و وقت��ی به بانک کش��اورزی برای 
دریاف��ت تس��هیالت می رود باید دس��ت کم 
14درصد س��ود بپردازد. کش��اورزان ما تاجر 
و بازرگان نیس��تند که سود سرمایه های شان 

را محاسبه کنند. 
وی تاکی��د می کن��د: در ای��ن وضعیت اگر 
بانک روس��تایی یا هر بانک دیگری از منافع 
بخش کش��اورزی حمایت کند و اساسنامه و 
دس��تورالعمل های آن در راستای حمایت از 
تولید محصوالت کشاورزی باشد ما نیز از آن 

استقبال و پشتیبانی می کنیم. 

بخش کشاورزی نیازمند افزایش نهادهای پولی و بانکی

کشاورزانبانککمتوقعمیخواهند
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 پیامد سدسازی های بی رویه
تا 25 سال آینده

استاد ایرانی دانشگاه ایالتی »می سی سی پی« آمریکا 
تأکیدکرد: اثر خشکس��الی باید روی زیرس��اخت های 

مهم ایران نظیر سدهای خاکی بررسی شود. 
دکتر فرشید واحدی فرد در گفت وگو با سیناپرس، 
درخصوص خشکسالی های اخیر ایران گفت: تغییرات 
اقلیمی اخیرا موجب خشکسالی های مشابه در مناطق 
مختلف دنیا نظیر جنوب استرالیا یا ایالت کالیفرنیای 
آمری��کا ش��ده اس��ت. بنابراین ایران نی��ز می تواند با 
استفاده بهینه از تجربیات مشابه، در زمینه مدیریت 
 بح��ران و کاه��ش اث��رات مخرب خشکس��الی موفق 

عمل کند. 
واحدی فرد با اش��اره به اینکه مناطق مختلف ایران 
دچار خشکس��الی ش��دیدی هستند، تصریح کرد: در 
زم��ان خشکس��الی حفاظت و مدیری��ت منابع آبی از 
اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت اما آنچ��ه باید مورد 
توج��ه ق��رار گیرد، این اس��ت که اثر خشکس��الی را 
روی زیرس��اخت ها از جمله س��ازه های مهم کش��ور 
مانند س��دهای خاکی بررس��ی کرد. عالوه بر اثرات 
مختل��ف اجتماع��ی، اقتص��ادی و زیس��ت محیطی، 
خشکسالی موجب تضعیف ساختار و مقاومت خاک، 
ایجاد ترک های گس��ترده و نشس��ت زمین می ش��ود. 
این عوامل می توانند موجب تهدید جدی س��ازه های 
مهندسی مرتبط با خاک  )نظیر سدهای خاکی( شود. 
به گفته استاد ایرانی دانشگاه ایالتی »می سی سی پی« 
آمری��کا، وق��وع خرابی های متعدد س��دها و بند های 
خاکی در دوران خشکس��الی در کش��ورهای هلند و 

استرالیا موید اهمیت این موضوع است. 
وی با بیان اینکه بس��یاری از مناطق کش��ور نظیر 
اس��تان های تهران، اصفهان، قزوین، بوش��هر و کرمان 
ش��اهد رخداد میزان قابل توجهی نشس��ت زمین در 
س��ال های اخیر بوده اند، خاطرنش��ان کرد: زمانی که 
س��دی طراحی می ش��ود، با محاس��به حداکثر آورد 
رودخان��ه ب��ا دوره بازگش��ت های طوالن��ی، ارتف��اع 
مش��خصی برای س��د در نظر گرفته می شود. عالوه بر 
آن، ارتفاع��ی ه��م به عنوان ارتفاع آزاد برای اطمینان 
در نظر می گیرند و در نهایت سد طراحی می شود. اما 
زمانی که زمین نشس��ت می کند، این ارتفاع اطمینان 
کاهش می یابد یا از دس��ت می رود و س��ازه س��د در 

معرض خطر جدی قرار می گیرد. 
واحدی ف��رد با بیان اینکه خشکس��الی باعث تغییر 
س��یکل نرم��ال ب��ارش و متعاقب��ا تضعیف س��اختار 
خ��اک می ش��ود، گفت: در زمان خشکس��الی ممکن 
اس��ت به یکباره بارندگی های ش��دید رخ دهد. چون 
خاک مدت زمان طوالنی خش��ک بوده، آمادگی خود 
را جهت جذب آب از دس��ت داده و بارندگی ش��دید 
موجب وقوع سیل می شود که در بسیاری از مناطق 
ایران این موضوع صادق است. بنابراین وزارت نیرو و 
سایر نهادهای مرتبط باید عالوه بر مدیریت منابع آب، 
اثر مخرب خشکسالی را روی زیرساخت ها به خصوص 

سدهای خاکی مطالعه کنند. 
دکتر واحدی فرد در پایان با اشاره به سدسازی های 
گس��ترده درکش��ور افزود: ایران یک��ی از بزرگ ترین 
صنایع سدس��ازی دنیا به خصوص س��دهای خاکی را 
در سال های اخیر داشته است. اما متأسفانه در برخی 
موارد این سدها بدون در نظر گرفتن مدیریت بهینه 

منابع آب طراحی و ساخته شده اند. 
اس��تاد ایرانی دانش��گاه ایالتی »می سی س��ی پی« 
آمری��کا خاطرنش��ان کرد: تغیی��رات اقلیمی از جمله 
مهم ترین دالیل وقوع خشکس��الی اس��ت که در همه 
مناطق دنیا وجود دارد. اما عالوه بر تغییرات اقلیمی، 
ضع��ف مدیری��ت منابع آب موجب تش��دید مش��کل 
خشکس��الی شده اس��ت. در این راستا سدسازی های 
گس��ترده ای که در 25 س��ال گذش��ته در ایران اتفاق 
افتاده است به تدریج نتایج خود را نشان خواهد داد. 

 کاهش 16 درصدی بارش ها 
در سال آبی 93-94

مدیری��ت  و  خشکس��الی  مل��ی  مرک��ز  رئی��س 
بحران س��ازمان هواشناس��ی کشور از کاهش بارندگی 
16درصدی کل کش��ور نس��بت به بلندمدت و کاهش 
8درصدی آن نس��بت به س��ال گذش��ته در سال آبی 
94-93 خبر داد و گفت: سال گذشته زراعی را خوب و 
پربارش سپری نکردیم، عمده مناطق کشور با کاهش 
بارندگی مواجه بوده اند و مش��کالت منابع آبی کشور 

کمابیش پابرجا است. 
شاهرخ فاتح در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به میزان 
بارش دریافتی کش��ور در س��ال زراعی 93-92 اشاره 
ک��رد و افزود: در این س��ال کش��ور 219/2میلی متر 
بارش داش��ته اس��ت. بنابراین در س��ال آبی 93-94 
نس��بت به س��ال گذشته ش��اهد کاهش 8/1درصدی 
بارندگ��ی  در کل کش��ور بوده ای��م. بدی��ن ترتیب در 
س��ال آبی اخیر نس��بت به بلندمدت و نسبت به سال 
قبل از آن کمبود بارش داش��ته ایم. رئیس مرکز ملی 
خشکس��الی و مدیریت بحران س��ازمان هواشناس��ی 
کشور در ادامه با اشاره وضعیت بارش ها در استان ها 
در س��ال آبی 94-93 اظهار کرد: 27 اس��تان نس��بت 
به بلندمدت با کاهش بارش مواجه هس��تند که این 
کمبود از 45درصد در استان بوشهر تا حدود 4درصد 
در اس��تان های س��منان و کرمان را ش��امل می شود. 
وی اف��زود: اس��تان ته��ران در این س��ال آبی 244/1 
میلی مت��ر بارش داش��ته درحالی که انتظار بلند مدت 
برای بارش این اس��تان 294/3 اس��ت. بنابراین تهران 
نس��بت به بلندمدت حدود 17درصد با کاهش بارش 

مواجه بوده است. 

آب

مولود غالمی

مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی از تولید 
11/5میلیون تن گندم در سال جاری خبر 
داد و گف��ت:  ب��رای س��ال زراعی پیش رو 
نهاده ه��ای تولی��د اعم از کود،  بذر و س��م 
مورد نیاز بدون افزایش قیمت تأمین شده 
و نرخ پیش��نهادی وزارت جهاد کشاورزی 
ب��رای خری��د تضمینی گن��دم منصفانه و 

رضایت بخش است. 
اسماعیل اس��فندیاری پور، مجری طرح 
گندم در گفت وگو با ایسنا  اظهار کرد:  سال 
زراعی گذش��ته بیش از 6 میلیون و 200 
هزار هکتار از اراضی کش��اورزی زیر کشت 
گندم رفت که تولید بیش از 11/5میلیون 
تنی و خرید بیش از 8 میلیون و 40 هزار 
تن��ی ای��ن محصول را در پی داش��ت. وی 
میزان تولید گندم در س��ال جاری را بیش 

از ی��ک میلی��ون تن و می��زان خرید آن را 
20 درصد بیشتر از سال گذشته اعالم کرد 
و وعده داد:  نرخ خرید تضمینی گندم طی 
هفته آینده از سوی دولت اعالم می شود.  
اسفندیاری پور پیش بینی کرد که امسال 
س��طح زیرکشت گندم به حدود 6 میلیون 
هکت��ار برس��د و اف��زود:  گرچه این کاهش 
س��طح ناشی از اعمال سیاست های وزارت 
جهاد کش��اورزی نب��وده و محدودیت های 
مناب��ع آب��ی و تصمیم گی��ری کش��اورزان 
در آن اثر گ��ذار ب��وده اس��ت،  ام��ا وزارت 
جه��اد کش��اورزی در س��ال های گذش��ته 
سیاس��ت گذاری  خ��ود را به گونه ای اعمال 
کرده تا س��طح زیرکش��ت گندم کاهش و 
عملک��رد آن در واحد س��طح افزایش پیدا 

کند. 

س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  
)فائ��و( اعالم کرد: ادامه کاهش قیمت های 
جهان��ی محص��والت غذایی ط��ی ماه اوت  
)10م��رداد الی 10 ش��هریور( در پی وفور 
عرضه، رکود بهای انرژی و نگرانی ها از کند 
ش��دن رش��د اقتصادی چین، باعث شد تا 
شاخص بهای مواد غذایی فائو به پایین ترین 

میزان طی هفت سال اخیر سقوط کند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا از نمایندگی س��ازمان 
خواربار و کش��اورزی ملل متحد )فائو( در 
ایران، این ش��اخص در ماه اوت به 155/7 
واح��د رس��ید که در مقایس��ه ب��ا ماه قبل  
)ژوییه(به میزان 5/2 درصد کاهش داشته 
است، این روند نزولی عمال شدیدترین افت 
قیمت ها از س��پتامبر سال 2008 بدین سو 
به ش��مار می آید، به طوری که تقریبا تمام 
محصوالت غذایی اصلی به ثبت رسیده در 

بازار تحت تأثیر خود قرار داده است. 
همچنی��ن ش��اخص وزن تجاری فائو در 

سطح بازارهای بین المللی پنج گروه اصلی 
کاالی��ی ش��امل حبوب و غالت، گوش��ت، 
محص��والت لبن��ی، روغن ه��ای گیاهی و 
شکر را مورد بررسی قرار داده است. ادامه 
بهبود گمانه زنی ها درخصوص چش��م انداز 
تولی��د برای س��ال های 2016-2015 نیز 
ت��ا حدودی ب��ر افت ش��دید قیمت غالت 

تأثیرگذار بوده است. 
همچنی��ن گمانه زنی ه��ای فائ��و حاکی 
از رس��یدن رق��م تولی��د جهان��ی غالت به 
2540 تن برای سال 2015 است که بالغ 
ب��ر 13/8میلیون تن بیش��تر از برآوردهای 
انجام گرفته در ماه ژوییه قلمداد می شود. 
با این وجود همچنان این رقم 21 میلیون 
ت��ن  )مع��ادل0/8 درصد(پایین تر از رکورد 
س��ال 2014 اس��ت و بازنگری در تصحیح 
رقم پیش بینی ها ناش��ی از تغییرات تولید 
و چش��م انداز تولید دانه های درشت، گندم 

و برنج بود. 

مدیرکل دفتر بازرس��ی، ارزیابی عملکرد 
سازمان غذا و دارو گفت: مشکالت موجود 
در آب معدنی های دماوند مسبوق به سابقه 
بوده است و چشمه آب معدنی این شرکت 

نیز در گذشته، توقیف شده بود. 
به��روز جن��ت در گفت وگ��و ب��ا ایفدونا 
درب��اره آلودگ��ی آب معدنی دماوند و دیگر 
برندهای موجود در سطح بازار تصریح کرد: 
پرون��ده حدود 12 ش��رکت آب معدنی در 
اختی��ار اداره کل نظارت ب��ر فرآورده های 
غذایی و آش��امیدنی سازمان به عنوان ناظر 
تخصصی وزارت بهداشت قرار گرفته است 
و در صورت تایید اصالحات از س��وی این 

اداره کل، س��ایر م��وارد حقوق��ی و نظارتی 
پیگی��ری خواهد ش��د. وی در ادامه تاکید 
کرد: در حال حاضر خط تولید شرکت های 
متخلف متوقف و اجناس آنها از سطح بازار 
جمع آوری ش��ده اس��ت. جنت در ادامه با 
بی��ان اینک��ه آب معدنی دماون��د از جمله 
ش��رکت هایی بوده ک��ه تذکرات الزم را در 
بح��ث آلودگ��ی میکروبی ج��دی نگرفت 
افزود: متاس��فانه مش��کالت موجود در آب 
معدنی های این ش��رکت مسبوق به سابقه 
بوده و چشمه آب معدنی این شرکت نیز در 
سال های گذشته، به دلیل مشکالت ناشی 

از آلودگی توقیف شده بود. 

سقوط قیمت جهانی مواد غذایی همچنان ادامه دارد

تخلف آب معدنی دماوند مسبوق به سابقه است

تولید 11/5 میلیون تن گندم در کشور



تی��م ملی بان��وان ایران به عنوان قهرمانی مس��ابقات 
فوتسال زنان آس��یا رسید و اولین قهرمانی بانوان ایران 
را در رش��ته های تیمی در آسیا به دست آورد. تیم های 
مل��ی فوتس��ال بان��وان ای��ران و ژاپن در دی��دار نهایی 
مس��ابقات قهرمانی آسیا در س��الن »نیالی« مالزی به 
مص��اف هم رفتند ک��ه تیم ایران ب��ا گل دقیقه 8 یک 

بر صفر از س��د ژاپن گذش��ت و قهرمان ای��ن رقابت ها 
ش��د. ایران این بازی را با ترکیب فرزانه توسلی، فرشته 
کریمی، نسیمه غالمی، فهیمه زارعی و فاطمه اعتدادی 
آغاز کرد. علی کفاش��یان رئیس فدراس��یون، دکتر الهه 
عرب عامری نایب رییس بانوان، مسئولین سفارت ایران 
در مالزی، مسئولین فدراسیون فوتبال ژاپن و مسئولین 

کمیته فوتسال تایلند با حضور در سالن فوتسال نیالی، 
این دیدار را تماش��ا کردند. تش��ویق تماشاگران ایرانی 
حاضر در س��الن نی��ز تاثیر زیادی روی کس��ب عنوان 
قهرمانی تیم ملی داش��ت. بازیکنان تیم ملی فوتس��ال 
بانوان به احترام درگذشتگان حجاج ایرانی در عربستان، 

بازوبند مشکی بسته و به زمین مسابقه رفتند.

س��عید اوح��دی رئیس س��ازمان حج و 
زیارت با اش��اره ب��ه اینکه آم��ار فوتی ها 
به ۱۳۳ نف��ر افزایش یافته اس��ت، گفت: 
و کشته ش��دگان  مجروح��ان  شناس��ایی 
حادثه منا به پایان رسید و آمار دقیق این 
افراد اعالم خواهد شد. در حال حاضر ۹۹ 
نفر از مجروحین در بیمارس��تان های مکه 
شناسایی شده اند و همچنین تاکنون ۳۵۶ 
نفر به کاروان های خود مراجعه  نکرده اند. 
رئیس س��ازمان حج و زی��ارت در مورد 
دالیل کند پیش رفتن شناسایی مفقودین 
و مجروحین حادثه منا گفت: کار بس��یار 
پیچیده اس��ت، به طوری که زائرانی که در 
آن حادثه بودن��د، کارت و موبایل خود را 
از دس��ت داده اند و هیچ مدرک شناسایی 
ندارند و با توجه به اینکه کیفی نیز همراه 
خود نداشته اند و همچنین زائران مجروح 
ش��ماره مدیران خود را نیز بلد نیس��تند، 
ب��ه همین دلی��ل امکان تم��اس زائر با ما 
و کاروان ش��ان وجود ن��دارد، بنابراین باید 
به صورت حضوری برای شناس��ایی آنها به 
بیمارستان ها و سردخانه ها مراجعه کنیم. 
امکان تم��اس مجروحان با ما تقریبا صفر 
اس��ت و چون زبان عربی را نیز نمی دانند، 
به همین دلی��ل نمی توانند با مس��ئوالن 

بیمارستان ارتباط برقرار کنند. 

او با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش 
از هزار جنازه در س��ردخانه ای که مراجعه 
می کنی��م، وج��ود دارد، گف��ت: ماموران 
عربس��تان نمی دانن��د که کشته ش��دگان 
مربوط به چه کشوری هس��تند؛ بنابراین 
ب��ه غیر از مراجعه حضوری و دیدن یک به 
یک این افراد، راه دیگری برای شناس��ایی 
آنها وجود ندارد و این مواردی اس��ت که 
کار شناسایی زائران ما را سخت می کند. 

رئیس س��ازمان حج و زی��ارت با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر آلبومی از افراد کش��ته 
شده در سردخانه ها تهیه شده است، گفت: 
از روی عک��س آنها، ما عکس می گیریم و با 
تطبیق آن عکس ها با زائران ایرانی، نسبت به 

شناسایی نهایی آنها اقدام می کنیم. 
ب��ه گفته اوح��دی، کاروان ه��ا از بعد از 
اذان ظهر شنبه در هتل ها متمرکز شدند 
و آمار دقیق��ی از کاروان، زائران و افرادی 
که مراجع��ه نکرده اند، به دس��ت آوردیم. 
او ادام��ه داد: در برخی از م��وارد، مدیر و 
معاون کاروان جزو کشته شدگان بوده اند، 
به همین دلی��ل نمی توانیم آمار دقیقی از 
تعداد افراد به دس��ت آوری��م و این موارد 

کمی روند کار ما را پیچیده کرده است. 
رئیس س��ازمان حج و زیارت با اشاره به 
اینکه آمار مفقودین ممکن اس��ت کاهش 

پی��دا کن��د، گفت: با اس��کان زائ��ران در 
هتل ه��ا، امکان کاهش تع��داد آنها وجود 
دارد. اوحدی به وضعیت مجروحان اشاره 
ک��رد و افزود: وضع عموم��ی عمده زائران 
خوب و قابل قبول است و با مشکل حادی 

مواجه نیستند. 
او ب��ا تاکید بر اینکه برخی از مجروحان 
حادثه منا هنوز شناسایی نشده اند، گفت: 
تیم های چه��ار نفره متش��کل از نماینده 
امداد گم شدگان س��ازمان، نماینده مرکز 
پزش��کی حج، مترج��م و یک نف��ر نیز از 
وزارت حج نسبت به شناسایی مجروحان 
اق��دام می کنن��د و همچنی��ن دو اکی��پ 
ویژه نیز برای شناس��ایی کشته شدگان به 
سردخانه ها اعزام ش��ده اند و تا بعدازظهر 
ش��نبه شناسایی این افراد به اتمام رسیده 
اس��ت. ب��ه گفته اوح��دی، بع��د از اتمام 
شناس��ایی و طی ش��دن مراح��ل قانونی، 
به احتمال زیاد یکش��نبه زائ��ران فوتی را 
تحویل گرفته و پس از آن نیز در روزهای 
بعد نس��بت به انتقال آنها به کش��ور اقدام 

خواهیم کرد. 
همچنین حجت االس��الم س��یدمحمود 
علوی وزیر اطالعات با اشاره به حادثه روز 
پنجش��نبه منا که هنگام رمی جمرات رخ 
داد و به کش��ته شدن بیش از ۱000 زائر 

بیت اهلل الحرام منجر ش��د، گفت: رخ دادن 
چنی��ن حادثه بی س��ابقه ای در تاریخ حج 
نمی تواند س��هوی و بدون هیچ اش��تباه و 
تخلفی از سوی مس��ئوالن سعودی باشد. 
وجود چند حادثه طی کمتر از 20 روز در 
ایام حج از لحاظ امنیتی و حتی سیاس��ی 
قاب��ل بررس��ی و تحقی��ق اس��ت و نباید 

به راحتی از آن عبور کرد. 
وزیر اطالعات با بیان اینکه اعالم سه روز 
عزای عمومی از سوی رهبر معظم انقالب 
و تاکید ایشان بر مسئولیت پذیری دولت 
سعودی یک نوع هشدار برای عربستان و 
همه دولت های اس��المی است، ابراز کرد: 
امیدواری��م س��ازمان کنفرانس اس��المی 
زودت��ر  اس��المی هرچ��ه  و کش��ورهای 
در راس��تای چاره اندیش��ی ب��رای حفظ 
امنیت ح��رم الهی و مل��زم کردن دولت 
س��عودی به رفع نواق��ص و بی تدبیری ها 
وارد عمل ش��وند. پیش بینی ه��ای اخیر 
رهب��ر معظ��م انق��الب درب��اره تغییرات 
نظ��ام حاکمیت��ی س��عودی و تذکرهای 
ایش��ان ب��ه دس��ت اندرکاران بی تجربه و 
جوان عربس��تان یک پیش بین��ی عالمانه 
ب��ود ک��ه بالتکلیف��ی آن��ان در یم��ن و 
سوء مدیریت ش��ان در برگ��زاری ح��ج از 

جمله مصادیق این پیش بینی ها است. 

مدیریت ارتباطات و اطالع رسانی بنیاد سینمایی فارابی 
در بیانیه ای با عرض تس��لیت به مناس��بت ب��روز فاجعه 
انس��انی در منا همزمان با ایام س��عید عی��د قربان، اعالم 
ک��رد: »اعضای هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگس��تان 
علوم و هنرهای س��ینمایی، پس از بحث و بررس��ی های 
ج��دی و همچنین مالحظه تم��ام جوانب امر درخصوص 
شش فیلم فهرس��ت دوم جهت معرفی نماینده سینمای 
ای��ران به اتف��اق آرا، تصمیم نهایی را ب��رای انتخاب فیلم 

»محمد رس��ول اهلل )ص(« ب��ه کارگردانی مجید مجیدی 
اتخاذ کردند. بدیهی اس��ت پیگیری های بعدی در زمینه 
ارسال فیلم و مدارک الزم از سوی بنیاد سینمایی فارابی 
که میزبانی جلس��ات را نیز به عهده داش��ته است، انجام 
خواهد ش��د. در خاتمه، بنیاد سینمایی فارابی از همکاری 
خوب و مطلوب خانه س��ینما در این زمینه سپاس��گزاری 

می کند.«
فرش��ته طائرپور، محمد ب��زرگ نیا، ش��هرام جعفری 

نژاد، س��یدروح اهلل حس��ینی، شادمهر راس��تین، رسول 
صدرعامل��ی، محمد رض��ا هنرمن��د، آرش امینی و امیر 
اس��فندیاری در این هیات عضویت داش��تند. س��ینمای 
نوین ایران در طول 2۱سال معرفی فیلم به فرهنگستان 
عل��وم و هنره��ای س��ینمایی، در رش��ته بهتری��ن فیلم 
خارجی زبان، به پیش��ینه ای قابل اتکا دس��ت پیدا کرده 
و در دو دوره نام��زدی، ی��ک جای��زه اس��کار را به خود 

اختصاص داده است. 

شناسایی زائران کشته و مجروح در حادثه منا پایان یافت
وزیر اطالعات: حوادث اخیر حج از لحاظ امنیتی - سیاسی قابل بررسی است 

نماینده ایران در اسکار؛ فیلم محمد رسول اهلل )ص(

فوتسال بانوان ایران قهرمان آسیا شد

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان طی سخنرانی 
خود در نشس��ت سازمان ملل ضمن تأکید بر حفظ حیات 
کره زمین خواهان ممنوعیت اس��تفاده از سالح های اتمی 
و رفع استعمار ایدئولوژیک و اقتصادی شد که جهان را به 

مکانی بدتر تبدیل کرده است.
ب��ه گ��زارش راش��اتودی، »پ��اپ فرانس��یس«، رهب��ر 
کاتولیک های جهان طی س��خنرانی خود در سازمان ملل 
گف��ت: قدرت تکنول��وژی در دس��تان ایدئولوژی هایی که 
سودای برتری یا جهانی شدن دارند به اتفاقات ناخوشایند 
بسیاری منجر می شود. او بدون اشاره به هیچ کشور یا فرد 
مش��خصی هرگونه »عطش بی حد و حصر و خودخواهانه 
ب��رای ق��درت و رفاه م��ادی« را مورد نکوهش ق��رار داد؛ 
عطش��ی که به گفته پاپ منجر به اس��تفاده نادرس��ت از 
مناب��ع طبیعی موج��ود و گس��ترش ضعف می ش��ود. او 
ضمن محکوم کردن  »فرهنگ اس��راف« که با وجود فقر 

گسترده در برخی نقاط جهان بسیار رواج یافته، ادامه داد: 
محرومیت اجتماعی و اقتصادی نقض کامل برادری بشر و 

توهینی علیه حقوق بشر و محیط زیست است.
او گف��ت: در جهان امروز همزم��ان با وجود حقوق های 
نادرست، بسیاری هس��تند که قربانی استفاده نادرست از 
قدرت ش��ده اند. هیچ فرد یا گروه��ی نمی تواند خودش را 
تمام و کمال بداند و به خودش اجازه دهد ش��أن و حقوق 
س��ایرین را زیرپا بگ��ذارد. پاپ از تمام س��ران دولت های 
جهان خواست از تمام توان خود برای تضمین بهره مندی 
مردمان ش��ان از حداقل ابزارها و امکانات مادی و معنوی 
اس��تفاده کنند. رهبر مسیحیان جهان در ادامه سخنرانی 
خود به توافق هسته ای اخیر بین قدرت های جهان و ایران 
اشاره و اظهار کرد: این توافق ثابت کرد نیت خیر سیاسی 
و قانون��ی در کنار صداقت، صبر و اس��تقامت نتیجه بخش 

خواهد بود. 

سخنرانی پاپ در سازمان ملل

 حضرت آیت اهلل سیس�تانی، مرجع 
عالیقدر شیعیان با ابراز تاسف درباره 
فاجعه رخ داده در منا، خواستار اجرای 
تدابی�ر الزم ب�رای ممانع�ت از تکرار 

چنین حوادثی شد. 
 وندی ش�رمن، مع�اون وزی�ر امور 
خارجه آمریکا در امور سیاسی گفت 
ک�ه دولت اوبام�ا آماده اس�ت درباره 
ش�رایط س�وریه ب�ا ای�ران گفت وگو 

قربانیان سفیدپوش حادثه منا، روزنامه های صبح شنبه را سیاه پوش کردندداشته باشد. 

تیتر اخبار

دکتر سیدحس��ن هاش��می، وزیر بهداش��ت در حاشیه 
مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با اش��اره به ش��یوع بیماری وبا در کشور عراق اظهار کرد: 
با توجه به ش��یوع بیماری وبا در کش��ور عراق ستادی در 
کشور تش��کیل ش��ده بود که حادثه غمبار منا باعث شد 
این س��تاد ع��الوه بر دو وظیفه مهمی ک��ه باید در وزارت 
بهداش��ت در مورد بیماری کرونا و وبا تعقیب می کرد، در 
م��ورد بحث انتقال مجروحین، کمک به بیمارس��تان های 
من��ا، مکه مکرمه و مدینه نی��ز فعالیت کند. این امور جزو 
وظایف این ستاد به شمار می رود. وزیر بهداشت همچنین 

با بیان اینکه تاکنون ابتال به ویروس کرونا در کشور ایران 
مشاهده نشده است، گفت: این بیماری در عربستان وجود 
دارد و احتمال انتقال آن به کش��ور وجود دارد. به همین 
دلی��ل در هر پ��رواز یک نفر از همکاران م��ا امکانات الزم 
را ارائ��ه و آموزش های الزم را انج��ام می دهد. برای مثال 
اگر فردی مش��اهده ش��ود که تب یا بیماری تنفسی دارد 
حتما از س��ایرین جدا ش��ده و مورد ارزیابی های الزم قرار 
می گیرد. وزیر بهداشت همچنین سفرش به منا را منتفی 
دانس��ت و گفت: رئی��س جمعیت هالل احم��ر جمهوری 

اسالمی ایران و وزیر ارشاد به منا سفر خواهند کرد. 

احتمال انتقال کرونا از عربستان به ایران

غالمرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه 
و بودج�ه ش�ورای ش�هر ته�ران برخورد 
انتظامی و مقطعی با معتادان پارک شوش 

را رد کرد. 
 براس�اس اعالم دفتر آمار و محاس�بات 
اقتص�ادی و اجتماع�ی س�ازمان تأمی�ن 
اجتماعی، در س�ه ماهه اول س�ال جاری، 
ب�ه 14 میلیون و 852 هزار و 854 نس�خه 
مراجعات س�رپایی به پزش�کان مس�تقل 
طرف قرارداد با س�ازمان تأمین اجتماعی 

رسیدگی شده است. 
مهندس همایون فتاحی، رئیس مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران از ترافیک 

180کیلومتری در معابر تهران در نخستین شنبه مهرماه خبر داد

تیتر اخبار

احس��ان ش��ریعتی از عالقه من��دان به آث��ار دکتر علی 
ش��ریعتی خواس��ت که ب��رای خوان��دن آثار چاپ��ی او از 
کتاب های انتش��ارات بنیاد فرهنگی دکتر علی ش��ریعتی 
و در زمین��ه دانل��ود کتاب الکترونیک نیز از ش��رکت های 
طرف قرارداد مانند فیدیبو استفاده کنند. پسر دکتر علی 
شریعتی ادامه داد: متأسفانه خطر تحریف و برداشت های 
ضد و نقیض به ویژه درباره دکتر علی ش��ریعتی در فضای 
اینترنت بسیار جدی اس��ت. عالقه مندان به آثار شریعتی 
تنها باید به مرجع رسمی آثار ایشان مراجعه کنند که در 
این زمینه مرجع رس��می، بنیاد دکتر علی شریعتی است 
که زیر نظر خانواده ایش��ان اداره می ش��ود. او با اشاره به 

تبعات فرهنگی دانلود غیرقانون��ی کتاب و رعایت نکردن 
حق مولف گفت: این مسئله باعث شده تا معلوم نباشد که 
چه کس��ی این ایده یا این مفهوم را آفریده است. یکی از 
ایده  هایی که به فهم یک عقیده کمک می کند، این اس��ت 
که بفهمیم فالن عقیده در چه موقعیت زمانی بیان ش��ده 
و مولفش کیست، وگرنه نمی توانیم به درستی یک عقیده 
را بفهمی��م. او در ادامه گفت: چرا یک ش��ریعتی مجازی 
درس��ت ش��ده اس��ت که نقل قول هایی به وی منتس��ب 
اس��ت. به تازگی مد شده که هرجمله رمانتیک، متوسط و 
میان مایه ای که هر جوانکی می سازد، به شریعتی منتسب 

می کنند و یک شریعتی ساختگی درست شده است. 

