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انتشار اوراق و صکوک، آبی بر عطش 
نقدینگی طلبکاران دولت

آیا در زمان رکود اقتصادی باید 
تبلیغ را متوقف کرد؟ 

وقتی شرکت با مشکل اقتصادی روبه رو 
می شود چه باید کرد؟ وقتی کشور درگیر ...

در حالی که دولت قصد دارد در نیمه دوم 
سال برنامه های ضد رکود خود را به اجرا ...
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انتظار دولت برای دس��تیابی به رش��د باالتر 
در س��ال جاری و پیش بین��ی رش��د 6 درصدی 
در کنار دیدگاه کارشناس��ان اقتصادی نس��بت 
به این امر از یک س��و و آماره��ای مرکز آمار از 
وضعیت رکودی بخش صنعت و معدن به عنوان 
برای  اقتص��اد  تعیین کننده تری��ن بخش ه��ای 
محاسبه نرخ رش��د از سوی دیگر، این سوال را 
در ذه��ن ایجاد می کند که آی��ا برخالف انتظار 
دول��ت باید منتظر بازگش��ت رش��د روی مدار 

منفی سابق خود بود؟ 
به گزارش ایس��نا، عدم ارائه اطالعات آماری 
مربوط به رش��د از س��وی مرکز آم��ار به عنوان 
مرجع رس��می آماره��ای کالن اقتصادی، طی 
یک سال و نیم گذشته به شائبه های آماری در 

این مدت دامن زده است. 
در عین حال پس از سپری شدن زمان شش 
ماهه نخس��ت س��ال جاری و با گذشت از زمان 
وعده داده ش��ده از س��وی بان��ک مرکزی برای 
انتشار آمار نرخ رشد، مرکز آمار دست به انتشار 
وضعیت رشد تولید در صنعت و معدن به عنوان 

مهم ترین بخش ها در محاسبه نرخ رشد زد. 
نظریه برخی کارشناس��ان مبنی بر این است 
که سیاست های ضدتورمی و کاهش نرخ تورم به 
خصوص با فشار برای پایین نگه داشتن قیمت 
کاال می توان��د در نهایت به کاهش تولید و البته 

رکود بینجامد. 

در مقابل کارشناس��ان دیگ��ری معتقدند که 
تورم اگرچه بر رش��د مؤثر اس��ت، اما تورم باال 
نه تنها لزوما نمی تواند به افزایش تولید بینجامد 
بلکه عدم ثبات اقتصادی ناشی از آن در نهایت 

باعث دامن زدن به رکود می شود. 
نگاهی به آمارهای تورم و رشد در مرکز آمار 
نش��ان می دهد ک��ه در فصل به��ار تورم بخش 
صنعت نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل به 
نصف کاه��ش پیدا ک��رده و 11.1 درصد بوده 
اس��ت، تورم بخ��ش معدن اما نس��بت به فصل 
مشابه سال قبل از آن 4.4 درصد افزایش یافته 

و به 30.7 درصد رسید. 
اما تورم در ه��ر دو بخش صنعت و معدن به 
ترتیب 4 و 0.6 درصد نس��بت به فصل پیش از 

آن کاهش یافته است. 
ت��ورم نقطه ای در صنعت نیز وضعی مش��ابه 
با ت��ورم کل در این بخش داش��ته و با کاهش 
شدید نسبت به بهار سال گذشته، این نرخ نیز 
به 0.3درصد رسید، اما تورم نقطه ای در بخش 
معدن نس��بت به فصل مش��ابه تغییری نداشته 
اس��ت با این حال نس��بت به فصل پیش از آن 

کاهش شدیدی را نشان می دهد. 
ح��ال نگاهی به این اعداد و ارقام و مقایس��ه 
آن با آمار رش��د سه ماهه می تواند نشان دهنده 
تأثیر تورم و کاهش شاخص قیمت تولیدکننده 
بر نرخ رش��د و تولید باش��د، به این ترتیب که 

بخش صنعت با کاهش ش��دید تورم طی س��ه 
ماهه نخست امسال مواجه بوده و در مقابل نرخ 

رکود 2 درصدی را نیز تجربه کرده است. 
از س��وی دیگ��ر معدن ک��ه ن��رخ تورمش با 
ش��یب کمتری کاه��ش پیدا کرده ب��ا رکودی 

0.6درصدی مواجه شده است. 
صنعت ک��ه در هیچ یک از فصل های س��ال 
گذش��ته رشد منفی را تجربه نکرده بود، به نظر 
می رس��د بار دیگر بر مدار منفی خود بازگشته 
اما در بخش معدن، بهار س��ال پیش نیز رش��د 
به س��مت منفی نمودار خود حرکت کرده بود، 
اگرچه جهت در سه فصل بعد از آن تغییر کرد 
و بخ��ش مع��دن نیز از رکود خارج ش��د اما بار 
دیگر در بهار امس��ال رشد منفی اگرچه کم به 
این بخش نیز بازگشت. رشد منفی در دو بخش 
مهم اقتص��اد یعنی صنعت و معدن در حالی از 
س��وی مرکز آمار منتشر شده که سال گذشته 
آماره��ای بانک مرکزی البته در س��کوت مرکز 

آمار خبر از مثبت بودن رشد می داد. 
حال باید دید با شاخص های منفی مرکز آمار 
از وضعی��ت تولید صنعت و معدن، آیا این مرکز 
به عنوان مرجع رس��می انتش��ار آمارهای کالن 
اقتصادی سکوت خود را درباره نرخ رشد خواهد 
شکست و آیا گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد 
شش ماهه نخست سال تا چه حد بر یافته های 

مرکز آمار تطبیق خواهد داشت؟ 

مع��اون وزیر کار با غیرقابل تحمل دانس��تن 
بیکاری جوانان برای بسیاری از خانواده ها گفت: 
نشستی با مدیران عامل برخی بانک ها برای حل 

مشکالت بنگاه ها برگزار شده است. 
حسن طایی گفت: امروز بیکاری جوانان برای 
بیشتر خانواده ها غیر قابل تحمل است که باید در 

این زمینه چاره جویی اساسی شود. 
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ب��ا تأکید براینکه 
درص��دد آم��وزش ش��یوه های نوی��ن بازاریابی 

و تأمی��ن مناب��ع مالی برای دان��ش آموختگان 
هستیم، گفت: دانش آموختگان مراکز آموزش 
عال��ی نباید بان��ک محور ش��وند. وی ادامه داد: 
توس��عه دانش و مهارت، رشد سرمایه گذاری و 
تولید، ایجاد محیط مناس��ب کسب وکار، وجود 
زیرس��اخت های ict، بستر سازی برای فروش و 
بازاریابی کاالها، گسترش فرهنگ کار و بهره وری 
مناسب از نیروی کار، وجود نظام اداری کارآمد 
و تس��هیل گری از جمله راهکارها برای توسعه 
اشتغال است. طایی اضافه کرد: در زمینه منابع 

مالی نباید بانک محور باشیم، بلکه باید به منابع 
دیگر نیز اندیشید. 

معاون وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با 
اش��اره به کاهش تورم اظهارداش��ت: مهم ترین 
گام در مسیر توسعه اشتغال، باید برای عبور از 

سیاست های انقباضی صورت گیرد. 
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: نشستی 
با برخی مدیران عامل بانک های خصوصی برگزار 
شده و مش��کالت بنگاه های اقتصادی در دست 

بررسی قرار گرفته است. 

 مع��اون وزی��ر نیرو گفت: ب��ا اجرای برخی 
پروژه های آبی کشور، قیمت تمام شده تولید 

هر لیتر آب به 2هزارتومان می رسد. 
رحی��م میدانی گفت: مهم تری��ن دلیلی که 
موجب ب��ه تعوی��ق افتادن و طوالنی ش��دن 
رون��د اجرای پروژه ها ش��ده، مش��کل تأمین 
اعتبار مورد نیاز اس��ت که از اعتبارات دولتی 
تأمین می ش��ود. وزارت نیرو در س��طح کشور 
ب��ا  موفق��ی   BOO و   BOT قرارداده��ای 
مجم��وع ارزش نزدی��ک ب��ه 4 ه��زار و 200 
میلیارد تومان با بخش خصوصی بسته است. 

مع��اون وزی��ر نی��رو در ام��ور آب و آبف��ا 
اظهارداش��ت: پایی��ن ب��ودن نرخ ف��روش هر 

لیتر آب در مقابل قیمت تمام ش��ده باالی آن 
موجب ش��ده که بنیه مالی شرکت های آب و 

فاضالب ضعیف باشد. 
وی افزود: درصورتی که ش��رکت های وزارت 
نی��رو از لح��اظ درآم��د و قیمت ف��روش آب 
وضعیت مناس��بی داش��تند، می توانس��تند از 
محل مناب��ع داخلی این پروژه ها را س��ریع تر 

اجرا کنند. 
میدان��ی اظهارداش��ت: ات��کای وزارت نیرو 
در اج��رای پروژه ها فقط ب��ه اعتبارات دولتی 
نیس��ت و در جذب اعتبارات بخش خصوصی 
نی��ز اقدام��ات خوب��ی انجام ش��ده اس��ت. با 
اج��رای بخش��ی از پروژه ه��ای آب��ی کش��ور 

قیم��ت تمام ش��ده ه��ر لیتر آب ب��ه 2 هزار 
تومان و درصورتی که برخی س��راغ پروژه های 
نمک زدای��ی نیز بروند به 30 هزار تومان بابت 
هر لیتر می رسد، درحالی که قیمت عرضه آب 
به مصرف کنندگان در کش��ور نزدیک به 300 

تومان است. 
مع��اون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا گفت: 
همی��ن موضوع پایین ب��ودن نرخ هر لیتر آب 
در مقاب��ل قیمت تمام ش��ده باالی آن موجب 
شده که بنیه مالی شرکت های آب و فاضالب 
ضعیف باشد و نتوانند این مبالغ را بر اعتبارات 
دولتی که محدودیت های خاص خود را دارد، 

اضافه کنند. 

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در 
چارچوب الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و 
متوسط، چگونگی توسعه صنعت سرمایه گذاری 

خطرپذیر در ایران را بررسی کرد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات اقتصادی 
ای��ن مرکز با بیان این مطلب ک��ه در ایران توجه 
جدی ب��ه صنع��ت س��رمایه گذاری خطرپذیر از 
اواس��ط دهه 80 آغاز ش��ده و نهادهای دولتی و 
خصوصی به مقوله سرمایه گذاری در شرکت های 
دانش بنیان توجه ویژه ای داشته اند، می افزاید: در 
آیین نامه اجرایی ماده  )100( قانون برنامه س��وم 
توس��عه  )س��ال 1379( که در س��ال 1381 به 
تصویب مجلس رسید، ایجاد صندوق های پژوهش 
و فناوری که هدف اصلی آنها س��رمایه گذاری در 
شرکت های دانش بنیان هستند، مورد تأکید قرار 
گرفته و سازوکار آن تعیین شد. در برنامه چهارم 
نیز در بند  »ه« ماده  )45( چنین رویکردی تداوم 
داشت. اما در برنامه پنجم، پیشنهاد ایجاد صندوق 
عموم��ی و غیردولتی به جای تنفیذ صندوق های 
قبلی مطرح شد و  »قانون حمایت از شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و 

اختراعات« به تصویب رسید. 

هم اکن��ون اغل��ب صندوق ه��ا و موسس��ات 
س��رمایه گذاری خطرپذی��ر ی��اد ش��ده عض��و  
و  کارفرمای��ی صندوق ه��ا  »انجم��ن صنف��ی 
نهاده��ای س��رمایه گذاری خطرپذیر کش��ور« 
هس��تند که در دی ماه 1391 تش��کیل و ثبت 
ش��د. فعالی��ت بعضی صندوق ها ب��ه یک حوزه 
مش��خص محدود می ش��ود و بعضی دیگر خود 
را ب��ه ی��ک یا چن��د صنعت مش��خص محدود 
نمی کنن��د. بعض��ی از نهادها مش��ارکت محور 
عمل می کنند، بعضی دیگر تس��هیالت محور و 
گروه آخر ضمانت محور. اما غالب فعالیت ها به 

تسهیالت محوری گرایش دارد. 
در ادام��ه این گزارش آمده اس��ت: بنا به آرای 
خب��رگان، در ای��ران چالش ه��ای مختلفی برای 
توس��عه و موفقیت صندوق های س��رمایه گذاری 
خطرپذیر وج��ود دارد ک��ه مهم تری��ن اقدامات 

اصالحی پیشنهادی در این راستا از این قرارند: 
الف( تقویت بسترهای قانونی

- طراحی ساختار و اساسنامه و تعیین نهاد ناظر 
بر شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر در قانون

- اعم��ال تخفیف مالیاتی عملکردی به منظور 
تشویق ورود سرمایه گذاران 

- فراهم آوردن زمینه مشارکت مالی و تضمینی 

مؤثرتر صندوق نوآوری و ش��کوفایی در طرح های 
دانش بنیان

- افزای��ش انعطاف قانون محاس��بات عمومی 
س��رمایه گذاری های  زمین��ه  در  بخش دولت��ی 

خطرپذیر 
- تامین حقوق اقلیت در س��هام ش��رکت های 

دانش بنیان
- تس��هیل ورود نهاده��ای دولتی و خصوصی 
و جذب ش��رکای با مس��ئولیت محدود به عرصه 

سرمایه گذاران خطرپذیر 
- اصالح قان��ون تجارت یا تدوین متمم قانونی 
جهت تس��هیل انتقال مالکیت سهام شرکت های 

نوپا 
ب( تقوی�ت صندوق های پژوهش و فناوری 

موجود 
- اصالح قانون مالیات بر درآمد

- ایج��اد ام��کان دریاف��ت وج��وه اداره ش��ده 
دستگاه های دولتی، کمک های فنی – اعتباری و 

منابع قابل واگذاری 
- تس��هیل در اعط��ای مناب��ع دانش��گاه ها و 

پارک های علم و فناوری به صندوق ها 
- تسهیل صدور ضمانت نامه های صادره از طرف 

صندوق های پژوهش و فناوری

با اعالم رکود در بخش صنعت و معدن

رشد اقتصادی به مدار منفی بازمی گردد؟ 
معاون وزیر کار اعالم کرد 

جزییات نشست اشتغالی با مقامات بانکی

قیمت تمام شده آب ۲ برابر می شود

الگوی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 

چالشهاوفرصتهایاستارتاپهابررسیمیشود

کسبدرآمدازایدههاینو
درپیچمشکالت

چالشهایحضورآمریکا
درصنعتنفتایران

گزارش اختصاصی »فرصت امروز«

»منعی برای حضور ش��رکت های آمریکای��ی در ایران 
وجود ندارد«؛ این س��خنان حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران در آمریکا، چراغ س��بزی اس��ت برای ش��رکت های 
آمریکایی ک��ه پی��ش از این اخب��ار متع��ددی از حضور 
غیررس��می آنها در صنعت نفت ش��نیده می ش��د. بدون 

ش��ک در این فض��ا رقابت ج��دی میان س��رمایه گذاران 
آمریکایی و اروپایی آغاز خواهد ش��د. بعد از اعالم دیدگاه 
رئیس جمهور، رکن الدی��ن جوادی، مع��اون وزیر نفت با 
شفافیت تمام اعالم کرد: ما از همه ش��رکت های نفتی از 
جمله شرکت های آمریکایی که شروط جمهوری اسالمی 

را برای س��رمایه گذاری در ایران دارا هس��تند و از رقابت 
میان شرکت های نفتی خارجی اس��تقبال می کنیم. وی 
همچنین گفت��ه که احتم��ال حضور ش��رکت های نفتی 

آمریکای��ی در کنفرانس معرف��ی قراردادهای 
جدی��د نفت��ی )IPC( در تهران وج��ود دارد. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

اشتباهاتی که شما را به سوی زیان مالی پیش می بردنگاهی به تعاریف مقوله عدالت در سازمان ها

احساساتمانعسرمایهگذاریهوشمندتضمینبقایسازمانبامدیریتعادالنه

بیستونهمینهفتهمعامالتیتاالرشیشهایسرنوشتمحتومالگوبرداریهایبیقاعده
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روزن�امه اقتص��ادی - مدیریت�ی 

مدیرعامل شهرک های صنعتی خبر داد:

 خروج واحدهای تولیدی 
از رکود در آینده نزدیک
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حض��ور  ب��رای  »منع��ی 
شرکت های آمریکایی در ایران 
وجود ندارد« این سخنان حسن 
روحانی رئیس جمهور ایران در 
آمریکا، چراغ سبزی است برای 
شرکت های آمریکایی که پیش 
از این اخبار متعددی از حضور 
غیررسمی آنها در صنعت نفت 
ش��نیده می شد. بدون شک در 
ای��ن فضا رقابت ج��دی میان 
س��رمایه گذاران آمریکای��ی و 

اروپایی آغاز خواهد شد. 
دی��دگاه  اع��ام  از  بع��د 
رکن الدی��ن  رئیس جمه��ور، 
ج��وادی، مع��اون وزیر نفت با 
ش��فافیت تمام اع��ام کرد: ما 
از هم��ه ش��رکت های نفتی از 
جمله ش��رکت های آمریکایی 
که ش��روط جمهوری اسامی 
را برای سرمایه گذاری در ایران 
دارا هستند، استقبال می کنیم 
و از رقاب��ت میان ش��رکت های 
اس��تقبال  خارج��ی  نفت��ی 
می کنی��م. وی همچنین گفته 
که احتمال حضور شرکت های 
نفت��ی آمریکایی در کنفرانس 
معرف��ی قرارداده��ای جدی��د 
نفت��ی )IPC( در تهران وجود 

دارد. 
بدون شک وجود شرکت های 
بزرگی همچون اکسون موبیل، 
شورون، کونوکوفیلیپس، والرو 
انرژی متعلق به کش��ور آمریکا 
که جزو برترین های نفت و گاز 
هس��تند، در کنار شرکت های 
بزرگ��ی همچون روی��ال داچ 
ش��ل، ان��ی، توت��ال و بی پ��ی 
می توان��د فض��ای رقابت��ی در 
صنع��ت نفت ایران فراهم کند، 
از آنج��ا ک��ه رایان لنس رئیس 
ش��رکت کونوکوفیلیپس پیش 
از این عاقه مندی خود را برای 
س��رمایه گذاری در ایران اعام 
کرده بود، می توان امیدوار بود 
که در صورت دیپلماس��ی قوی 
ایران فرصت های از دست رفته 
در صنعت نفت جبران شود. 

علی ش��مس اردکانی، عضو 
کمیس��یون انرژی اتاق تهران 
و کارش��ناس ارش��د در حوزه 
نف��ت و انرژی درب��اره حضور 
ش��رکت های آمریکای��ی برای 
س��رمایه گذاری در حوزه نفت 
ای��ران، ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید: »س��رمایه احس��اس 
ندارد و با عش��ق کار نمی کند، 
ش��رکت های  ب��رای  آنچ��ه 

دارد،  اهمیت  س��رمایه گذاری 
اس��ت،  س��رمایه  بازگش��ت 
بدون ش��ک ایران در مقایس��ه 
ب��ا س��ایر کش��ورها از جمل��ه 
آنگ��وال فرصت بهت��ری برای 
س��رمایه گذاری اس��ت، زیرا از 
موقعی��ت جفرافیای��ی خاصی 

برخوردار است.«
وی با اش��اره ب��ه اینکه بازار 
انرژی سیال است و بدون شک 
شرکت های آمریکایی ارزان تر از 
شرکت های اروپایی در صنعت 
نف��ت ای��ران می توانند فعالیت 
کنند، درباره مش��کات حضور 
شرکت های آمریکایی در ایران 
می گوید: »برای سرمایه گذاری 
بای��د تحریم های بانکی و مالی 
و س��وئیفت ح��ل ش��ود. ام��ا 
مش��کل این اس��ت ک��ه اغلب 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
آمریکای��ی ب��ه صندوق ه��ای 
بازنشستگی شرکت های بزرگ 
دولت ها و س��ازمان های ایالتی 
وصل هستند که بیشتر از دولت 
فدرال آمریکا اس��یر البی گری 
ب��ا صهیونیس��ت ها هس��تند. 
یادمان باش��د که س��خت ترین 
تحریم ه��ای مال��ی علیه ایران 
توس��ط این ایالت ه��ا از جمله 
نیوی��ورک،  ماساچوس��ت، 
کالیفرنی��ا و غیره اعمال ش��ده 
اس��ت. ای��ن صندوق ه��ا ک��ه 
برعک��س صندوق ه��ای ایران 
ثروتمندند و ورشکسته نیستند 
و حیاط خلوت عده ای نیستند 
کاما تحت نفوذ صهیونیس��ت 
است.« به گفته شمس اردکانی 

متأسفانه در کشور ما دیپلماسی 
انرژی وجود ندارد و تیمی فعال 
برای رفع موانع سرمایه گذاری 
در ای��ن حوزه دیده نمی ش��ود. 
اینک��ه رئیس جمه��ور اعامیه 
ص��ادر کن��د که منع��ی برای 
حضور ش��رکت های آمریکایی 
برای س��رمایه گذاری در ایران 
وج��ود ن��دارد، الزم اس��ت اما 
کافی نیس��ت. با شرایط موجود 
معتق��دم ب��رای حل مش��کل، 
رئیس جمهور موانع پساتحریم 
اقتصادی در حوزه نفت و انرژی 
را مدیری��ت کن��د، در غیر این 
ص��ورت نمی توان به امید حل 
این مش��کات آن هم توس��ط 

وزارت نفت و اقتصاد ماند. 
 