هشدار درباره شریعتی ساختگی

 زردش�ت اخوان  ثال�ث، فرزن�د مهدی 

اخ�وان  ثالث در واکنش ب�ه وضعیت خانه 
م. امید و بازس�ازی آن ب�ه قصد تبدیل به 
خانه موزه اخوان  ثالث توس�ط شهرداری، 
گفت: به طور قطع ش�مایلی که برای خانه 
درس�ت کرده اند، س�لیقه مقاطعه کار آن 
است نه آنچه من از خانه پدری به یاد دارم. 
 ای�ران و چی�ن ی�ک فیلم س�ینمایی و 
یک انیمیشن س�ینمایی به طور مشترک 

می سازند. 
 نویس�نده کتاب های پرف�روش  »هری پاتر« از اجرای داس�تان چاپ نش�ده  

»هری پاتر و کودک ملعون« در قالب 2 تئاتر صحنه ای جداگانه خبر داد

تیتر اخبار

اتهام های جدید رئیس فیفا در بیشتر روزنامه های انگلیسی 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. هفته هفتم رقابت های لیگ برتر 
انگلیس از ش��نبه آغاز می شود که در آن، همه تیم های مطرح 
به میدان می روند اما در بیش��تر تیترهای نخست روزنامه های 
انگلیس به موضوع رش��وه و پولشویی س��پ بالتر، رئیس فیفا 
پرداخته  شده است. کلیت تیترهای این جراید بدین شرح است: 
دیلی تلگراف: رس��وایی های رشوه در فیفا ادامه دارد. بالتر 

دستگیر می شود.
تایم��ز: پلیس قرارداده��ای مالی بالتر در فیف��ا را باز هم 
بررس��ی می کند./ پای میش��ل پالتینی، رئی��س یوفا هم به 
رسوایی های مالی باز شد. سان: رسوایی های جدید مالی در 

قرارداده��ای تلویزیونی بالتر./ نیش های جدید ژوزه مورینیو 
به آرسن ونگر. دیلی اکسپرس: درهم پیچیدگی های جدید در 
قراردادهای فیفا. پلیس سوییس به دنبال بررسی قراردادهای 

بالتر و جریمه او.
گاردی��ن: برندان راجرز، س��رمربی لیورپول اعالم کرد به 
هیچ وجه پیش از آنکه مالکان باشگاه از او بخواهند این تیم 
را ترک کند، استعفا نمی کند./ حمله جدید مورینیو به ونگر.

تایم��ز: بهانه ه��ای خس��تگی ه��ری کین. مائوریس��یو 
پوچتینو، سرمربی تاتنهام می گوید حضور مهاجم تیمش 
در ترکیب تیم ملی انگلیس او را خسته کرده است. راجرز: 

می دانم باید اخراج شوم. 

رسانه های انگلیسی علیه سپ بالتر

 سیدشریف حسینی رئیس فراکسیون 
کمیته فوتبال و فوتسال مجلس با اشاره به 
اینکه خصوصی سازی باشگاه های استقالل 
و پرس�پولیس الزم االجراس�ت، بر اینکه 
واگذاری این باشگاه ها مجددا باید از طریق 

مزایده پیگیری شود تأکید کرد. 
 تیم های ملی تنیس روی میز مردان و 
زنان ایران دومین دیدار خود در مرحله 
مقدماتی مس�ابقات قهرمانی آسیا را به 
ترتیب ب�ا برتری مقابل تیم های لبنان و 

الئوس به پایان رساندند. 
مهدی مهدوی کیا، کاپیتان س�ابق پر س�پولیس می گوید تغییر برانکو به تیم 

پر سپولیس کمکی نخواهد کرد و باعث ضربه زدن به این تیم خواهد شد

تیتر اخبار
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شرایط تثبیت دریاچه ارومیه پایان شهریور مهیا شدظریف: اولویت اول ما رسیدگی به وضعیت حجاج ایرانی است
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا رایزنی هایی برای تشکیل 
کمیته حقیقت یاب انجام ش��ده اس��ت یا خیر؟ گفت: در حال حاضر اولویت ما رسیدگی به 
وضعیت زائران و سالمتی و حرمت آنان است. در کنار این مسائل، همه ایده ها را درباره نحوه 
مدیریت بهتر و رس��یدگی به ابعاد خطرناکی که امس��ال هم در حادثه سقوط جرثقیل و هم 
در فاجعه منا شاهد بودیم، بررسی می کنیم. اجالس ویژه همکاری اسالمی در حاشیه مجمع 
عمومی تشکیل خواهد شد و ما در این زمینه با سایر اعضا مذاکره می کنیم. رئیس دستگاه 
دیپلماسی با اشاره به پیام خود به سران کشورهای اسالمی گفت: در این پیام تاکید کردم که 
یک همکاری جمعی در همه زمینه ها ضرورت دارد، اما نباید اولویت خود را از دست بدهیم. 
اولویت اول ما رسیدگی به وضعیت حجاج خودمان است، اگرچه رسیدگی به وضعیت کلیه 
حجاج وظیفه انسانی ماست و باید تالش کنیم که زائران با سالمت به کشور بازگردند. تالش ها 

باید در همه زمینه های سیاسی و حقوقی انجام شود. 
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن عرض تسلیت به بازماندگان فاجعه منا گفت: امسال 
با دو واقعه ش��دیدا تلخ در مراس��م حج مواج��ه بودیم و ضرورت دارد دولت عربس��تان 
س��عودی نسبت به س��وء مدیریت کارگزاران اجرایی حج تدابیر جدی داشته باشد و روند 
مداوای مجروحان را تسریع کنند. نخستین اولویت ما پیدا کردن و شناسایی مفقودین و 
اولویت دوم بازگرداندن اجساد طیبه قربانیان این فاجعه و رسیدگی به وضعیت خانواده ها 
مخصوصا افرادی اس��ت که همراه با همسرانش��ان در مراسم حج حضور داشتند و باید به 
وضعیت آنها رس��یدگی شود. متاسفانه در این زمینه کمبودهایی بود. از نخستین ساعت 
بعد از وقوع این حادثه عالوه بر ستادهایی که دربعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و 
زیارت در سرزمین عربستان سعودی داشتیم در وزارت امور خارجه هم ستاد ویژه ای به 
ریاس��ت معاون وزارت امور خارجه تشکیل شد. وزیر امور خارجه اضافه کرد: بنده هم در 
نیویورک از ابتدا این موضوع را پیگیری کردم و در مالقات های خود با قائم مقام دبیرکل 

و وزرای امور خارجه یکی از مهم ترین موضوعات همین موضوع بود. 

قربانعلی س��عادت استاندار آذربایجان غربی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و 
توس��عه آذربایجان غربی گفت: سه س��ال برای تثبیت آب دریاچه ارومیه و جلوگیری از 
کاهش این میزان در نظر گرفته ش��ده که مطمئن هس��تیم به این هدف گذاری خواهیم 
رس��ید. پ��س از آن نیز برنامه های احی��ای دریاچه ارومیه با اتم��ام پروژه های انتقال آب 
عملیاتی می ش��وند که در این خصوص نیز تمهیدات خوبی اندیشیده شده است. امسال 
میزان کاهش طبق اعالم ش��رکت آب منطقه ای در تراز دریاچه ارومیه تنها هفت سانتی 
متر بوده درحالی که در س��ال های قبل، نزدیک 40 سانتی متر کاهش در پایان سال آبی 
ش��اهد بودیم. فعالیت های ارزش��مندی در حوزه فعالیت شرکت آب منطقه ای و سازمان 

جهاد کشاورزی استان صورت گرفته و در این خصوص مردم نیز همکاری داشته اند. 
او با قدردانی از فعالیت های زیربنایی صورت گرفته در راس��تای احیای دریاچه ارومیه 
توس��ط سازمان های مس��ئول افزود: 2۵ کیلومتر مسیر در راس��تای الحاق زرینه رود به 
س��یمینه رود در جن��وب آذربایجان غربی به صورت ش��بانه روزی ایجاد ش��د که این امر 

می تواند کمک شایانی به انتقال آب این رودخانه ها به بستر دریاچه داشته باشد. 
همچنین در بخش دیگری از این نشس��ت کیومرث دانش��جو مدیرعامل ش��رکت آب 
منطقه ای آذربایجان غربی گفت: در زمان حاضر تراز دریاچه ارومیه ۱470.07 متر است 

که هفت سانتی متر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد. 
از سوی دیگر ناصر حضرتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز 
در این نشست با ابراز انتقاد از اعالم آمارهای مختلف درخصوص اعتبارات حوزه دریاچه 
ارومیه اضافه کرد: پارسال 7هزار و 2۵0 میلیارد ریال اعتبار برای دریاچه ارومیه در نظر 
گرفته ش��د که از این میزان ۶84 میلیارد ریال به اس��تان تخصیص یافت. امسال نیز ۱۱ 
هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار برای دریاچه ارومیه تصویب ش��ده که یک هزار و ۳20 
میلیارد ریال آن به آذربایجان غربی اختصاص داشته و از این میزان نیز حدود ۳0 درصد 

تخصیص یافته است. 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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حضور دوباره  عروس و مادرشوهر ها 
در آگهی های تلویزیونی

تصور کنید ش��بی بعد از یک  روز خسته کننده 
کاری در مقابل تلویزیون نشس��ته اید و فنجانی پر 
از قهوه داغ نیز کنار دس��ت تان اس��ت. تلویزیون 
درحال پخش برنامه ای درباره تحول علم و صنعت 
تبلیغات دنیا است. گوینده از تکنیک های مختلف 
اس��تفاده ش��ده در آگهی های روز دنیا می گوید؛ 
تکنیک های��ی ک��ه در تمام��ی آنه��ا مخاطب از 
اهمیت زیادی برخوردار است و جلب رضایت او از 
اولویت های اصلی س��ازندگان آگهی هاست. نکاتی 
که گوینده درب��اره مخاطب��ان تبلیغات می گوید 
ناخودآگاه به ش��ما که ه��ر روز در معرض هزاران 
آگه��ی تبلیغاتی ق��رار می گیری��د، اعتمادبه نفس 
باالیی می دهد. احس��اس می کنید اهمیت دارید 
و برن��د و س��ازنده آگه��ی برای جلب نظر ش��ما 
ت��اش می کند. در این تفکرات غرق هس��تید که 
به یکباره برنامه برای پخش آگهی های تلویزیونی 

طبق روال همیشگی قطع می شود. 
نخس��تین آگهی تلویزیونی که پخش می شود، 
در مورد ی��ک برند حوزه فرش اس��ت. آگهی که 
در آن مهمانی زنانه ای به تصویر کش��یده شده که 
خانم ها درباره وس��ایل خانه میزبان نظر می دهند. 
در ای��ن مهمان��ی عروس و مادر ش��وهری حضور 
دارند که درحال متلک انداختن به هم هس��تند. 
ای��ن عروس و مادرش��وهر غریبه نیس��تند و برند 
فروش سال گذش��ته نیز از حضورشان مخاطبان 
را لبری��ز کرده ب��ود. به نظر س��ازنده از این نحوه 
برخورد عروس و مادرش��وهر بازخوردهای جالبی 
را دریافت کرده که مجددا در آگهی جدیدش نیز 
از حضورش��ان استفاده کرده است. در آگهی سال 
گذش��ته این برند فرش، عروس تازه ازدواج کرده 
و مادرش��وهر برای س��ر زدن به پس��رش به خانه 
آنها رفته بود. در آن آگهی مادرش��وهر از س��لیقه 
پسرش در خرید فرش تعریف می کند که عروس 
به یکب��اره خود را وس��ط می ان��دازد و می گوید: 
پس��رتان از همه جوانب باس��لیقه است و با دست 
خ��ودش را نش��ان می دهد. مادرش��وهر با نگاهی 
غضبن��اک به ع��روس می گوی��د: وااااا! و صورتش 
را ب��ر می گرداند. در زم��ان پخش این آگهی اکثر 
کسانی که آن را دیده بودند، برای شان جالب بود 
که چرا برند سعی کرده روابط عروس و مادرشوهر 
را این گونه نشان دهد. حال معلوم نیست که برند 
اثربخش��ی آگهی قبلی را س��نجیده یا نه، ولی به 
هرح��ال آگهی جدیدش را نیز با همان حال و هوا 
و با حضور همان هنرپیشگان ساخته و در معرض 

دید مخاطب گذاشته است.

 تنه��ا تفاوت آگهی جدید برن��د فرش با آگهی 
قبلی اش این است که این  بار عروس به مادرشوهر 
در جمع��ی بزرگ تر طعنه می زند و این بار عروس 
به مادرش��وهر می گوی��د: وااااااا! چ��ون در آگهی 
جدید مادرش��وهر به همس��ایه خود آدرس برند 
فرش را برای خرید داده و به عروس��ش که او نیز 
قصد خرید فرش را داش��ته آدرس��ی نداده است. 
ع��روس با ناراحتی در جم��ع می گوید: مادرجون 
چ��را به ما نگفتی؟ و مادر ش��وهر با حالتی خاص 
می گوی��د: عروس گلم این به اون در. نکته ظریف 
آگه��ی این اس��ت که بازیگران تم��ام تاش خود 
را کرده ان��د که مخاطبان را ب��ه یاد آگهی قدیمی 
بیندازن��د. در آگهی جدید نیز باز مخاطب از پیام 
اصلی آگهی دور ش��ده و نمی داند که قرار اس��ت 
بعد از دیدن آگهی با مادرش��وهرش یا عروس��ش 
این گون��ه برخورد کند ی��ا اینکه برای خرید فرش 
برود. آگهی جدید باز با همان شکل آگهی قدیمی 
به پایان می رسد و مخاطبی که در مقابل تلویزیون 
نشس��ته فنجان قهوه اش را بی خیال شده و سراغ 
نوشیدن یک لیوان آب قند می رود. مطمئنا تمام 
اعتماد به نفس��ی که برنامه تحول علم تبلیغات به 
او داده ب��ود، از بین می رود و در ذهنش فقط یک 
جمله نقش می بندد: س��ازنده آگه��ی فرش؛ چه 
گ��روه مخاطبی را در نظر داش��ته و نیتش از این 

نوع پیام رسانی چه بوده است؟ 

آگهی هایی که پیامی دوستانه دارند 
به نظر روابط عروس و مادرش��وهر از موضوعات 
چالشی صنعت تبلیغات کشورمان شده است. در 
این راستا ش��هرداری یکی از شهر های کشورمان 
نیز آگهی های آموزش��ی و تبلیغاتی را در راستای 
بهبود روابط مادرش��وهر و عروس در س��طح شهر 

اکران کرده است. 
پیام این آگهی ها از طریق رس��انه لمپس��ت بنر 
در س��طح شهر منتشر شده است. در طراحی این 
آگهی ها از تصاویر آرش��یوی استفاده شده است، 
تصاویری که ش��عارها و پیام هایی آنها را همراهی 
می کنند. برخی از ای��ن آگهی ها حامل پیام هایی 
ب��رای مادرش��وهرها و برخی دیگ��ر عروس ها را 
مخاطب پیام خود قرار داده اند. آگهی ها با عناوین 
ب��رای مادرشوهرهاس��ت و ب��رای عروس ها از هم 
تفکیک ش��ده اند. ب��رای مثال متن یک��ی از این 
آگهی ها با این مضمون است: »مادرشوهرهایی که 
عروس شان را دوست دارند، از آنها مقابل دیگران 
تعریف می کنن��د.« با تمام این توصیفات عملکرد 
برخ��ی از آگهی ه��ای داخلی نش��ان از این دارد 
که مخاطب ب��رای س��ازندگان و آگهی دهندگان 
جایگاه��ی ندارد و فقط ه��دف چنین آگهی های 
ص��رف مق��داری بودج��ه تبلیغاتی اس��ت که از 
س��ازمان باید بیرون رود. چنین عملکردی باعث 
 خنث��ی و بی تفاوت ش��دن روز ب��ه  روز مخاطبان

 خواهد شد. 

تبلیغات خالق

آگهی:موسسه اعصاب و روان Neurociencias -شعار:آلزایمر در شما تبدیل به یک توریست می شود. با یک تشخیص زود مطلع شوید! 
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ایستگاه تبلیغات

آدام اس��کات رابرت��ز، مدی��ر گروه ارش��د 
ارتباطات رس��انه ای در مقال��ه ای در این باره 
می نویس��د:  »مش��تریان در ه��ر ص��ورت با 
آگهی های تبلیغاتی که ی��ا به صورت آناین 
ی��ا در تلویزیون تماش��ا می کنند نس��بت به 
جدیدتری��ن محص��والت و محت��وای آن��ان 
اطاع��ات پیدا می کنند و این بس��یار خوب 
اس��ت. همین مس��ئله باعث ش��ده که مردم 
باالخره پس از سال ها ترغیب شوند تا درباره 
داروهای مختلف اطاعات بیش��تری کس��ب 
کنند و از پزش��کان خود درباره انتخاب های 
دیگری که غیر  از آن داروها می توانند داشته 
باش��ند، سوال بپرس��ند. آگاهی که تبلیغات 
به مش��تریان می دهد، باعث می شود تا آنان 
نس��بت ب��ه داروهایی که اس��تفاده می کنند 
مطلع شوند و با آگاهی نسبت به نقاط منفی 
و مثبت اس��تفاده از آن دارو درباره استفاده 
ک��ردن ی��ا نک��ردن از آن تصمی��م بگیرند و 
اینکه تصمیم گیری س��رانجام به خود مردم 
محول ش��ده اس��ت، نکته بس��یار مهمی به 
شمار می رود. اساساً جس��ت و جوی آناین 
در سراس��ر زنجیره مراقبت های بهداش��تی 
می توان��د درک بهتری نس��بت ب��ه بیماری ، 
داروه��ا و ع��وارض آنها ب��ه مصرف کنندگان 

بدهد. «  
وی در ای��ن ب��اره می افزای��د: »گزینه های 
درم��ان و جایگزین ه��ای داروی��ی ک��ه در 
تبلیغ��ات معرف��ی می ش��ود باع��ث تصمیم 
درس��ت تر در زمین��ه دسترس��ی ب��ه دارو و 
پرداخت هزینه داروها می شود. اتفاق مهمی 
که ب��ا راه یاب��ی داروها به فض��ای تبلیغاتی 
می افتد این اس��ت که س��رانجام بیمار قادر 
خواهد بود یک مکالمه درس��ت، با اطاعات 
بهتر در زمینه س��امت، بیماری و شیوه های 

درمان با پزشک خود داشته باشد.« 

فواید تبلیغ در حوزه سالمت
به ط��ور خاص��ه می توان نق��اط مثبت در 
زمین��ه تبلیغات داروه��ا و تأثیراتی را که بر 
بهداش��ت عمومی هر اجتم��اع می گذارد، به 

موارد زیر تقسیم کرد: 
• آگاهی نسبت به بیماری ها را باال می برد. 
• به بیماران در زمینه انتخاب هایشان برای 

درمان بیماری آموزش می دهد. 
• بیم��اران را قادر می س��ازد ت��ا بتوانند با 
پزشکان خود مکالمه دقیق و درست تری در 

زمینه بیماری شان داشته باشند. 
• در مورد بیمارانی که مشکل آنان از پیش 

تشخیص داده ش��ده و تحت درمان هستند 
کمک می کند ت��ا احتمال انجام مراقبت های 

مناسب تر از آنان افزایش یابد. 
• قب��ول بیم��اران در رعای��ت رژیم ه��ای 
درمانی ب��رای تأثیرپذیری بیش��تر داروهای 

تجویزی
رس��انه های جمع��ی  در  ک��ه  داروهای��ی 
کشورهای مختلف مورد تبلیغ قرار می گیرند 
معم��والً داروهای��ی مرب��وط بیماری های��ی 
همچون دیابت، فش��ار خون ب��اال، داروهای 
مربوط به زیبایی و البته افس��ردگی هستند. 
آمارها نشان داده از زمانی که تبلیغ در زمینه 
این داروها بیش��تر شده اس��ت، بیماران هم 
بیماری های خود را بیشتر جدی گرفته اند و 
همین تبلیغات پای آنان را به مطب پزشکان 
کش��انده اس��ت. حتی گاهی اوق��ات برخی 
از بیم��اران گفته اند که وقت��ی ناگهان تبلیغ 
داروه��ا را از تلویزیون یا رس��انه ای می بینند 
ب��ه خاط��ر می آورند که بای��د داروی خود را 
استفاده کنند یا باید دارویشان را زمان خارج 

شدن از خانه حتماً در کیفشان بگذارند. 

تبلیغاتی که گیجی و افسردگی می آورد
ام��ا در عین حال واکنش ه��ای منفی هم 
نس��بت به این اتفاق در میان جوامع مختلف 
وج��ود دارد. مارت��ا روزنب��رگ، نویس��نده و 
گزارشگر حوزه سامت در این باره می گوید:  

»17 س��ال پ��س از آنک��ه جری��ان تبلیغات 
داروی��ی در آمریکا به راه افت��اد، 70 درصد 
از بزرگس��االن و25 درصد از کودکان تحت 
تأثی��ر آن ق��رار گرفتند و منجر ب��ه اتفاقاتی 
همچون این ش��د که یک چهارم زنان 50 تا 
65 ساله بدون مراجعه به دکتر گمان کردند 

که دچار افسردگی هستند و به همین دلیل 
آمار مصرف داروهای ضد افس��ردگی در حد 
حیرت انگی��زی افزایش یاف��ت. این آمار در 
میان کودکان نیز رقم تعجب برانگیزی است 
و مصرف داروهایی که خانواده به تش��خیص 
خود به آنان می دهن��د موجب بیش فعالی و 
مشکات بدتری همچون دیابت در کودکان 

می شود. «  

وی در این ب��اره می افزاید:  »این تبلیغات 
باعث ش��ده اس��ت تا افرادی از ه��ر اجتماع 
ک��ه توهم مریضی، افس��ردگی، فش��ار خون 
ب��اال، آل��رژی و دردهای عجیبی ک��ه زاییده 
توهمات آنان اس��ت دارند، بدون مراجعه به 
دکتر به س��مت مص��رف داروهایی بروند که 
می تواند ب��رای آنان عواق��ب جبران ناپذیری 
داش��ته باش��د. به هر صورت داروه��ا جدا از 
منفعت��ی که دارن��د قطعاً مضرات��ی خواهند 
داش��ت و ش��خص ممکن اس��ت مشکات و 
حساس��یت های دارویی دیگری داشته باشد 
که نس��بت به آنان آگاه نباش��د و اس��تفاده 
از این داروها برایش مش��کات س��خت تری 
را پی��ش آورد. در واقع با تش��کر از تبلیغات 
دارویی تلویزیونی بیماران امروزه جرات این 
را یافته اند تا صراحتا به پزش��کان خود اعام 
کنند که تشخیص آنان اشتباه هست و بهتر 
اس��ت مثًا به جای داروی تجویز شده، فان 
دارو را ب��رای آنان تجوی��ز کنند. فروش دارو 
به مریضان ب��ه همان راحتی ک��ه صابون را 
می فروشند یعنی تمس��خر آموزش وپرورش، 
مدرسه های پزش��کی و زحمتی که پزشکان 
در طول س��ال های فعالیت خود برای کسب 
تجربه و درمان بهتر بیمارانشان می کشند.«

کالج پزش��کی آمری��کا  »ACP« از جمله 
مراکز مهمی اس��ت که درب��اره تبلیغ داروها 
اظهارنظ��ر منفی داش��ته اس��ت و می گوید:  

»از س��ال 1998 کالج  »ACP« به مخالفت 
شدید با این قبیل تبلیغات پرداخت، چراکه 
تبلیغ��ات دارویی اغلب موجب گیج ش��دن 
بیماران و حتی گاهی اوقات فهم اش��تباه در 
مورد اطاعات دارویی می ش��د. عاوه بر این 
تبلیغ��ات دارویی باعث ضعیف ش��دن رابطه 
بین دکتر و مریض ش��د و تشخیص پزشک 
در زمین��ه بیماری و ش��یوه های درمان را با 

چالش روبه رو کرد.«
ام. س��نتور، پزش��ک داخل��ی و  راب��رت. 
اس��تاد دانش��گاه آالباما در مقاله ای با عنوان  
»داروه��ا را از تبلیغ��ات کن��ار بگذارید« به 
مخالفت ش��دیدی با این تبلیغات پرداخت و 
در ای��ن باره گفت:  »تبلیغ��ات دارویی واقعا 
مفید اس��ت چراکه به خوبی می تواند جیب 
صاحب��ان کارخانه ه��ای داروس��ازی را پر از 
پول کند اما هیچ ربطی به بهداش��ت عمومی 
ندارد. برخی معتقدند که این تبلیغات راه را 
هموار می کند تا دارو مس��تقیم و بی واسطه 
به دست مصرف کننده برسد. متأسفانه مردم 
ام��روزه گفته های ی��ک آگه��ی تبلیغاتی را 
بیش��تر از گفته های پزش��ک خود باور دارند 
و همی��ن باعث ایجاد مش��کات زیادی بین 
بیمار و پزشک می شود. بیمار مطالب دیگری 
را از طری��ق آن آگهی های تبلیغاتی ش��نیده 
و ترجیح می دهد ب��ه آنها به جای گفته های 
پزش��ک خود عمل کن��د و نتیج��ه معموالً 
چی��زی نخواه��د ب��ود جز مس��مومیت های 
دارویی که در ای��ن قبیل افراد به وفور دیده 

می شود.«
وی در ادامه مقاله خود می نویسد:  »اکثر 
این داروها گران قیمت هستند و بیشترشان 
که معم��والً تبلیغ��ات آن��ان را از تلویزیون 
شاهد هستیم میزان اطاعات دارویی که در 
اختیار مخاطب می گذارند بس��یار کم است. 
در واق��ع آنها در این گون��ه تبلیغات کمتر به 
نی��از بیمار و بیش��تر به تأثیرگ��ذاری آگهی 
تبلیغاتی خ��ود فکر می کنند. یک بیمار نیاز 
دارد که به پزشک خود اعتماد کند تا بتواند 
مراح��ل درمان را به خوب��ی طی کند و این 
در شرایطی است که آن آگهی های تبلیغاتی 
داروی��ی میزان اعتماد به پزش��ک را از بین 
می برد. پس بهتر اس��ت صنعت داروس��ازی 
بدان��د که چیزی برای از دس��ت دادن ندارد 
و با تولید داروهای مناسب همیشه می تواند 
کس��ب درآمد کند اما با از بین بردن اعتماد 
بین پزشک و بیمار ضربه بزرگی بر بهداشت 

عمومی جامعه وارد می کند. «  

تبلیغات آب زالل و پاکیزه به 
درخشان ترین شکل ممکن

دس��تگاه تصفی��ه آب Pureit با کارک��رد خوب خود 
می توان��د جریان کثی��ف آب در یک کانال روس��تایی را 
کاما پاک و زالل کند. حداقل به ظاهر این پیامی اس��ت 
ک��ه Unilever در جدید ترین کمپین چاپی خود قصد 
انتق��ال آن را به بینندگان دارد. در این کار لطیف و تقریبا 
امپرسیونیستی، دو آگهی تبلیغاتی از زیر آب، چشم اندازی 
ب��ه مناطق حومه و روس��تایی را در اختیار مخاطبان قرار 
می دهند. روی س��طح آب، یک قوطی حلبی و یک اردک 
  Unilever .روی میزان پاکی و زاللی آب تاکید می کنند
و آژانس تبلیغاتی Lowe اندونزی به خوبی سزاوار دریافت 
جای��زه Grand Prix برای آگهی ه��ای تبلیغاتی چاپی 
بودند که آن را به خاطر تاش هایش��ان اخیرا در مراس��م 
Spikes Asia awards  دریاف��ت کردند. هر دو آگهی 
استفاده هوشمندانه ای از فواید یک رسانه چاپی می برند. 
به روشنی می توان فهمید که هدف از انجام این کار خیره 
ش��دن به آن برای مدتی بوده اس��ت. با نگاهی منصفانه، 
میزان سوررئال بودن شفافیت آب کمی نگران کننده است. 
به ظاهر وجود آبی چنین شفاف خطرناک خواهد بود. شما 

تقریبا باید جلوی غرق شدن مردم را بگیرید. 

حسین محمدیان

داروهایی که در رسانه های جمعی 
کشورهای مختلف مورد تبلیغ قرار 
می گیرند معموالً داروهایی مربوط 
بیماری هایی همچون دیابت، فشار 

خون باال، داروهای مربوط به زیبایی 
و البته افسردگی هستند. آمارها نشان 
داده از زمانی که تبلیغ در زمینه این 
داروها بیشتر شده است، بیماران 

هم بیماری های خود را بیشتر جدی 
گرفته اند

زهره زاهدی کرمانی

پیامدهای تبلیغ در حوزه سالمت

حکایت دارو، از تبلیغات تا تجویزات

کافه تبلیغات

پی�ش از ای�ن دوا ن�زد حکیم�ان ب�ود و ب�س. حکیم�ان روزگاری 
ج�ای خ�ود را ب�ه پزش�کان تحصیلکرده و دانش�گاه رفته س�پردند 

و ح�اال انگار دوا به راحتی با تبلیغاتی س�اده در اختی�ار همگان قرار 
می گی�رد. از آرایش�گران گرفت�ه ت�ا م�ردم معمولی همگ�ی به خود 
 اج�ازه می دهن�د دارویی ب�رای بیماری های�ی همچون پوس�ت و مو 

تجویز کنند. 

س�وال بزرگی ک�ه در این میان بای�د مطرح کرد و ب�ه آن پرداخت 
این اس�ت که آیا واقعًا داروها مخصوصا داروهای شیمیایی که ممکن 
است تأثیرات مخربی داشته باشند می توانند زیر پرچم تبلیغات قرار 

بگیرند یا باید همچنان تجویز و تشخیص آنان را به پزشکان سپرد. 



توسعه بازار؛ شکلی از آینده

»امروزه ش��کل کسب و کار تغییر کرده.« این جمله ای 
اس��ت که این روزها بس��یار به گوش می رس��د و اتفاقا 
گزاره ای صحیح است. با گذشت زمان روز به روز اشکال 
مختلفی از کس��ب و کار رونمایی می ش��ود و بسیاری از 
روش های دیگر از گردونه خارج می ش��ود یا به ش��کل 
جدیدی تغییر می یابد. دلیل این تغییرات که س��رعت 
بیشتری نسبت به قبل گرفته طبیعتا ناشی از پیشرفت 
روزاف��زون تکنولوژی اس��ت که با خود ش��یوه، منش و 
اخالق، نوع نگاه و طرز فک��ر، فرهنگ و انتظارات مردم 
را نس��بت به محصوالت مختلف اع��م از کاال و خدمات 

تغییر می دهد. 
اگر با نگاه آینده پژوهانه و از دریچه کوچک کسب و کار 
)و نه اقتصاد کالن و رصد سرنوشت ملت ها( به چشم انداز 
مشاغل و تجارت کنونی نگاه کنیم، آینده سراسر مملو از 
تغییرات ملموس و مشهود در بازه های زمانی کوتاه خواهد 
بود. اش��کال مختلفی در تروی��ج و توزیع کاال و خدمات 
به وج��ود می آید )و آمده اس��ت( که به هم��راه تاثیرات 
مستقیم پیش��رفت تکنولوژی بر ابداعات و اختراعات و 
تولید کاالها و خدمات جدید و همچنین تغییر کیفیت 
این محصوالت، استراتژی قیمت ها را نیز تغییر می دهد. 
به تبع آن بازارهای جدید نیازمند بازاریابی و بازارسازی 
مجدد است و این تحوالت زمانی هیجان انگیزتر می شود 
که فاصه بین تولد و مرگ آنها اندک و زودگذر است. در 

این میان تخصص و حوزه کاری توس��عه دهندگان بازار 
نیز همانند تمامی تخصص هایی که در فضای کسب و کار 
تعریف ش��ده اند، به همراه توفان تغییرات آنی، در حال 

تغییر است. 
تعریف وظایف یک متخصص توس��عه بازار شامل دو 
بخش اصلی است؛ اول پیش��نهاد و اجرای روشی برای 
افزایش مش��تریان و دوم کشف یا خلق بازارهای جدید 
برای محص��والت ش��رکت. افزایش مش��تریان در گرو 
ش��کل سیاس��ت های ترویجی و اجرای استراتژی های 
بازاریابی مناسب، بس��ته به شرایط بازار است. پس یک 
توسعه دهنده نیازمند بروزرسانی تمامی اطالعات خود از 
مش��تریان و استراتژی های نوین بازار خواهد بود و البته 
ه��ر لحظه رقبای خ��ود را نیز مدنظ��ر دارد. رقبایی که 
مانند گذشته برای س��ال ها از یک تاکتیک و استراتژی 
جذب مشتریان اس��تفاده نمی کنند و هر روز، برحسب 
پیشرفت های به وجود آمده در سیستم های بازاریابی، در 
حال تغییرند. از طرفی کش��ف بازارهای جدید به شدت 
وابسته به شرایط اجتماعی و سیاسی است. به طور مثال 
به وجود آمدن تحریم ها بازارهای جدیدی را برای برخی 
از محصوالت خدماتی به وجود آورد و حاال برداشته شدن 
آنها می تواند بازارهای متفاوتی را در عرضه کاالها معرفی 
کند. شرایط اجتماعی نیز به همین گونه تاثیرگذارند. مثال 
تغییر آمار جمعیتی، که در یک بازه کوتاه ممکن اس��ت 
تعداد کهنساالن را نسبت به جوانان بیشتر یا کمتر کند 
از این جنس اس��ت. این تغیی��رات بازارهای جدیدی را 
ایجاد می کند یا فرصت های قبلی را از بین می برد. خلق 
بازار نیز با تغییرات جامعه در حال تغییر است و با سرعت 
گرفتن این تغییرات، فرص��ت خلق بازارهای جدید نیز 
عمر کوتاه تری خواهد داش��ت. جوامع مختلف به دنبال 
رف��ع نیازهای جدید ک��ه قبال آنها را تجرب��ه نکرده اند، 
بازارهای مختلف را تجربه می کنند و توس��عه دهندگان 
بازار با ش��ناخت این نیازها و حتی گاهی با معرفی این 
نیازها به مشتریان، موقعیت های فروش بکری را به وجود 
می آورند. مسلما حاصل تمامی این فعالیت ها رشد بیش 
از پیش ش��رکت در گذر زمان خواهد بود. رشدی که با 
توجه به تحوالت سریع کس��ب و کارها و بازارها، حداقل 
نیاز به اندکی آینده نگری و شاید آینده پژوهی نیز دارد. 