بازار نفت ایران بی رقیب 
نیست

 ام��ا در ای��ن می��ان حمید 
رض��ا صالح��ی، نای��ب رئیس 
کمیس��یون انرژی اتاق تهران 
حضور ش��رکت های آمریکایی 
را در ح��وزه نف��ت به عن��وان 
هم��کاران اقتصادی می داند و 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
صحبت ه��ای  از  »پی��ش 
درب��اره  رئیس جمه��ور 
سرمایه گذاری آمریکایی ها در 
کش��ور، تماس های��ی مبنی بر 
اع��ام آمادگی این ش��رکت ها 
در ای��ن حوزه ص��ورت گرفته 
اس��ت.« وی با اشاره به حضور 
هیات های متعدد از اروپا برای 
حض��ور در صنع��ت نف��ت در 
بخش های متع��دد، می افزاید: 

»ایران ش��رایط خ��ود را برای 
حض��ور ش��رکت های خارجی 
ب��رای س��رمایه گذاری اع��ام 
کرده از این رو هر شرکتی که 
این ش��رایط را بپذیرد، اولویت 
خواهد داش��ت. بازار ایران بازار 
بی رقیبی نیست و شرکت های 
آمریکای��ی یا اروپایی می دانند 
که شرکت های ایرانی می توانند 
ب��ه عنوان ش��ریک خوب برای 
آنها باش��ند تا ب��ه بازار ایران و 
آس��یا دس��ت یابند، آن هم در 
شرایطی که بیشتر شرکت های 
اروپایی نیمه تعطیل هستند.«

وزارت نف��ت از هم��ان ابتدا 
پی��ش از لغ��و تحریم ه��ا علیه 
ب��رای  را  ش��روطی  ای��ران، 
س��رمایه گذاران خارجی اعام 
ک��رده اس��ت، که می ت��وان به 
انتق��ال دان��ش فنی ب��ه روز و 
کارآمد به کش��ور، اس��تفاده از 
ظرفیت های علمی و دانشگاهی 
کش��ور، اس��تفاده از ظرفی��ت 
تولیدکنن��دگان کاالی نفتی و 
افزایش تولید محصوالت مورد 
نی��از صنع��ت نفت در کش��ور 
و مح��ور ش��دن کش��ور برای 
صادرات به کش��ورهای منطقه 
و آس��یا، برخورداری از ظرفیت 
فاینان��س برای ایران و جوینت 
شدن ش��رکت های خارجی با 
ش��رکت های توانمن��د ایرانی 

اشاره کرد. 
صالحی درباره این ش��روط 
با اش��اره ب��ه اینکه همکاری با 
ش��رکت های ایران��ی و حضور 
در ایران برای س��رمایه گذاری 

فرص��ت خوبی برای خارجی ها 
»تولی��د  می افزای��د:  اس��ت، 
کااله��ای نفت��ی در ای��ران به 
دلی��ل نیروی انس��انی ارزان و 
نزدیک��ی ب��ه بازاره��ای هدف 
برای سرمایه گذاران مقرون به 

صرفه خواهد بود.«
وی درب��اره مزی��ت حض��ور 
شرکت های آمریکایی در کنار 
ش��رکت های اروپای��ی، معتقد 
اس��ت که این فض��ای رقابتی 
ب��رای ایران مزی��ت متعددی 
خواهد داشت و ایران می تواند 
س��رمایه گذاری  ش��رکت های 
را ک��ه مناف��ع مل��ی را تأمین 
می کنند ی��ا امتیاز باالتری به 
ای��ران بدهن��د را انتخاب کند. 
البت��ه با توجه به وجود بحران 
در بیشتر کشورهای اروپایی و 
حتی ش��رکت های آمریکایی، 
فرص��ت خوب��ی وج��ود دارد 
ک��ه ایران با س��ناریوهای قوی 
شرایط را به نفع خود رقم بزند. 

شرایط مناسب 
شرکت های آمریکایی 

نسبت به اروپایی ها
دبیرکل کنفرانس فدراسیون 
صادرات انرژی با اشاره به اینکه 
نباید در دایره انتخاب شرکتی 
را حذف کنیم، می گوید: »اگر 
شرکت های آمریکایی پیشنهاد 
خوب��ی بدهند ایران باید از آن 
اس��تقبال کن��د. بدون ش��ک 
ش��رکت های آمریکایی شرایط 
مناس��بی ب��رای همکاری با ما 
دارن��د و باید سیاس��ت گذاران 
ایران��ی ب��ا هوش��مندی کامل 

انتخاب کنند.« 
مهدی قاضی زاده، عضو اتاق 
بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه 
حضور ش��رکت های آمریکایی 
ب��رای حض��ور در صنعت نفت 
بامان��ع اس��ت، ب��ه »فرصت 
»تنه��ا  می گوی��د:  ام��روز« 
س��رمایه گذاری  محدودی��ت 
برای ش��رکت های اس��راییلی 
اس��ت. بیش��تر ش��رکت های 
هس��تند.  چندملیتی  ب��زرگ 
ح��وزه  در  ش��ک  ب��دون 
تجهی��زات صنعت نفت حضور 
شرکت های آمریکایی برای ما 
مقرون به صرفه تر خواهد بود. 
وی می افزاید: »ش��اید به نفع 
کش��ور باش��د که آمریکایی ها 
برای س��رمایه گذاری بیایند و 
از نظ��ر من حساس��یتی وجود 

ندارد.«

گزارش اختصاصی »فرصت امروز«

چالش های حضور آمریکا در صنعت نفت ایران

با توافق بر س��ر توسعه دومین 
میدان گازی ب��زرگ آذربایجان، 
روابط شرکت ملی نفت جمهوری 
آذربایجان )SOCAR( و شرکت 
توتال وارد مرحله جدیدی ش��ده 

است. 
در همین راستا اریک میر مدیر 
بخش توسعه برنامه ریزی در حوزه 
اکتش��اف و تولید انرژی ش��رکت 
توتال فرانس��ه در روز28 سپتامبر 
س��ال جاری می��ادی اعام کرد 
که این ش��رکت فرانس��وی فرآیند 
مقدماتی طراحی مهندسی ابتدایی 
میدان گازی آبش��رون در آب های 
آذربایجان را به پایان رسانده است. 
فرآین��د  ک��رد:  اضاف��ه  می��ر 
آماده س��ازی از طریق تأسیس یک 
شرکت مشترک JOCAP  صورت 
گرفت��ه که هریک از ش��رکت های 
SOCAR  و توت��ال 50 درص��د 
از س��هام این ش��رکت را در اختیار 
دارن��د. واقف علی اف، رئیس بخش 
 SOCAR سرمایه گذاری شرکت
به مجله گازی اروپا گفت: »براساس 
مفاد مورد توافق در قرارداد میان دو 
شرکت در سال 2009 و به منظور 
توس��عه میدان گازی آبشرون، در 
مرحله اکتشاف توتال تنها به عنوان 
ی��ک اپراتور عم��ل می کرد، اما در 
مرحله توسعه میدان گازی مذکور 
توتال به عنوان شریک شرکت ملی 
نفت جمهوری آذربایجان شناخته 

می شود.«
علی اف افزود: »ما هم اکنون در 
مرحل��ه دوم پروژه ق��رار داریم و 
ش��رکت ملی نفت آذربایجان در 
ای��ن بخ��ش همکاری ه��ای الزم 
را ب��ا ش��رکت توت��ال در زمین��ه 

مدیریت توس��عه پ��روژه صورت 
داده و متخصصان آذربایجانی در 
تمام طول پروژه به صورت دائمی 

حضور خواهند داشت.«
میدان گازی آبشرون آذربایجان 
بر اساس تخمین های منتشر شده 
دارای ذخی��ره گازی معادل 350 
میلی��ارد مترمکع��ب گاز طبیعی 
و 45میلی��ون تُن میعانات گازی 
بوده و در سال 2011 کشف شده 
اس��ت. گفتنی است شرکت ملی 
نفت آذربایجان و توتال فرانس��ه 
هرک��دام 40 درص��د و ش��رکت 
گاز دو فران��س س��وئز ب��ه میزان 
20درصد در این پروژه مشارکت 
دارند. گفتنی اس��ت میدان گازی 
آبش��رون در عم��ق 500 مت��ری 
دریای خزر قرار داش��ته و فاصله 

آن با باکو 100 کیلومتر است. 

رئی��س بخ��ش س��رمایه گذاری 
ش��رکت ملی نفت آذربایجان که در 
ارتباط با توسعه میدان گازی مذکور 
صحبت می کرد اعام کرد: »مدیریت 
فرآیند توس��عه این میدان گازی بر 
مبنای اصل عدم سود و زیان خواهد 
بود.« وی افزود: »ش��رکت مشترک 
)JOCAP( وظیف��ه آماده س��ازی 
برنامه توس��عه میدان گازی آبشرون 

را بر عهده خواهد داشت.«
در همی��ن راس��تا میر نماینده 
ش��رکت توتال فرانس��ه گفت که 
ش��رکت متبوع��ش مج��وز الزم 
جهت احداث و نصب تأسیس��ات 
الزم در آب ه��ای کم عمق دریای 
جمه��وری  دول��ت  از  را  خ��زر 
آذربایج��ان دریافت کرده اس��ت. 
ب��ا این وجود عل��ی اف در ارتباط 
با نصب تأسیس��ات مورد نیاز در 

خارج از س��ایت پروژه آبش��رون 
گف��ت ک��ه این موض��وع موجب 

افزایش هزینه ها خواهد شد. 
الزم به ذکر اس��ت که تصمیم 
نهایی در ارتباط با سرمایه گذاری 
در پ��روژه میدان گازی آبش��رون 
در س��ه ماهه چهارم سال 2017 
می��ادی اتخاذ خواهد ش��د. این 
در حالی اس��ت که انتظار می رود 
عملیات حفاری نخستین چاه در 
ای��ن میدان گازی در س��ه ماهه 
چهارم س��ال 2019 آغاز ش��ده و 
نخس��تین محمول��ه گاز طبیعی 
تولید ش��ده در آبش��رون در سه 
ماهه چهارم سال 2021 میادی 
به بازارهای بین المللی وارد شود. 
در همین ارتباط یک منبع قابل 
اعتماد به مجله گازی اروپا گفت 
که میزان گاز طبیعی تولید شده 

در این میدان گازی در سال های 
بع��د افزایش خواهد یافت و به 7 
تا 8 میلیارد مترمکعب در س��ال 
خواهد رسید. همچنین بر اساس 
اطاعات ارائه ش��ده از این منبع 
گاز طبیعی تولید شده در مراحل 
ابتدایی این پروژه قرار اس��ت که 
ب��ه مص��ارف داخل��ی آذربایجان 
اختص��اص یابد.  اریک میر، مدیر 
مدیر بخش توس��عه برنامه ریزی 
در حوزه اکتش��اف و تولید انرژی 
شرکت توتال در سومین نشست 
آذربایج��ان و مناب��ع نف��ت و گاز 
دریای خزر اعام کرد که شرکت 
متبوعش برای س��اخت ترمینال 
خ��ود در منطقه س��انگاچال که 
در فاصله 7 کیلومتری از س��احل 
قراردارد نیاز به اخذ مجوز از دولت 

آذربایجان دارد. 
ب��ه گفته می��ر، گاز جمع آوری 
ش��ده در ترمینال مذکور فرآوری 
شده و سپس به شبکه گاز داخلی 
آذربایج��ان جهت مصارف داخلی 
این کشور و همچنین به خط لوله 
قفقاز جنوبی برای صادرات، تزریق 
خواهد ش��د.  همچنین بر اس��اس 
اطاعات منتش��ر ش��ده از س��وی 
مقامات شرکت توتال، برنامه هایی 
نیز برای ساخت خط لوله ای جهت 
اتص��ال ترمینال ش��رکت توتال به 
خط لوله باکو – تفلیس – جیحان 
وجود دارد که از طریق آن میعانات 
گازی تولید ش��ده در میدان گازی 

آبشرون صادر خواهد شد. 
مرحل��ه نهایی در پروژه میدان 
گازی آبِش��رون ارسال و تصویب 
برنام��ه توس��عه ابت��دا توس��ط 
شرکت های سرمایه گذار و شرکای 
پ��روژه و درنهایت مقامات دولت 
جمهوری آذربایجان خواهد بود. 

روابط آذربایجان و توتال وارد مرحله جدیدی شده است
بینالملل

بنزین

نفت

سوخت

مجوز ساخت 2۰۰ پمپ بنزین برای 
شل و توتال صادر شد

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور از صدور 
مج��وز 100 جایگاه جدید س��وخت برای هر یک از 
شرکت های توتال فرانسه و شل انگلیس در تهران و 

سایر نقاط کشور خبر داد. 
به گ��زارش مهر، بیژن ح��اج محمدرضا در جمع 
خبرن��گاران با اش��اره به ص��دور مجوزهای��ی برای 
ساخت جایگاه های جدید س��وخت در کشور گفت: 
اخی��راً مجوزی به منظور احداث 100 جایگاه جدید 
س��وخت برای هر یک از ش��رکت های توتال فرانسه 
و ش��ل انگلیس در تهران و س��ایر نقاط کشور صادر 

شده است. 
رئیس انجمن جایگا ه داران س��وخت کشور با اعام 
اینکه هدف از واگذاری مجوز س��اخت جایگاه جدید 
توسط شرکت های بزرگ نفتی جهان همچون شل و 
توت��ال در ایران ایجاد برند در صنعت عرضه و توزیع 
فرآورده های نفتی در کشور است، تصریح کرد: عاوه 
بر این، در نشستی که با حضور مدیران ارشد شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی برگزار ش��ده، طرحی 
ب��ه منظور اج��اره یا فروش جایگاه های س��وخت به 

پاالیشگاه های نفت مطرح شده است. 
این مقام مس��ئول با بیان اینکه مذاکراتی با چند 
پاالیش��گاه نفت به منظور اجاره ی��ا فروش تعدادی 
از انبارهای نفت و جایگاه های س��وخت مطرح شده 
است، اظهار داشت: با این روند واگذاری شرکت ملی 
پخش فرآورده ه��ای نفتی به دنب��ال ایجاد برند در 
صنعت جایگاه سازی و عرضه سوخت در کشور است. 
ح��اج محمدرض��ا با بی��ان اینکه س��رمایه گذاران 
جایگاه س��از از بودج��ه، مناب��ع مال��ی و امکان��ات 
شرکت هایی همچون ش��ل و توتال به منظور ایجاد 
برند در س��اخت جایگاه س��وخت برخوردار نیستند، 
بیان کرد: هم اکنون س��رمایه ش��رکت هایی همچون 
ش��ل و توتال پنج برابر کل منابع و س��رمایه شرکت 

ملی نفت ایران و وزارت نفت است. 
رئیس انجمن جایگاه داران س��وخت کش��ور، یکی 
از مهم ترین دالیل مش��کات پیش روی جایگاه های 
س��وخت را پایین بودن کارم��زد فروش بنزین اعام 
و خاطرنش��ان کرد: با کارمزدهای فعلی امکان ایجاد 
برند ی��ا ارتقای س��طح کمی و کیف��ی جایگاه های 

سوخت وجود ندارد. 

پرداخت دومین قسط بدهی نفتی 
هند به ایران تا 1۰ روز آینده 

رویت��رز ب��ه نقل از مناب��ع آگاه گ��زارش داد هند 
دومین قس��ط 700 میلیون دالری بدهی نفتی خود 
را به ایران 12 اکتبر )20 مهر( پرداخت خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا، ایران در ماه اوت از هند خواسته 
بود، یک میلیارد و 400 میلیون دالر از بدهی نفتی 
خود را در دو قس��ط برابر پرداخت کند که نخستین 
قسط 700 میلیون دالری چهارشنبه پرداخت شد. 
در نخس��تین قس��ط بدهی نفتی پاالیش��گاه های 
هندی، اس��ار اویل حدود 335 میلیون دالر، مانگلور 
300 میلیون دالر، شرکت نفت هند 62 میلیون دالر 
و ش��رکت هندوس��تان پترولیوم سه میلیون دالر به 

ایران پرداخت کردند. 
به گفته منابع آگاه، پرداخت دومین قس��ط بدهی 
نفتی از سوی پاالیشگاه های هندی مشابه نخستین 

قسط خواهد بود. 
مناب��ع آگاه پیش از این اظهار ک��رده بودند اداره 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
با مکانیس��م بانکی و پرداخت ی��ک میلیارد و 400 
میلیون دالر از س��وی پاالیشگاه های هندی به ایران 

در دو قسط مساوی موافقت کرده است. 
هن��د دومین مش��تری نفتی بزرگ ای��ران پس از 
چین است. با این همه دهلی نو تحت فشار تحریم ها، 

میزان خرید از ایران را کاهش داد. 
بر اس��اس این گزارش، پاالیش��گاه های هندی تا 
پایان ماه اوت ح��دود 6میلیارد و 600 میلیون دالر 
بدهی به ایران داشتند. این پاالیشگاه ها پس از بسته 
شدن کانال پرداخت پول از طریق هالک بانک ترکیه 
در سال 2013 تحت فشار تحریم ها نتوانستند بقیه 
بده��ی خود را به ایران بپردازند. با این همه پرداخت 
بخش��ی از بدهی واردکنندگان هندی نفت ایران از 
اوای��ل س��ال 2014 در پی امضای توافق هس��ته ای 
مقدمات��ی امکان پذیر ش��د و ح��دود 3میلیارد دالر 
بدهی نفتی را در ش��ش نوبت و از طریق یک کانال 

محدود پرداخت کردند. 
پاالیشگاه های هندی 45 درصد بدهی نفتی خود 
را به ایران از س��ال 2012 به روپیه به حساب ایران 
در بانک »یو س��ی او« واریز کرده ان��د. تهران از این 
پول ک��ه در حال حاضر بیش از 170 میلیارد روپیه 
هن��د )2میلی��ارد و 600 میلیون دالر( اس��ت، برای 
واردات کاالهای تحریم  نش��ده از دهلی نو اس��تفاده 
می کن��د. به گفته منابع آگاه، ش��رکت اچ پی س��ی 
ال میتال ان��رژی که آخرین بار در س��ال 2013 از 
ایران نفت خرید، در پرداخت دومین قسط مشارکت 

نخواهد کرد. 
تش��دید تحریم ها علیه ایران در اوایل سال 2012 
صادرات نف��ت ایران را نصف و درآمد نفتی کش��ور 
را کاهش داد. انتظار می رود این تحریم ها در س��ال 
آینده میادی و در راس��تای توافق هس��ته ای جامع 

به طور کامل لغو شوند. 
ای��ران در حال حاضر هفتمین تأمین  کننده بزرگ 
نف��ت هند به حس��اب می آید در حالی ک��ه قبل از 

تشدید تحریم ها در رده دوم قرار داشت. 

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی: 

جزییات اجرای عرضه گازوییل
 به ازای پیمایش

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی گفت: حدود 600 هزار خودروی 
دیزل��ی از یک��م تا هش��تم مهرماه حداق��ل یک بار 
س��وخت گیری کرده و س��همیه نیمه اول را دریافت 
کرده ان��د. محس��ن روحانی در گفت وگو ب��ا ایرنا با 
تش��ریح جزییات اجرای ط��رح پیمایش خودروهای 
گازوییلی، اظهار داش��ت: طرح اختصاص سوخت به 

ازای پیمایش دارای دو فاز اصلی است. 
وی اضاف��ه کرد: س��همیه ها در فاز اول، براس��اس 
بارنامه و صورت وضعیت جابه جایی مسافر که سازمان 
پایانه ها برای حمل و نقل برون شهری اعام می کند، 
اختصاص می یابد. مدیر س��امانه هوش��مند سوخت 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: سازمان 
ش��هرداری ها نیز موظف است که خودروهای عمومی 
گازویی��ل س��وز درون ش��هری را س��ازماندهی کند. 
روحانی ادامه داد: س��همیه آن دس��ته از خودروهایی 
که دارای بارنامه و صورت وضعیت مس��افر هس��تند، 
براساس میزان تردد، میزان بار و کاس خودرو تعیین 
می ش��ود. مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی گفت: اما نحوه عرضه سهمیه 
آن گروه از خودروها که هنوز س��ازماندهی نشده اند، 
تفاوت داشته و به میزان 85 درصد سهمیه ای که قبا 

دریافت می کردند، خواهد بود. 
روحان��ی با بی��ان اینکه طرح پیمایش نس��بت به 
شیوه قبلی اختصاص سوخت، دو تفاوت عمده دارد، 
گفت: اول اینکه سهمیه روزانه به ماهانه تبدیل شده 
و تفاوت دوم این اس��ت که واریز سهمیه ها به جای 

یکبار، چندین بار طی یک ماه انجام می شود. 
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه پیش بین��ی کرده ایم که 
اختص��اص س��همیه مهرم��اه، طی دو مرحل��ه انجام 
ش��ود، اظهار داش��ت: اولین بخش سهمیه ماهانه، در 
اولین س��وخت گیری که خودرو انجام دهد، در کارت 
سوخت شارژ می شود. طی این مرحله، خودرو، نیمی 
از س��همیه ماهان��ه را دریافت می کند. مدیر س��امانه 
هوشمند س��وخت ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اضافه می کند: پس از انجام سوخت گیری دوم، 
خودروها می توانند س��همیه دوم را نیز دریافت کنند. 
وی با بیان اینکه خودروهای گازوییل سوز از پاییز 87 
تحت پوشش سامانه هوشمند سوخت قرار گرفته اند، 
افزود: پی��ش از این، خودرو های دیزلی به س��ه گروه 
مس��افری و شش گروه باری تقس��یم شده بودند که 
سهمیه آنها به طور روزانه در کارت های سوخت شارژ 

می شد و دو یا سه روز نیز قابل استفاده بود. 
مدیر س��امانه هوش��مند س��وخت ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی خاط��ر نش��ان ک��رد: 
س��همیه ها براس��اس گروهی که خودرو در آن قرار 
داش��ت، اختصاص می یافت و توجه��ی به فعالیت و 
عملکرد خودرو نمی ش��د. روحان��ی ادامه داد: اما در 
زمستان سال گذشته، هیأت وزیران مصوب کرد که 
اختصاص س��وخت به ازای پیمایش، اجرایی شود و 
بر این اس��اس، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری 
گردآوری اطاعات، هماهنگی دس��تگاه های ذینفع، 
آماده س��ازی سیستم و آزمایش س��امانه شروع و در 

نهایت از اول مهرماه عملیات اجرایی آغاز شد. 