جدا از موارد ذکر شده که همگی از مصادیق تغییر در 
حوزه توسعه بازار شرکت ها بوده و هست، توسعه بازار به 
مثابه یک شغل نیز نیازمند تغییراتی است که ناخودآگاه 
اعمال می شود. به طور مثال تا امروز تخصص توسعه بازار 
به عنوان یک ش��غل از جنس مشاوره محسوب می شده 
ک��ه این باور به مرور در حال تغییر اس��ت و براس��اس 
حوزه های مش��اوره ای در کس��ب و کار در حال برچیده 
شدن هس��تند. در آینده نزدیک کارشناسان و مدیران 
توسعه بازار صرفا مشغول تهیه گزارش ها و ایجاد بایگانی 
تحلیل های خود نخواهند بود و به جای برگزاری جلسات 
مکرر باید مهارت اجرای فرآیندها را نیز داش��ته باشند. 
کارفرمایان تفاوت های بین مدیر فروش، مدیر توس��عه 
بازار و مدیر بازاریابی را به درس��تی درک خواهند کرد و 
لزوم وجود هریک را با توجه به بازدهی سازمان خود در 

نظر می گیرند.
 به نظر می رسد هرچند که در آینده حوزه های مرتبط 
به بازار تخصصی تر می ش��ود اما جابه جایی متخصصان 
بین کس��ب و کارهای مختلف بیشتر خواهد بود و کمتر 
با افرادی برخورد می کنیم که تمام عمر حرفه ای خود را 
در یک شرکت و در یک حوزه کسب و کار گذرانده باشند. 
این تغییرات به مرور بستر تبادل اطالعات است و باعث 
می شود متخصصان بازار اطالعات جامعی را از همکاران 
خ��ود در حوزه تبلیغات، قیمت گ��ذاری، بودجه بندی و 
توزیع کسب کنند. کسب این اطالعات دید متخصصان 
را بازتر و چشم انداز شغلی آنان را وسیع تر خواهد کرد و 
چه بسا خالق عناوینی جدید در حوزه کسب و کار باشد. 
آینده هر چه که باشد روندی رو به پیشرفت و تخصصی تر 
ش��دن حوزه های کاری دارد و با اینکه با به وجود آمدن 
هر راه حلی، مشکلی جدید نیز  زاده می شود اما پختگی 
و حس رضایت فائق آمدن بر مشکالت پیشین را نیز به 

همراه خواهد داشت. 

از من تقلید کنید! 

در بازاریابی، کار هر ش��رکت یا سازمان این است 
ک��ه به مردم و مصرف کننده کم��ک کند که کاال یا 
خدمات مان را که مورد نیازش هست بیابد. این کار 
هزینه باالیی را می طلبد و بس��یاری از شرکت هایی 
که از بازاریابی شبکه ای استفاده می کنند نسبت به 
شرکت های دیگر که از این روش استفاده نمی کنند 
ب��رای تبلیغات کمتر هزینه می کنن��د. چون آنها از 
روش فوق الع��اده قوی ت��ری به نام تبلیغ س��ینه به 
س��ینه یا حرف مردم یا تبلیغ ش��فاهی بین مردم یا 
روش توصیه ای آنان یا همان تقلید کردن اس��تفاده 
می کنن��د. این موضوع نیز باع��ث کاهش هزینه ها و 
پایین تر آمدن قیمت کاال یا خدمات و رس��یدن نفع 

بیشتر آن به اعضای شبکه توزیع می شود. 
طبق تحقیق��ات و آماره��ای اعالم ش��ده تقریبا 
نیم��ی از مصرف کنن��دگان چینی به ص��ورت زبانی 
در م��ورد برنده��ا و مارک های مورد عالقه ش��ان در 
گفت وگوهای روزانه شان صحبت می کنند. استفاده 
از رس��انه ها در ح��ال افزای��ش و تبلیغ��ات در حال 
رش��د اس��ت اما هنوز آنچه که محصوالت جدید را 
محب��وب می کند همان تبلیغات زبانی افراد اس��ت. 
در واق��ع این ن��وع از تبلیغات در دنی��ا باعث ایجاد 
رقاب��ت  در بین صاحبان کاال ب��رای معرفی تولیدات 
خود می شود. در ایران نیز این موضوع اهمیت دارد 
و تقاضا بیش��تر به صورت ش��فاهی و سینه به سینه 

بوده و کمت��ر به صورت تصویری یا نوش��تاری ارائه 
می ش��ود، این درحالی اس��ت که فرهن��گ تبلیغات 
تصویری در س��ایر کش��ورهای دنیا جای��گاه خود را 
پیدا کرده اس��ت. البته این در ش��رایطی اس��ت که 
با ظهور ش��بکه های اجتماعی و ب��روز چهره جدید 
شبکه جهانی اینترنت، تبلیغات دهان به دهان شکل 
پیچیده تری به خ��ود گرفت. این مکان های مجازی 
جدید امکان گفت وگوی همزمان میلیون ها نفر را در 
مورد مباحث مختلف فراهم کردند و همین موضوع 
جایگاه تبلیغات دهان به دهان را در ابعاد رس��انه ای 
ش��رکت ها پر رنگ تر کرد و باعث قدرتمندتر شدن 

هر چه بیشتر آن شد. 
ناگفت��ه نماند که موفقی��ت در بازاریابی دهان به 
ده��ان به نوع محص��ول یا خدمت تان نیز بس��تگی 
دارد. همچنین فاکتورهای��ی از جمله میزان قدمت 
برن��د، دانش برند، تمایز، تناس��ب بی��ن محصول و 
مخاط��ب، رضایت از محص��ول و... نقش کلیدی در 
ایج��اد تبلیغات دهان به دهان ب��رای یک محصول 
یا برند دارن��د. در واقع بازاریابی ده��ان به دهان از 
دو عنصر تشکیل شده است؛ برنامه که عبارت است 
از اطالع��ات خوب یا بدی که از کس��ب و کار ش��ما 
به بیرون انتقال داده می ش��ود. مکانیزم انتش��ار که 
در م��ورد بازاریابی دهان به دهان مکانیزم انتش��ار 
در واقع همان کلماتی هس��تند ک��ه از دهان خارج 

می شوند. 
باید به یاد داشته باشیم که صرفا کلمات نیستند 
که در بازاریابی دهان به دهان اس��تفاده می ش��وند 
بلکه عناص��ر دیگری نیز می توانند جایگزین کلمات 
ش��وند مثل تصاویر. گاهی اوق��ات تصاویر جا افتاده 
ذهنی خیلی سریع می تواند عمل کند. اصوات، مثال 
اگر چشم ما را ببندند و یک تبلیغ را برای ما پخش 
کنن��د ما به راحتی می توانیم ح��دس بزنیم که این 
تبلیغ مربوط به چه شرکتی است. نشانه ها، می توان 
آرم و نش��انه بسیاری از شرکت ها را نمونه ای از این 
نوع دانس��ت. با کمی هوش و دق��ت با توجه به نوع 
کسب و کار ما باید ببینیم که کدام یک از این عناصر 
برای بازاریابی دهان به دهان در مورد کسب و کار ما 

موثرتر است. 

مدیریت طراحی فضای فروشگاهی 
آیا می دانستید مرچاندایز )merchandise( یا 
همان مدیریت طراحی فضای فروش��گاهی یکی از 
مهم ترین عوامل مؤثر در رونق فروشگاه و بازاریابی 
خرده فروش��ی ها اس��ت؟  هم��ه خرده فروش ه��ا با 
مشتریان ش��ان در محی��ط فروشگاه ش��ان آش��نا 
می ش��وند، بنابراین به محیطی زیبا و جذاب برای 
جذب مش��تریان نیاز دارند ت��ا بتوانند در حفظ و 
افزایش تعداد مش��تریان به نحوی شایس��ته کوشا 

باشند. 
مرچاندای��ز یک محی��ط فروش��گاهی باید آنقدر 
جذاب باش��د تا به محض ورود، افراد در آن جذب 
شوند، اما متأسفانه عده بسیاری از خرده فروشی ها 
هزینه ای درخصوص مرچاندایز فضای فروش��گاهی 
خ��ود نمی کنن��د و آن را بار مال��ی اضافه می دانند 
مطمئناً تجربه آن را دارید که بسیاری از اوقات، از 
طریق تبلیغات با یک فروش��گاه آشنا شده اید، ولی 
در هنگام ورود به فروشگاه با فضای فروشگاهی که 
شما را به هیچ عنوان جذب نمی کند، مواجه شده و 
اشتیاق خود را برای خرید از آن فروشگاه از دست 
داده اید پس برای اینکه خرده فروشی موفقی باشید 
از مرچاندایز فروش��گاهی جذابی اس��تفاده کنید تا 

بتوانید مشتریان را هر چه بیشتر جذب کنید. 
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عطیه عظیمی

آیا می دانستید

حمید شکری خانقاه
نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی 
ارتباطی در روابط عمومی

BRAND

 

یکی  از صاحب نظران  در حوزه 
روابط عمومی   )میلیر( معتقد است  
برای  اینکه  بتوانیم  راحت  زندگی  
کنیم  )که  این  تعبیر ایش��ان  راز 
موفق  شدن  سازمان هاست ( باید 
قادر باشیم  محیط  خود را کنترل  
کنی��م  و آن  را در مس��یر اهداف  و 
اس��تراتژی های  خود قرار دهیم . 
باید س��ازمان ها را در راه  موفقیت  
خود تا حدی  که  رفتار و طرز تلقی  
محیط  اطراف  خود را جهت دهی  
کنند، هدایت  کنیم . مس��لماً این  
اق��دام  اگر هم��راه  ب��ا مالحظات  
اخالقی  نباش��د، در واقع  منحرف  
کردن  مخاطبان  است  و این  همان  
پدیده ای  اس��ت  ک��ه  در بازاریابی  
نی��ز غیراخالقی  تلقی  می ش��ود. 
مش��تری مداری فرآیندی است 
که به ارضای نیازهای مش��تریان 
به بهترین نح��و در زمینه عرضه 
محص��ول  )تولی��د – بازاریابی – 
فروش( یا عرض��ه خدمت  )انجام 
خدمت یا خدمات پس ازفروش( 
می پردازد. هدف از مشتری مداری 
ایجاد حس رضایت در مشتریان و 
وفاداری آنان به ش��رکت سازنده 
اس��ت. پس اگ��ر روابط عمومی  با 
رویکرد مش��تری مداری بخواهد 
منافع  جامعه  و مناف��ع  کارکنان  
را در کن��ار مناف��ع  س��ازمان  در 
اس��تراتژی های  س��ازمان  لحاظ  
کند، ناچ��ار بای��د از تئوری های  
هنجاری  رواب��ط  عمومی تبعیت  
کند و تبعاً اعمال  این  تئوری ها به  
روابط عمومی  یک  نقش  دوسویه  و 
حتی  سه سویه  می دهد. با توجیه  
نقش  سه  جانبه  روابط عمومی  در 
حمایت  از منافع  س��ازمان ، منافع  
جامعه  و منافع  کارکنان  بانک ها، 
باید یک  الگوی  سه بُعدی  در حوزه  
مدیریت  استراتژیک  روابط عمومی  
مطرح  ساخت . در نگرش  یک  سویه  
روابط عموم��ی ، تاکی��د بر کمک  
مدیران  روابط عموم��ی  در حوزه 
تصمیم گیری های  اس��تراتژیک  
س��ازمان ها در توفی��ق  س��ازمان  
اس��ت   )مانند س��ایر وظیفه های  
س��ازمان ها( و  »روابط عموم��ی  
عب��ارت  از اعمال  تدابیری  اس��ت  
که  مردم  را با آنچه  شما می خواهید 
انجام  دهید، همراه  کند. از جمله  
استراتژی ها یا مدل هایی  که  این  
نوع  جهان بینی ها را توصیه  می کند، 
عبارتند از: استفاده  از مطبوعات ، 
رس��انه های  جمع��ی  و س��ایر 
رس��انه هایی  که  یک طرفه  عمل  
می کنند. به طور کل��ی  در نگرش  
یک سویه  که  به  قانع  کردن  و توجیه  
کردن  مخاطب  ی��ا افکارعمومی  
منجر می شود، خواست  و تمایالت  
ذی نفعان  عمومی  مطرح  نیس��ت  
بلکه  باید آنها را در ارتباط  با منافع  
س��ازمان  قانع  و توجیه  ک��رد.  در 
مقابل ، در جهان بینی  دوس��ویه  و 
دو راهه ، تبادل  اطالع��ات  و افکار 
مورد تاکید است  و در واقع  نوعی  
گفتمان  دوطرفه  ی��ا چندطرفه  و 
تاثیرگذاری  از هر دو طرف  توصیه  
می ش��ود و این  تدبی��ر به عنوان  
مدیریت  تعارض  نیز مطرح  ش��ده  
اس��ت . تحقق اهداف ارتباطی هر 
بانکی و نیز ش��کل گیری تصویر 

ذهنی آن در نگرش س��ه س��ویه 
مستلزم توجه و پاس��خگویی به 
انتظارات و خواس��ته های کلیدی 
مشتریان هدف در راستای منافع 
جامع��ه و اس��تراتژی های بانکی 
اس��ت. اولویت بندی فاکتورهای 
کلیدی موفقیت ارتباطی بانک ها 
در ایران و به کارگیری اس��تراتژی 
ارتباطی برای پیشبرد اهداف بانکی 
در مسیر خلق ارزش برای رویکرد 
مش��تری مداری اس��تراتژیک در 
بانک ها امری اجتناب ناپذیر است. 

 نیازهای مشتریان
 در دادوستد  

)وابستگی مشتری به بانک( 
 Basic(  1- نیازه��ای اصل��ی
Needs(: هم��ان نیازمن��دی 
مشتری به محصول یا خدمت یک 
بانک است. )به عنوان مثال: مراجعه 

به بانک برای دریافت پول و. . . . (
عملک��ردی   نیازه��ای   -2
  :)Performance Needs(
این نیاز، میزان وابستگی مشتری 
به محصول را که نتیج��ه کارکرد 
و عملکرد بهینه محصول اس��ت، 
نش��ان می دهد. )به عن��وان مثال، 
کیفیت محصول، سرعت کارکرد 
}وس��ایل نقلی��ه{، محص��والت 
مصرفی}موادخوراک��ی- ل��وازم 

آرایشی{ و. . .(
انگیزش��ی   نیازه��ای   -3
)Excitement Needs(:  ب��ه 
نیازهایی اطالق می شود که باعث 
ایجاد انگیزه درمشتری درگرایش به 
محصول می شود.  )به عنوان مثال، 
م��واردی همچون حف��ظ حرمت 
مشتریان، خدمات پس از فروش، 
محصوالتی ک��ه درامنیت جانی 
مش��تریان مؤثرن��د }حمل ونقل 

هوایی{و. . .(
آنچه آمار نشان می دهد 

    هزینه جذب یک مشتری جدید 
بین 5 ت��ا 11 برابر نگه��داری یک 

مشتری قدیم است. 
    ضرر و زیان ازدس��ت دادن یک 
مشتری درحکم فرار 100 مشتری 

دیگر است. 
    احتمال اینکه مش��تریان کاماًل 
راضی )خشنود( مجدداً ازشرکت 
خریدکنند ش��ش برابر مشتریان 

فقط راضی است.
    معادل 90 تا 98 درصد مشتریان 
ناراضی، نارضایتی خود را به سازمان 
بیان نمی کنند و بدون طرح شکایت 

به سمت رقبا می روند. 
    در ایران به علت  محدودیت هایی  
که  در زمینه  واردات  کاال و خدمات 
به  وی��ژه  در دادوس��تدهای  بزرگ  
وجود دارد و نی��ز به دلیل  انحصار 
دول��ت  در برخ��ی  از ش��اخه های  
دادوستد، در بسیاری  از فعالیت های  
تجاری، رقابت  فش��رده ای  وجود 
ن��دارد و مش��تریان مجبورن��د از 

خدمات  و کاالهای  انحصاری  با هر 
کیفیت  و به  هر ش��یوه  ای استفاده  
کنند ولی  به  هرحال  در بس��یاری  
دیگ��ر از زمینه های  تج��اری، به  
وی��ژه  در دادوس��تدهای  کوچک  
و متوس��ط، تولیدکنندگان  کاال و 
عرضه کنندگان  خدمت  باید به رقابت  
فش��رده ای  برای  جلب  مش��تری  

بپردازند.
 )Satisfaction(  رضایت

رضایت مش��تری همان درک و 
احساس مثبت مشتر یان به بانک 
اس��ت که عرضه کننده به تقویت 
آن پرداخته و یا حت��ی فراتر از آن 
گام برمی دارد. رضایتمندی باعث 
وفاداری مشتری شود. پس یکی از 
استراتژی های اثربخش خلق مزیت 
رقابتی و ارتقای جای��گاه بانک در 
محیط رقابتی است. مزیت رقابتی 
موجب  تمایز بان��ک از بانک های 
دیگ��ر می ش��ود.  مزی��ت رقابتی 
 )Distinctive Advantage(
عاملی اس��ت که برای مش��تریان 
ارزش بیش��تری نس��بت به رقبا 
می آفریند و سبب ترجیح یک بانک 
بر رقیب از سوی مشتری می شود. 
هرچه  بانک بیش��تر به  مش��تری  
کمک  کند و نیاز او را برطرف سازد 
ارزش  بیش��تری  ب��رای  او آفریده  
است. مزایای رقابتی باعث تسخیر 
بازارهای ملی و جهانی می ش��ود. 
حال سوال اینجاست که بانک های 
ایران از چه مزیت رقابتی برای ارزش 
آفرینی و جلب وفاداری مشتریان 

بهره می گیرند.
 استراتژی ارتباطی ارزش آفرین 
در بانک ه��ا از نظ��ر نگارنده این 
مطلب، ب��ا توجه ب��ه تحقیقات 
انجام ش��ده، تمرکز بر کارکنان 

بانک است: 
رضایت کارکنان بانک مهم تر 

از رضایت مشتریان 
 امروزه محققان اثربخشی تمام 
تکنیک ه��ا را درنهای��ت به عامل 
انسانی نس��بت می دهند اهمیت 
کارکنان از خود مش��تریان بیشتر 
است زیرا این کارمند خوب است 
که می تواند مشتریان خوب را برای 
س��ازمان جذب کن��د. کارمندان 
ناراضی با اس��تفاده از تجربه خود 
بزرگ ترین ضربه ها را به سازمان وارد 
می کنند. نتایج پژوهش های انجام 
شده نشان می دهد، نحوه برخورد 
کارکنان و سرعت عمل آنها در ارائه 
خدمت به مش��تری در کنار سایر 
عوامل دلیل و معی��ار مهمی برای 

مراجعه آنها به بانک است. 
راهکاره�ای جل�ب رضای�ت 
کارکنان بانک برای ارائه خدمت 

ارزش آفرین به مشتری
   آموزش کارکنان: جهت ایجاد 
ارتباط منطقی و پایدار با مشتری  

)ضرورت یادگیری سازمانی(

   سیستم پرداخت: جهت رفع 
نیازمالی و ایجاد انگیزه درونی

   قدردان��ی از کارکنان: جهت 
ایجاد انگیزه معنوی

   ارزیاب��ی کارمندان توس��ط 
مش��تریان: جهت معرفی کارمند 

نمونه یا برخورد با کارمند خاطی
   توجه به ایده ه��ای کارکنان 
بانک به عنوان یک س��رمایه درون 
سازمانی و مشارکت دادن آنان در 
تصمیم گیری ها و هدایت کارکنان 
به سمت انجام فعالیت های خالق 
جهت بهبود مستمر س��ازمانی و 

ایجاد ارزش درمشتری و بانک
 ایجاد مهارت های ارتباطی در 

کارکنان بانک 
 - س��الم واحوالپرس��ی کردن  
)Greeting(: یک��ی ازمهم ترین 
مهارت های ارتباطی اس��ت که در 
احترام گذاشتن به مشتری و ایجاد 

ارزش برای او مؤثراست. 
 :)Acknowledging(  بروز دادن -
ه��م دردی درخص��وص نگران��ی 
مشتری و بروزآن که باعث آرامش 

خاطرمشتری می شود. 
 :)Informing(  آگاهی دادن - 
آگاهی دادن به مشتری درخصوص 
نحوه انجام کار و همچنین مدیریت 

انتظارات مشتری 
 - اس��تفاده از کلم��ات زب��ان 
ارتباط��ات و ژس��ت ارتباط��ی  
 :)Communication Skill(
)gesture(  ژست و اشاره ورفتار   

)Voice tone(  تن صدا   
 Words &(  کلمات و عبارات    

)Phrases
    س��الم و احوالپرسی، خوشامد 
گفتن، کمک کردن، پس��ندیدن، 
دوست داش��تن، منت گذاشتن، 

تخفیف دادن، شرمنده بودن و. . . . 
ایجاد سیستم ارتباط با مشتری 
    بحث مس��تقیم و حض��وری با 
مشتریان یا تلفن، ایمیل، پیامک 

و مکاتبه 
   تجزی��ه و تحلی��ل ش��کایات و 
 Call(  اظهارنظره��ای مش��تری

)Center
 گوش دادن به ش��کایت مشتری 
90 درصد کاراس��ت و حل کردن 
آن هفت درصد و پیگی��ری برای 
اطالع از راضی شدن مشتری هم 

سه درصد کاراست. 
 - اندازه گیری چرخه حیات روابط 

)RLC(  مشتریان
  اط��الع ازمراحل مختلف طول 
عمر روابط به بانک ها کمک می کند 
تا نیاز های تخصص��ی و اطالعات 
خ��اص ه��ر دوره را درخص��وص 

مشتریان کسب کنند. 
مشکالت و موانع 

مشتری مداری استراتژیک 
در بانک ها 

ع��دم تعه��د مدیریت ارش��د: 

مدیران ارشد، میانی و سرپرستی 
در بانک ت��ا حدود زی��ادی درگیر 
فعالیت ه��ای اجرای��ی متعددی 
هستند. شدت درگیری این مدیران 
و اضطراری بودن بس��یاری از این 
فعالیت ه��ا فرصت و زم��ان کافی 
برای ای��ن افراد باق��ی نمی گذارد. 
این عامل مهم ترین چالش بر سر 
راه پیاده سازی استراتژی ارتباطی 
در بانک ها محس��وب می شود. به 
منظور جلوگیری از تأثیر این مشکل 

راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: 
   تش��کیل کمیته پیاده سازی 
استراتژی ارتباطی در روابط عمومی 
ایجاد و پیاده سازی نظام کنترل 

استراتژی ارتباطی بانک 
   سیس��تم کنترل استراتژی 
ارتباط��ی بان��ک یک سیس��تم 
اطالعاتی اس��ت که س��نجه های 
راهبردی تعیین ش��ده در س��ند 
استراتژی ارتباطی را به طور مستمر 
اندازه گیری ک��رده و گزارش های 
الزم را ب��ه مدیریت عامل و کمیته 
پیاده س��ازی اس��تراتژی ارتباطی 
سازمان ارائه می کند. بدیهی است 
اطالع از عملکرد بان��ک در زمینه 
میزان تحق��ق اه��داف راهبردی 
تعری��ف ش��ده عام��ل اصل��ی و 
تعیین کننده در هدای��ت فرآیند 
پیاده سازی استراتژی ارتباطی بانک 

محسوب می شود. 
عدم درک استراتژی ارتباطی 

توسط کارکنان
به دلیل گس��تردگی محدوده 
اس��تراتژی ارتباطی، الزم اس��ت 
تعداد زی��ادی از ادارات و کارکنان 
بانک در اجرای آن نقش ایفا کنند. 
تعداد زیادی از این افراد در واحدها 
و مشاغل تخصصی خود مشغول 
فعالیت هستند، بنابراین احتمال 
ع��دم درک صحی��ح اس��تراتژی 
ارتباطی در بین آنها وج��ود دارد. 
برای مقابله با این مشکل پیشنهاد 

زیر ارائه می شود: 
اس��تفاده از کانال های ارتباطی 
برای آموزش اس��تراتژی ارتباطی 
بانک به کارکنان. در قالب این اقدام، 
اهداف و اقدامات ارتباطی راهبردی 
بان��ک ب��ا اس��تفاده از کانال های 
ارتباطی زیر به مدیران و کارکنان 

ذی ربط معرفی می شود: 
   جلسات س��خنرانی مدیران 

ارشد در مراسمات و همایش ها
   ایجاد جلسات هم اندیشی برای 
بحث در مورد استراتژی ارتباطی 
بانک با ش��رکت مدی��ران و افراد 

کلیدی و ذی ربط
   تهیه سند خالصه استراتژی 
ارتباطی بان��ک و تحوی��ل آن به 

کارکنان ذی ربط
   ایجاد فضای الزم در وب سایت 
بانک برای انتقال اهداف و اقدامات 

راهبردی به بدنه سازمان... . 
در نهایت، تدوین برنامه ارتباطی 
اس��تراتژیک بانک در یک فرآیند 
علمی و کاربردی ب��ا به کارگیری 
تمامی مدل های ارزیابی استراتژیک 
ارتباطی پیش��نهاد می ش��ود. در 
این برنام��ه پیش��نهادی تمامی 
محدودیت ها، مزای��ا و معایب هر 
ش��بکه ارتباطی در بانک همراه با 
راهکارهای عملی و علمی مشخص 

و ارائه می شود.
 ارتباط با نویسنده:
shokri.hamid2@gmail.com

روابط عمومی در خدمت مشتری مداری

استراتژی ارتباط مؤثر داخلی؛ راز توسعه بانکداری

درصد اهمیتعامل 

22 درصداعتبار، نام و سابقه خوب

18/5 درصدبرخورد مناسب

17درصدتسهیالت و خدمات

16/5 درصدسود بیشتر

11 درصددر دسترس بودن

8/4 درصدجوایز قرعه کشی

8/3 درصدخدمات برتر الکترونیک

عاملرتبه

نحوه برخورد کارکنان1

امکان دسترسی سریع مشتریان به بانک2

سرعت عمل3

هزینه کارمزد تسهیالت4

امکان استفاده از خدمات گسترده بانکی5

امکان استفاده از فناوری های جدید روز6

سود پرداختی به سپرده ها7

اعتبار بانک8

نمای ظاهری بانک9

تعریف عملیاتیمولفه خلق ارزش

صداقت در ارائه خدمت، استمرار در فعالیتوجهه و اعتبار

امنیت، دانش تخصصی کارکنان و رفتار مودبانه و موقرانه با مشتریتضمین خدمات  )اطمینان خاطر(

عمل به وعده های داده شده به مشتری، ارائه خدمات بدون اشتباه به مشتریقابلیت اطمینان

تعیین زمان و نوع خدمت برای مشتری، تماس و پاسخ به پرسش های مشتری توسط کارکنان، عدم تعلل بی مورد در ارائه خدمت به مشتری پاسخگویی

زمان الزم برای رسیدن به شعبه، سهولت در پیدا کردن محل شعبه، ساعات کاری شعبه و نزدیکی به شعب سایر بانک هادسترسی

توجه کارکنان مرتبط با مشتریان به شرایط جسمی، سنی و اجتماعی مشتری، تشخیص و برآورده سازی نیازهای خاص مشتری، تالش بدون منت برای ارائه خدمت به مشتریهمدلی

معماری جذاب شعب، تجهیزات مناسب برای ارائه خدمات، کارکنان آراسته، شعب آراسته و تمیزعوامل ملموس و ظاهری

نرخ کارمزدها، سود سپرده ها و نرخ تسهیالتنرخها و قیمت ها

ترفیع و ارتباطات در سطح شعبه، برنامه های یکپارچه ترفیع بازاریابی، فروش مستقیم و حضوریارتباطات 

تنوع حساب های سپرده و پس انداز، تنوع تسهیالت، مزایای جانبی ارزش زا، تنوع خدمات الکترونیکی محصوالت

فاکتورهای کلیدی موفقیت ارتباطی بانک ها در ایران

اولویت بندی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتیدالیل مردم برای انتخاب بانک ها

رضا مافی
 مشاور توسعه بازار



برای مطالعه 302 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی )6(
شوخ طبع بودن

ش��وخ طبعی همیش��ه راه موثری ب��رای ایجاد حس 
مثبت در مردم درباره تش��کیالت مختلف است. بسیاری 
از ش��رکت ها تبلیغ��ات بام��زه ای را می س��ازند، درعین 
حال هیچ دلیلی وج��ود ندارد ک��ه روابط عموم��ی را با 
ش��وخ طبعی همراه نکرد. حمایت مالی همیشه یک ابزار 
محبوب در زمینه روابط عمومی بوده است، این امر باعث 
دهان به دهان ش��دن نام ش��رکت در میان مردم و ایجاد 
یک تصور خوب از شرکت می ش��ود. همچنین برخی از 
موسسات حتی با مدیریت کارآمد س��عی در خلق نوعی 
حمایت مالی همراه با ش��وخ طبعی به وس��یله حمایت از 

رخداد های خنده دار دارند. 
ایده

ش��رکت تولید س��یگار هملت همیش��ه برای افزایش 
ش��هرت خود از راهکار های طنزآمیز اس��تفاده می کند. 
همچنین روش��ی ک��ه آنه��ا در تبلیغات خود اس��تفاده 
می کردند بسیار مورد پس��ند مخاطبان واقع می شد که 
این امر دس��تاورد کوچک��ی در دنیای تبلیغات نیس��ت. 
هنگامی که تبلیغ دخانیات در اروپا ممنوع ش��د، بیشتر 
کارخانه ه��ای تولی��د دخانی��ات در ت��الش بودن��د تا از 
رخداد های ورزش��ی، هنری و هرگونه رخداد مش��ابه که 
جنبه تبلیغاتی نداشت حمایت کنند، اما رؤسای شرکت 
هملت ترجیح دادند با حمایت از یک موضوع طنز روش 

قبلی خود را ادامه دهند. 
در همان زمان نخستین دوره مسابقه ادبی نوشته های 
طنز برگزار شد. شرکت هملت حمایت مالی این مسابقات 
را برعهده گرفت و جایزه ای هم برای بهترین اثر مسابقات 
در نظر گرفت. جایزه بهترین اثر سال 2004 این مسابقات 

به نویسنده مطرح آمریکایی »تام ولف« داده شد. 
امروزه حتی حمایت مال��ی از رخداد های مختلف نیز 
برای شرکت های تولید دخانیات ممنوع است که این امر 
باعث کاهش نسبی فروش این گونه شرکت ها شده است، 
با این حال ش��رکت هملت در هنگام برگزاری مس��ابقه 

برترین اثر طنز استفاده مطلوب خود را برد. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

-دنب��ال چیزی ک��ه مخاطبان تان ب��ه آن عالقه دارند 
باشید. 