 تردد 83۰ هزار خودروی دیزلی
روحانی با بیان اینک��ه حدود 830 هزار خودروی 
گازویی��ل س��وز در کش��ور دارای کارت س��وخت 
هس��تند، گفت: 730 هزار دس��تگاه خودرو معموال 
در جایگاه ها س��وخت گیری می کنن��د و 100 هزار 
دستگاه خودروی دیزلی نیز متعلق به شرکت واحد، 
نهادهای نظام��ی و پروژه های عمرانی )سدس��ازی، 
راهسازی، معدن( هستند که معموال در جایگاه های 
خاص خود س��وخت گیری می کنند و سوخت گیری 
انفرادی در جایگاه ها ندارند. مدیر س��امانه هوشمند 
سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: 
س��ازمان پایانه ها در مهرماه برای 290 هزار دستگاه 

گازوییل سوز، عملکرد ارائه کرده است. 
وی اضافه کرد: سهمیه سایر خودروهایی که فاقد 
عملکرد هستند نیز به میزان 85درصد سهمیه ثابتی 

است که قبا برای آنها اختصاص می یافت. 

شارژ روزانه 9۰ میلیون لیتر گازوییل 
درکارت های سوخت

روحانی با بیان اینکه سهمیه گازوییلی که تا پیش 
از این روزانه به کارت خودروهای دیزلی واریز می شد 
بیش از مصرف آنها بود، اظهار داش��ت: پیش از این، 
ب��ه طور میانگین 105 میلیون لیتر در روز س��همیه 
گاروییل در کارت های س��وخت شارژ می کردیم، که 

حدود 45 میلیون لیتر از آن مصرف می شد. 
مدیر س��امانه هوش��مند س��وخت ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی اضافه کرد: با اجرای طرح 
پیمای��ش، میزان ش��ارژ روزانه س��همیه گازوییل به 

حدود 90 میلیون لیتر در روز خواهد رسید. 

سوختگیری 6۰۰ هزار خودروی دیزلی
وی با اش��اره به جزییات اج��رای طرح اختصاص 
سوخت به ازای پیمایش گفت: از 730 هزار خودروی 
دیزل��ی ک��ه معم��والً در جایگاه ه��ا س��وخت گیری 
می کنن��د حدود 600 هزار خ��ودرو در فاصله زمانی 
یکم تا هش��تم مهرماه حداقل یک بار س��وختگیری 

کرده و سهمیه نیمه اول را دریافت کرده اند. 
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی اضافه کرد: طی این مدت، حدود 
400 هزار خودرو با سوخت گیری دوم، سهمیه نیمه 

دوم ماه را نیز دریافت کرده اند. 

»همکاری ه�ای جمه�وری آذربایج�ان با 
ش�رکت توتال فرانس�ه در حالی گس�ترش 
می یابد که ش�رکت گازپروم روس�یه اخیراً 
ص�ادرات روزان�ه 6 میلی�ون مترمکعب گاز 
طبیع�ی ب�ه آذربایج�ان را از س�ر گرفت�ه 

اس�ت. ای�ن خب�ر در حالی اعالم ش�ده که 
هیچ کدام از ش�رکت های گازپروم و شرکت 
متانول آذربایجان که در 11 س�پتامبر 2۰15 
قراردادی به امضا رس�اندند ای�ن خبر را به 

طور رسمی تأیید نکرده اند.«

ترجمه: معراج آگاهی
www.naturalgaseurope.com

الهه ابراهیمی



مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی 
ای��ران گفت: اقدام��ات خوبی 
در دول��ت جه��ت حمایت از 
انجام شده  تولیدی  واحدهای 
که امیدواریم ش��اهد خروج از 
رک��ود واحده��ای صنعتی در 

آینده نزدیک باشیم. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی 
س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و 
ش��هرک های صنعت��ی ایران، 
سیدابریشمی  سیدمحمدعلی 
با اش��اره ب��ه نی��از واحد های 
نقدینگ��ی  ب��ه  صنعت��ی 

خاطرنش��ان ک��رد: براس��اس 
تصمی��م اخی��ر رئیس جمهور 
مقرر ش��د هم ش��ورای پول و 
اعتب��ار و ه��م وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بررس��ی های 
از  حمای��ت  جه��ت  را  الزم 
انج��ام  صنعت��ی  واحده��ای 
ش��رایط  هرچن��د  دهن��د، 
اقتصادی کشور هنوز مناسب 
نیست، اما سعی دولت بر حل 
واحدهای  اقتصادی  مشکالت 

تولیدی است. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت ب��ا بی��ان اینک��ه 

تس��هیالت از سه بخش وجوه 
تسهیالت، نرخ سود تسهیالت 
و تامی��ن وثیق��ه ضمانت نامه 
آن تشکیل شده است، گفت: 
س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و 
ایران  صنعت��ی  ش��هرک های 
از طری��ق صن��دوق ضمان��ت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک 
و اعتب��ارات در اختیار تالش 
می کند تا اقدامات الزم جهت 
تسهیل دسترس��ی واحدهای 
تولیدی به تسهیالت را انجام 

دهد. 
تاکی��د  ب��ا  سیدابریش��می 

بر اینک��ه امیدواری��م بانک ها 
نی��ز حمای��ت الزم را از تولید 
خاطرنش��ان  دهن��د،  انج��ام 
ک��رد: در تفاهم نام��ه ای که با 
بانک صنع��ت و معدن منعقد 
شد، قرار اس��ت تسهیالتی به 
واحده��ای صنعتی ارائه دهد، 
همچنی��ن از طری��ق صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
برای  نی��ز ش��رایط  کوچ��ک 
تس��هیل ص��دور ضمانتنام��ه 
بانکی برای واحدهای تولیدی 

ایجاد شده است. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران توجه به کیفی س��ازی و 
صنعتی  ش��هرک های  توسعه 
موج��ود را از اولویت های این 
س��ازمان برش��مرد و گفت: با 
وج��ود کمبوده��ا و نواقص��ی 
صنعت��ی  ش��هرک  در  ک��ه 
عجبش��یر و مراغه وجود دارد 
این ش��هرک ها ازجایگاه قابل 
قبولی از حیث زیرساخت های 
و  هس��تند  برخوردار  صنعتی 
خوشحالم شهرک صنعتی این 
شهر در یکی از نقاط مناسب 

مکان یابی شده است. 

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
کش��ورمان با تاکی��د بر همکاری 
س��ازنده ب��ه ج��ای رقاب��ت بین 
کش��ورهای همس��ایه و مسلمان 
گفت: همکاری ته��ران و آنکارا با 
توجه به توانایی ها و ظرفیت های 
قابل توج��ه دو کش��ور می تواند 
هم افزای��ی قاب��ل توجه��ی را در 
منطقه ایج��اد کند. ب��ه گزارش 
ایرن��ا، نعم��ت زاده در دی��دار ب��ا 
»فک��ری ایش��یک« وزی��ر علوم 
و فن��اوری ترکی��ه، راهکاره��ای 
توسعه همکاری های علمی، فنی 
و فناوری میان ته��ران و آنکارا را 
بررس��ی کردند. وزی��ر صنعت در 
این دیدار با اشاره به پیشرفت های 
علمی و فناوری جمهوری اسالمی 
ایران به ویژه در دوران تحریم های 
گس��ترده بین المللی و با اشاره به 
جایگاه علمی ای��ران در جهان و 
نیروی  استعدادهای  و  ظرفیت ها 
انسانی کشورمان، آمادگی ایران را 
برای توسعه همکاری های علمی و 

فناوری با ترکیه اعالم کرد. 
وی با اش��اره به اینک��ه ایران 
معتقد اس��ت که در زمینه علوم 

و فناوری باید ب��ا دنیا مراوده و 
ارتباط داش��ته باش��د، گفت: به 
همین دلیل با کش��ور دوس��ت 
و برادر ترکی��ه نیز می توانیم در 
زمینه ه��ای مختلف��ی همکاری 
خوبی را شروع کنیم. نعمت زاده 
با تاکید بر همکاری س��ازنده به 
ج��ای رقاب��ت بین کش��ورهای 
گف��ت:  مس��لمان  و  همس��ایه 
هم��کاری ایران و ترکیه با توجه 
ب��ه توانایی ه��ا و ظرفیت ه��ای 
قابل توج��ه دو کش��ور می تواند 
هم افزای��ی قابل توجه��ی را در 
منطق��ه ایج��اد کن��د. دو طرف 
می توانند با کنار هم گذاش��تن 

اس��تعدادهای خود  و  توانایی ها 
اقتصادی،  کاالهای  تولید  ضمن 
زمین��ه ص��دور آن را به دنیا نیز 

فراهم کنند. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
کشورمان با تشریح پیشرفت های 
جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
ان��رژی مث��ل س��اخت توربین ها 
و ژنراتوره��ا گف��ت: تقریبا همه 
نیروگاه ه��ا ب��ا تجهی��زات ایرانی 
ساخته می ش��ود. در این زمینه و 
صنایع پتروش��یمی نیز دو کشور 
می توانن��د همکاری های علمی و 

فنی خوبی داشته باشند. 
وزی��ر  ایش��یک،  فک��ری 

عل��وم و فن��اوری ترکی��ه نیز با 
خوش��امدگویی به وزیر و هیات 
هم��راه ب��ا اش��اره ب��ه موفقیت 
جمه��وری اس��المی ای��ران در 
مذاکرات هسته ای با گروه 1+ 5 
و نهایی کردن این مسئله گفت: 
ترکی��ه هم��واره در ه��ر مجمع 
بین المللی از حق مس��لم ایران 
در اس��تفاده از انرژی هس��ته ای 
صلح آمی��ز دف��اع و تحریم های 
ظالمان��ه علیه ای��ران را محکوم 
کرده اس��ت و خیلی خوش��حال 
است که تحریم های ناحق علیه 
ای��ران در نتیجه ای��ن مذاکرات 

برداشته می شود. 

وی ابراز امیدواری کرد در دوره 
پس��ا تحریم نیز روابط دو کشور 
همچنان رو به گس��ترش باش��د. 
ایشیک تصریح کرد: دولت ترکیه 
می خواه��د در عالی ترین س��طح 
با ایران رابطه داش��ته باشد، چرا 
که دو کش��ور نماینده دو تمدن 
بزرگ در دنیای اسالم و دو کشور 

دوست و برادر هستند. 
او گفت: در جایی که کش��ورهای 
خصم در اروپا که صدها س��ال باهم 
جنگیده اند، اکن��ون در یک اتحادیه 
در کنار ه��م قدرت یافته اند، ایران و 
ترکیه که 400 سال است مرز تغییر 
نیافت��ه ای دارند و در کن��ار صلح و 
صفا با یکدیگر زندگی کرده اند، باید 
صمیمانه در کنار یکدیگر به توسعه 
و تعمیق همه جانبه روابط بیندیشند 
و هیچ کس نی��ز نباید به این روابط 
حسودی بورزد. فکری ایشیک گفت: 
ترکیه به ش��دت از فک��ر همکاری 
با ایران در زمین��ه علوم و فناوری 
اس��تقبال می کن��د و آماده اس��ت 
ب��ه زودی با تش��کیل کارگروه های 
مش��خص  همکاری ها  زمینه  الزم، 

شده و شروع شود. 

مدیرعامل شهرک های صنعتی خبر داد

خروج واحدهای تولیدی از رکود در آینده نزدیک

نعمت زاده:
کشورهای همسایه مسلمان به جای رقابت با هم همکاری کنند
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دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی: 
 کاهش خرید و نبود سرمایه در 

گردش باعث رشد منفی صنعت شد 
 دبیر انجم��ن تولیدکنندگان تجهیزات پزش��کی 
کاهش قدرت خرید و مش��کل س��رمایه در گردش 
واحدهای تولیدی را از دالیل رشد منفی صنعت در 

شش ماهه نخست سال جاری دانست. 
رض��ا کمپانی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه 
طبیعی اس��ت که با عدم تحقق بودجه کشور، قدرت 
خرید کاه��ش پیدا کند، اظهارکرد: از س��وی دیگر 
بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با مشکل سرمایه 
در گردش مواجهند و همین مس��ائل سبب می شود 

که بخش صنعت دوباره به رشد منفی برگردد. 
وی ب��ا اش��اره به مش��کالت بانک��ی ب��رای ارائه 
تسهیالت به بخش تولید ادامه داد: وضعیت بانک ها 
ه��م تغییری نکرده و کماکان مش��کل نقدینگی در 
واحدهای تولیدی وجود دارد که رشد منفی صنعت 

از این اتفاقات سرچشمه می گیرد. 
ب��ه گفته دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان تجهیزات 
پزشکی، تا زمانی که برنامه دقیقی برای حل مشکل 
س��رمایه در گردش واحده��ا و تحقق بودجه  مصوب 
انجام نش��ود، وضع به همین روال ادامه پیدا می کند 
و در پایان س��ال نیز رش��د صنعت از این مقدار هم 
منفی تر خواهد شد. کمپانی با بیان اینکه خریدهای 
داخلی و صادرات در سال جاری کاهش یافته است، 
گف��ت: همین موضوع روی تولیدات داخلی نیز تاثیر 

می گذارد و باعث کاهش تولید واحدها می شود. 
وی با اش��اره به اینکه کاهش تولید تنها به مسائل 
تجاری برنمی گردد، اظهارکرد: همه مولفه های تولید 
به ص��ورت یک زنجیره اس��ت و اگر ف��روش کاهش 
یابد به همان مقدار هزینه های س��ربار تولید افزایش 
پیدا کرده و تولیدکننده مجبور می ش��ود کیفیت را 
نیز کاهش دهد.  ای��ن صنعتگر درباره تغییر قیمت 
تجهیزات پزش��کی گفت: تجهیزات پزشکی با سایر 
کاالهای تولیدی متفاوت است و با توجه به افزایش 
بی رویه قیمت تجهیزات پزشکی وارداتی در دو سال 
گذشته، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
در قیمت ه��ا بازنگ��ری ک��رده اس��ت و در برخی از 

محصوالت کاهش قیمت هم داشته ایم. 
 به گفت��ه دبیر انجمن تولیدکنن��دگان تجهیزات 
پزش��کی، وزارت بهداشت مجاز است که از کاالهای 
تولی��د داخ��ل یا واردات��ی خرید کن��د و اگر قیمت 
مناس��ب را در کااله��ای واردات��ی ببیند به س��راغ 
آنه��ا خواهد رف��ت و به همین دلی��ل ما قیمت های 
تجهیزات تولیدی را در حد معقولی نگه داشته ایم.  

کمپان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در وضعی��ت فعل��ی 
واردکنندگان هم تحت فش��ار هستند، گفت: وزارت 
بهداش��ت واردکنندگان را مجاب ک��رده که قیمت 

ارزی تجهیزات وارداتی را کاهش دهند. 

فعال سازی گشایش اعتبارات 
اسنادی آلومینیوم جنوب 

مدیرعامل ش��رکت صنایع آلومینیوم جنوب اعالم 
کرد: فعال س��ازی گش��ایش اعتبارات اسنادی پروژه 

آلومینیوم جنوب در روزهای آینده انجام می شود. 
به گزارش روابط عموم��ی ایمیدرو، محمدمهدی 
مس��تقیمی اف��زود: ب��رای اجرای��ی ک��ردن پروژه 
آلومینیوم جنوب، تمام زیرس��اخت ها فراهم شده و 
با گش��ایش اعتبار آن از سوی بانک مربوط در آینده 

نزدیک فعال می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه ب��ه دلیل وج��ود منابع انرژی 
فراوان در کش��ور، سیاس��ت دولت یازدهم توس��عه 
صنای��ع انرژی بر اس��ت، گفت: قبل از فعال ش��دن 
پ��روژه آلومینی��وم جنوب، اقدام��ات اجرایی الزم از 
جمله آزمایش خاک شناس��ی )ژئوتکنیک( توس��ط 
کارشناسان انجام و نتایج آن به شرکت NFC چین 

ارسال شده که در حال پردازش و ارزیابی است. 
مس��تقیمی تصری��ح کرد: در این پ��روژه از برنامه 
زمان بندی عقب نیس��تیم، اما ایس��تگاه های متعدد 
تصمیم گیری مانند ضمان��ت بانکی، اجرای پروژه را 

به تاخیر می اندازد. 
وی ادام��ه داد: ضمان��ت بانکی پ��روژه آلومینیوم 
جنوب از سوی بانک مرکزی تایید شده و در اختیار 
بانک عامل قرار گرفته و در انتظار اعالم بانک عامل 

جهت ادامه کار هستیم. 
مس��تقیمی، همکاری ش��رکت NFC در اجرای 
پ��روژه را مثب��ت ارزیابی کرد و گفت: این ش��رکت 
چینی از ش��رکت های فعال در ح��وزه صنایع فلزی 
اس��ت و رواب��ط خوبی با ای��ران دارد، ضم��ن اینکه 
فعالی��ت خود در بخش مهندس��ی پروژه را ش��روع 
کرده است که این مسئله نشان از عزم جدی شرکت 
مذک��ور برای اجرای پروژه دارد. وی اظهار امیدواری 
کرد شرکت NFC طبق برنامه زمان بندی در مدت 
42 م��اه پ��روژه را با کارگاه های جانب��ی آن تحویل 

شرکت آلومینیوم جنوب بدهد. 
طب��ق  چن��د  ه��ر  ک��رد:  تصری��ح  مس��تقیمی 
اس��تانداردهای ط��رف چین��ی، با راه ان��دازی پروژه 
آلومینی��وم جن��وب برای 1200 نفر اش��تغال ایجاد 
می ش��ود، اما معتقدیم میزان اشتغال زایی این پروژه 
در ف��از یک برای 2000 نفر خواهد بود ضمن اینکه 
4000 فرصت شغلی غیرمستقیم نیز در منطقه ُمهر 

و الِمرد ایجاد خواهد کرد. 
وی ظرفیت ف��از یک پ��روژه آلومینیوم جنوب را 
300 هزار تن آلومینیوم ذکر کرد و افزود: در اجرای 
ای��ن پروژه از بهترین فن��اوری روز جهان در صنعت 

آلومینیوم استفاده شده است. 
این گزارش حاکی اس��ت: براساس پیش بینی های 
انجام شده قرار اس��ت تا سال 1404 ظرفیت تولید 
آلومینیوم کشور به یک میلیون و 500 هزار تن برسد. 

معدن تولید



وزیر اقتص��اد اعتقاد دارد اگر 
دولتی بدهکار باش��د بد نیست، 
بلکه برعکس اگر یک ش��خص 
ی��ا نهاد بدهی نداش��ته باش��د 
جای سوال دارد، نداشتن بدهی 
نشان دهنده عدم اعتبار آن نهاد 
یا ش��خص است. آن چیزی که 
بد است، بدحسابی است. اگر ما 
نس��بت بدهی ه��ای دولت را در 
ایران به تولید ناخالص محاسبه 
کنی��م، چیزی حدود ۳۰ درصد 
و در کشورهای پیشرفته دنیا این 
نسبت باالی ۱۰۰درصد است. 

وی می گوید: بنابراین میزان 
بدهی های م��ان هنوز هم عدد 
بزرگی نیست. آنچه مهم است 
اینک��ه دولت باید یک بدهکار 
خوش حس��اب باشد و ریسک 
دول��ت در بازار صفر محاس��به 
ش��ود و هدف ما دس��ت پیدا 

کردن به این وضعیت است. 
ای��ن اظه��ارات وزیر اقتصاد 
درحال��ی اس��ت ک��ه فش��ار 
بدهی ه��ای دولت��ی ب��ه نظام 
بانک��ی، بانک ها را در وضعیت 
دش��وار منابع قرار داده و یکی 
از عوام��ل بحران س��از رک��ود 
اقتصادی شده است. اما درست 
در همین زمان که وزیر اقتصاد 
این س��خنان را در مورد بدهی 
دول��ت به نظام بانکی می گوید. 
نوبخت در جمع خودروسازان 
از تکالیف تس��هیالتی جدیدی 
می گوی��د که دول��ت بر گرده 
نظام بانکی س��وار کرده است. 
وی در این نشست گفته است: 
توافق ش��د حداقل 2۰ درصد 
از مناب��ع 7۰۰ ه��زار میلیارد 
تومان��ی بانک ه��ا معادل ۱4۰ 
ه��زار میلی��ارد تومان به خرید 
کااله��ای صنعتی ب��ادوام که 
خودرو بخش عمده آن اس��ت، 
اختصاص یابد و مقرر شد برای 
تحرک بخشی و افزایش تولید، 
ب��ه ه��ر یک از دو خودروس��از 

ب��زرگ 5۰۰ میلی��ارد تومان 
تسهیالت پرداخت کنیم. 