-به مس��ائل مورد عالقه مخاطبان خ��ود توجه کنید، 
حتی موضوعاتی که مورد عالقه شخصی تان نیز نیست. 

-به کسانی که حامی مالی آنها هستید کمک کنید تا بر 
شهرت خود بیفزایند. 

ویزیتور حرفه ای کیست؟ 

ویزیتور فردی اس��ت که به عن��وان نماین��ده فروش یک 
شرکت به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه با توجه به نوع کاال 
جهت متقاعد کردن خریدار اقدام به دریافت سفارش می کند. 

ویژگی های یک ویزیتور
-  اهداف ف��روش برای ویزیتور تعیین می ش��ود ولی این 
اهداف برای ویزیتور قابلیت انعطاف دارد و ویزیتور می تواندبا 

در نظر گرفتن حاشیه سودتغییراتی را اعمال کند. 
-  اگر مدیر قوی باش��د، ویزیتور صفر کیلومتر و اگر مدیر 

ضعیف باشد، ویزیتور قوی و حرفه  ای
گام های ویزیتور حرفه ای شدن

-  مهارت، نه استعداد
-  ارائه مهم ترین محصول

-  روابط، عناصر کلیدی هستند
-  شناسایی و پرورش مشتریان احتمالی 

-  تماس تلفنی فروش کاربردی است
-  دارا بودن مهارت های مذاکره

-  اعتراض درست است
-  همواره نزدیک باشید

بایدهای یک ویزیتور
-  بهتر اس��ت ویزیتور صفرکیلومتر باشد، چون فرهنگ 
سازمانی شرکت دیگر را با خود نمی آورد و تعهدات کمتری 

برای شرکت ایجاد می کند. 
-  دارای ظاهری آراسته و استعداد ذاتی باشد. 

-  توانایی شناسایی مش��تریان بالقوه را داشته باشد. )از 
طریق آزمون های استخدامی(

-  از مهارت های مربوط ب��ه مذاکره و زب��ان بدن فروش 
استفاده کند. 

-  قدرت تجزیه و تحلیل باالیی داشته باشد. 
چگونه می توان به یک ویزیتور صفر کیلومتر 

آموزش داد 
-  معرفی خود شرکت و بازدید از کارخانه و دفاتر فروش 

ومحصوالت آن از نزدیک
-  اطالعات کامل در زمینه محصول یا بازار در اختیار وی 

قرار گیرد. 
-  معرفی محصوالت و مزایا که می توان��د مزیت رقابتی 

برای شرکت ایجاد کند. 
-  روش های شناسایی و آشنایی با مشتریان شرکت

-  نحوه برقراری ارتباط با مشتریان را  از طریق موارد زیر 
به وی آموزش داد. 

*  روش ایفای نقش
*  روش سمینار
*  روش کارگاه

*  روش آموزش حین خدمت

یکشنبه
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 پاسخ کارش�ناس: ش��ما در وهله اول باید وب سایتی 
را برای کلینیک خ��ود طراحی کنید و در این وب س��ایت 
تولی��د محتوایی در خصوص نح��وه درمان ای��ن بیماران 
انجام دهید. می توانید از وب س��ایت خود بنری تهیه کنید 
و در وب س��ایت های پزش��کی آن را تبلیغ کنید. از طرفی 
می توانید بنر دیگری طراحی کنید و در مراکز درمانی که 
این بیماران رفت و آمد دارند قرار دهی��د و در طراحی این 
بنر می توانید اطالعاتی از کلینیک و نحوه درمان بیماران 
بدهید که مخاطب هنگامی ک��ه این بنر را مطالعه می کند 

به صورت دهان به دهان ب��ه اطرافیان خودش این کلینیک 
را تبلیغ کند. 

در این می��ان در ش��بکه های اجتماعی ه��م می توانید 
حضور داش��ته باش��ید و به عنوان نمونه صفحه  رسمی را 
تحت عنوان ن��ام کلینیک خود ایجاد کنی��د و در آنجا نیز 
تولی��د محتوا انج��ام دهید؛ ای��ن موضوع باعث می ش��ود 
کسانی که در مورد این بیماری جست وجویی را در فضای 
مجازی انجام می دهند با نام کلینیک ش��ما آش��نا شوند و 
برای این موضوع باید روی مطالب آموزش��ی و پزش��کی 

بسیاری مانور دهید. 
می توانید تحقیقاتی را انج��ام دهید که این نوع بیماران 

در چه مناطقی زی��اد در رفت و آمد هس��تند و در برخی از 
داروخانه ه��ا تراکتی را پخ��ش کنید یا حت��ی بنری را که 
طراحی کردید در این داروخانه ها قرار دهید که مخاطبان 
مختلفی را در بر گی��رد و مخاطبان ب��ا اقداماتی که انجام 

می دهید آشنا شوند. 
از طرفی می توانید تعدادی بازاریاب را اس��تخدام کنید 
و ای��ن بازاریاب ها با اس��تفاده از کاتالوگ های��ی که دارید 
پزشکانی را که با این بیماران س��روکار دارند ویزیت کنند 
و در مورد نح��وه کار ای��ن کلینیک و اقدامات��ی که انجام 
می دهد توضیحاتی را به پزشکان بدهند که آنها کلینیک 

شما را به بیماران خود توصیه کنند. 

معرفی کلینیک بیماران دیابتی

پرسش: پزشکی هستم که به تازگی کلینیکی را در راستای درمان بیماران دیابتی راه اندازی کرده ام. با اینکه در این حوزه بیماران 
زیادی هس�تند که نیاز به درم�ان دارند اما هیچ گونه اطالع�ی از نحوه درمان این بیم�اری ندارند و در نتیجه ب�ه کلینیک مراجعه 

نمی کنند. در این راستا چه برنامه ریزی ها و اقداماتی را باید اتخاذ کرد؟
کلینیک کسب و کار

اشتباه هفدهم: مدیرانی که به 
تنهایی همه فن حریف هستند

احتماال ش��نیده اید وقتی می خواهند از یک مدیر 
کاربلد تعریف کنن��د می گویند فالن��ی واقعا مدیر 
به دنیا آم��ده و مدیری بالفطره اس��ت. ام��ا به واقع 
هیچ کس ذاتا مدی��ر به دنیا نمی آی��د و این مطلب، 
به جنبه هنری مدیریت و ش��م خاص آن اشاره دارد 
تا دانش مدیری��ت. بنابرای��ن اصال فک��ر نکنید که 
مدیریت آموختنی نیس��ت و هم از این روی اس��ت 
که مانند هم��ه پدیده ه��ای انس��انی، مدیریت نیز 
قاب��ل تکامل و تکمیل اس��ت و به برک��ت آموزش و 
دانش می توان آن را بهتر و موثرت��ر کرد. در همین 
راستاست که غفلت از یکس��ری اصول و نکات ساده 
و به ظاهر پیش پاافتاده می تواند ش��ما را به مدیری 

ناموفق بدل کند. 
یک دس��ته از مدی��ران تمایل دارند تم��ام کارها 
را خودش��ان به تنهایی انجام دهن��د. نفس این کار 
- فارغ از انگی��زه اصلی آن اعم از اعتم��اد نکردن به 
کارکنان یا توانمند نش��ان دادن خود ی��ا هر دو- با 
روح کار جمعی مغای��رت دارد و اتفاقا چهره مدیر را 
در نظر کارمندان مخدوش و او را به مدیری ناموفق 

تبدیل می کند. 
اگر ش��ما هم جزو این دس��ته از مدیران هستید 
که خود را در همه زمینه ه��ا صاحب نظر  و تخصص 
محدود خ��ود را بزرگ تری��ن س��رمایه می دانید و 
بی توجه به اصل تقسیم کار س��عی می کنید در هر 
کاری – از پیش پاافتاده تری��ن کارها تا تصمیم های 
مهم و سرنوشت س��از- ش��خصا دخال��ت کنید و به 
دیگران اج��ازه اظهار نظ��ر و مش��ارکت نمی دهید 
و در یک کالم خودت��ان را هم��ه کاره و به اصطالح 
آچار فرانس��ه اداره می دانید که هی��چ کس دیگر به 
هیچ وجه قادر به انجام کارها با دقت ش��ما نیس��ت، 
باید بگویم به نوعی نی��از به »م��داوا« دارید و بهتر 

است در روش خود تجدید نظر کنید. 
مدیران همه کاره معموال افراد زیردس��ت خود را 
هیچکاره می دانند و تنها پس��ت س��ازمانی خود را 
می بینند و رده های پایین تر را دس��ت کم می گیرند. 
اگرچه اغلب مدیران، افرادی هس��تند که به سبب 
آنک��ه در کار خ��ود س��رآمد بوده اند به این پس��ت 
رس��یده اند اما این بدین معنا نیست که راه موفقیت 
را کام��ال آموخته اند بلکه مس��لما هن��وز چیزهای 
بسیار دیگری را باید بیاموزند تا بتوانند موفق عمل 

کنند. 
البت��ه مدیرانی که ب��دون دانش کاف��ی و به طور 
تصادفی یا احیانا سفارش��ی به مدیریت رس��یده اند 
حکای��ت دیگ��ری دارن��د ک��ه قطع��ا کار مدیریت 
برای ش��ان پرهزین��ه و پرزحمت و ش��اید غیرقابل 

تحمل باشد. 

 

برای اجتناب از این اشتباه چه باید کرد؟ 
به عنوان یک مدیر بهتر اس��ت همه پرسنل تان را 
خالق در نظر بگیرید و کاری کنید تا ایده های خود 
را ارائه دهند. یکی از کارهای پیش��نهادی این است 
که همکاران تان را جمع کنید و برای ش��ان توضیح 
دهید ت��ا چه حد ب��ه عقاید و ایده های جدیدش��ان 
عالقه مندید، به این ترتیب همه کارکنان را در کارها 
دخالت و اج��ازه دهید با تبادل نظر ب��ا آنان و صرف 
وقت، آنها نیز در س��طوح مختلف با ش��ما مشارکت 

کنند. 
تا حد ممک��ن بهتر اس��ت رئیس مآب نباش��ید و 
کارمندان ت��ان را تحقیر نکنید بلک��ه آنها را ترغیب 
کنید تا نظرات و ایده های خود را بنویسند و به شما 
بدهند. به آنان اطمینان دهید همه پیش��نهادها را 
مطالعه می کنید حتی پیش��نهادهای ساده و پیش 
پاافتاده را و ب��ه خاطر این پیش��نهادها آنان را مورد 
انتقاد و بازخواس��ت قرار نمی دهید. به نظر من بهتر 
اس��ت که هیچ پیش��نهادی را رد نکنید بلکه تا حد 

ممکن آنها را جرح و تعدیل کرده و پرورش دهید. 
س��عی کنید ب��ا تفوی��ض کاره��ا، کارمندان تان 
را در کارها س��هیم کنی��د و در حد معین��ی به آنان 
آزادی عمل دهید و خودت��ان از باال اوضاع را کنترل 
کنید. برای پرس��نل تان مش��خص کنی��د وقتی که 
نیستید چه کسی مس��ئول انجام چه کاری است و 
با واگذاری بخش��ی از کار به افراد، مدیران مس��تعد 
را ارزیابی و شناس��ایی و از انج��ام کار نیز اطمینان 

حاصل کنید.
 در نظر داش��ته باشید با این ش��یوه مدیریت، هم 
جایگاه مدیریتی تان در نظر کارمندان ارتقا می یابد 
هم با س��هیم کردن اف��راد، چه��ره ای مردمی تر به 
کارکنان تان نش��ان می دهید و از همه مهم تر اینکه 
عملکرد س��ازمان بهبود چش��مگیری پیدا می کند. 
فراموش نکنی��د مدیریت هم مثل ه��ر هنر دیگری 
نیاز به تمرین دارد تا اش��تباهات گذش��ته را تکرار 

نکنید و از آنها درس بگیرید. 

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مشکل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

تریبون

ترجمه: امیر آل علی

هدی رضایی 

ملیکا قاصدی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

فرشته طاهری نیا

اگریکی از زیر دستان شما که از 
همکاران سابق تان است بخواهد 
در مقابل دستورات شما کارشکنی 
کند، بهتر است ابتدا مرحله اول 
یعنی صحبت انفرادی را انجام و 

بازخوردتان را به صورت مستقیم به 
او ارائه دهید و نگذارید او به روند 

تهاجمی خود ادامه دهد

تیم��ی  اعض��ای  از  یک��ی 
دلی��ل  ب��ه  ک��ه  هس��تید 
شایس��تگی در ش��غل ارتق��ا 
یافت��ه و اکن��ون بای��د مدیر 
باش��ید.  هم تیمی های ت��ان 
ممک��ن اس��ت نائ��ل ش��دن 
ش��ما به این موفقی��ت باعث 
که  همکاران ت��ان  حس��ادت 
به آن شغل دس��ت نیافته اند 
ش��ود. هنگامی که به مقامی 
فرات��ر از هم��کاران هم��رده 
ی��ا رقیب��ان خود می رس��ید، 
به کارگی��ری ق��درت ام��ری 
ناگزیر می شود. در این حالت 
بهتر اس��ت اقدامات��ی را برای 
تغیی��ر تفکر اعض��ای تیم تان 
انج��ام دهید ک��ه از جمله آن 
می توانید به برگزاری جلس��ه 
رو در رو با اعضای تیم س��ابق، 
برگزاری جلس��ه برنامه ریزی 
گروه��ی و مداخله س��ریع با 
اعضای مق��اوم در برابر تغییر 
اشاره کرد که در ادامه مطلب 

به آنها می پردازیم. 

جلسه رو در رو با 
هم تیمی های سابق 

از  هری��ک  ب��ا  ابت��دا 
هم تیمی ه��ای س��ابق تان که 
اکن��ون مدی��ر آنها ش��ده اید 
مالقات چهره به چهره ترتیب 
دهید و نخستین مکالمه خود 
را به عنوان مقام مافوق شان با 

آنها داشته باشید. 
می توانی��د  کار  ای��ن  ب��ا 
ب��ا  ش��خصی  به ص��ورت 
و  کنی��د  گفت وگ��و  آنه��ا 
حرف های ش��ان را بش��نوید. 
در این حالت کارمندان حتی 
اگ��ر حس��ادتی ب��ه ش��ما در 
رس��یدن به این مقام داش��ته 
باش��ند آش��کار می کنند که 
این امری طبیعی اس��ت. این 
ش��ما هس��تید که با اطمینان 
دادن ب��ه آنه��ا بای��د اوضاع را 
کنت��رل کنی��د. کاری کنی��د 
که آنها در تی��م جدید و تحت 
مدیریت ش��ما احس��اس مهم 

ب��ودن کنند. از آنها س��واالتی 
بپرس��یداز قبیل اینکه »هدف 
ش��ما در تیم جدید چیست و 
دوس��ت دارید به کجا برسید 
»ی��ا« در تی��م جدی��د قصد 
دارید در چه پس��ت یا جایگاه 
س��ازمانی به من کمک کنید؟ 
برنامه ه��ای پیش��رفت خ��ود 
و هرگون��ه برنامه ش��غلی تان 
را با م��ن در می��ان بگذارید.« 
س��پس با دقت به پاس��خ های 

آنها گ��وش کنید و آن 
را ب��ه ذهن بس��پارید 
ش��وید  مطمئ��ن  ت��ا 
پی��ام آنه��ا به گونه ای 
خاطرتان  در  درس��ت 
می مان��د. ای��ن کار به 
اطمینان خاطری  آنها 
می دهد تا شما را درک 
کنن��د و تصوی��ری از 
تغییر شما از هم تیمی 
به یک مدیر ماش��ینی 

نداش��ته باش��ند. بس��یاری از 
مدیران در این مرحله اش��تباه 
می کنن��د. اگ��ر می خواهی��د 
تصوی��ری از رئی��س خوب در 
ذهن آنها ایجاد کنی��د نیاز به 
حفظ تع��ادل می��ان رویکرد 
مدیریتی ب��ا عالئمی از قدرت 
و حفظ ارتباط دوستانه سابق 
با آنه��ا دارید. نیاز نیس��ت که 
تمام جزییات برنامه های تان را 
به آنها بگویید، بلکه چشم انداز 
اولی��ه خ��ود و اولویت ه��ا و 
اهداف��ی را ک��ه می خواهی��د 
ابتدا به آنها برس��ید برای شان 
توضی��ح دهید. فضای��ی برای 
اظهارنظر و گرفتن بازخوردها 
و ط��رح س��واالت آنه��ا ایجاد 
جلس��ه  پای��ان  در  کنی��د. 
انفرادی با هر ی��ک از اعضای 
تی��م، لیس��تی از حمایت ها و 
کمک ه��ای خاصی ک��ه آنها 
می توانن��د در گ��روه جدید به 
ش��ما ارائه دهند تهی��ه کنید. 
همه اعضای تیم می دانند که 
ش��ما از همکار ب��ه رئیس آنها 
تبدیل شده اید و ممکن است 
فکر کنند که ش��ما پاسخ همه 
س��واالت را می دانی��د. اما به 

تفکی��ک در م��ورد کمکی که 
تیم تان می توانند بکنند با آنها 
صحبت کنید. مث��ال بگویید: 
»می دانم که ش��ما متخصص 
در ام��ور نرم افزاری هس��تید. 
من به کمک ش��ما ب��رای باال 
ب��ردن س��رعت و اطمینان از 
به روز رس��انی نرم افزارها نیاز 

دارم.« 
اقدام به برگزاری جلسه 

گروهی کنید 

پس از جلسه انفرادی با هم 
تیمی های س��ابق، در مرحله 
بعد اقدام به برگزاری جلس��ه 
گروهی کنی��د. اگر ممکن بود 
ای��ن کار را در فضای��ی خارج 
از قال��ب متع��ارف جلس��ات 
انج��ام دهید. مث��ال در خارج 
از ش��هر یا در مرکز همایش ها 
ی��ا اتاق��ی در ش��رکت تان با 
فضایی بدون میز و دوس��تانه 
حتی در کنار ص��رف عصرانه 
انجام دهید. جلس��ه را با بحث 
درباره اهداف تیمی تان شروع 
کنید. به دلیل اینکه شما قبال 
نیز عضو تیم بوده اید س��ابقه و 
پیش زمینه ای از فعالیت ها و 
چش��م انداز کلی دارید و این 
یک مزیت است. ایده هایی را 
که در جلس��ه انفرادی ازافراد 
پرس��یده بودی��د اکن��ون در 
جلس��ه گروهی مطرح کنید 
و از بقیه اعض��ای تیم نیز نظر 
بخواهید. با اندک��ی تغییر در 
اهداف و اولویت ها، می توانید 
به زیردس��تان نش��ان دهید 
که هن��وز همان عضو س��ابق 
تیم هس��تید ام��ا ب��ا وظیفه 
جدیدی به نام رهبری. با این 

قبی��ل میتینگ ه��ا می توانید 
موقعی��ت خ��ود را به عن��وان 
رهب��ر ب��ه تدری��ج در ذه��ن 
آنها ثب��ت کنی��د. از نظرات و 
انتقادات آنها اس��تقبال کرده 
و دوس��تانه برخورد کنید اما 
در کن��ارش اقت��دار خ��ود را 
به عنوان مدیر تیم حفظ کرده 
و نگذارید جلس��ات به حاشیه 

برود. 

مقابله با کارمندان 
سرکش و مقاوم 

در نهای��ت اینک��ه 
اگ��ر کارمن��دان ب��ا 
وجود طی جلسات و 
صح����بت ه�����ای 
دوس��تانه نس��بت به 
ش��ما  جدید  پس��ت 
حس��ادت یا نافرمانی 
از  سوء اس��تفاده  ی��ا 
موقعیت ش��ما کرده 
و چالشی برای ش��غل جدید 
ش��ما ایجاد کردند بهتر است 
ک��ه ب��ه س��رعت و قاطعانه با 
آنها صحبت کنی��د. در ادامه 
به چن��د نمونه از مش��کالت 
ایجاد شده توسط زیردستان 
و راه حل مقابله با آنها اش��اره 

می شود. 

تصمیمی که بدون اطالع 
شما اتخاذ شده باشد

اگ��ر مطل��ع ش��دید ک��ه 
تصمیم��ی از جان��ب تیم تان 
بدون اطالع ش��ما گرفته شده 
اس��ت، در این حال��ت باید به 
را  نارضایتی ت��ان  صراح��ت 
اع��الم ک��رده و بگویی��د این 
تصمیم��ی ب��ود که م��ن باید 
حتم��ا از آن مطلع می ش��دم. 
بهت��ر اس��ت دیگ��ر تصمیم 
خودس��رانه نگرفت��ه و قبل از 
اتخ��اذ تصمیم حتم��ا بنده را 
در جریان بگذارید. همچنین 
ممک��ن اس��ت آنه��ا از زیربار 
رفتن تصمیمی که تحت نظر 
شما گرفته ش��ده، سرباز زنند 
یا مش��کلی که حل ش��ده را 
دوباره پیش بکش��ند تا قدرت 

و اختیار شما را امتحان کنند. 
ش��ما می توانید رفتارش��ان را 
با ای��ن رویکرد خنث��ی کنید: 
»ما هفته گذش��ته درباره این 
مس��ئله صحبت کرده ایم، چه 
چیزی باعث ش��د ک��ه دوباره 
آن را پیش بکش��ید؟ بگذارید 
به صراحت بگویم که دوس��ت 
دارم زودتر از این مسئله حل 
ش��ده بگذری��د و انرژی تان را 
صرف انتظ��ارات من و اجرای 
آنه��ا کنی��د. م��ن از انتق��اد 
اس��تقبال می کنم، به شرطی 
ک��ه قب��ل از اج��رای تصمیم 

باشد.« 

آشوب سازمانی 
کارمن��دان  از  تع��دادی 
تصمیم به آش��وب س��ازمانی 
می گیرن��د. کار ک��ردن با یک 
گ��روه منفع��ل تهاجم��ی به 
اندازه کافی استرس زا هست. 
اگریکی از زیر دستان شما که 
از همکاران س��ابق تان اس��ت 
بخواهد در مقابل دس��تورات 
ش��ما کارش��کنی کند، بهتر 
اس��ت ابتدا مرحله اول یعنی 
صحب��ت انف��رادی را انج��ام 
و بازخوردت��ان را به ص��ورت 
مس��تقیم به او ارائ��ه دهید و 
نگذارید او به رون��د تهاجمی 
خود ادامه دهد. از او بخواهید 
مش��کلش را بی��ان ک��رده و 
هدفش از ای��ن کار را توضیح 
ده��د. عل��ت مقاوم��ت او در 
مقابل دستورات را جویا شده 

و نسبت به حل آنها بکوشید.
 در آخ��ر اینک��ه ش��ما نیاز 
داری��د ک��ه در س��ازمان تان 
اعتم��اد و اقتدار ی��ک مدیر را 
داشته باش��ید. یاد بگیرید که 
تعادلی میان فروتنی و خضوع 
خود به عنوان یک دوس��ت و 
حفظ اقت��دار به عن��وان یک 
مدیر ب��رای کنار آم��دن آنها 
ب��ا نق��ش جدیدتان داش��ته 
باشید. به هم تیمی های سابق 
خود احت��رام گذاش��ته و آنها 
را ارزش��مند تلق��ی ک��رده و 

سرمایه سازمان بدانید. 

توصیه هایی برای زمانی که مدیر هم تیمی های سابق تان می شوید 

همکار دیروز، مدیر فردا 

ایستگاه مدیریت

اشتباهات ماندگار



فرابورس

معامللات  جریللان  در 
جاری  هفتلله  روز  نخسللتین 
 ۱۵۵ بللورس  کل  شللاخص 
واحد افت کرد و شللاهد افت 
دسللته جمعی نماگرهای خود 
بود، ایللن درحالی اسللت که 
زیر سللایه افت حجم و ارزش 
معامات سللهام، انگیزه برای 
فللروش در میان سللهامداران 
یافت نمی شللد و بازار سللهام 
در شرایطی که با افت حجم و 
ارزش معامات روبه رو بود، اما 
از فشللار فروش سهام در بازار 
چنللدان خبری نبود. در میان 
نمادهللای پربیننللده سللهام، 
می توان به بانک ها، پاالیشی ها 
و خودرویی ها اشللاره کرد که 
بازارگردانی محدود سللهام  با 
از سللوی حقوقللی خللود در 
حول و حوش قیمللت پایانی 
سهم نوسان کردند. تنها گروه 
پیشللتاز در بازار منفی دیروز 
گروه قندی هللا بود که با آغاز 
سال مالی جدید دوباره محل 
تمرکللز نوسللان گیرها بللرای 
کسللب بازدهللی کوتاه مللدت 

بودند. 
بی توجهی مدیران دولتی و 
بورسی به نماگر اقتصاد کشور

این وضعیت در حالی اتفاق 
افتاده اسللت که بازار سهام و 
بللورس اوراق بهللادار تهللران 
تنها نام نماگر اقتصاد کشللور 
را یدک می کشللد و بررسللی 
شللرایط بورس در سللال های 
گذشته تاکنون نشان می دهد 
مدیران دولتی و بورسی نگران 
شرایط بازار سللهام و از میان 
سللهامداران  اعتمللاد  رفتللن 
به بورس نیسللتند. از سللوی 
دیگللر و در شللرایط فعلللی، 
یکللی از مهم ترین موانع ورود 
نقدینگی به بازار سللهام، نرخ 
باالی سللود بانکللی و جذاب 
نبودن سللایر بازارها از جمله 

بازار سهام اسللت و در چنین 
سللرمایه گذاران  شللرایطی 
ترجیح می دهنللد بدون هیچ 
ریسللکی و با خیالی آسللوده، 
نقدینگی خللود را در بانک ها 

سپرده کنند. 
معامالت منفی در گروه 

بانک و خودرو
در بازار سللهام روز گذشته 
و در گللروه بانللک، معامات 
منفی انجللام گرفت به طوری 
که بانللک تجارت تنهللا نماد 
مثبت گروه در پایان معامات 
بللود. روز گذشللته معامللات 
گللروه بانک کم حجم بود و با 
معامله 3۵ میلیون سهم، بانک 
صادرات ایران بیشترین حجم 
معامات را داشللت. شللنیده 
می شللود بانک تجللارت برای 
دایر کردن شللعب خارجی در 
کشورهای حوزه خلیج فارس 
در تللاش اسللت. همچنیللن 
اجرای افزایش سللرمایه نیز از 
برنامه هایی اسللت که مدیران 
این شللرکت در کنللار تاش 
برای ایجللاد کارگزاری در پی 
عملیاتللی کردن آن هسللتند 
و مللوارد فللوق این سللهم را 

با اسللتقبال روبلله رو کرد. در 
اکثر  معامات  گروه خللودرو، 
نمادها همسللو با رونللد بازار 
همچنین  گرفت.  انجام  منفی 
نمادهای این گروه بیشللترین 
کاهللش قیمللت را در بیللن 
سللایر نمادهای بورسی تجربه 
با معامللله 26 میلیون  کردند. 
سهم، پارس خودرو بیشترین 
حجللم معامات گللروه را به 

خود اختصاص داد. 
حمایت حقوقی از 

کشتیرانی
در گللروه حمل و نقللل به جز 
کشتیرانی ایران سللایر نمادها 
به بللازه منفی نللزول کردند و 
کشتیرانی ایران تحت حمایت 
حقوقی و با معامله 3. 8 میلیون 
سهم بیشترین حجم معامات 
را در گروه داشت. از کشتیرانی 
ایران شللنیده می شود که این 
شللرکت قصد افزایش سرمایه 
دارد. در گروه انبوه سللازی نیز 
رونللدی منفللی حکمفرما بود 
به طللوری که سللرمایه گذاری 
شاهد، عمران و توسعه شاهد و 
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود 
تنها نمادهللای مثبت گروه در 

پایان معامات بودند. با معامله 
و  نوسازی  ۱.6 میلیون سللهم، 
سللاختمان تهران در شرایطی 
که افزایش سللرمایه خود را به 
ثبت رسانده اسللت، بیشترین 
حجللم معامللات گللروه را به 
خللود اختصللاص داد. در گروه 
فرآورده هللای نفتللی معامات 
بللا روندی نزولللی انجام گرفت 
به طوری که در پایان معامات 
تمام نمادها در بازه منفی و سه 
نماد پاالیش نفت الوان، پاالیش 
نفت شیراز و نفت پارس با صف 

فروش مواجه بودند. 
وضعیت بحرانی 
صنعت سیمان

دبیللر  گللروه سللیمان،  در 
انجمن صنفی سیمان با بیان 
اینکه صنعت سللیمان در پنج 
ماهه نخسللت امسال 8 درصد 
از بللازار داخلی و 2۰ درصد از 
بازارهللای خارجی خللود را از 
دست داده گفت: وضعیت این 
صنعت در شللرایط مناسللبی 
قرار ندارد. در گروه اسللتخراج 
کانه های فلللزی با تداوم ابهام 
گندللله  فللروش  قیمللت  در 
بلله دوقلوهای معدنی  متعلق 

بللورس تهران، قیمت سللهام 
معدنی  هلدینگ  بزرگ تریللن 
بللورس یعنی سللرمایه گذاری 
توسللعه معادن و فلزات برای 
نخستین بار در تاریخ ۱۴ ساله 
حضور در بورس تهران به زیر 
۱۰۰ تومان رسللید. معامات 
ایللن گللروه نیز منفللی انجام 
گرفللت. در گروه قند و شللکر 
در طللول روز تمللام نمادها با 
صف خرید مواجه بودند. البته 
در دقایق پایانی شاهد عرضه 
شللدن صف خریللد در برخی 
نمادهللای گروه قند و شللکر 

بودیم. 
کاهش 4 واحدی آیفکس

فرابللورس  بللازار  در 
معامللات ۴ مهرمللاه ۱39۴ 
بللا خریدوفللروش ۵9 میلیون 
و 8۱۰ هللزار ورقه بهللادار در 
۱۰ هزار و 9۴۴ نوبت به ارزش 
۱۴۰ میلیون  و  989 میلیللارد 
و  رسللید  پایللان  بلله  ریللال 
آیفکس بللا کاهش ۴ واحدی 
نسللبت به روز معاماتی قبل 
روی عللدد 678.۴۱ متوقللف 
شللد. معامله گران فرابورسللی 
ارزش  و  حجللم  بیشللترین 
معامات خود را به دادوسللتد 
9 میلیللون و 68۰ هزار سللهم 
ارزش  بلله  شللیروان  قنللد 
۴۱۰ میلیللون  و  3۰ میلیللارد 
از  دادنللد.  اختصللاص  ریللال 
سللوی دیگر، افرا نت، پاالیش 
نفللت شللیراز و مللواد ویللژه 
لیا با بیشللترین افللت قیمت 
روبلله رو شللدند. در عین حال 
روز گذشته شللاهد بازگشایی 
نماد معاماتی شللرکت گروه 
سللرمایه گذاری  پتروشللیمی 
برگللزاری  از  پللس  ایرانیللان 
مجمع عمومی عادی سللاالنه 
صاحبان سهام و تقسیم سود 
با محدودیت  نقدی هر سهم، 
دامنه نوسللان قیمت تا سقف 

۵۰ درصد بودیم. 

بازار سهام چنگی به دل سرمایه های سرگردان نمی زند

چرتراحتنقدینگیدربانکها

علی اکبری،  مرتضللی  ایرن�ا - 
مدیللر مالی و اقتصادی هلدینگ 
توسللعه معادن و فلللزات گفت: 
تصمیماتللی نظیر تعییللن بهره 
مالکانه سنگین برای بهره برداری 
مللواردی  کنللار  در  معللادن  از 
همچون کاهش دستوری قیمت 
گندله آهن و شللرایط اقتصادی 
موجود، سللبب شللد قیمت هر 
سهم این شللرکت از هزار تومان 
در زمسللتان سللال 92 بلله زیر 

۱۰۰ تومللان در حللال حاضللر 
برسد. وی درباره شرایط کنونی 
بزرگ تریللن هلدینللگ معدنللی 
بورس و احتمللال ترمیم قیمت 
سللهم، افللزود: در حللال حاضر 
شللرکت های چادرملو، گل گهر 
و فللوالد صبانور حدود 8۰ درصد 
از ارزش پرتفوی معادن و فلزات 
را به خللود اختصللاص داده اند. 
وی افللزود: بللا تللداوم ابهامات 
به ویژه مشللخص نشدن  موجود 

پرونللده کاهللش قیمللت گندله 
فعللا نمی تللوان دربللاره بهبود 
وضعیللت سللهام ایللن هلدینگ 
در بورس تهللران صحبت کرد و 
حقوقی های بازار سهام نیز برای 
حمایت از سهم نقدینگی الزم و 
کافللی را ندارند. تحلیلگران بازار 
سللهام پیش بینللی کرده اند این 
سهم در حالی زیر قیمت اسمی 
معامله می شللود کلله در صورت 
شکسللتن این تابو، احتماال باید 

زیللر 9۰  قیمت هایللی  منتظللر 
تومان هم بود. جالب آن اسللت 
که این سللهم فقط ۱66 تومان 
ارزش دفتللری دارد و اکنون در 
حال نزول به نصف ارزش دفتری 
اسللت و با این اوصاف مشللخص 
نیست که فروشندگان این سهم 
قرار اسللت پس از فروش معادن 
و فلللزات چلله سللهمی بخرند؟ 
معادن  توسللعه  سللرمایه گذاری 
و فلللزات هلدینگی اسللت که با 

سللنگ  دوقلوهای  در  مالکیللت 
آهنللی و شللرکت هایی همچون 
فللوالد صبانور و ملی مس، فوالد 
خراسان و... در دی ماه سال 92 
قیمت سهام آن باالی هزار تومان 
بود اما هم اکنون پس از برگزاری 
تقسللیم  و  دو مجمللع سللاالنه 
37 و ۴۵ تومللان سللود نقدی و 
افزایش سللرمایه  همچنیللن دو 
۱۴6 و 37 درصللدی قیمللت آن 
به زیر ۱۰۰تومان رسیده است. 

سنا- رهبران و مقامات سیاسی 
جهان در نیویللورک گردهم آمدند 
تا نشسللت سللران توسللعه پایدار 
)SDGs( را افتتاح کنند در حالی 
که مدیران بورس هللای جهان نیز 
بلله فکر پایللداری بازارهللا افتادند. 
مدیران عامللل بازارهای سللرمایه 
جهان، نهادهای قانونگذار، مدیران 
تامین سللرمایه های برتللر جهان و 
شللرکت های بزرگ بورسللی دنیا 
همزمان با ورود رهبران کشورهای 
خود برای شرکت در نشست سران 
توسللعه پایللدار، برای شللرکت در 
برنامه پایدار بورس های اوراق بهادار 
که یکی از برنامه های نشست سران 

توسعه پایدار است به میزبانی بورس 
نیویورک گردهم آمدند. در مقدمه 
سند توسللعه پس از 2۰۱۵ که به 
تصویب کشللورهای عضو سازمان 
ملل رسیده است مفاهیمی از جمله 
مردم، سیاره ما، بهروزی و سعادت، 
صلللح و مشللارکت مللورد توجه و 
اهمیت قرار گرفته است. همچنین 
تقویللت صلللح جهانللی، تاکید بر 
ریشه کن کردن فقر در کلیه اشکال 
بزرگ ترین چالش  به عنللوان  خود 
جهانللی و به ثمر رسللاندن اهداف 
باقی مانده از اهداف توسعه هزاره و 
تاکید بر توازن میان ارکان سه گانه 
توسعه پایدار یعنی ابعاد اقتصادی، 

سیاسی و زیست محیطی و بسیج 
منابللع و ابزارهای الزم برای اجرای 
این دسللتور کار از طریق مشارکت 
جهانللی از نللکات مللورد تاکید در 
بخش آغازین این سللند است. اما 
تمام این تاش های موجود در سند 
توسللعه، با تقویت بخش خصوصی 
و اجرایللی کللردن سیاسللت های 
تشویقی سللرمایه گذاری مسئوالنه 
در توسللعه پایللدار اتفللاق خواهد 
افتللاد. در ایللن نشسللت، مقامات 
لندن،  بورس هللای مصر،  بلندپایه 
نللزدک، نیجریلله و شللرکت های 
بزرگی مثل بانک سللیتی، نسللتله 
و مورگان اسللتنلی حضللور یافتند 

تا به عنوان نماینللدگان بورس های 
جهانللی کلله نقللش عمللده ای در 
تسللهیل سللرمایه گذاری به عنوان 
یکللی از اهللداف اصلللی نشسللت 
توسللعه پایللدار دارنللد، همفکری 
کنند. این مراسللم با هدف تبیین 
و بررسی اهداف سند توسعه پایدار 
بلله میزبانی بورس نیویورک برگزار 
شللد و با آغاز زنگ معامات بورس 
نیویورک رسمیت یافت. زنگ آغاز 
رینولدز،  فیونللا  معامات توسللط 
مدیر اجرایی اصول سرمایه گذاری 
مسئوالنه و موکیشا کیتویی، دبیر 
کل کنفرانللس تجارت و توسللعه 
سللازمان ملل نواخته شللد. بر این 

اسللاس تاکنون چهار بورس مطرح 
دنیللا به طللرح پایللداری بازارهای 
جهانی پیوستند. در نشست سران 
توسللعه پایللدار )SDGs(، سللند 
دستور کار »توسعه پس از 2۰۱۵« 
که پس از دو سللال مذاکره در روز 
۱۱ مردادماه ۱39۴ با اجماع کلیه 
کشورها در مقر سازمان ملل متحد 
به تصویب رسید، مورد بررسی قرار 
می گیرد. دستور کار توسعه پس از 
2۰۱۵، یک سللند مذاکراتی جدی 
است که کشورهای در حال توسعه 
نقش بللارزی در مباحث محتوایی 
و لحاظ کللردن نظرات خود در آن 

داشته اند. 

سقوط قیمت سهام بزرگ ترین هلدینگ معدنی بورس به کمتر از 100 تومان

نشست برنامه پایدار بورس های جهان به میزبانی بورس نیویورک
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بازار سرمایه می تواند بخشی از 
بدهی های دولت را سامان دهد

محمد فطانت فرد، رئیس سللازمان بللورس اوراق 
بهادار با تأکید بر لللزوم تعریف دقیق جایگاه بورس 
و بانک در سللاختار اقتصادی ایللران تأکید کرد: در 
صللورت توقف عملیات تخریبی علیه بازار سللرمایه، 
ایللن بازار نو پا می توانللد در کنار تأمین مالی صنایع 
بزرگ کشللور، بخشللی از بدهی های کان دولت را 
نیز بللا تبدیل کردن بلله اوراق بهادار، سللامان دهی 
کنللد. وی درخصوص نقش بازار سللرمایه در تأمین 
مالللی بنگاه های اقتصادی ایران در قیاس با شللبکه 
بانکی، ابراز داشللت: شرکت هایی که در بازار سرمایه 
فعال هسللتند متعلق به بخش شللفاف اقتصاد بوده 
و تمام عملکردشللان در معرض دید همگان اسللت. 
این شرکت ها بخش اصلی زنجیره ارزش کشور را به 
دوش می کشند و سهم باالیی از درآمدهای مالیاتی 
کشللور به صورت مسللتقیم و غیر مسللتقیم توسللط 
این بخش شللفاف تأمین می شللود. به عبارت دیگر 
شللرکت های بورسی سللهم باالیی در اقتصاد ملی و 
تولید ناخالص بر عهده دارند. رئیس سللازمان بورس 
اوراق بهادار خاطرنشللان کرد: بازار سرمایه با وجود 
تمللام محدودیت هایی که در قیاس بللا نظام بانکی 
کشللور دارد، در طللول سللال 93 معللادل 3۴ هزار 

میلیارد تومان تأمین مالی کرده است. 

پرداخت بیش از 1100 میلیارد ریال 
سود انواع اوراق در مهرماه

شللادروز خسللروی، مدیر امور ارتباط با مشتریان 
و خدمات الکترونیک شللرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسللویه وجوه  )سللمات( از پرداخت 
بیللش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال سللود انللواع اوراق در 
مهرماه 9۴ خبللر داد. وی با بیان مطلب فوق افزود: 
بیللش از ۱۱۰۱ میلیارد و 2۵6 میلیون ریال سللود 
انللواع اوراق در مهرمللاه جللاری به سللرمایه گذاران 
پرداخللت خواهد شللد. وی با بیللان اینکه هم اکنون 
بیش از 6۰ نوع اوراق  )اجاره، مرابحه، مشللارکت و 
گواهی سللپرده( در بازار سرمایه منتشر شده است، 
اظهار داشللت: سود این اوراق به صورت ماهانه یا سه 

ماهه یک بار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.
خسللروی تصریح کرد: زمان سر رسیداوراق اجاره 
گللروه صنعتی بوتللان، معدنی و صنعتللی چادرملو، 
شرکت های قطارهای مسللافربری جوپار، پترو امید 
آسللیا، خدمللات ارتباطی رایتللل، مخابللرات ایران، 
لیزینگ رایان سایپا و مدیریت پروژه های نیروگاهی 

مپنا در مهرماه جاری است.
وی ادامه داد: زمان سللر رسللیداوراق مشللارکت 
مهللر بانللک مسللکن، شللرکت توسللعه خاورمیانه، 
شهرداری مشهد، توسعه نفت و گاز پرشیا و شرکت 
البراتوارهللای سللینا دارو و اوراق مرابحلله شللرکت 
تولیدی موتور گیربکس و اکسللل سللایپا نیز در ماه 
جاری است که شرکت سللپرده گذاری مرکزی سود 
ایللن اوراق را بلله سللرمایه گذاران پرداخت می کند. 
گفتنی است، شللرکت سپرده گذاری مرکزی درسال 
93 سود سللهام هشت شرکت پتروشللیمی فارابی، 
فناوران، بیمه دانا، گسللترش سللرمایه گذاری ایران 
خودرو، سللرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، سیمان 
ایللام، سللرمایه گذاری رنا و کاغذ سللازی کاوه را به 

حساب سهامداران این شرکت ها واریز کرد. 

گشایش نماد اوراق مشارکت 
شهرداری کرج در فرابورس

نمللاد اوراق مشللارکت شللهرداری کللرج بللا نرخ 
2۱درصللد از هفتم مهر در بازار ابزارهای نوین مالی 
فرابورس ایران گشایش می یابد. نماد اوراق مشارکت 
شهرداری کرج که برای تأمین بخشی از منابع مالی 
پروژه فاز یک خط 2 قطار شهری کرج پذیرش شده 
از سه شللنبه هفتم مهر در بازار ابزارهای نوین مالی 

فرابورس ایران گشایش می یابد.
مبلللغ کل اوراق یک هزار میلیللارد ریال و قیمت 
اسمی هر ورقه یک میلیون ریال به صورت 3.۵ ساله 
است و سود آن سه ماه یک بار پرداخت می شود. بانک 
شهر به عنوان عامل فروش، ضمانت پرداخت اصل و 
سود اوراق را در سررسللیدهای مقرر بر عهده دارد؛ 
ضمن آنکه شهرداری کرج و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی هریک به میزان ۵۰ درصد، بازپرداخت اصل 

و سود این اوراق را تضمین کرده اند.
یک میلیللون ورقه مشللارکت در نماد »کرج97« 
از سوی شرکت تأمین سللرمایه آرمان، بازارگردانی 
می شود و تعهد سقف خرید آن در هر کد معاماتی 
۵ هللزار ورقه و مجموعاً ۵۰ هزار ورقه در روز تعیین 
شده اسللت. گفتنی است، اوراق مشارکت شهرداری 
کرج در تاریخ 3۰ بهمن  ۱397 سررسیدخواهد شد 
و هیچ محدودیتی برای سفارش گیری و خرید اوراق 

برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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 6۱.۵3۰.9۰شاخص کل
)۱۵۵.۰8(میزان تغییر
B 2.63۱.8۱3.669ارزش بازار

B ۴39.۰۰2ارزش معامات
M 2۴9.۱۱3حجم معامات

تاثیرقیمت پایانینماد
)2۴.8۴(3.6۰۰نفت بندرعباس
)۱9.36(2.۰6۴ایران  خودرو

2.۵68۱8.9۴نفت و گاز پارسیان
)۱6.83(۱.892بانک ملت

)۱6.27(2.۰7۰ پتروشیمي تأمین

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 2.7۰۱6.3۰۰قند اصفهان
B ۱.۵۴۱3.۱9۰قند قزوین

B ۱.6۴۴2.7۱2تولیدی شهید قندی
B ۱.2662.398لبنیات کالبر
B ۱.۰۰8۱.733قند خراسان

ارزشفروشنام کامل شرکت
B ۵.۴329.326فوالد خراسان

B ۱.۵۰۰7.۵۰۰ح. ماشین سازی اراک
B 2.۴77۴.۱93گرانیت بهسرام

B 2.۱29۴.۱8۱ایران یاساتایرورابر
B 2.۵۱33.7۱9فوالد خوزستان

درصد قیمتنام کامل شرکت
۱.۰۰8۵قند خراسان
3.99۱۵قند پیرانشهر
7.۱۰۴۵قند خراسان

7.۵۴9۴.99جوشکاب یزد
۱.6۴۴۴.98تولیدی شهید قندی

درصدقیمتنام کامل شرکت
)۴.7۱(۱.۴78آهنگری تراکتورسازی
)۴.62(۱.2۱7الکتریک خودرو شرق

)۴.۴7(۱.۱33صنایع ریخته گری

)۴.26(2.۴9۵سایپا آذین

)۴.23(2.۱76خدمات کشاورزی

ارزشحجمنام کامل شرکت
M32.۰99 B 3۵.26۰بانک صادرات
M2۴.97۴ B 26.۵6۰پارس  خودرو
M7.۵87 B 8.۵39سایپا دیزل 

M8.۴۴3 B 7.3۵9زامیاد
M6.۰92 B 7.۱۵۵کمک فنرایندامین 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M۴۴.332 B ۵.۰۵2ایران  ترانسفو

M32.۰99 B 3۵.26۰بانک صادرات 
M2۴.97۴ B 26.۵6۰پارس  خودرو

M2۰.۰89 B 3.837کشتیراني ایران
M۱2.6۴6 B 3.۵۱3نفت بندرعباس

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

افت 155 واحدی شاخص کل بورس 
در نخستین روز هفته

شاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامات روز 
شنبه با ۱۵۵ واحد افت به ارتفاع 6۱ هزار و ۵3۰ واحدی 
عقب نشللینی کرد. در پایان معامات بازار سهام، دادوستد 
2۴9 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴3 میلیارد تومان 
در2۵هزار نوبت رقم خورد. تمام شللاخص های اصلی بازار 
سهام نیز منفی بودند به طوری که شاخص قیمت )وزنی - 
ارزشی( 6۰ واحد، کل )هموزن(8 واحد، قیمت )هموزن( 7 
واحد، آزاد شناور 28۴ واحد، شاخص بازار اول ۱۰۵ واحد و 

شاخص بازار دوم 3۵۵ واحد با افت مواجه شدند.



خری��د و ف��روش حقوقی ها 
ب��ا ن��گاه ب��ه مناب��ع مال��ی 
ش��رکت ص��ورت می گی��رد، 
ام��ا عدم همراه��ی حقوقی ها 
ب��ا سهم های ش��ان ب��ه ع��دم 
نقدینگ��ی آنه��ا و مش��کالت 
مالی ش��ان مربوط اس��ت. این 
کمب��ود نقدینگی به نداش��تن 
سود کافی شرکت ها و نداشتن 
سود کافی از هزینه های بسیار 
باال ناشی می شود. هزینه های 
بس��یار زیاد ش��رکت ها هم به 
ع��دم تقاض��ا ب��رای کاالهای 

تولیدی بر می گردد. 
عض��و  ش��یرزادی،  س��عید 
ش����رکت  هی��ات م��دی��ره 
س��رمایه گ��ذاری صن����دوق 
کش���وری   ب���ازنشس��تگ�ی 
)وصندوق( در گفت وگو با موج 
ب��ا بیان این مطل��ب گفت: در 
ای��ن صندوق هیچ گونه کاهش 
ارزشی نداشتیم و بعد از توافق 
ل��وزان حتی تزریق های خوبی 
ه��م داش��تیم و عرضه ه��ای 
سنگین حقوقی ها شامل همه 
آنها نمی ش��ود و نباید به همه 
آنها تعمیم داد و می توان گفت 
حقوقی ها حمایت نمی کنند نه 
اینکه عرض��ه می کنند، اگر ما 
نگاه��ی ب��ه فاندامنت��ال بازار، 
میزان نیاز نقدینگی حقوقی ها 
و فش��ارهای مالی اطراف آنها 
کنی��م، دلیل فروش حقوقی ها 
را بن��ا به دالیل اضطرار موجود 
می بینی��م، ن��ه اینک��ه واقع��ا 
بخواهند به ب��ازار لطمه بزنند 
ام��ا چی��زی که مهم ب��ه نظر 
می رس��د این است که کسانی 
ک��ه در این ش��رایط وارد بازار 
می ش��وند، به عل��ت اینکه این 
تامین نقدینگی بس��یار گذرا و 
کوتاه است، می توانند سود های 
زیادی کسب کنند، با این حال 

رفتار شرکت های حقوقی شاید 
نامناسب دیده شود اما می توان 
گف��ت حتی اگر هر حقیقی ای 
هم وارد ش��رکت های حقوقی 
شود، همان عملکرد حقوقی ها 

را تکرار می کند. 
نح��وه  م��ورد  در  وی 
ش��رکت های  خریدوف��روش 
حقوق��ی گفت: خرید و فروش 
م��ا با ن��گاه ب��ه مناب��ع مالی 
ش��رکت ص��ورت می گیرد اما 
در چن��د وقت اخیر ش��رکت 
صن��دوق  س��رمایه گذاری 
بازنشستگی کشوری بیشتر در 
جایگاه خریدار بوده تا فروشنده 
و این صندوق هیچ گونه کاهش 
ارزش��ی نداشته اس��ت. نکته 
قاب��ل توج��ه در م��ورد متهم 
شدن حقوقی ها به عرضه های 
سنگین این است که ابتدا باید 
حقوقی ها را تعریف کنیم، یک 
گروه حقوقی هایی هستند که 
رکن بازار س��رمایه هس��تند و 
هس��تند  حقوقی هایی  یک��ی 
ک��ه در نهایت به افراد حقیقی 

می رس��ند و در قال��ب حقوقی 
وارد بازار س��رمایه می ش��وند 
اما واقعا حقوقی نیس��تند و به 
نظر می رس��د حقوقی هایی که 
در مظ��ان اتهام قرار می گیرند 
همان ش��رکت های حقیقی ای 
هس��تند ک��ه در قالب حقوقی 
وارد بازار می ش��وند و از قبیل 
ای��ن ش��رکت ها می ت��وان به 
یا  صندوق های سرمایه گذاری 
که  س��بدگردان  صندوق های 
ماهی��ت حقوقی دارند اش��اره 
ک��رد، بنده بعی��د می دانم که 
حقوقی ه��ای ب��زرگ عامل��ی 
برای منفی شدن بازار باشند. 
وی اف��زود: ه��ر حقوقی ای 
ب��رای خری��د و ف��روش خود 
را  خ��ود  خ��اص  سیاس��ت 
دارد، در صنای��ع خاصی وارد 
صنای��ع  آن  در  و  می ش��ود 
حرک��ت می کند و هر حقوقی 
در مقابل فروش س��هم خود 
با زیان باید پاس��خگو باش��د، 
چی��زی که وج��ود دارد این 
اس��ت که تمام��ی حقوقی ها 

نی��از به نقدینگ��ی دارند که 
برخ��ی از آنه��ا نمی توانن��د 
تحم��ل کنن��د و س��هام خود 
را عرض��ه می کنن��د و برخی 
تحم��ل نکرده و س��هام خود 
را نگ��ه می دارند و عرضه های 
س��نگین را بیش��تر از جانب 
حقوقی هایی می بینیم که در 
زمان کوتاهی در بازار سرمایه 
حض��ور داش��ته و رفتار های 
هیجان��ی از خود بروز داده و 
از بازار خارج شده اند، عمدتا 
مث��ل  ب��زرگ  حقوقی ه��ای 
مجموع��ه شس��تا، مجموع��ه 
س��اتا، صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری و مجموع��ه نف��ت 
ب���ه راحت����ی نم�ی ت��وانند 
س��هم های خود را بفروشند و 
از بازار خارج ش��وند، چراکه 
فضای کس��ب وکار ما در بازار 
س��رمایه اس��ت، نگاه گذرا به 
عرضه های سنگین حقوقی ها 
نشان می دهد که اولین کسی 
که ضربه خواهد دید خود آن 

حقوقی خواهد بود. 

ش��یرزادی در مورد انتخاب 
صنای��ع خ��اص توس��ط ه��ر 
حقوقی و حضور در آن، خطاب 
ب��ه موج گفت: چند ش��اخص 
برای انتخاب داریم: اول اینکه 
ه��ر ش��رکت س��رمایه گذاری 
هلدینگ یک اس��تراتژی دارد 
و تخص��ص آن در حوزه خاص 
خودش اس��ت، به عنوان مثال 
کشوری   بازنشستگی  صندوق 
س��رمایه گذاری(  )ش��رکت 
عم��ده س��رمایه گذاری اش در 
پتروش��یمی  و  گاز  و  نف��ت 
اس��ت، هلدینگ امید بیش��تر 
در ح��وزه س��نگ آهن و فوالد 
فعالی��ت می کن��د. دوم اینکه 
آنچ��ه برای ش��ان مهم اس��ت 
این اس��ت که در شرایط بازار 
س��هم هایی را انتخاب و خرید 
و ف��روش می کنن��د که ارزش 
بیش��تر  را  دارایی های ش��ان 
کن��د. س��وم اینک��ه درواق��ع 
اف��راد س��رمایه گذار و به تبع 
صنایع��ی  در  حقوقی ه��ا  آن 
س��رمایه گذاری می کنند که با 

آن عجین هستند. 
عضو هیات مدیره وصندوق 
در ادام��ه گفت وگ��و ب��ا موج 
گف��ت: ب��ه نظر بنده ش��رایط 
فعلی و ریزش��ی بازار س��رمایه 
طوری ش��ده اس��ت ک��ه همه 
گزارش ه��ای  اس��تقبال  ب��ه 
شش ماهه می روند، معتقدم که 
اکثر صنایع فعال در بورس در 
این گزارش ها س��ود شناسایی 
کرده و مسلما بهتر از سه ماهه 
خواه��د بود، به نظر می رس��د 
که م��ا از ت��رس گزارش های 
ش��ش ماهه رفتار های هیجانی 
از خود نشان می دهیم و زمانی 
ک��ه گزارش ها یکی یکی روانه 
کدال ش��ود کمی از جو روانی 

بازار کاسته خواهد شد. 

عضو هیات مدیره شرکت  )وصندوق(: 

حقوقی ها به دلیل کمبود نقدینگی
 از سهم هایشان حمایت نمی کنند

روزه��ای ابتدایی س��ال 94 با 
اتفاقات خوش��ایند و پیش��روی 
دس��تاورد  مهم تری��ن  مناس��ب 
کابینه سیاس��ی دول��ت یازدهم 
همراه شد تا سهامداران و فعاالن 
بازار سرمایه که پس از یک سال 
زیان مت��داوم توانی برای حضور 
بازار نداش��تند،  این  دوب��اره در 
س��ال جدید را با امید برای رشد 
بازار س��رمایه و جبران بخش��ی 
از ض��رر و زیان س��رمایه گذاری 
جبران  خ��ود  گذش��ته  ماه های 

کنند. 
براس��اس گزارش بورس نیوز، 
ب��ازار س��رمایه طی نیم��ه اول 
افت وخیزهایی  ب��ا  س��ال جاری 
هم��راه ب��ود و در حال��ی تالش 
دول��ت ب��رای رف��ع تحریم ه��ا 
بین الملل��ی  رواب��ط  وگش��ایش 
که 12 س��ال ب��ا آن درگیر بود، 
ط��ی نیمه اول امس��ال ب��ه بار 
تواف��ق  نهای��ت  در  و  نشس��ت 
تاریخی هسته ای محقق شد که 
برخالف انتظار و باور بسیاری از 
س��هامداران و حتی کارشناسان 
دس��تیابی  اقتص��ادی  ارش��د 
ب��ه مهم تری��ن پدیده سیاس��ی 
تاثی��ر مثب��ت حائ��ز اهمیتی بر 
ب��ازار س��رمایه اعم��ال نکرد و 
در این ش��رایط حتی ب��ا تداوم 
و  دولت  انقباضی  سیاس��ت های 
اع��الم نرخ های س��ود بانکی باال 
و در نهایت رک��ود عمیق حاکم 
ب��ر اقتصاد کش��ور رون��د نزولی 
بورس ش��دت گرفت و شاخص 
کل یکی پس از دیگری پله های 
س��قوط به کانال های پایین تر را 

پشت سر گذاشت. 
در ای��ن وضعی��ت همچنی��ن 

تالش اغلب صنایع برای دریافت 
مج��وز افزای��ش ن��رخ ف��روش 
محص��والت به دلیل اهداف کلی 
دول��ت در راس��تای کنترل نرخ 
ت��ورم به نتیج��ه مثبت��ی ختم 
نش��د و در ش��رایطی که هزینه 
تولید محص��والت افزایش یافت 
گروه های مختلف نتوانس��تند از 
حربه خود برای جبران هزینه ها 
یعنی همان رش��د قیمت فروش 

محصوالت استفاده کنند. 
عالوه بر این، در این مدت در 
گروه های مطرح بورس همچون 
همچنان  پاالیشی  و  پتروشیمی 
نرخ  یعن��ی  گذش��ته  ابهام��ات 
خوراک مصرفی و قیمت فروش 
بود.  پابرجا  نفت��ی  فرآورده های 
هرچند دولت طی ش��هریورماه 
س��ال جاری ن��رخ خ��وراک 13 
واحده��ای  ب��رای  را  س��نت 
پتروش��یمی تعیی��ن ک��رد ام��ا 
این مجموعه ه��ا و انجمن گروه 
همچن��ان ب��ه تجدیدنظر دولت 
و وزارت نف��ت در این خصوص 

امیدوار هس��تند. 
در گروه خودرو نیز بزرگ ترین 
یعن��ی  داخل��ی  خودروس��ازان 
ایران خودرو و س��ایپا درخواست 
افزای��ش قیم��ت ف��روش حدود 
10 درصدی را مطرح کردند که 
حاشیه های متفاوتی را با خود به 
دنبال داش��ت، اما به دلیل عدم 
موافقت ش��ورای رقاب��ت با این 
موضوع و نیز برگ��زاری کمپین 
نخری��دن خ��ودرو تقاض��ا برای 
خرید خودروهای داخلی کاهش 
یافت ت��ا آنجا که اکثریت جامعه 
معتقدن��د قیم��ت خودروه��ای 
داخل��ی ب��ه دلیل پایی��ن بودن 

کیفیت آنها و نی��ز عدم رضایت 
مش��تریان نه تنه��ا نباید افزایش 
یاب��د، بلک��ه باید ب��ا کاهش نیز 

همراه شود. 
همی��ن وضعی��ت را در گروه 
انجمن  بودیم،  س��یمان ش��اهد 
متعددی  مذاک��رات  گ��روه  این 
را با س��ازمان های مربوطه برای 
دریاف��ت مج��وز افزای��ش ن��رخ 
فروش بی��ن 17 تا 21 درصدی 
انجام داد، اما این تالش ها نتایج 
مثبت��ی به دنبال نداش��ت و این 
گ��روه همچنان ب��ا چالش هایی 
همچ��ون دپوی تولی��د، کاهش 
دادن  از دس��ت  نی��ز  و  تقاض��ا 
مهم تری��ن بازار ه��دف صادراتی 

مواجه هستند. 
در این ش��رایط ام��ا گروه قند 
و ش��کر از موضوع دریافت مجوز 
افزای��ش نرخ فروش بیش��ترین 
به��ره را برد، آنچنان که انتش��ار 
شایعاتی در این خصوص موجب 
توجه  قابل  بازدهی ه��ای  تحقق 
سهام شرکت های فعال در گروه 
در شرایط نابسامان بازار سرمایه 

شد. 
ب��ر ای��ن اس��اس، در حال��ی 
صنایع مختلف ب��ورس به دلیل 
ش��رایط نامناس��ب اقتص��ادی و 
اتخاذ سیاس��ت های ضد تورمی 
اوضاع ناخوشایندی را پشت سر 
گذاش��تند که در پی آن گزارش 
عملکرد س��ه ماهه شرکت ها که 
آخری��ن امید س��هامداران برای 
ایجاد جو مثبت در بازار سرمایه 
و حرکت رو به رشد آن به شمار 
می رف��ت ب��ه ی��أس و ناامیدی 
تبدی��ل ش��د و تقریب��ا اغل��ب 
نامطلوبی  گزارش های  شرکت ها 

را ارائه کردند. 
از این رو شاخص کل با شروع 
از کان��ال 62 ه��زار واح��دی و 
تجربه باالتری��ن مقدار آن یعنی 
کان��ال 70 هزار واحدی طی 17 
فروردی��ن م��اه، در نهای��ت طی 
آخرین روز از شش ماهه نخست 
امس��ال به نیمه کان��ال 61 هزار 
واحدی رسید و شاخص کل طی 
عملکرد این دوره بازدهی منفی 
حدود یک درصدی را ثبت کرد. 
براس��اس اطالع��ات موج��ود، 
از می��ان صنایع مختل��ف گروه 
مثب��ت  بازده��ی  منس��وجات 
به س��هامداران  را  45درص��دی 
زیرمجموعه ه��ای خود اعطا کرد 
و به عن��وان پربازده ترین صنعت 
از می��ان صنای��ع مختلف مطرح 
ش��د. بعد از آن گروه های وسایل 
ارتباطی با تحقق بازدهی مثبت 
ح��دود 41 درص��دی و قن��د و 
با بازدهی مثب��ت حدود  ش��کر 
28درصدی رتبه دوم و س��وم را 
از نظر بیش��ترین بازدهی مثبت 

از آن خود ساختند. 
در مقاب��ل اما، گ��روه تجارت 
عم��ده و خرده فروش��ی ب��ا افت 
قیمت��ی ت��ک س��هم آن یعنی 
»بدک��و« کمتری��ن بازده��ی را 
به دس��ت آورد و در صدر جدول 
کم بازده ترین گروه ها قرار گرفت. 
از آن صنع��ت حمل و نقل  بع��د 
که س��هام زیرمجموعه های فعال 
در آن به ط��ور میانگین با رش��د 
قیمتی 34 درصدی همراه شده 
و نیز گروه خرده فروش��ی در پی 
کاهش ارزش سهام تک نماد آن 
یعن��ی »قاس��م« در جایگاه های 

دوم و سوم قرار گرفتند. 