ای��ن اقدام��ات در حال��ی به 
مرحل��ه اج��را نزدی��ک ش��ده 
اس��ت که نظام بانکی مطالبات 
وصول نشده بسیاری را ازدولت 

طلبکار است. 
درآمدزایی بانک ها محدود 

نشود
اصغر خجسته پور، کارشناس 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
»فرص��ت ام��روز« در این باره 
گف��ت: تس��هیالت تکلیفی که 
دول��ت ب��ر عهده نظ��ام بانکی 
عوام��ل  از  یک��ی  می گ��ذارد 
تهدید کننده منابع بانک هاست. 
دول��ت به دلیل وظایفی که بر 
عهده دارد مجبور اس��ت برای 
برط��رف ک��ردن ضعف ه��ای 
از  بخش های��ی  ی��ا  بخش��ی 
اقتص��اد، تس��هیالتی را به آن 
تزری��ق کند. در ش��رایط فعلی 
دولت با رکود فراگیر اقتصادی 
مواجه اس��ت. انتشار آمارهای 
جدی��د از وضعی��ت اقتصادی 
نش��ان می دهد ک��ه با توجه به 
وضعی��ت اقتص��ادی منطقه و 
جه��ان، بخش صنعت و معدن 
کشور با مشکالت زیادی مواجه 
است و رکود تا اعماق این بخش 

نفوذ کرده است. 
وی اف��زود: معنای این رکود، 

تعطیل شدن واحدهای تولیدی، 
گسترش بیکاری و پراکنده شدن 
نیروهای تخصصی است که برای 
رش��د و ترقی بخش��ی صنعت و 
معدن وجود آنها ضروری اس��ت 
و نمی توان با متفرق ش��دن آنها 
ای��ن مجموع��ه متخصص را به 
س��ادگی دوباره در یک صنعت 

گرد هم آورد. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی 
تأکید کرد: بنابراین مالحظاتی 
که دولت در تزریق تس��هیالت 
به ای��ن صنایع دارد، مالحظات 
بجایی اس��ت. چرخ های اقتصاد 
کش��ور باید به گردش در بیاید 
و ای��ن مس��تلزم تزریق پول به 
این بخش هاس��ت. به طور مثال 
با وضعیتی که در خودروس��ازی 
کش��ور به وجود آمده است، اگر 
دول��ت ت��الش نکن��د و به این 
صنعت تسهیالت تزریق نکند، 
ضربه بزرگی به یکی از مهم ترین 

صنایع کشور وارد می شود. 
وی اظه��ار ک��رد: در واق��ع 
دولت ناچار اس��ت تس��هیالت 
تکلیف��ی را ب��ر عه��ده بانک ها 
بگ��ذارد و چاره ای ندارد اما در 
مقاب��ل باید راهکاری هم برای 
تجدی��د منابع بانک ها بیابد تا 
بانک ه��ا در مقابل تس��هیالت 
تکلیف��ی بتوانند از منابع خود 
محافظ��ت کنن��د. راهکار این 

موض��وع این اس��ت که دولت 
دست بانک ها را در درآمدزایی 
بازت��ر بگ��ذارد. اش��کاالتی که 
بنگاهداری  به عن��وان  دول��ت 
بانک ها مطرح می کند، یکی از 
عوامل تهدید کننده درآمدزایی 
بانک ها  وقت��ی  بانک هاس��ت. 
می توانن��د درآم��دی داش��ته 
باش��ند تا زمانی که به وظایف 
خود در قب��ال تولیدکنندگان 
عم��ل می کنند و تس��هیالت 
می دهن��د، دلیل��ی ندارد که از 
بنگاهداری در حد متعارف آن 

عقب بنشینند. 
نرخ سپرده قانونی کاهش 

یابد
محم��دزاده،  علیرض��ا 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
گفت وگو با »فرصت امروز« در 
این باره گفت: نظام بانکی ما از 
معضالتی رنج می برد که برخی 
از آنه��ا درون بانک��ی و برخی 
دیگ��ر و مهم تری��ن آنها برون 
بانکی اس��ت. در بعد مشکالت 
داخل��ی، مش��کالت مدیریتی 
در حفاظ��ت از مناب��ع بانک��ی 
یکی از مش��کالت مهمی است 
که به رش��د مطالب��ات معوق 
انجامی��ده و ب��ه منابع بانک ها 
ضرب��ه زده اس��ت. ام��ا در بعد 
بیرونی مش��کالتی مثل نحوه 
رفتار دولت ب��ا منابع بانک ها، 

نظام بانکی را وارد چالش های 
بزرگ تری کرده است. 

بانک��ی  نظ��ام  اف��زود:  وی 
تکالیف��ی دارد که باید در مقابل 
دولت انجام دهد. تزریق پول به 
خودروسازان یا هر بخش دیگری 
از اقتصاد از تکالیف بانک هاست 
و هر بخشنامه ای که صادر شود 
خواهی نخواهی بانک ها ملزم به 
پذیرش آن هس��تند. اما پرسش 
مهم این اس��ت که بانک ها باید 
از کدام منبع این تس��هیالت را 

بپردازند؟ 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تأکی��د کرد: در ش��رایط فعلی 
ک��ه بانک ه��ا، حتی ق��ادر به 
پرداخ��ت تس��هیالت مصوب 
ش��ورای پول و اعتب��ار درباره 
تس��هیالت 6۰ میلیون تومانی 
مس��کن نیس��تند، ب��ار کردن 
دوش  ب��ر  تکالیف��ی  چنی��ن 
بانک ه��ا ج��ز س��نگین کردن 
سبد مشکالت نظام بانکی چه 
پیام��دی دارد؟ مناب��ع بانکی 
ب��دون انتها نیس��تند و باوجود 
مطالبات معوق وصول نش��ده، 
امکان به انتها رس��یدن منابع 
برخی بانک ها و به عبارت بهتر 
ورشکستگی آنها وجود دارد. 

وی اظه��ار کرد: در ش��رایط 
فعلی بانک ها مجبور می شوند که 
در صورت فش��ار این تسهیالت 
تکلیفی را از سپرده های مردمی 
بپردازن��د درصورتی ک��ه بخش 
مهمی از این تسهیالت تکلیفی 
ج��زو مطالبات مع��وق خواهند 
شد، با وجود چنین خطری اگر 
سپرده گذاران سپرده های شان 
را از بانک ه��ا طل��ب کنن��د چه 
در  داد؟  خواه��د  رخ  اتفاق��ی 
چنین ش��رایطی بانک مرکزی 
بای��د الاقل نرخ س��پرده قانونی 
را اندکی کاهش دهد تا بانک ها 
بتوانند با اتکا به آن، تس��هیالت 

تکلیفی را بپردازند. 

بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری اصالحات ش��ورای 
پ��ول و اعتبار بر آیین نامه وصول مطالبات 
غیرجاری مؤسسات اعتباری را ابالغ کرد. 
به گزارش فارس، بانک مرکزی آیین نامه 
وص��ول مطالب��ات غیرج��اری مؤسس��ات 
اعتباری  )ریالی و ارزی( را با اعمال در قالب 
ویرایش جدید که در جلس��ه ۱۰ش��هریور 
ش��ورای پول و اعتبار به تصویب رس��ید به 

شبکه بانکی ابالغ کرد. 
در قس��مت هایی از این بخشنامه آمده 
اس��ت: احتراما، همان گونه که اس��تحضار 
دارن��د مطالبات غیرجاری و نحوه وصول 
آن در س��ال های اخی��ر هم��واره یکی از 
موضوعات مهم و چالش��ی در نظام بانکی 
کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات 
غیرجاری بانکی نه تنها می تواند س��المت 
ه��ر یک از بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
غیربانکی کش��ور را با تهدید مواجه کند، 
بلکه در سطح کالن نیز به کاهش قدرت 
اعتبارده��ی ش��بکه بانکی و به دنبال آن 
تنگن��ای اعتباری بانک ها و مأال با عنایت 
ب��ه بان��ک محور بودن نظ��ام تأمین مالی 
در کش��ورمان، به کاهش رش��د اقتصادی 

خواهد انجامید. 
متأس��فانه در س��ال های اخیر، مطالبات 
غیر جاری رش��د قابل توجهی داش��ته که 
ای��ن امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی 
بانک ها به دلیل عدم بازگش��ت بخش قابل 
مالحظ��ه ای از مناب��ع تخصیصی، کاهش 
کیفی��ت دارایی های مؤسس��ات اعتباری و 
نیز افزایش ریس��ک هایی از قبیل ریس��ک 
نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا 
در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه و 
مؤث��ر، این مهم تبع��ات جبران ناپذیری در 

پی خواهد داشت. 
بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر 
در بند  )ت( ماده  )۱2( تصویب نامه شماره 
۱۱٨۳22/495۱5 م��ورخ ۱۳94/۰6/2۱ 
هیأت وزیران دایر بر لزوم بازنگری آیین نامه 
»وصول مطالبات سررسیدگذش��ته، معوق 
و مش��کوک الوص��ول مؤسس��ات اعتباری  
)ارزی و ریال��ی(« ب��ا رویک��رد تس��ریع و 
تس��هیل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها 
و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه های 
اقتص��ادی ک��ه طی س��الیان اخی��ر بنا به 
دالیل و عللی خارج از اراده شان، موفق به 
ایفای به موقع تعهدات خود نشده اند، بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران آیین نامه 
مذک��ور را ب��ا امعان نظر به ش��رایط خطیر 
حال حاضر کش��ور و هم راس��تا با تالش ها 

و اقدام��ات دول��ت محترم برای تس��هیل 
فعالیت ه��ای اقتصادی، خ��روج از رکود و 
ایجاد رونق اقتصادی در کشور از یک سو و 
اتخ��اذ تمهیدات الزم به منظور جلوگیری 
از افزای��ش حج��م مطالب��ات غیرجاری و 
وص��ول هرچه س��ریع تر مطالبات ش��بکه 
بانکی کش��ور از سوی دیگر و همچنین در 
چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره 
۱٨۱۱/ت 5۰72۰ ه م��ورخ ۱۳94/۰2/۱6 
هیأت وزیران موضوع »کارگروه تس��هیل و 
رفع موانع تولید« آیین نامه مذکور را مورد 
بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررس��ی 
در یک هزار و دویس��ت و شش��مین جلسه 
مورخ ۱۳94/۰6/۱۰ ش��ورای پول و اعتبار 
تصویب ش��د که نس��خه ای از آن به ش��رح 

پیوست ایفاد می شود. 
اه��م اصالحات انجام ش��ده در آیین نامه 
یاد شده نسبت به آیین نامه قبلی به شرح 

ذیل است: 
اص��الح تعاریف برخی اصطالحات به کار 
رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و 
یک نواختی هر چه بیشتر با سایر مقررات؛ 
افزایش س��قف مبلغ بدهی غیرجاری از 
5۰۰ میلی��ون ریال ب��ه 5 میلیارد ریال به 
منظور اعمال محدودیت هایی از قبیل عدم 
اعطای تس��هیالت اعم از ریالی و ارزی در 
ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیرجاری؛ 
امه��ال بده��ی غیرج��اری واحده��ای 
تولیدی که طی سال های ۱۳٨9 تا ۱۳92 
به دلیل ش��رایط کش��ور دچار مشکل شده 
و دارای بدهی غیرجاری شده اند و تاکنون 

تسهیالت خود را استمهال نکرده  اند؛ 
امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی 
دارای مصوبه از  »کارگروه تس��هیل و رفع 
موان��ع تولی��د« موض��وع مصوبه ش��ماره 
۱٨۱۱/ت 5۰72۰ ه� مورخ ۱۳94/۰2/۱6 
هیأت وزیران که تاکنون تسهیالت خود را 

استمهال نکرده اند. 
امکان تغییر طبقه تس��هیالت امهالی به 
طبقه تسهیالت جاری با پرداخت 2۰ درصد 
از کل مبل��غ ق��رارداد تس��هیالت امهالی و 
درصورتی ک��ه مش��تری در ایفای تعهدات 

خود نکول نکند؛ 
رف��ع محرومیت ها از مش��تریان دارای 
بدهی غیرجاری، درصورتی که مش��تری 
حداق��ل ۱۰ ی��ا 2۰ درصد از مانده بدهی 
خ��ود  )بس��ته ب��ه نوع بن��گاه اقتصادی( 
را پ��س از امه��ال طبق ش��رایط مقرر در 
آیین نام��ه به ص��ورت دفعی یا اقس��اطی 

پرداخت کند. 