ع��الوه ب��ر این، ش��رکت های 
شیش��ه قزوی��ن، ل��وازم خانگی 
پ��ارس و تجهی��زات س��دید در 
حال��ی عن��وان پ��ر بازده تری��ن 
س��هام را ط��ی معام��الت نیمه 
اول امس��ال از آن خود ساختند 
مجموعه ه��ای  مقاب��ل  در  ک��ه 
پتروش��یمی کازرون، خودکفایی 
در  پامچ��ال  پ��ارس  و  آزادگان 
ردیف های نخس��ت جدول سهام 
ش��رکت هایی که بیشترین افت 
قیمت��ی را تجرب��ه کردند، جای 

گرفتند. )جدول1(
البته توجه ب��ه این نکته حائز 
اهمیت اس��ت که نماد معامالتی 
»کقزوی«، »لخانه« و »فسدید« 
پربازده تری��ن  ج��دول  در  ک��ه 
س��هام ق��رار گرفتن��د در ب��ازار 
پایه فرابورس معامله می ش��وند. 
همچون  نمادهای��ی  همچنی��ن 
»وتعاون«،  »الزم��ا«،  »ثن��ام«، 
»ان��رژی«، »ش��وش« و »لپیام« 
که در ردیف های بعدی هس��تند 
در ب��ازار پایه فراب��ورس معامله 
می ش��وند. بر این اساس می توان 
ب��ه بازده��ی مثب��ت 60 تا 70 
»قشرین«  »شتهران«،  درصدی 

و »حفارس« اشاره کرد.
گ��زارش  ای��ن  پای��ان  در 
ش��رکت های  می افزای��د، 
کشتیرانی ایران، سرمایه گذاری 
رن��ا و س��رمایه گذاری صنع��ت 
س��هام  نقدش��ونده ترین  بیم��ه 
ش��رکت ها ط��ی م��دت مذکور 
بودن��د و در نهایت معامله بیش 
از 99 میلیارد س��هام ارزش��ی 
ب��ه مبلغ بی��ش از 207 هزار و 
49 میلی��ارد ری��ال را ب��ه ثبت 

رسانیده است.

در بررسی کارنامه بورس طی نیمه اول سال جاری به دست آمد 

6 ماهه اول امسال به کام سهامداران بازار پایه
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تحلیل

 احتمال تغییر روند کوتاه مدت
 در شاخص کل

ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار تهران در جلسه 
معامالتی نخستین روز هفته به 43.9 میلیارد تومان محدود 
شد تا رشد بازار متوقف شود. در جلسه معامالتی گذشته، 
ش��اخص کل ب��ازار بورس ب��ا 155.08 واحد نزول به رقم 
61530.9 واحد رسید. در این جلسه، با گشایش بازار عرضه 
بر تقاضا فائق آمد و بدین ترتیب شاخص کل در مسیر نزولی 
قرار گرفت. با گذشت زمان تغییر چندانی در شیب شاخص 
کل ایجاد نشد و بدین ترتیب عرضه نسبی برنده معامالت 
روز گذشته بود. ارزش کل معامالت این جلسه، با کاهشی 
بیش از 50 درصد نسبت به روز معامالتی پیش از آن همراه 
ب��ود. تع��داد معامالت این جلس��ه در رقم 25415 گزارش 
شد که نسبت به جلسه پیشین خود کاهشی 20درصدی 
داشت. بدین ترتیب، ارزش میانگین هر معامله در حدود 
1.75 میلیون تومان محاسبه می شود که در قیاس با روز 
گذشته کاهشی 40درصدی داشت. بازار فرابورس ایران نیز 
در این جلسه مسیر نزولی را انتخاب کرد. در این جلسه، 
شاخص کل این بازار با 4.8 واحد نزول به رقم 678.4 واحد 
و ارزش کل معامالت آن به رقم 99 میلیارد تومان رسید. 
نکته بس��یار جالب معامالت پرالتهاب روز گذش��ته، 
رنگ س��بز یکدس��ت گروه  » قند و ش��کر «  اس��ت که 
پ��س از چن��د روز اس��تراحت باری دیگ��ر با قدرت به 
میدان آمده اند. در س��ایه این رش��د، گروه  » محصوالت 
غذایی و آش��امیدنی به جز قند و ش��کر «  نیز به رنگ 
س��بز درآمده و این رویه را تا پایان بازار حفظ کردند. 
ای��ن گ��روه ب��ا 20.31 واحد تأثیر مثبت در ش��اخص 
کل، شاخص ساز ترین گروه بازار سرمایه بود. در طرف 
مقابل، گروه های  » خودرو و ساخت قطعات«،  » بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری «  و  » فرآورده های نفتی، کک و 
س��وخت هس��ته ای «  ب��ه ترتیب ب��ا 44.04، 39.44 و 
33.63 واحد تأثیر منفی در ش��اخص کل، سرنوش��ت 
بازار سرمایه را در جلسه گذشته رقم زدند. همچنین 
در ای��ن جلس��ه ارزش فروش کده��ای حقیقی حدود 
40درص��د از کل فروش ه��ا ب��ود و این درحالی بود که 
خرید این کدها به 30درصد از کل خریدها نمی رسید. 
ب��ا توجه به ش��رایط موجود در ب��ازار انتظار می رود با 
گش��ایش بازار در جلس��ه معامالتی پیش رو، عرضه باری 
دیگر خودنمایی کرده و شاخص کل را به پایین بکشد. 
با گذشت زمان دو سناریوی مختلف به وجود می آید که 
هر کدام آینده ای مختلف برای بازار را رقم می زند. اگر در 
ادامه جلسه معامالتی امروز شاهد کاهش نسبی عرضه 
نباش��یم، نمی توان از تقاضا انتظار خاصی داش��ت و بدین 
ترتیب ش��روع موج نزولی جدید بازار محتمل اس��ت. اما 
س��ناریویی منطقی تر برای برهه کنونی بازار وجود دارد 
ک��ه طب��ق آن، امروز در میانه های زمان معامالت کاهش 
عرضه و افزایش نسبی تقاضا به صورت همزمان به وقوع 
خواهد پیوست و تغییر روندی  )حتی کوتاه مدت( در مسیر 
شاخص کل ایجاد می شود. این تغییر روند می تواند تأثیر 

مثبت زیادی در رویه بازار ایجاد کند. 

شنیده ها و شایعات بازار

بس�وییچ: زمزمه های��ی مبنی بر افزایش س��رمایه 
100 درصدی از محل س��ود انباش��ته در این ش��رکت 

به گوش می رسد. 
خپارس – خودرو: شنیده ها از بررسی خرید سهام 
پارس خودرو تا پایان س��ال میالدی و همچنین خرید 

کارخانه ایران خودرو در مازندران حکایت می کنند.
وگردش: شنیده ها حاکی از آن است که ورود یک 
گروه متش��کل از فعاالن گردش��گری کش��ور فنالند به 
منظور س��رمایه گذاری در این صنعت به کش��ور انجام 
گرفته و در حال بررس��ی امکانات بانک گردش��گری 

هستند. 
فارس: ش��نیده شده افزایش سرمایه 102 درصدی 
ش��رکت از محل س��ود انباشته به منظور جبران مخارج 
س��رمایه گذاری های انجام ش��ده و بهبود ساختار مالی 
به تایید حسابرس و بازرس قانونی رسید و در صورت 
موافقت سازمان و تصویب در مجمع فوق العاده اجرایی 

خواهد شد. 
فمراد: گویا ش��رکت در نامه ای به س��ازمان انتقال 
مانده حس��اب ش��رکت ایران پویا )در حال تصفیه( در 
دفاتر ش��رکت آلو مراد شامل بدهی بابت اجرت تبدیل 
و بستانکاری بابت ضایعات آلومینیومی امانی به شرکت 
آلومینی��وم کاوه خوزس��تان ایفاد کرده و عنوان کرده 
است این عملیات هیچ تاثیری بر سود و زیان شرکت 

نخواهد داشت. 
گ�روه خ�ودرو: خبرها از ط��رح دوفوریتی مجلس 
ب��رای افزایش 1000 درصدی تعرفه خودروی وارداتی 
حکایت دارد. همچنین گویا براس��اس این طرح دولت 
موظ��ف ب��ه جایگزین��ی خودروهای فرس��وده خود با 
خودروه��ای داخلی می ش��ود تا ناوگان کش��ور تغییر 

پیدا کند. 
وبوعلی: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که افزایش 
سرمایه 200 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی 
سهامداران به تصویب مجمع فوق العاده شرکت رسید 
که 100 درصد آن قطعی و 100 درصد دیگر به اختیار 

هیات مدیره گذاشته شد.
وپس�ت: ش��نیده ها از صفر شدن زیان این بانک در 
گزارش ش��ش ماهه حکایت دارد و به احتمال زیاد تا 

پایان سال زیان انباشته را نیز پوشش دهد. 
حکش�تی- خاذین: براس��اس اخبار واصله از بازار 
دو نماد حکش��تی و خاذین برنامه افزایش س��رمایه را 

در دستور کار خود دارند. 
گروه سنگ آهن: شنیده شده که به دلیل صادرات 
س��نگ آهن ب��ا قیمت های پایین و نی��از صنعت فوالد 
داخلی به مواد خام بیش��تر برای س��ه برابر کردن تولید 
تا سال2025 ممکن است از سال 2019 متوقف شود. 
گروه الس�تیک: شنیده ها از تداوم کاهش واردات 
الس��تیک به کش��ور نس��بت به سال گذشته با افزایش 

تعرفه های گمرکی حکایت دارد. 

نهاد ناظر بازار سرمایه  آمادگی پذیرش 
سرمایه های کالن خارجی را دارد؟

 یکی از زمینه های نگرانی برای کش��ور های در حال 
توسعه، نحوه پذیرش سرمایه های کالنی است که سایر 
کشورهای خارجی مقدمات انتقال را فراهم کرده اند. با 
این حال این سوال که آیا نهاد های ناظر برای پذیرش 
سرمایه های خارجی برنامه ای مدون و منظم دارند یا نه؛ 

سوالی بجا در فضای کنونی اقتصاد است. 
ب��ه گ��زارش اقتصادنی��وز، با این تص��ور که بدانیم 
به عن��وان مث��ال قرار اس��ت دالری و یوریی وارد بازار 
سرمایه شود که 30 تا 40 هزار برابر هر ریال ارزش 
پول��ی دارد م��ا را ب��ا این نگرانی مواج��ه خواهد کرد 
که این س��رازیر ش��دن بدون حمایت و برنامه ریزی، 
ممکن است موجبات پدید آمدن رفتار های هیجانی 
و غیر عقالیی کوتاه مدت بی پایه و اس��اس را از س��وی 

سرمایه گذاران داخلی را فراهم سازد. 
ای��ن فض��ا را بدین گون��ه تحلیل کنی��م که افزایش 
نقدینگی که یکی از داروهای حیاتی زنده نگه داشتن 
بازار سرمایه در این سال ها بود، اکنون در ابعاد بسیار 
عظیم در حال نزدیک ش��دن به مرزهای بازار اس��ت، 
در اینجا پزش��ک ناظر اس��ت که باید تصمیم بگیرد 
تمام��ی ای��ن دارو ها را ناگه��ان به مریض خود تزریق 
کن��د ی��ا بگذارد و به تدریج با س��رحال آمدن مریض 

این کار را نظم بخشد. 
با تزریق یکجا و نابهنگام، بازار س��رمایه بی ش��ک 
دچار شوک خواهد شد، نتیجه این شوک ممکن است 
در کوتاه مدت با س��بز رنگ ش��دن تابلوهای قیمتی و 
ش��اخص ها همراه باش��د، اما در بلند مدت در نقطه ای 
که نباید، جان بازار را خواهد گرفت و این نقدینگی به 
همان سرعتی که آمده بود از بازار رخت خواهد بست. 
نه��اد ناظ��ر و برنامه ری��ز بای��د در ت��الش باش��د 
س��رمایه های جاری ش��ده را در اقتصاد کشور پایبند 
کند. برای سرمایه گذاری و جهت دهی آن برنامه بریزد 
و در این مسیر با سایر نهادهای مالی هماهنگ باشد. 
اینک��ه بخواهی��م با آرزوی آم��دن نقدینگی فقط و 
فق��ط ب��ه افزایش تقاضای کوتاه مدت و رش��د قیمتی 
انواع اوراق بهادار دل خوش کنیم، یک خیال باطل و 
مهم تر از آن خطرناک است. به علت وضعیت حساس 
ژئوپلتی��ک ای��ران در منطقه نیاز اس��ت فراهم کردن 
اعتماد و امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی 

سریعا در دستور کار قرار گیرد. 
افزای��ش این عدم ثبات در حوادث منطقه، می تواند 
با عکس العمل سریع سرمایه گذاران خارجی )به معنی 
خارج کردن برخی سرمایه ها از بازار( پاسخ داده شود 
که این به معنی ایجاد شوک منفی غیر منتظره در بازار 
خواهد بود. به زبان ساده، میزان تأثیر گذاری ریسک 
سیاسی بازار سرمایه از این پس با ورود سرمایه های 

خارجی بیشتر خواهد شد. 
ب��ه همی��ن جهت نیاز اس��ت تحلیلگران مان از این 
پس در کنار مسائل داخلی اقتصاد کشور، نیم نگاهی 
ب��ه اوض��اع و حوادث منطقه داش��ته باش��ند چرا که 
سرمایه گذار خارجی پیش از هر چیز به دنبال امنیت 
اقتص��ادی می گ��ردد که این امنی��ت می تواند با بروز 

حوادث جدید در منطقه افول یابد. 
نکته اینجاست که نباید صرفاً بگذاریم با سرمایه های 
جاری شده قیمت اوراق بهبود یابد، نیاز اصلی اقتصاد 
که پایه و ریشه قیمت گذاری محسوب می شود، تولید 
اس��ت. این عامل اس��ت که باید تقویت شود و به تبع 
آن قیمت اوراق هم به ارزشمندی مطلوب برسد. اگر 
با برنامه ریزی و جهت دهی مطلوب این سرمایه ها به 
بخ��ش تولی��د بتوانیم بازار س��رمایه را از رکود نجات 
دهی��م هن��ر کرده ایم، در غیراین ص��ورت دیر یا زود 

تاوان این بی برنامگی را خواهیم پرداخت. 

کمبود نقدینگی روند نزولی بازار 
سرمایه را تشدید خواهد کرد

رئی��س آمار و اطالعات ش��رکت ب��ورس گفت: در 
ش��رایط فعلی، بورس از نبود نقدینگی به ش��دت رنج 
می ب��رد و بانک ه��ا با ج��ذب نقدینگی، موجب تداوم 

رکود در اقتصاد کشور خواهند شد. 
کیوان شیخی، رئیس آمار و اطالعات شرکت بورس 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درخصوص 
اهمیت به جریان درآمدن نقدینگی در بازار س��رمایه 
گفت: بازار س��رمایه در حال حاضر مهم ترین مرجع 
ب��رای تأمین مال��ی ارزان بنگاه ها در دوره های زمانی 
بلند مدت است و افزایش یا کاهش قیمت سهام در این 
بازار تأثیری بر تورم و سطح عمومی قیمت ها نخواهد 
داش��ت و ریس��ک چندان��ی را ب��رای ارزش پول ملی 
نخواهد داشت. وی با اشاره به فراهم آمدن زمان برای 
رونق اقتصادی بیان داش��ت: با توجه به فراهم ش��دن 
بسترهای الزم در دوران پساتحریم بهترین زمان برای 
رشد اقتصادی و به همراه آن بازار سرمایه فراهم آمده 
اس��ت. ش��یخی با تأکید بر کمبود نقدینگی در بورس 
افزود: در شرایط فعلی بورس از نبود نقدینگی به شدت 
رنج می برد و بانک ها با جذب نقدینگی بیش از پیش 
موجب تداوم رکود در اقتصاد کشور و به تبع آن در 
بازار سرمایه و کار خواهند شد. رئیس آمار و اطالعات 
شرکت بورس تصریح کرد: به نظر می رسد دولت هنوز 
در انتظ��ار نتیج��ه نهای��ی و عملی توافقات در اقتصاد 
کش��ور هس��تند و با این ش��رایط تضمینی برای وارد 
ش��دن نقدینگی به چرخه تولید وجود ندارد و آنطور 
که از ش��واهد مش��خص است این نقدینگی بازهم در 

بازار ارز و سکه نوسان ایجاد خواهد کرد. 
وی در توضیح فراهم نبودن ش��رایط فعلی اقتصاد 
برای کاهش تورم و کنترل رکود تأکید کرد: در شرایط 
فعلی زمان خوبی برای مقابله هر چه شدیدتر با تورم و 
رکود نیست زیرا این دو موضوع تأثیر بسزایی در روند 
معامالت بازار سرمایه داشته و اوضاع بورس را با رکود 
همراه خواهد کرد و روند منفی تداوم خواهد داشت. 
ش��یخی اظه��ار داش��ت: ب��ازار س��رمایه در انتظار 
چش��م انداز بلند مدت برای بازگش��ت به روند مثبت 
معقوالنه اس��ت و این بس��تر برای رشد تنها به دست 
مس��ئوالن دولت و با وجود بهبود ش��رایط اقتصادی 
فراهم خواهد ش��د و در غیر این صورت روند منطقی 

بازار ادامه دار خواهد بود. 

دریچه عمق بازار

حرف های درگوشی

کم بازده ترین سهام شرکت هاپربازده ترین سهام شرکت ها

رتبه نقد شوندگیدرصد بازدهینام شرکترتبه نقد شوندگیدرصد بازدهینام شرکت

67.04364-پتروشیمی کازرون272.16354شیشه قزوین

63.16244-خودکفایی آزادگان146.15471لوازم خانگی پارس

52.3393-پارس پامچال121.3180تجهیزات سدید

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه
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توجیه اقتصادی تولید ظروف یکبار 
مصرف 

در  آن  تولی��د  و  اولی��ه  م��واد  وج��ود 
ش��رکت های پتروش��یمی داخل��ی، قیمت 
مناس��ب ماش��ین آالت ایران��ی، ب��ا در نظر 
گرفتن تی��راژ تولی��دی و کیفی��ت ظروف 
نسبت به ماشین آالت خارجی، پایین بودن 
قیم��ت انرژی حتی بع��د از هدفمند کردن 
حامل ه��ای ان��رژی نس��بت به کش��ورهای 
همس��ایه، تأمی��ن نی��روی کار متخصص و 
نیمه متخصص به عنوان اس��تاد کار و کارگر 
فنی در داخل کش��ور، قیمت مناسب زمین 
و سالن تولید نس��بت به سایر کشورها، باال 
رفتن آمار اس��تفاده از ظروف یکبار مصرف 
به ص��ورت تصاعدی، ص��ادرات -خصوصا به 
بازار عراق- که در تمامی کاالها کش��ورهای 
ترکی��ه، س��وریه و اردن جزو رقب��ای ایران 
حس��اب می شوند، اما در بحث ظروف یکبار 
مصرف توان رقابت با ش��رکت های ایرانی را 
ندارند، از مواردی اس��ت که طرح تأسیس، 
تولید و بهره برداری و صادرات در این رشته 

را توجیه می کند. 

مواد اولیه تشکیل دهنده ظروف 
پالستیکی

 در س��اخت ظروف پالس��تیکی مختلف، 
مواد پلیم��ری  )نفتی( متفاوتی به کار برده 
می ش��ود. به عنوان مثال ظروف نوشابه های 
تترافت��االت   پلی اتیل��ن  جن��س  از  گازدار 
)PET( است، شیش��ه های شیرکودکان از 
جنس پلی کربنات pvc س��اخته می شوند. 
م��واد اولیه ظ��روف بس��ته بندی لبنیات را 
 )PP(  پلی پروپیلن ،)PE(  جنس پلی اتیلن
و پلی اس��تایرن  )PS( تش��کیل می دهن��د. 
در س��اخت ظ��روف یکبارمص��رف از مواد 
پلی پروپیل��ن PP و پلی اس��تایرن PS  نیز 

استفاده می شود. 

موارد استفاده از ظروف یکبار مصرف 
مختلف

یک کارش��ناس بهداش��تی در پاس��خ به 
پرس��ش »فرصت امروز« با اش��اره به موارد 
اس��تفاده از ظ��روف یکبارمص��رف، معتقد 
اس��ت هر نوع ظرف یکبارمصرفی مناس��ب 
اس��تفاده خاص��ی اس��ت، به عن��وان مثال: 
»ظروف یکبارمصرف بی رنگ و شفاف فقط 
برای غذا ها و نوش��یدنی های س��رد مناسب 
هس��تند.« او می گوید جنس به کار رفته در 
هر کدام از ظ��روف را باید برای کار خاصی 
بهره برداری کرد، مثاًل: »ظروف یکبارمصرف 
س��فید و فوم دار برای مواد غذایی سرد، گرم  
)با دمای پایین حدود 65 درجه سانتی گراد( 
و مرطوب مناسب هستند.« و ادامه می دهد: 
»ترجیح��ا برای مواد غذایی داغ از فویل های 
آلومینیومی اس��تفاده شود.« او همچنین با 
تأکید ب��ر اینکه لیوان های کاغ��ذی از نوع 
پالس��تیکی یکبارمصرف مناس��ب تر اس��ت 
می افزاید: »از لیوان های مقوایی  )سلولزی( 

برای نوشیدن مایعات داغ استفاده کنید.«
در  یکبارمص��رف  محص��ول  رایج تری��ن 
ط��ول س��ال »لیوان« اس��ت. اگ��ر از اعیاد 
و مناس��بت های مذهبی که در س��ال های 
ظ��روف  مصرف کنن��ده  نخس��تین  اخی��ر 
یکبارمصرف برای س��رو غذاس��ت بگذریم، 
لیوان ه��ای یکبارمص��رف در تمامی فصول 
سال مشتریان خود را دارد. به همین دلیل 

نگاه��ی به فرصت ها و تهدیدهای تولید این 
محصول می اندازیم. 

مزیت لیوان کاغذی نسبت به لیوان 
پالستیکی

لیوان ه��ای کاغذی پس از مصرف و ورود 
آن به محیط زیس��ت چون از جنس طبیعی 
است به راحتی توس��ط میکروارگانیسم های 
خاک تجزیه می ش��ود و م��واد آن به چرخه 
خ��اک بازمی گردد. در کش��ور م��ا به دلیل 
مصرفی ش��دن مردم و تولی��د زیاد ظروف 
پی پ��ی و پلیمری که همگ��ی تجزیه ناپذیر 
هس��تند، دولت و به خصوص شهرداری ها را 
برای معدوم کردن این مواد دچار مشکالت 
عدی��ده و هزینه های هنگفتی کرده اس��ت. 

تولی��د ظروف کاغ��ذی به دلیل 
کاهش ب��ار مال��ی و تجزیه پذیر 
حمای��ت  م��ورد  آن  ب��ودن 
دول��ت اس��ت و ب��ه ای��ن دلیل 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش 
س��ودآوری مناس��بی ب��ه دنبال 
خواهد داش��ت و توجیه مناسبی 
جه��ت ارائه به  »وزارت صنایع و 
برای  الزم«  مجوزه��ای  دریافت 

دریافت وام را داراست. 

فضای مورد نیاز دستگاه های تولید 
لیوان کاغذی

ابع��اد هر دس��تگاه تولید لی��وان کاغذی 
حدود 2.5 × 1.2 است که بابت هر دستگاه 
ح��دود 50 تا 60 متر فضا مورد نیاز اس��ت. 
ای��ن معیار ب��ا در نظ��ر گرفتن فض��ا برای 
دس��تگاه تولید لی��وان کاغذی، م��واد اولیه 
لیوان کاغذی و انبار محصوالت است و البته 
بسته به تعداد دس��تگاه و مقدار مواد اولیه 

خریداری شده قطعا قابل گسترش است. 

قیمت دستگاه های مورد نیاز
ظ��روف  تولی��د  دس��تگاه های  اگرچ��ه 
یکبارمصرف در ایران نیز س��اخته می ش��ود 

ام��ا اغل��ب آنها س��اخت ک��ره و چین اند و 
به صورت اس��توک نیز در بازار موجود است 
و قیمت های��ی متف��اوت دارن��د. نگاهی به 
بازار ماش��ین آالت به م��ا می گوید قیمت ها 
از 30 میلی��ون توم��ان ت��ا 100 میلی��ون 
تومان در نوسان اس��ت. بیش از 90 درصد 
کارخانج��ات ای��ران به دلیل ماش��ین آالت  
»نیم��ه فرمین��گ« قابلیت تولی��د ظروف 
فقط از مواد پلی اس��تایرن را دارند اما تعداد 
انگشت ش��ماری از تولیدکننده ه��ا اقدام به 
خرید ماش��ین آالت م��دل جدی��د و تولید 
ظروف یکبارمصرف با سیستم ترموفرمینگ 
کرده ان��د ک��ه ای��ن سیس��تم دارای توجیه 
اقتصادی باالتری نس��بت به سیستم قبلی  

)نیمه فرمینگ( است. 

مواد اولیه تولید ظروف کاغذی
مواد اولیه این صنعت از کشورهای چین، 
کره، هندوس��تان و چند کشور دیگر توسط 
بازرگانان ایرانی وارد کش��ور می شود و پس 
از چ��اپ و برش براس��اس نیاز و س��فارش 

مشتری )تولیدکننده( تحویل خواهد شد.
 ب��ا توجه به ض��رورت تولید م��واد اولیه 
در کش��ور اخی��را نی��ز زمین��ه ای فراه��م 
ش��د تا م��واد اولیه در کش��ور تولید ش��ود 
و در اختی��ار تولیدکنن��دگان ق��رار گی��رد. 
ب��ا این تفصی��ل خری��داران دس��تگاه های 
به خص��وص  و  کاغ��ذی  ظ��روف  تولی��د 
 لیوان کاغ��ذی دغدغه ای بابت م��واد اولیه 

نخواهند داشت. 

سود حاصل از تولید لیوان کاغذی
س��ودآوری در تولی��د لی��وان کاغ��ذی، 
بس��تگی ب��ه تولیدکننده و ت��الش او دارد. 
هر دس��تگاه به ط��ور میانگی��ن در روز 25 
هزار عدد لیوان تولید می کند که س��ود آن 
براس��اس هزینه های کارگر، برق صنعتی یا 
غیر صنعتی، آب و. . . متغیر اس��ت. چنانچه 
تولید کننده مالک فضای مورد نیاز باش��د و 
خ��ود اقدام به تولید کند، نی��ازی به کارگر 
ندارد و در نتیجه سود بیشتری عاید خواهد 
شد. س��ود حاصل از هر عدد لیوان از شش 
تومان تا 9 تومان اس��ت که نسبت مستقیم 
با توضیحات پیشین در این باره دارد. البته 
سودآوری دیگری نیز می توان انجام داد. در 
این خص��وص با بازاریابی و بس��تن قرارداد 
ب��رای چاپ ط��رح و نق��ش و نام 
شرکت ها، موسسات و ارگان ها و... 
روی محصوالت، می توان به درآمد 

بیشتر رسید. 

ظروف یکبارمصرف از گیاهان
در س��ال های اخی��ر اس��تفاده از 
ظ��روف یکبارمص��رف پالس��تیکی 
در دنیا رشد چش��مگیری داشته و 
باال بودن س��رانه مصرف این ظروف 
پالس��تیکی در ایران باعث ش��د تا 
نام کش��ورمان نیز در بین 10کشور نخست 
پرمصرف ظ��روف یکبارمصرف پالس��تیکی 
مش��اهده ش��ود. آث��ار زیان ب��اری ک��ه این 
ظروف برای س��المت اف��راد مصرف کننده و 
محیط زیست به همراه دارد باعث شد برخی 
کشورها از س��ال های پیش تحقیقات شان را 
برای پیدا کردن جایگزینی مناسب برای این 
ظ��روف آغاز کنند که در همین جهت موفق 
شدند با دس��تیابی به فناوری جدید، ظروف 
یکب��ار مصرف گیاهی را تولید کرده و آنها را 

جایگزین ظروف مشابه پالستیکی کنند. 

مواد اولیه ظروف یکبارمصرف گیاهی 
ظ��روف یکبارمص��رف گیاه��ی عمدتا از 

نشاس��ته ذرت و گندم، برنج، سیب زمینی و 
نیش��کر تهیه می شوند، اگرچه کمی گران تر 
از ظروف یکبارمصرف پالس��تیکی هستند، 
ام��ا نه تنها مواد س��می و ش��یمیایی ندارند 
ک��ه طی چندین ماه در خاک تجزیه ش��ده 
و حتی قابلیت استفاده برای خوراک دام را 
دارن��د. به منظور ترویج ظروف یکبارمصرف 
س��لولزی ی��ا ب��ا پای��ه گیاهی بای��د امکان 
رقابت تولید کنن��دگان این ظروف با ظروف 
پالستیکی در کشور فراهم شود. کمک های 
دولتی امکان رقابت میان تولید کنندگان را 
فراه��م خواهد آورد تا با قیمت تمام ش��ده 
کمتری این ظروف به دس��ت مصرف کننده 
برس��د، در این صورت هزینه های ناش��ی از 
عوارض استفاده این ظروف به قبل از تولید 
انتقال می یابد که بس��یار کمتر، اقتصادی و 
در جهت تأمین سالمت عمومی نیز هست. 
در دنیا ضایعات ظروف یکبارمصرف گیاهی 
را آسیاب کرده و برای خوراک دام استفاده 
می کنند، ضمن��ا این ظ��روف پایه طبیعی 
دارند و هیچ مش��کلی در مقابل حرارت، نور 

آفتاب و یخ زدگی ندارند. 

پایان سخن
آن ط��ور که از ش��واهد امر ب��ر می آید و 
کارشناس��ان این صنع��ت می گویند تولید 
ظ��روف یکبارمصرف-خاص��ه ن��وع کاغذی 
آن- س��ودآور اس��ت و در آینده ای نزدیک 
نیز گسترش بیش��تری خواهد یافت. با این 
همه نمی توان از حرکت هایی که برای تولید 
ظ��روف یکبارمصرف با م��واد اولیه گیاهی 
می ش��ود نیز غاف��ل بود. اگرچ��ه هم اکنون 
در ابع��اد بس��یار کوچک این ن��وع ظروف 
نی��ز تولید می ش��وند اما ع��ده ای از فعاالن 
این صنف معتقدند آنچ��ه در دنیا به عنوان 
ظروف-پایه گیاهی- تولید می ش��ود با نوع 
مش��ابه آن در ایران تفاوت دارد. با این همه 
برای رسیدن به مقصود باید از جایی شروع 
ک��رد. آینده از آن ملت هایی اس��ت که دید 

عمیق تری دارند و وسیع می نگرند. 

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری برای تولید ظروف یکبارمصرف

رقبا توان مقابله با تولیدکنندگان داخلی را ندارند
سرنخ

نوسازی شالیزارها و آموزش 
مهارت های شغلی

کالف اول: 

تولید برنج در استان های شمالی، یکی از مواردی 
اس��ت که مسئوالن دولتی نیز بر آن تاکید می کنند. 
اما ای��ن اراضی نیاز به نوس��ازی و یکپارچه س��ازی 
دارن��د و س��رمایه گذاری در این زمین��ه می تواند به 
بهب��ود تولید و کیفیت محصول نهایی منجر ش��ود. 
ب��ر این اس��اس، مجری ط��رح تجهیز، نوس��ازی و 
یکپارچه سازی شالیزارهای استان های شمالی کشور 
با بیان اینکه طرح تجهیز و نوسازی یکی از طرح های 
مهم و زیربنایی در تولید محصول برنج است، گفته: 
این پروژه از سال 69 به صورت پایلوت در آبندان سر 
شهرستان ساری در سطح 70 هکتار آغاز و از ردیف 
ملی برخوردار ش��د. این پروژه حدود 24 سالی است 
که در س��طح کش��ور انجام می ش��ود و تاکنون  در 
110 هزار هکتار از ش��الیزارهای استان های شمالی 

مازندران و گیالن انجام شده است. 
مجری طرح تجهیز و نوس��ازی و یکپارچه س��ازی 
ش��الیزارهای اس��تان های ش��مالی کش��ور به ایسنا 
اظهار کرده: بعد از 24 س��ال از اجرای این طرح و با 
توجه به سطح زیر کش��ت 500 هزار هکتاری برنج 
در استان های ش��مالی، تجهیز و نوسازی 110 هزار 

هکتار آمار پایینی است. 
این مقام مس��ئول عل��ت کاهش انج��ام تجهیز و 
نوس��ازی اراضی ش��الیزاری را بعد از گذشت بالغ بر 
20 سال، محدودیت های اعتباری و مسائل اجتماعی 
عن��وان کرده و اف��زوده: برای رف��ع محدودیت های 
اعتب��اری اج��رای طرح تجهی��ز و نوس��ازی اراضی 
ش��الیزاری، از محل اعتبارات خارجی -اس��تفاده از 
فایناس کش��ور چین- برنامه ریزی ه��ای الزم انجام 
شده است. این پروژه قرار است در سطح 105 هزار 
هکتار در پروس��ه چهار س��اله در استان های شمالی 
مازن��دران، گیالن و گلس��تان انجام ش��ود. بنابراین 
ق��رارداد تجاری با ش��رکت و پیمانکار چینی منعقد 
شده است و با برقراری خط اعتباری چین، عملیات 

اجرایی پروژه آغاز خواهد شد. 
ش��اید فکر کنید ک��ه چینی ها گوی س��بقت را از 
س��رمایه گذاران داخلی ربوده اند و دیگر فرصتی برای 
سرمایه گذاران داخلی نیست اما اگر به متن خبر دقت 
کرده باش��ید، 500هزارهکتار از اراضی شمال، تحت 
کش��ت برنج ق��رار گرفته و تاکن��ون 110هزار هکتار 
نوسازی ش��ده و قرار اس��ت 105هزارهکتار دیگر به 
آن اضاف��ه ش��ود. بنابراین جمع��ا 215هزارهکتار در 
اج��رای این پروژه س��هم دارند. مطمئن��ا زمین های 
بس��یاری وجود دارد که ب��ه نوس��ازی و تجهیز نیاز 
وافر داشته و همت شما س��رمایه گذاران را می طلبد. 
گذشته از کمک دولت در این خصوص، می توانید در 
بهره برداری از محصول نیز با کشاورز به توافق برسید. 

کالف دوم: 

آی��ا می دانس��تید 40درص��د جوین��دگان کار در 
کهگیلویه و بوی��ر احمد، فاقد مهارت های الزم برای 
اس��تخدام ش��دن هس��تند؟ این موضوع را مدیرکل 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی اس��تان کهگیلویه و 

بویراحمد گفته است. 
وی در جلسه کارگروه اشتغال استان کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: از س��ال 91 تا سال 93 حدود 13 
ه��زار و 420 نفر جویای کار در س��امانه رصد ثبت 
ش��ده اس��ت که از این میزان حدود 6134 نفر فاقد 

مهارت های شغلی هستند. 
مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد با بیان اینکه از س��ال 91 تا 
93 برای ح��دود 5 هزار و 46۸ نفر فرصت ش��غلی 
ایجاد شده است، خاطرنش��ان کرد: این فرصت های 
ش��غلی تنها مربوط به دس��تگاه های دولتی نیست و 

شامل بخش خصوصی نیز می شود. 
مدیرکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی کهگیلویه 
و بویراحمد بیش��ترین مش��کل این استان در بحث 
اشتغال را در محدوده سنی 30 تا 34 سال عنوان و 
اضافه کرد: این رده سنی بیشترین افراد تحصیلکرده 

بیکار استان را تشکیل می دهند. 
آیا به نظر ش��ما این موضوع یک��ی از فرصت های 
س��رمایه گذاری در اس��تان مربوطه نیس��ت؟ ش��ما 
می توانید ب��ا مراجعه به اداره تعاون آن شهرس��تان 
و درخواس��ت فهرس��تی از نیازمندی های ش��غلی، 
پتانس��یل های بازار کار آن را بشناس��ید. به عبارتی 
ببینی��د در کهگیلوی��ه و بویر احمد، چه مش��اغلی 
وج��ود دارن��د که برای آنه��ا متقاضی نیس��ت و در 
عی��ن حال، نی��از به تخصص دارند. ح��ال می توانید 
با س��رمایه گذاری مناسب برای تاس��یس آموزشگاه 
شغلی اقدام کنید. البته به شرطی که در نیاز سنجی 
اس��تان، خوب عمل ک��رده و اس��تادان خبره ای نیز 
ب��رای این ام��ر انتخاب کنید. با آم��وزش مهارت به 
افراد جویای کار، هم شما سود خواهید کرد و هم از 

تعداد بیکاران استان کاسته خواهد شد. 

افشین معشوری

باال بودن سرانه استفاده ظروف یکبار مصرف در ایران باعث 
شده تا نام کشورمان نیز در بین 10کشور نخست پرمصرف 
ظروف یکبارمصرف پالستیکی قرار گیرد. اگرچه هم اکنون در 

ابعاد بسیار کوچک این نوع ظروف نیز تولید می شوند اما عده ای 
از فعاالن این صنف معتقدند آنچه در دنیا به عنوان ظروف-پایه 
گیاهی- تولید می شود با نوع مشابه آن در ایران تفاوت دارد. با 

این همه برای رسیدن به مقصود باید از جایی شروع کرد 

برخی گزارش ها و خبر ها می گوید مواد پالس�تیکی تا 300 س�ال 
در طبیع�ت باقی می ماند و برخی دیگر حتی پا را فراتر گذاش�ته و 
خبر از 500 س�ال می دهد که در طبیعت می ماند و تجزیه نمی شود، 
اما یک کارشناس صنعت پالستیک این اعداد را غیرواقعی می داند 
و می گوی�د این رقم زیر 100 اس�ت. با این حال ف�ارغ از اینکه کدام 

ع�دد ب�ه واقعیت نزدیک تر اس�ت بای�د بدانیم اس�تفاده از ظروف 
یکبارمص�رف -وایضا پالس�تیکی- اتفاق نامیم�ون دهه های اخیر 
جهان اس�ت که نه تنه�ا در ایران، بلکه در س�ایر نقاط دنیا س�وژه 
بس�یاری از دست اندرکاران صنعت و محیط زیست است. با این همه 
در دنیا قدم های نوینی برداشته شده که با تأخیر در ایران نیز قابل 
مش�اهده اس�ت و البته هنوز تا رس�یدن به نقطه مطلوب راه بسیار 

درازی را در پیش داریم.

 با این همه اس�تفاده از پالستیک برای تولید ظروف یکبارمصرف 
در دنی�ا در حال فراموش�ی اس�ت و در ای�ران نیز قدم ه�ای اولیه 

برداشته شده است. 
تولی�د  و  دس�تگاه ها  واردکنن�دگان  وضعی�ت  ب�ه  نگاه�ی 
واقعی�ات  ب�ا  گذش�ته  از  بی�ش  را  م�ا  محص�والت  ای�ن  ش�دن 
 موج�ود و نح�وه س�رمایه گذاری در تولی�د ظ�روف یکبارمص�رف 

آشنا می کند. 

با سفر استفان لی فول، وزیر کشاورزی فرانسه و 100 
نفر هیات هم��راه، همکاری های ایران و فرانس��ه وارد 
شرایط جدیدی می شود که مهم ترین آن بهبود فضای 

تجاری دو کشور خواهد بود. 
به گزارش ایانا، در حاش��یه دیدار وزیر فرانس��وی با 
محم��ود حجتی در ات��اق بازرگانی ده ه��ا میز مذاکره 
بی��ن تجار ایرانی و فرانس��وی به وج��ود آمد که برآیند 
کارشناس��ان اس��تفاده از تج��ارب و تکنولوژی ه��ای 
فرانس��وی ها در ح��وزه اصالح نژاد دام و ب��ذر به عنوان 

مهم ترین دستاورد آن به شمار می رود. 
فرانسیس ژژ، مس��ئول همکاری های ایران و فرانسه 
در وزارت کشاورزی فرانسه، گفت: به جز پروژه پرورش 
ماه��ی در قفس که در قش��م انجام ش��د، برنامه های 
جدی��دی برای پرورش ماهی ق��زل آال و برخی ماهیان 
س��ردآبی وج��ود دارد که بین ش��رکت های خصوصی 
 دو ط��رف پیگی��ری می ش��ود و مذاک��رات آن آغ��از 

شده است. 
وی معتقد اس��ت، آزمایشگاهی در کرج احداث شده 
که وظیفه آنالیز مواد غذایی و کشاورزی صادراتی را بر 
عهده دارد، درصورتی که میگو پس از آزمایش به عنوان 

غذای سالم و دارای استاندارد بهداشتی شناخته شود، 
مشکلی برای صادرات نخواهد داشت. 

 ژژ اظه��ار کرد: مهم ترین اقدامی ک��ه در این دیدار 
ص��ورت گرفت، انتقال تجربه فرانس��ه به ای��ران برای 
شناس��نامه دار کردن محصوالت ایران��ی و برند ایرانی 
است. س��رمایه گذاری های جدیدی در حوزه اصالح نژاد 
دام به ویژه گوس��فند و بز و ژنتی��ک صورت گرفته که 
می تواند تولید ش��یر و گوش��ت ایرانی را افزایش دهد. 
البته این همکاری ها از س��ال گذش��ته آغاز شده اما با 
حضور وزیرکش��اورزی فرانسه شکل جدی تری به خود 

خواهد گرفت. 
 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن با بیان 
اینکه سقف ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک از 10 میلیارد ریال به 30 میلیارد ریال 
افزایش یافته است، افزود: این صندوق زیر نظر وزارت 

صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند. 
طهمورث الهوتی اش��کوری در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به خدمات متنوع صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنای��ع کوچ��ک، اظهار کرد: متاس��فانه بس��یاری از 
واحده��ای تولی��دی از خدم��ات این صن��دوق مطلع 

نیستند. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی گیالن 
از افزایش خدم��ات صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنایع کوچک خبر داد و گفت: س��قف ضمانت نامه ها 
از 10 میلیارد به 30 میلیارد ریال افزایش یافته اس��ت 
و صنعتگ��ران می توانند از خدم��ات صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری صنایع کوچک بهره بگیرند. 
الهوت��ی اش��کوری ارائ��ه ضمانت نامه ش��رکت در 
مناقص��ه و مزای��ده، ضمانت نامه حس��ن انج��ام کار، 
ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه های گمرکی و 
ضمانت نامه های تعهد پرداخت را از جمله جدید ترین 

خدمات این صندوق معرفی کرد. 
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی گیالن 
توس��عه س��رمایه گذاری در صنایع کوچک را از جمله 
اهداف صندوق مذکور برش��مرد و یادآور شد: هر فرد 
حقیق��ی و حقوق��ی می توان��د از ضمانت نامه های این 

صندوق بهره مند شود. 
وی با اشاره به اینکه خرید مواد اولیه و فروش کاال به 
خریداران عمده توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک تضمین می شود، تصریح کرد: دریافت 
کارمزد بسیار پایین تر نسبت به بانک ها از دیگر مزایای 

خدمات این صندوق است. 

سرمایه گذاری فرانسه در ایران برای پرورش قزل آال توسعه سرمایه گذاری در صنایع کوچک گیالن



حق�وق  از  حمای�ت  کارگ�روه 
مدیری�ت  راهب�رد  در  مصرف کنن�ده 
کیفیت که در قالب کنفرانس بین المللی 
کیفیت فعالیت خواهد کرد، چه اهدافی 

را دنبال می کند؟ 
یک��ی از مهم تری��ن جنبه ه��ای کیفیت، 
حق��وق مصرف کنن��ده اس��ت و ه��دف آن 
ارتق��ای کیفیت برای ذی نف��ع نهایی یعنی 
مصرف کننده اس��ت. ای��ن مصرف کنندگان 
داخل��ی،  مصرف کنن��دگان  می توانن��د 
جغرافیایی  منطق��ه  یک  مصرف کنن��دگان 
ش��امل چند کش��ور و مصرف کنندگان در 

بازارهای جهانی باشند. 
و  خ��وب  ارتب��اط  اخی��را  خوش��بختانه 
شایس��ته ای بی��ن جامعه حقوقی کش��ور و 
انجمن کیفیت ایران برقرار شده است، زیرا 
م��ا معتقدیم هرچقدر متخصصان کیفیت با 
متخصصان علم حقوق و به ویژه متخصصانی 
ک��ه در زمین��ه حق��وق مصرف کنن��ده کار 
کرده ان��د، ارتباط داش��ته باش��ند، عالوه بر 
اینکه از آش��فتگی نظام حقوق��ی حاکم بر 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان کاس��ته 
خواهد شد، بلکه به قوام کیفیت محصوالت 
و خدمات اضافه خواهد شد. آنچه مشخص 
اس��ت مبانی و موازین حق��وق، امروزه این 
شایستگی و استقالل را پیدا کرده که رسما 

از حقوق کیفیت صحبت کند. 
در حق�وق کیفیت فق�ط تولید کننده 
متعهد اس�ت و تکالیف�ی دارد یا برای 
مصرف کننده نیز حقوقی متصور است؟ 
حق��وق کیفیت ش��امل تمام رش��ته های 
حق��وق مس��تلزم ح��ق و تکلی��ف اس��ت. 
یعن��ی در حقوق کیفیت فق��ط تولیدکننده 
متعه��د نیس��ت و ای��ن ط��ور نیس��ت که 
صرف��ا تولیدکننده دارای تکالیفی باش��د و 
مصرف کننده صرفا بهره مند از حقوق باش��د 
و تکلیفی نداش��ته باش��د. براس��اس رشته 
حقوق، رش��ته مالزمه حق و تکلیف اس��ت، 
زی��را در م��ورد این موضوع��ات آن گونه که 
باید دو روی س��که دیده نشده است و حتی 
گاهی اوقات ش��اهد افراط و تفریط هستیم. 
از همین روست که هر از گاهی موجی برای 
حمای��ت ص��رف از مصرف کنن��ده به وجود 
می آی��د؛ به گونه ای که فقط مصرف کننده را 
دارای حق بداند اما تکالیفی برای آن متصور 
نباش��د. این در حالی است که قانونگذار در 
تک تک قوانینی که مربوط به حقوق کیفیت 
و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اس��ت، 
برای مصرف کنن��دگان هم تکالیفی را مقرر 

کرده است. 
از س��وی دیگ��ر، گاه��ی اوق��ات نبای��د 
مصلحت ه��ا و موض��وع حمای��ت از تولی��د 
داخل��ی، به گون��ه ای باش��د ک��ه به صورت 
یک طرفه از حق��وق تولیدکنندگان حمایت 
کند. به عبارت دیگر، حقوق کیفیت و نظام 
حقوق��ی ناظر ب��ر حق��وق مصرف کنندگان 
درصدد زدودن ابهام های فراروی این رشته 
مهم از حقوق اس��ت. از همین رو پنجمین 
همایش بین المللی کیفیت نیز درصدد است 
ک��ه تولیدکنندگان، متخصصان اس��تاندارد 
نماین��دگان  و  حقوق��ی  جامع��ه  ای��زو،  و 
از مصرف کنندگان را  انجمن های حمای��ت 
در کنار هم بنش��اند تا موضوع مهم حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان را بررسی کنند. 

اش�اره داش�تید گاه�ی موج�ی ب�ه 
از  حمای�ت  صرف�ا  ک�ه  می افت�د  راه 
مصرف کننده اس�ت و تعادل�ی در این 
زمین�ه وجود دارد. این در حالی اس�ت 
که مش�تری مداری و کیفیت دو مقوله 
مهم اس�ت و در دنیا کیفی�ت مقوله ای 
ح�ل ش�ده اس�ت و ب�رای مش�کالت 
مص�رف،  حی�ن  در  کااله�ا  احتمال�ی 
خدمات پ�س از ف�روش در نظر گرفته 
شده است، اما به نظر می رسد در کشور 
ما خدمات پ�س از فروش دارای معنای 
واقعی نیس�ت. چه راه حلی وجود دارد 
که ما به اس�تاندارد س�ایر کشورها در 

این زمینه برسیم؟ 
به نظر من یک��ی از مهم ترین چالش های 
فعلی نظام حمای��ت از حقوق مصرف کننده 
حق��وق  اج��رای  روی  ک��ه  ای��ران،  در 
مصرف کنندگان هم اثر بسیار بدی گذاشته 
است، آش��فتگی و پراکندگی و تناقض هایی 
است که در قوانین ناظر بر حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان وج��ود دارد. اگر کس��ی 
بخواه��د مطالعه تطبیقی در قوانین ناظر بر 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان داش��ته 
باش��د، ردپای قوانین و مق��ررات مختلف را 
در قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، 
قان��ون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان 
و قان��ون نظ��ام صنف��ی و... می توان��د پیدا 
کن��د. این قوانی��ن پراکنده یک��ی از عوامل 
موثر در نظام مند نش��دن حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان در جامعه اس��ت و اگر به 
ه��ر یک از قوانین مانند قوانین اس��تاندارد، 
قوانین تعزیرات��ی، نظام صنفی و حمایت از 
مصرف کنن��ده و تولیدکننده مراجعه کنید، 

متوجه می شوید که مراجع رسیدگی کننده 
ب��ه ش��کایات مصرف کنن��دگان، متع��دد و 

مختلف هستند. 
یعن�ی ب�ه نوع�ی م�وازی کاری بین 
حق�وق  ب�ه  رس�یدگی کننده  مراج�ع 

مصرف کنندگان وجود دارد؟ 
بل��ه، بعضا موازی کاری وج��ود دارد. زیرا 
اکث��ر قوانین مذک��ور به دنب��ال حمایت از 
مصرف کنندگان کاال و خدمات هستند. این 
قوانین هنوز به س��ادگی و به شیوایی منقح 
نش��ده است. هنوز برخی از مواد این قوانین 
در تضاد با مواد س��ایر قوانین است و حتی 
مصرف کننده ای که خود حقوقدان باشد، به 
س��ادگی متوجه نمی شود که برای به دست 
آوردن ح��ق خود از چه چی��زی و نزد چه 
کسی و چه مرجعی و با چه ضمانت اجرایی 
ش��کایت کند؟ در واقع مصرف کنندگان به 
دلی��ل فق��دان آگاهی و نبود اطالع رس��انی 
کافی از س��وی مراجع ذی صالح، از حقوق 

و تعهدات خود خبر ندارند. 
در قوانین و مقررات بس��یاری از کشورها، 
ضمن اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به 
شکایات تمامی افراد است، یک سری مراجع 
رس��یدگی کننده ای گذاش��ته اند ک��ه ای��ن 
مراجع ش��به قضایی یا صنفی هستند. البته 
در کش��ورهای توس��عه یافته، اقتدار قضایی 
ای��ن مراجع به اندازه محاک��م و دادگاه های 
قوه قضاییه نیس��ت اما ال��زام و اجباری که 
در جهت احقاق ح��ق مصرف کننده دارند، 
به قدری اس��ت ک��ه مصرف کننده به ندرت 
از انجمن ها و مراجع رسیدگی شبه قضایی 
ناامید ش��ود و ب��ه مراجع قضایی ش��کایت 
کن��د. اما در کش��ور ما احکامی که توس��ط 
مراجع ش��به قضایی صادر می شود یا دارای 
ضمانت اجرایی قوی نیس��ت یا این مراجع 
به قدری پراکندگی دارند که مصرف کننده 
سردرگم اس��ت که به راستی چه مرجعی و 
چه مقامی می تواند به شکایت وی رسیدگی 
کند. نکته دیگری که در پاسخ به این سوال 
باید گفت این است که در اغلب کشورهای 
دنی��ا پارلمان ها و قوه مقنن��ه آنها در حین 
تدوی��ن قوانی��ن ناظر بر حمای��ت از حقوق 
مصرف کننده با حقوقدان��ان متخصص این 
رش��ته نوین از حقوق مشورت می کنند اما 
در کشور ما معموال این اتفاق رخ نمی دهد. 
در قانون نظام صنفی و قانون حمایت 
از حقوق مصرف کننده و قوانین مشابه، 
چه تعاریفی از این موضوع ارائه ش�ده 

است؟ 
بس��یاری از تعاریف مطرح شده در متون 
ای��ن قوانین، ب��ا مبانی و مفاهیم اساس��ی 
حقوق داخلی ما منطبق نیس��ت. در واقع با 
یک انباش��تگی و آشفتگی در زمینه قوانین 
حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��ده مواجه 
هس��تیم. تلقی من این ب��ود که قانون نظام 
صنف��ی در زمینه حمای��ت از مصرف کننده 
ارجحی��ت دارد و از درس��تی و صالحی��ت 
بیش��تری نس��بت به حق��وق مصرف کننده 
در قان��ون حمایت از حق��وق مصرف کننده 
برخوردار اس��ت اما زمان��ی که به این قانون 
ن��گاه می کنیم، متوجه می ش��ویم که قانون 
نظام صنفی هم در زمینه حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان کارآمد نیست. 
در صحبت ه�ای خود به موضوع عدم 
آگاه�ی مصرف کنن�دگان از حق�وق و 
تعهدات خود اشاره کردید. به نظر شما 

این مسئله چه موضوعات و مسائلی را 
به دنبال دارد؟ 

یک مصرف کننده باید بداند که حقوقش 
مطلق نیست. مصرف کننده متعهد است که 
کاالی خریداری ش��ده را ن��زد تعمیرکاران 
غیرمجاز تعمیر نکند، قطعات غیرمجاز روی 
آنها نصب نکند و خ��ود هم اقدام به تعمیر 
کاال نکن��د. در حقوق ای��ران حق و تکلیف 
در م��ورد حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
به خوبی اطالع رس��انی نشده است. از سوی 
دیگر در ش��رایطی که در قوانین و مقررات 
آش��فتگی و پراکندگی وج��ود دارد، ممکن 
اس��ت تولیدکنن��ده ای که کمتر احس��اس 
مسئولیت دارد از این ناآگاهی یا بی اطالعی 
مصرف کنن��دگان به عنوان قدرت برتر طرف 

معامله سوءاستفاده کند. 
انحصارگرای�ی دولت یک�ی از موانع 
اس�ت.  ای�ران  در  مش�تری مداری 
ش�رکت هایی ه�م که خدم�ات پس از 
ف�روش ی�ا پش�تیبانی می گذارن�د، به 
دنب�ال ای�ن هس�تند که مش�کل کاال 
و خدم�ات را ب�ه مصرف کنن�ده رب�ط 
دهند. این انحصارگرای�ی و توجیهاتی 
را که ش�رکت ها دارند چط�ور ارزیابی 
می کنی�د و این موضوع چ�ه تاثیری بر 

مشتری مداری می گذارد؟ 
هی��چ چیزی بهت��ر از این نیس��ت زمانی 
که درب��اره این مقوالت بحث می کنیم، این 
موضوع را بررسی کنیم که کیفیت چیست 
و آی��ا می توان کیفیت را با خط کش و معیار 
و مقیاس و وزن ان��دازه گرفت. نکته بعدی 
این اس��ت که ممکن اس��ت ش��رکتی پنج 
ن��وع محصول تولی��د کند و ای��ن پنج نوع 
محصول نس��بت به یکدیگ��ر تفاوت قیمتی 
و کیفیتی داش��ته باش��ند. البته این تفاوت 
کیفیتی بین این پنج محصول به معنای آن 
نیست که محصول ارزان تر بی کیفیت است 
و اگر روزی بتوانی��م این موضوع را نهادینه 
کنیم بخشی از مش��کالت حل می شود. در 
مجم��وع باید گفت مش��تری مداری یکی از 
سیاس��ت های کالن در اقتصاد است، اعم از 

اینکه اقتصاد، دولتی یا خصوصی باشد. 
اقتص�اد دولتی و انحصار گرایی دولت 
در چ�ه م�واردی می توان�د ب�ر حقوق 

مصرف کننده اثر بگذارد؟ 
در جایی می توان��د اثر بگذارد که انحصار 
دولتی فقط و فقط محصول خاصی را تولید 
کن��د. این موض��وع می توان��د در درازمدت 
ب��ر مصرف کنن��ده داخلی که ناگزیر اس��ت 
محص��ول ای��ن تولیدکنن��ده انحص��اری را 
بخ��رد، اثر بگ��ذارد. زیرا ممکن اس��ت این 
احس��اس به تولیدکننده انحصاری دس��ت 
بده��د ک��ه مصرف کنن��ده داخل��ی خیلی 
نمی توان��د مته به خش��خاش بگ��ذارد و در 
ه��ر صورت بای��د این محص��ول را بخرد یا 
ش��اید تن به خرید محصول خارجی مشابه 
بده��د. در اینجا انحصارات و سیاس��ت های 
ضدرقابتی ی��ک دولت می تواند روی حقوق 
مصرف کنن��ده اثر بگ��ذارد. از همین رو در 
حقوق مصرف کنندگان یکی از مصادیق این 
اتخاذ سیاس��ت های ضدانحصاری  حمایت، 
و رقابت��ی اس��ت. در چنین ش��رایطی یکی 
از گالیه ها و ش��کایت های مصرف کنندگان 
در م��ورد محصوالتی خواهد ب��ود که جزء 

تولیدات تولیدکنندگان انحصاری هستند. 
به نظر م��ن پیش از اینکه به مش��کالت 

کیف��ی نای��ل بیایی��م، بای��د روی قوانین و 
مقررات شفاف س��ازی انج��ام داد، حقوق و 
تکالی��ف مصرف کنن��ده و تولیدکننده را به 
آنه��ا تفهیم کرد و اگر کیفیت یک محصول 
توس��ط مراجع نظارتی تایید ش��د، نظارت 
مس��تمر بر این محصول تا زمانی که تولید 
می ش��ود، پابرجا بماند و منحصر به اعطای 

استاندارد و نشانه گذاری کیفی نماند. 
ب�ه نظر ش�ما نابس�امانی هایی که در 
زمینه حمایت از حق�وق مصرف کننده 
در نظ�ام حقوق�ی ای�ران وج�ود دارد، 

ناشی از چیست؟ 
ممک��ن اس��ت بخ��ش مهم��ی از ای��ن 
نابس��امانی ها ناش��ی از رفت��ار تولیدکننده 
باش��د، ام��ا فقط رفت��ار تولیدکنن��ده موثر 
نیس��ت، بلکه نقای��ص و خاله��ای قانونی، 
مراجع متعدد رس��یدگی کننده به شکایات 
مصرف کنن��دگان، وجود قوانی��ن و مقررات 
منقح نشده و عدم اطالع رسانی و عدم دانش 
و آگاهی مصرف کنن��دگان در این امر موثر 
اس��ت. در همین ارتباط یکی از ماموریت ها 
و آرمان های انجمن مدیریت کیفیت ایران، 
تحقق کیفیت عالی محصوالت ایرانی برای 

حفظ حقوق مصرف کنندگان است. 
این انحصارگرایی دولت تا چه اندازه 
در اقتص�اد م�ا وج�ود دارد و به میزان 

پررنگ است؟ 
یک��ی از مصادی��ق حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنن��دگان ب��ازار رقابتی اس��ت. اگر 
مصرف کنن��ده ح��ق انتخ��اب و گزینه های 
بیش��تری را ب��رای تهیه کااله��ا و خدمات 
داش��ته باش��د، دیگر مجبور نیس��ت کاالی 
بی کیفیت را از سر اجبار تهیه کند. اگر قرار 
است با دنیا و اقتصاد بین الملل تعامل داشته 
باش��یم، باید یکی از سیاست های دولت این 
باش��د که عالوه بر ارتق��ای کیفیت در بازار 
داخل��ی، از بازارهای منطقه و همس��ایگان 
نیز اقداماتی را ش��روع کنیم. ما نمی توانیم 
ب��ه بازارهای جهانی دس��ت پیدا کنیم مگر 
اینکه به کیفیت در س��طح ملی و منطقه ای 
و کیفی��ت جهان��ی محصوالت بیندیش��یم. 
اگ��ر می خواهی��م در داخل کش��ور اقتصاد 
مقاومتی را هم اجرا کنیم، مهم ترین مولفه 
آن تاکی��د ب��ر مصرف خدم��ات و کاالهای 
ایران��ی ب��دون توجه ب��ه کیفیت نیس��ت، 
بلک��ه مصرف کاالهای داخل��ی و حمایت از 
تولیدکننده داخلی، یک روی س��که اس��ت 
و روی دیگ��ر این اس��ت ک��ه مصرف کننده 
حقوق��ی دارد. در چنی��ن فضایی می توانیم 
بگوییم سیاس��ت های اقتص��ادی انحصاری 
ی��ا ش��به دولتی و من��ع واردات محصوالت 
خارج��ی بهترین راه حل ب��رای حمایت از 
اقتصاد مقاومتی و تولیدکننده داخلی است. 
اتفاق��ا اگر ای��ن به عنوان یک ن��رم پذیرفته 
ش��ود، ممکن اس��ت عده ای با سوءتفاهم و 
برداشت نادرس��ت بگویند قرار بر این شده 
ک��ه تولیدکنن��ده داخل��ی تقویت ش��ود و 
مصرف کننده هم مجبور است هر محصولی 
را ک��ه تولید می ش��ود اس��تفاده کند. قطعا 
یک��ی از ابزارهای تحقق اقتص��اد مقاومتی 
و حمای��ت از تولیدکننده داخل��ی، ارتقای 
کیفیت اس��ت، در غیر این صورت حتی اگر 
تمام مرزها و گمرکات بسته شود، تولیدات 

داخلی ارتقا نخواهد یافت. 
در س�خنان خ�ود به موض�وع مزیت 
رقابت�ی اش�اره کردید. یک�ی از دالیل 

فقدان مزیت رقابتی، اعمال تحریم ها و 
انحصارگرایی دولت اس�ت. به نظر شما 
بای�د چه کاری انجام دهیم که به مزیت 
رقابتی دست یابیم و به نقطه ای برسیم 
که مش�تری از اهمیت واقعی برخوردار 

شود؟ 
کش��ورهای سرآمد در تولید محصوالت با 
کیفیت همگی عضو سازمان تجارت جهانی 
هس��تند و اقتص��اد آزاد و اقتصاد خصوصی 
دارن��د و واردات محص��والت از تمام دنیا به 
این کش��ورها آزاد است، مگر اینکه کیفیت 
محص��والت واردات��ی مخال��ف اس��تاندارد 
اجباری این کشورها باشد. اگر راه رسیدن به 
مزیت نسبی و کاالی با کیفیت و حمایت از 
حقوق مصرف کننده، بستن مرزها و مبادی 
ورودی و س��پردن اقتصاد به دس��ت دولت 
بود، پس کش��ورهای س��رآمد کاری در این 
زمینه انج��ام نداده اند اما به مزیت رقابتی و 
ارتقای کیفیت رسیده اند. بنابراین اگر ما هم 
ب��ه بهانه حمایت از حقوق تولیدکننده تمام 
مرزه��ا را ببندیم، در حقیق��ت تولیدکننده 
خ��ود را در اتوبان و ش��اهراهی خواهد دید 
که هرچه تولید کند، مصرف کننده استفاده 
خواهد کرد. پس نخس��تین راه این نیس��ت 
که مبادی ورودی را ببندیم یا به طور کامل 
باز بگذاریم. همواره تولیدکننده داخلی باید 
این تفکر را داش��ته باش��د که اگر کاالیش 
کیفیت نداشته باش��د، هم مصرف کننده از 
مصرف آن کاال ابا خواهد داشت و هم دولت 
که مدافع حقوق ش��هروندان اس��ت، اجازه 
خواه��د داد که محصوالت ب��ا کیفیت وارد 

کشور شود. 
راه حل دوم این اس��ت ک��ه دولت به جای 
اینکه خ��ود تولیدکننده باش��د، تولید را به 
بخ��ش خصوصی واگ��ذار و خ��ود قوانین و 
مقررات نظارتی را اعمال کند. چگونه ممکن 
است دولتی تولیدکننده باشد و در عین حال 
بر خود نظارت کند؟ بنابراین دولت به جای 
اینکه بیش��تر تولیدکننده باشد، باید بخش 
اصلی تولید را ب��ه بخش خصوصی واگذار و 
دولت اعمال حاکمیت و نظارت کند. در این 
ص��ورت مصرف کننده این ایم��ان را خواهد 
داش��ت دولتی که می خواهد به آن شکایت 
و گالیه کند، خود تولیدکننده نیست و فقط 

اعمال نظارت می کند. 
راه حل س��ومی که برای این قضیه وجود 
دارد منقح س��ازی و رف��ع نقایص و خالهای 
قانونی اس��ت. بس��یاری از قوانین موجود از 
لحاظ ادبی��ات حقوقی به درس��تی نگارش 

نشده اند. 
راه حل چهارم این اس��ت که رس��انه ها و 
کتاب های درسی به مصرف کنندگان آگاهی 
دهن��د. البته این آگاهی نبای��د فقط درباره 
حق��وق مصرف کننده باش��د، بلک��ه آگاهی 
دادن نس��بت به تعهدات وی اس��ت. فقدان 
آگاه��ی و اطالعات موجب ش��ده که بعضی 
از مصرف کنن��دگان فکر کنند هر ایرادی به 
طور مطلق منس��وب به تولیدکننده است و 
باید علی��ه تولیدکننده اقام��ه دعوا کنند و 
بالعکس ندانس��تن حقوق موجب می ش��ود 
که مصرف کنندگان متوجه نباشند بسیاری 
از ای��رادات کاالها قابلیت رس��یدگی دارد. 
راه ح��ل پنجم هم تحقق بیم��ه حمایت از 
مصرف کنن��دگان در قبال کاالها و خدماتی 
اس��ت ک��ه معی��وب هس��تند یا به ش��کل 

نادرستی ارائه می شوند. 

در گفت وگو با دبیر کارگروه حمایت از حقوق مصرف کننده در راهبرد مدیریت کیفیت مطرح شد 

تولیدکننده و مصرف کننده هر دو متعهد هستند 
در دنی�ای امروز یکی از مهم تری�ن جنبه های کیفیت، حقوق 
تولیدکنن�ده  فق�ط  کیفی�ت  در حق�وق  اس�ت.  مصرف کنن�ده 
متعهد نیس�ت و این طور نیس�ت که صرف�ا تولیدکننده دارای 
تکالیف�ی باش�د و در مقاب�ل مصرف کنن�ده بهره مند از حقوق 

باش�د، اما تکلیفی نداش�ته باش�د. در همین راس�تا و با توجه 
ب�ه اهمی�ت ای�ن موض�وع، در س�ال های اخیر ارتب�اط خوب 
و شایس�ته ای بی�ن جامع�ه حقوق�ی کش�ور و انجم�ن کیفیت 
ای�ران برقرار ش�ده اس�ت، زیرا با وج�ود چنی�ن ارتباطی نه 
تنه�ا از آش�فتگی نظ�ام حقوق�ی حاک�م بر حمای�ت از حقوق 

مصرف کنن�دگان کاس�ته خواهد ش�د، بلک�ه به ق�وام کیفیت 
محص�والت و خدمات اضافه خواهد ش�د. »فرصت امروز« در 
گفت وگ�و ب�ا غالمرضا رفیعی، دبیر کارگ�روه حمایت از حقوق 
راهب�رد مدیری�ت کیفیت، زوای�ای مختلف  مصرف کنن�ده در 

این موضوع را مورد بررس�ی قرار داده اس�ت. 
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حقوق مصرف کنندگان از فیلتر 
کنترل کیفیت رد می شود 

در ه��ر ن��وع معامله، دو طرف اصل��ی وجود دارد، 
فروش��نده و خری��دار، ف��ارغ از تجارت ه��ای بزرگ 
اقتص��ادی که فی مابین ش��رکت ها یا س��ازمان های 
ب��زرگ جهان برق��رار اس��ت. بخش قاب��ل توجهی 
از معام��الت در سراس��ر دنیا، بین خری��داران یا به 
عبارت��ی مصرف کنندگان��ی متش��کل از عامه مردم 
و تولید کنن��دگان مختلف اس��ت. روزان��ه، هزاران و 
حتی میلیون ه��ا نفر در حال خرید ان��واع مایحتاج 
خود هستند، از مواد غذایی گرفته تا وسایل نقلیه ای 
چ��ون اتومبی��ل و موتورس��یکلت. هر ی��ک از این 
اف��راد توقع دارند آنچه می خرند، از هر لحاظ س��الم 
و تضمین ش��ده باشد. اما مس��ئول تضمین کیفیت 
کاال ه��ا و اطمینان بخش��ی به مصرف کنن��دگان در 
خصوص محصوالت مختلف کدام نهاد است؟ به نظر 
می رس��د دولت های مختلف، برای احترام به حقوق 
مصرف کنن��دگان و حفظ ارزش کااله��ای تولیدی، 
تمهیداتی اندیش��یده باش��ند. تمهیداتی که ش��امل 
ان��واع روش های نظارتی در بخ��ش تولید و خدمات 

است. 
دولت و کنترل کیفیت 

نق��ش دولت در حف��ظ حق��وق مصرف کنندگان 
انکارناپذی��ر اس��ت، روش ه��ای عمده ب��رای حفظ 
حق��وق مصرف کنن��دگان ش��امل تنظی��م قوانی��ن 
اس��تاندارد، تعیین حقوق و آگاهی های حقوقی برای 
مش��تریان کاالها و خدمات، رس��یدگی به شکایات 
مصرف کنن��دگان در خص��وص کاالها ی��ا خدماتی 
مش��خص و راهکارهای کنترل کیفیت است. در این 
میان، کنترل کیفیت بخش های تولید، در هر کشور، 

بیش از سایر بخش ها مورد توجه است: 
*  کشاورزی و ش�یالت: اعطای گواهینامه های 
اس��تاندارد و کنترل کیفیت، بررس��ی موارد اصالح 
ژنتیکی یا تغییرات نژادی در محصوالت کش��اورزی 
و شیالت، تعیین برچس��ب های رتبه بندی محصول 

برای تعیین وضعیت کیفیت و... 
*  محص�والت دامی: کنترل وضعی��ت تغذیه و 
پرورش دام ها، بررسی موارد بهداشتی و بازرسی های 

مداوم و... 
*  ل�وازم الکترونی�ک: کنت��رل وضعیت ایمنی 
محص��والت، صدور گواهینامه ه��ای تایید و تضمین 

ایمنی، بررسی وضعیت لوازم و قطعات و... 
می��زان  بررس��ی  خودروس�ازی:  صنع�ت    *
آالیندگی، بررسی امنیت، چگونگی کیفیت قطعات، 

معاینه فنی خودرو و... 
افزون بر موارد ذکر شده، دولت ها بر کیفیت لیست 
بلند باالیی از محص��والت نظارت دارند. این نظارت 
در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگانی است 
که قرار اس��ت کاال یا محصوالت خاصی را خریداری 
کنند. اما راهبردهای کنترل کیفیت چه سودی برای 
دولت ها دارد؟ یکی از مهم ترین پاس��خ ها، باال رفتن 
کیفیت تولی��دات داخلی و افزایش تمایل خریداران 
ب��ه مصرف محص��والت تولید داخلی اس��ت. بدیهی 
اس��ت در صورتی که مصرف کنن��دگان حس کنند 
کاالهای��ی را مصرف می کنند که ب��ه لحاظ کیفیت 
معتبر هستند، کمتر سراغ کاالهای وارداتی می روند. 

سلسله مراتب حقوق مصرف کننده 
در بین کش��ورهای دنیا، کشورهای عضو اتحادیه 
اروپ��ا قوانی��ن ویژه ت��ری ب��رای حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان تعیی��ن کرده ان��د، ام��ا مش��کل 
آن جاس��ت ک��ه بس��یاری از ش��هروندان، اطالعات 
چندانی از حقوق خود ندارند. برای مثال طبق برخی 
بندهای قانون حمای��ت از مصرف کننده در اتحادیه 
اروپا، در صورتی ک��ه مصرف کننده ظرف 28 روز از 
اط��الع یافتن از وضعیت معی��وب یک کاال، درصدد 
شکایت و پیگیری خرید خود برآید، مشمول حمایت 
قانون��ی خواهد بود، اما پ��س از این تاریخ از حمایت 
خاصی بهره نمی برد. داش��تن رسیدخرید محصول، 
اط��الع از چگونگی تکمیل فرم ش��کایت، و مواردی 
مشابه، نکاتی هستند که بسیاری از مصرف کنندگان 
از آنها اط��الع ندارند. اما وجه مثبت این اس��ت که 
در ص��ورت محق بودن مصرف کنندگان، گزینه هایی 
چون تعوی��ض کاال، پرداخت جریم��ه یا اصل مبلغ 
پرداختی، تعمیر کاال و... پیش روی افراد قرار دارد. 
در برخ��ی کش��ورها، مث��ل ک��ره جنوب��ی، اوضاع 
جالب تر اس��ت. آژانس های حقوق��ی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، سال هاس��ت در کره، پررونق و مورد 
توجه مردم هس��تند. این آژانس ها برای ارائه مش��اوره 
حقوقی و حمایت از مش��تریانی تاس��یس شده اند که 
اطالعات چندانی از حقوق قانونی خود و چگونگی طرح 

شکایت علیه محصول یا خدمات مشکل دار را ندارند. 
پیشگیری بهتر از درمان 

نکته ای که پیش از رسیدن به حقوق مصرف کننده 
در خصوص شکایات به ذهن می رسد، روش هایی برای 
پیشگیری از این مسئله است. درواقع یکی از برترین 
تکنیک ها برای حفظ نظر مثب��ت مصرف کنندگان، 
کنت��رل کیفیت محصوالت اس��ت. ف��ارغ از وظیفه 
دولت ها در کنت��رل کیفیت محصوالت بازار داخلی، 
شرکت ها و موسسات عظیم تولیدی و خدماتی، باید 
فیلترهایی برای بررس��ی وضعی��ت محصوالت خود 
در نظ��ر گیرن��د. گرچه این روند بررس��ی، در اغلب 
سیستم های تولیدی قرار دارد اما گاهی بررسی هایی 
که خارج از خود سیس��تم انجام می ش��ود، موثر تر و 
دقیق تر هس��تند. ش��رکت ژاپنی »تور آی« شرکتی 
مبتکر، خالق و کامال خصوصی اس��ت که به بررسی 
و کنترل کیفیت محصوالت شرکت های الکترونیک 
می پردازد. تنها کافی اس��ت شرکت های متقاضی از 
کارشناسان تورآی دعوت کنند یا محصول مشخصی 
را به این شرکت ارسال کنند. جالب است که بخش 
دیگری از فعالیت این ش��رکت را بررسی محصوالتی 
تش��کیل می دهد که قبال از آنها شکایت شده است. 
در واقع متخصصان شرکت تورآی به بررسی نواقص 
و ضعف ه��ای محصوالتی می پردازند که بیش��ترین 
شاکی را داشته اند و پس از مدتی اطالعات و پرونده 
مفی��دی از نوع ایراد و بهترین ش��یوه برای رفع آن 
را به مدیران شرکت های تولیدی تحویل می دهند. 
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 درمان بیماری  گوارشی با
 قرص هوشمند 

محقق��ان دانش��گاه کارنگی ملون 
بر این باورند یک قرص هوش��مند 
الکترونیکی که می تواند مشکالت 
درون روده ها را حس کرده و میزان 
داروی مناس��ب را آزاد کند، به زودی به واقعیت خواهد 
پیوست. به گفته دانشمندان، آنها از درک زیستی برای 
س��اخت چنین دستگاهی برخوردارند اما هنوز در حال 
بررسی برای مواد الکترونیکی مانند باتری ها و مدارهایی 
هس��تند که خطری در زمان بلعیدن ب��رای بدن ایجاد 

نمی کنند. 
آنها ابراز امیدواری کردند که س��اخت دس��تگاه های 
الکترونیک��ی ایم��ن و مصرفی مانن��د نمونه هایی که با 
یون ه��ای ب��اردار درون دس��تگاه گوارش بدن انس��ان 
نیرودهی می ش��وند، امکان پذیر اس��ت. دس��تگاه های 
الکترونی��ک پزش��کی بلعیدنی، ایده جدید محس��وب 
نمی شوند. از دهه 1970، محققان از مردم می خواستند 
نمونه های پیش س��اختی را که دما و سایر نشانگرهای 

زیستی را اندازه گیری می کنند، ببلعند. 
در حال حاضر، دوربین های بلعیدنی برای جراحی های 
گوارش��ی و همچنین حسگرهایی که به داروهای مورد 
استفاده برای بررس��ی چگونگی تجزیه آنها درون بدن 
متصل هس��تند، وجود دارد. محقق��ان اکنون در حال 
بررس��ی این امر هستند که چگونه مواد معدنی در یک 
رژیم س��المت یا حتی رنگدانه های پوس��ت و چشم را 

می توان در الکترونیک زیستی به کار برد. 
آزمایش��گاه ها در ح��ال حاض��ر اثب��ات کرده اند که 
دس��تگاه های الکترونیکی س��اخته ش��ده با این روش 

می توانند پس از دو تا سه ماه در آب تجزیه شوند. 

خبری از موجودات فضایی نیست
مطالع��ه  تازه تری��ن 
شاخص اخترشناسان 
حکایت از آن دارد که 
هیچ نشانی از وجود تمدن های بیگانه در کهکشان های 
اطراف وجود ندارد. براساس نتایج این مطالعه که شاید 
برای بسیاری از عالقه مندان به حیات و هوش فرازمینی 
ناامیدکننده باش��د، نمی توان انتظار داشت که سطحی 
از تمدن بیگانه پیش��رفته  )از نگاه س��اکنان زمین( در 
کهکش��ان های اطراف کهکشان راه شیری وجود داشته 

باشد. 
این مطالعه که حدود 100 هزار کهکش��ان شاخص 
اطراف کهکش��ان راه ش��یری را مورد مطالعه قرار داده 
نشان می دهد که خبری از اتالف انرژی در آنها نیست و 
این یعنی وجود تمدن بیگانه در آنها اگر نگوییم به هیچ 

عنوان وجود ندارد اما احتمالی نادر است. 
کهکش��ان هایی که اخترشناس��ان دانشگاه لیدین به 
این منظور انتخاب کرده اند در قیاس با کهکش��ان های 
دیگر گرمای بیش��تری از خود تولید می کنند تا بدین 
صورت بتوان ش��انس بیش��تری برای کشف تمدن های 
بیگانه احتمالی در نظر گرفت. به باور این اخترش��ناس، 
اگرچه بسیاری از کهکشان هایی که در نوبت مطالعه قرار 
دارند شانسی برای برخورداری از تمدن بیگانه ندارند اما 

بررسی شان ارزشمند خواهد بود. 

راه رفتن معلوالن با امواج مغزی
دانش��مندان عل��وم 
پزش��کی موف��ق به 
توانایی  بازگرداندن 
راه رفت��ن به فرد معلولی ش��دند، آن هم با اس��تفاده از 
س��یگنال های الکتریکی تولید شده توسط مغزش. این 
تحول بی سابقه در پزشکی نوین درحالی صورت گرفته 
که در گذش��ته تالش های مش��ابهی صورت گرفته که 
یک تفاوت بزرگ با پروژه اخیر دانش��مندان دانش��گاه 
کالیفرنیا دارد. در گذش��ته از ام��واج مغزی فرد معلول 
برای کمک به راه اندازی اندام های روباتیکی پیوندی به 
وی اس��تفاده شده اس��ت اما حاال برای نخستین بار از 
این امواج جهت تحری��ک و بازگرداندن توانایی حرکت 
هر دو پا در بیمارانی اس��تفاده می ش��ود که به واسطه 
وارد آمدن لطمات جدی به نخ��اع، توانایی راه رفتن را 
از دست داده اند. به عقیده دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، 
این دستاورد جدید گویای تأثیرگذار بودن تکنیک های 
غیرتهاجمی برای بازگرداندن کنترل بر اندام های معلول 

است. 

درحالی که 45 درصد بازار کار جهان در دست زنان است، نرخ مشارکت زنان در بازار کار 
کشورمان تنها 12 درصد است و هر سال 100 هزار زن شاغل از بازار کار خارج می شوند. 

به گفته قائم مقام وزیر کار تعادل شغلی در بخش خصوصی و در حوزه زنان وجود ندارد 
به نحوی که در بخش دولتی 22 درصد کارمندان زن و در بخش خصوصی تعداد شاغالن 
زن 14 درصد اس��ت. این در شرایطی است که حدود 2.5 میلیون زن سرپرست خانوار در 
جامعه وجود دارد درحالی که تعداد کل شاغالن زن به 3 میلیون و 100 هزار نفر می  رسد. 
آمارهای رسمی بیانگر آن است که در پنج سال گذشته  )1392-1388( تعداد شاغالن 
زن در ای��ران با کاهش 14.2 درصدی مواجه بوده اس��ت به نح��وی که نرخ بیکاری زنان 
از 16.8 درصد در س��ال 1388 به 19.8 درصد در س��ال 1392 رس��یده است که افزایش 
3درصدی ش��اخص نرخ بیکاری زنان در پنج س��ال گذشته را نشان می دهد این در حالی 
است که در این مدت، نرخ بیکاری مردان از 10.8 درصد به 8.6 درصد کاهش یافته است. 
همچنین نرخ مش��ارکت مردان در بازار کار ایران طی س��ال 1392، 63 درصد اعالم شده 
درحالی که این نرخ برای زنان حدود 12.4 درصد بوده است که می توان این طور استنباط 
کرد که ش��کاف جنسیتی اشتغال طی این دوره پنج ساله روندی صعودی داشته و جذب 

مردان در بازار کار نسبت به زنان بیشتر بوده است. 
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال 1388، حدود 3 میلیون و 700 
هزار نفر از ش��اغالن کشور را زنان تش��کیل داده اند این در حالی است که در سال 1392 
این تعداد به 3 میلیون و 145 هزار نفر رسیده که نشان از کاهش 521 هزار نفری تعداد 
شاغالن زن دارد؛ به عبارتی هر سال به طور متوسط، حدود 100 هزار نفر از زنان شاغل در 

کشور از بازار کار خارج شده اند. 

قیمت روز انواع اسکوتر و اسکیت

 براس��اس تحقیقات گروه Boston consulting group، پیشنهادات نزدیکان و 
مردم برای خرید یک کاال بیش از پنج برابر موثرتر از تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
است. این تحقیقات از بین 227 هزار مصرف کننده و روی 650 برند در هشت کشور 
آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و اتحادیه اروپا صورت پذیرفته است. 
50 درصد از مصرف کنندگان قبل از خرید با دوستان و اعضای خانواده خود مشورت 
می کنند. شبکه های اجتماعی تنها روی 10 درصد از جامعه تاثیر گذار هستند در حالی 
ک��ه نظرات نزدیکان و دوس��تان پنج برابر تاثیر بیش��تری دارد. 39 درصد ازخریداران 
قبل از خرید به س��ایت های خریدوفروش مراجعه می کنن��د و 13 درصد از آنها نیز از 

روزنامه ها و تلویزیون کمک می گیرند. 
آق��ای »الیویر آبتان« معاون این گروه افزود: »رس��انه های س��نتی از جمله تبلیغات 
تلویزیون به تدریج تاثیر خود را از دس��ت دادند چرا که مردم اعتماد کمتری نس��بت 
به آنها پیدا کرده اند. همچنین در ش��بکه های اجتماعی اطالعات بسیار زیادی از جمله 
لینک ه��ای تبلیغات��ی در حال گردش هس��تند که کاربر را گم��راه می کنند. »طبیعتا 

خریداران در چنین شرایطی با خانواده و نزدیکان خود مشورت خواهند کرد. 
حمایت مردم از یک کاال چه به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم )از طریق اینترنت( 
صورت بپذیرد تاثیر چش��مگیری بر فروش آن خواهد داش��ت. شرکت هایی که دیدگاه 
مردم نسبت به آنها مثبت است به طور میانگین 27 درصد سود بیشتری در مقایسه با 
دیگر ش��رکت ها دارند. هر اندازه تعصب مردم نس��بت به یک برند بیشتر شود به همان 
اندازه نیز فروش آن باالتر خواهد رفت. س��ازندگان گوش��ی های هوش��مند، خودرو و 
بانک ها به خوبی این موضوع را درک کرده اند و رش��د بیشتری نسبت به سایر حوزه ها 

داشته اند. 
برخالف انتخاب بین یک آیفون و سامسونگ که به صورت تعصبی صورت می پذیرد، 
خرید در سایر حوزه ها منطقی تر به نظر میرسد، به عنوان مثال مردم با ارزیابی کیفیت 

و قیمت اجناس بین دو سوپرمارکت، بهترین را برمی گزینند. 
هدف تمام تبلیغات جذب مش��تری است. به نظر آقای »الیور آبتان«، شرکت ها باید 

آگاه باشند که مردم تجربیات خود را به یکدیگر انتقال می دهند. 

مدال طالی انجمن بین المللی اپتیک و فوتونیک  )SPIE( به اس�تاد نادر انقطاع، دانش�مند برجس�ته ایرانی دانشگاه پنسیلوانیا اهدا شد. دکتر انقطاع به پاس مشارکت های 
پیشگامانه و قابل  تقدیرش در حوزه مهندسی اپتیِک فرامواد، پالسمونیک های نانومقیاس، فرامواد بر پایه مدارهای نانواپتیکی و تصویربرداری اپتیکی در زمینه های پزشکی برنده 

مدال طالی  »اسپای«  )SPIE( شده که باالترین جایزه اهدایی از سوی این انجمن است. 

 حمایت مردم 
از برندها بهترین تبلیغ برای آنهاست

برخ��ی اختراع��ات زندگی م��ا را متحول 
کرده اند، گاهی در جهت بهتر شدن و بعضی 
اوقات در جهت بدتر ش��دن! این مخترعان از 

اختراعات خود پشیمان هستند! 
1- »میشاییل کالشنیکف«: مخترع تفنگ 
تهاجم��ی »آکا-47«، چند ماه پیش از مرگ 
خود، نامه ای به رئیس کلیس��ای »ارتدکس« 
روس��یه نوش��ت و برای اختراعی که مسئول 

مرگ هزاران نفر است، عذرخواهی کرد. 
2- »ات��ان زوکر من«، مخت��رع گونه ای از 
تبلیغات اینترنتی، به نام »باال پر« یا »واشو« 
ی��ا همان »پاپ آپ«، اس��ت. تبلیغ کنندگان 
بسیار مشتاق استفاده از این تبلیغات هستند 
اما او از اختراع خود پشیمان است. او معتقد 
است که تبلیغات، گناه اصلی وب هستند ودر 
نامه ای به کاربران اینترنت در سال 2014 از 

آنها عذرخواهی کرد. 
اداری  ی��ا ط��راح میزه��ای  3- مخت��رع 
زاوی��ه ای، چند م��اه پیش از م��رگ خود در 
سال 2000 برای اختراع این فضای تنگ که 
کارکنان را بین سه دیواره محبوس می کند، 
عذرخواهی کرد. او کسی بود که در سال های 
 1960 مفه��وم جدی��دی از فض��ای ادارات

 ارائه داد. 
4- مخت��رع گاز ش��یل، چند م��اه پیش از 
مرگ خود، کمپینی را رهبری کرد که دولت 
را مجبور به وضع قوانین سختگیرانه ای برای 
ش��کاف هیدرولیک��ی )نوعی حف��اری برای 
دسترس��ی به این گاز( کند. وی می ترس��ید 

مس��ئوالن ب��ا بی احتیاط��ی و با اس��تفاده از 
اختراع او به محیط زیست آسیب برسانند. 

5- حت��ی اگر ن��ام »آلفرد نوب��ل« مخترع 
دینامیت، با مفهوم صلح و دیپلماسی هم تراز 
باش��د اما وی به طورغیرمس��تقیم ب��ا اختراع 
دینامیت مس��ئول م��رگ بس��یاری از افراد 
اس��ت. او کمی پیش از مرگ خود از اختراع 

مرگبارش ابراز تاسف کرد. 
6- اگ��ر اکن��ون در دنیای پهناور ش��بکه 
جهانی پرس��ه می زنیم به لط��ف »تیم برنرز« 
مخترع ش��بکه جهانی وب و گروه وی است. 
با این حال، او در مصاحبه ای در سال 2009 
اعتراف کرد که گذاش��تن دو خط مورب قبل 
از http در قس��مت آدرس اینترنتی ضروری 
نیست! به طورکلی، حذف این دو خط مورب، 
اس��تفاده از اینترنت را برای کاربران تسهیل 

می کند. 
7- »فلپ��ی ب��رد« ب��ازی ای اس��ت ب��رای 
گوش��ی های موبای��ل ک��ه زندگ��ی مخترع 

ویتنامی خود »دونگ نوون« را ویران کرد. 
ای��ن طراح از دانلود بیش از 50 میلیون بار 
این ب��ازی روی گوش��ی های موبایل دریافت 
ک��ه افراد با وابس��ته ش��دن به گوش��ی های 
خود منزوی تر می ش��وند و وقت خود را تلف 

می کنند. 
8- در ابت��دا تلفی��ق دو ن��ژاد مختل��ف از 
سگ های باهوش توسط »کنرون« به منظور 
کمک به افراد نابینا برای داش��تن سگ های 
ضدحساس��یت )نژاد سگ های »البرادودل«( 
انجام شد، بعد ها بسیاری از پرورش دهندگان 
س��گ، نژاد ه��ای تلفیق��ی خود را ب��ا عنوان 
الب��رادودل عرض��ه کردند که باعث تاس��ف 

مخترع آن شد. 
9- عامل نارنجی، س��م قوی و یک س��الح 
وحشتناک اس��ت که ارتش آمریکا در جنگ 
ویتنام از س��ال 1961 تا 1971 برای از بین 
بردن جنگل های پناهگاه »ویت کنگ« به کار 
برد. »آرتور گالستون« گیاه شناس آمریکایی 
و مخترع این سم پس از اختراع خود با اشاره 
به عواقب غم انگیز این س��الح شیمیایی، ابراز 

تاسف کرد. 
10- »جان س��یلوان« مخت��رع قهوه های 
غالف آمریکایی عمیقا از اختراع خود پشیمان 
اس��ت. اول آنکه در حقیقت تهیه قهوه غالف 
آس��ان نیس��ت و مهم تر اینکه این غالف ها و 
کپسول ها پالس��تیکی هستند و ضایعات آن 

برای محیط زیست بسیار مضر است. 
11- »بی��ل گیتس« به خاط��ر کلید های 
»Ctrl-Alt-Del « ب��رای راه اندازی مجدد 
وین��دوز، احس��اس پش��یمانی می کن��د. در 
مصاحبه ای »بیل گیت��س « اعتراف کرد که 
ب��ا یک کلید به جای س��ه کلید هم می توان 

سیستم را دوباره راه اندازی کرد! 
12- »آلبرت انیش��تین« زمانی که متوجه 
ش��د تحقیقات وی منجر به ابداع بمب اتمی 
فاجعه هیروشیما شده است، فریاد زد: »وای 

بر من!«
 ،FBI 13- »کامران لقمان« کارمند سابق
یکی از کس��انی بود که در تبدیل نوع خاصی 
از فلفل به سالحی نیرومند مشارکت داشت. 
ب��ا این حال، زمانی که متوجه ش��د برخی از 
افس��ران پلی��س از این س��الح، غیرمنصفانه 
اس��تفاده می کنند، عمیقا متاثر ش��د و ابراز 

تاسف کرد. 

اختراعات دردسرساز

ترکیه در حال حاضر یکی از بحران های خود را در زمینه گردشگری سپری می کند. 
ابطال ش��دن برنامه های پروازی و تورهای رزرو ش��ده از س��وی کش��ورهای اروپایی، 
بحران های پیش آمده در ترکیه، حمالت تروریستی، ممنوعیت عبور و مرور در بعضی 
شهرها و ترس بین گردشگران خارجی فعاالن حوزه گردشگری این کشور را با مشکل 
روبه رو ساخته است. در چنین شرایطی تعطیالت 9 روزه عید قربان آخرین امید فعاالن 

حوزه گردشگری را نسبت به جذب گردشگران داخلی رقم می زند. 
رئیس اتحادیه آژانس های مسافرتی ترکیه اعالم داشته است به رغم بحران در روسیه 
و کش��ورهای همسایه و به ویژه کش��ورهای خاورمیانه و بحران اقتصادی در کشورهای 
اروپایی پیش بینی می شود در سال جاری میالدی بالغ بر 42 میلیون گردشگر خارجی 
به ترکیه سفر کنند. براساس پیش بینی های صورت گرفته درآمد بخش گردشگری در 
سال جاری بالغ بر 35تا 36 میلیارد دالر خواهد شد. به گفته وی، طی سال بالغ بر 14 
میلیون از ش��هروندان به مس��افرت می روند که از این تعداد 8میلیون نفر به سفرهای 

خارجی و 6میلیون نفر نیز سفرهای داخلی را ترجیح می دهند. 
طبق گزارش های بین المللی در زمینه گردشگری در جهان، شهر استانبول در میان 
132 ش��هر جهان در ردیف پنجم قرار گرفت. این ش��هر در سال 2014 میزبان 11/2 
میلیون گردش��گر خارجی بود، طبق محاس��بات انجام ش��ده، ش��مار گردشگران شهر 
استانبول در سال جاری به 11/4 میلیون نفر خواهد رسید. رئیس کنفدراسیون اصناف 
ترکیه اعالم کرده اس��ت درآمد این کشور از محل گردشگری سالمت در سال 2014، 
2.5میلیارد دالر بوده اس��ت. تعداد گردش��گران خارجی که در س��ال 2014 از ترکیه 
دیدن کرده اند در مقایسه با سال 2013 با 5،5درصد افزایش به 36 میلیون و 837هزار 

نفر رسیده و در آمد کشور از این محل 34 میلیارد و 305 میلیون دالر بوده است. 
براساس ارزیابی های به عمل آمده از سوی سازمان جهانی توریسم وابسته به سازمان 
ملل متحد، ترکیه در س��ال 2014 از نظر تعداد جهانگردان س��فر کننده به کش��ور در 
رده شش��م و از نظر درآمد حاصل از توریس��م نیز در رده دوازدهم جهان قرار گرفت. 
 آنکارا انتظار دارد تعداد توریس��ت های سفر کننده به ترکیه تا پایان سال 2015 بالغ بر

 42 میلیون نفر و درآمد حاصل از توریسم نیز بالغ بر 35 تا 36 میلیارد دالر شود. 
احمد داوداوغلو، نخس��ت وزیر ترکیه اخیرا با اش��اره به اینکه ب��ه دنبال افزایش لغو 
روادید با کش��ورهای بیشتری هس��تیم، تاکید کرده است: »قبل از اینکه دولت عدالت 
و توس��عه به قدرت برسد، با 42 کشور قرارداد لغو روادید وجود داشت در حالی که این 
تعداد اکنون به 76 کشورافزایش یافته است و به دنبال افزایش بیشتر آن نیز هستیم. 
می خواهی��م صادر کنن��ده ترک کیف خود را بردارد و بدون اخ��ذ روادید به همه نقاط 

جهان سفر کند و در آنجا بتواند در صورت لزوم از سفارتخانه ترکیه کمک بگیرد«. 
در حوزه گردشگری برون مرزی کشورهای ترکیه، عراق و عربستان به ترتیب برترین 
مقاص��د گردش��گری ایرانیان را تش��کیل می دهند. در س��ال 2013 مهم ترین مبادی 
گردش��گری به ترتیب از کش��ورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و ترکیه بود. باالترین 

سهم از ورودی ها به مناطق خاورمیانه و اروپا تعلق دارد. 

ترکیه در جست وجوی جذب گردشگران 
داخلی و خارجی

جدول امروز

دور دنیا
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ترجمه: سیدمصطفی موسوی
منبع: فیگارو

ترجمه: گلنوش محب علی 
MSN :منبع

 قیمت روز انواع اس�کوتر و کفش اس�کیت در سطح بازار تهران به شرح زیر است. شایان ذکر است که این قیمت ها ممکن است 
براساس رنگ، یا وسایل جانبی تا 10 درصد تفاوت داشته باشند. 

قیمت )تومان(مدلنام محصول

SEBA875/000 مدل Gre FR1اسکیت کفشی

Fox129/000 مدل Barlieاسکوتر

Cardini209/000 مدل Foxاسکوتر

High Light1/490/000 مدل SEBAاسکیت کفشی

FM100750/000 مدل FILAاسکیت کفشی

FILA385/000 مدل Primo Air Wave Manاسکیت کفشی
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