بار سنگین تسهیالت تکلیفی بر گرده خسته بانک ها
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رشد سپرده  بانک ها ۲.۲ برابر 
تسهیالت

مان��ده تس��هیالت اعطای��ی بانک ها و موسس��ات 
اعتباری در پایان خرداد ماه امس��ال 2.6 درصد رش��د 
کرد، این در حالی است که به دلیل جذابیت نرخ سود 
بانکی مانده سپرده ها 2.2 برابر افزایش داشته است.
به گزارش فارس، مانده س��پرده های ارزی و ریالی 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری در ۱2 ماه منتهی به 
خرداد ماه امس��ال بدون کس��ر سپرده قانونی با ۱9.5 
درصد افزایش به ٨66 هزار و 62 میلیارد تومان رسید.

میزان رش��د س��پرده ها در س��ه ماهه اول امسال 5.7 
درصد بوده اس��ت.همچنین حجم س��پرده ها با کسر 
سپرده قانونی 76٨ هزار و ۱۰ میلیارد تومان محاسبه 
شده است.بنابراین 9٨ هزار و 5۱ میلیارد تومان از کل 
س��پرده ها به عنوان س��پرده قانونی نزد بانک مرکزی 
است.در ۱2 ماه منتهی به خرداد ماه امسال رشد مانده 
تس��هیالت اعطایی بانک ها ۱7.4 درصد بوده و حجم 
کل مانده کل را به 69۱ هزار و 294 میلیارد تومان 
رسانده است، رشد مانده تسهیالت در سه ماهه اول 

امسال 2.6 درصد بوده است.
نس��بت س��پرده و تس��هیالت در خرداد ماه امسال 
9۰.2 درصد اس��ت که نس��بت به اسفند سال گذشته 

2.9 درصد کاهش نشان می دهد.

 موافقت دادگاه عالی آمریکا 
با فرجام خواهی بانک مرکزی ایران 
دادگاه عالی آمریکا با درخواست بانک مرکزی ایران 
برای تجدیدنظر در حکم مصادره ۱.75 میلیارد دالر 
از دارایی های بانکی بلوکه ش��ده ایران برای پرداخت 
غرامت به قربانیان حمالت ضدآمریکایی موافقت کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، بان��ک مرکزی به حکمی که در 
ژوییه سال 2۰۱4 از سوی دادگاهی در نیویورک برای 
مصادره دارایی های بلوکه شده ایران به منظور پرداخت 
غرامت به خانواده های قربانیان حمالت ضدآمریکایی 
ص��ادر ش��د، اعتراض دارد. ای��ن خانواده ها ایران را به 
حمایت از این حمالت تروریستی متهم کرده اند و با 
این ادعا که ایران در این حمالت مذکور دست داشته 
اس��ت، در س��ال 2۰۰7 حکم دادگاه را برای دریافت 
2.65 میلیارد دالر خسارت از ایران دریافت کردند و 
از آن زمان در تالش هستند دارایی های ایران را که در 
حساب های مختلف نگهداری می شوند، مصادره کنند. 
این حمالت ش��امل بمب گ��ذاری پادگان های نیروی 
دریای��ی آمری��کا در بی��روت لبنان در س��ال ۱9٨۳ و 
بمب گذاری برج های خبر عربستان سعودی در سال 
۱996 بودند. این ش��کایت در س��ال 2۰۱۰ پس از 
اینکه وزارت خزانه داری آمریکا به دارایی های بلوکه 

شده ایران در سینی بانک اشاره کرد، تنظیم شد.

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3,389 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
۳.۳٨9توم��ان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 

جدید را9۱4.5۰۰ تومان تعیین کردند.
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد ۳.9۱5 تومان و ه��ر پوند نیز 
5.25۰توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
466.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه 256.۰۰۰ تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی ۱7۰.۰۰۰  تومان خرید و فروش 
شد و هر گرم طالی ۱٨ عیار 9۳.66۰تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی ۱۱.۰77دالر بود.

قیمتنوع ارز 

۳.۳٨9دالر آمریکا

۳.9۱5یورو اروپا

5.25۰پوند انگلیس

949درهم امارات

۱.۱75لیر ترکیه

555یوان چین

29ین ژاپن

2.6۳۰دالر کانادا

۳.56۰فرانک سوییس

۱۱.5۰۰دینار کویت

9۳5ریال عربستان

54روپیه هند

٨4۰رینگت مالزی

2.9۰دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۱.۰77اونس طال

4۰6.۱۰۰مثقال طال

9۳.66۰هر گرم طالی ۱٨ عیار

9۱4.5۰۰سکه بهار آزادی

9۱4.5۰۰سکه طرح جدید

466.۰۰۰نیم سکه

256.۰۰۰ربع سکه

۱7۰.۰۰۰سکه گرمی

رئیس هیأت مشاوره صندوق بین المللی پول در 
دیدار با مدیران بانک مسکن: 

بانک مسکن نقش مهمی در اقتصاد 
ایران بازی می کند

هی��ات مش��اوره م��اده 4 صن��دوق بین المللی پول  
)IMF( برای دومین بار به منظور انجام برنامه مشاوره 
س��االنه با اعضای هیات مدیره و مدیران بانک مس��کن 

دیدار کرد.
به گزارش رواب��ط عمومی بانک مس��کن، در این 
دی��دار مارتی��ن سریس��وال، رئی��س هی��أت اعزامی 
صن��دوق بین الملل��ی پول ط��ی س��خنانی بر نقش 
مهم بانک مس��کن در اقتصاد ای��ران تأکید کرد و با 
اش��اره به اهداف موردنظر صن��دوق بین المللی پول 
از ای��ن دیدار گف��ت: گزارش ماده 4 س��الی یک بار 
توس��ط تمام��ی اعضای صن��دوق تدوین می ش��ود، 
به ط��وری که بع��د از اعزام تیم صن��دوق بین المللی 
پول به کش��ورها و گفت وگو با مقامات مس��ئول آن 
کش��ور درخص��وص تغیی��رات رخ داده در اقتصاد و 
چالش های سیاس��ت گذاری در بخش ه��ای مختلف 
اقتصاد کش��ور گزارش��ی تنظیم و ب��ه دایره اجرایی 

هیأت ارائه می شود.
وی افزود: به منظور تهیه این گزارش به ایران آمدیم 
و درصدد هستیم با همتاهای خود درتهران مالقات و 

گفت وگو داشته باشیم. 
در ادامه این دیدار نیز محس��ن عزیزی و ابوالقاس��م 
رحیمی، از اعضای هیات مدیره بانک مس��کن به ارائه 
گزارش درباره پروژه مس��کن مهر و حس��اب صندوق 

پس انداز مسکن یکم پرداختند. 

طیب نیا عنوان کرد:
احتمال کاهش نرخ سود در جلسه 

سه شنبه شورای پول و اعتبار
وزی��ر امور اقتص��اد و دارایی با بی��ان اینکه احتمال 
کاهش س��ود بانکی در جلسه روز س��ه شنبه شورای 
پ��ول و اعتب��ار وجود دارد، گفت: الیح��ه اصالح نظام 
بانک��ی کامل ش��ده و تا پایان مهر به مجلس ش��ورای 

اسالمی ارسال می شود. 
ب��ه گزارش خانه ملت، علی طی��ب نیا با بیان اینکه 
ش��ورای پ��ول و اعتبار نس��بت ب��ه کاهش ن��رخ ارز 
تصمیم گی��ری می کند، گفت: احتماال در جلس��ه آتی 
ش��ورای پول و اعتبار که س��ه ش��نبه هفته آتی است 

نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود. 
وی با اش��اره به اینک��ه تدوین الیح��ه اصالح نظام 
بانکی به پایان رس��یده اس��ت، افزود: این الیحه پس 
از تصوی��ب دولت تا پایان مهر ماه به مجلس ارس��ال 

می شود. 
وزی��ر امور اقتصاد و دارایی با تأکید بر اینکه برای 
خروج از رکود نیازی به ایجاد تورم نیس��ت، تصریح 
کرد: آیا تمام کش��ورهای دنیا برای رش��د اقتصادی 
و خ��روج از رک��ود از راهکار افزایش تورم اس��تفاده 

کرد ه اند؟ 

گزارش 2

اصالحیه شورای پول و اعتبار بر آیین نامه 
وصول مطالبات معوق بانک ها

نسیم نجفی
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مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات: 
85درصد از کاالهای وارداتی اقالم 

ضروری کشور هستند 

 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توس��عه تجارت با بیان اینکه حمله کردن به واردات 
کاال منطق��ی نیس��ت، گف��ت: ح��دود 85 درصد از 
کاالهای وارداتی ماش��ین آالت صنعتی، مواد اولیه و 
اقالم ضروری کشور هستند که در راستای تولید به 

کار گرفته می شود. 
به گزارش خبرنگار ایس��نا در اصفهان، س��یدعباس 
حس��ینی در کارگاه آموزش��ی  »ص��ادرات، واردات و 
تجارت فرامرزی« در اتاق بازرگانی این اس��تان، اظهار 
کرد: اگر قوانین به درس��تی اجرا ش��ود ایران می تواند 
در سازمان جهانی تجارت عضو شود، البته یکی از این 
موارد، حذف موانعی همچون تعرفه های واردات است. 

 
حقوق ورودی بر اجناس در ایران چند برابر 

کشورهای دیگر است
 وی با بیان اینکه تعرفه واردات کاال، حقوق ورودی 
بر اجناس است که دولت ها از قرون گذشته تاکنون 
اخذ کرده اند، افزود: این رقم در تمامی کش��ورهای 
پیش��رفته حدود 3 درصد و در کشورهای خاورمیانه 
حدود 5 درصد گرفته می ش��ود، هرچند این عدد در 

ایران در حال حاضر 18.75 درصد است. 
 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توس��عه تجارت خاطرنش��ان کرد: البته در مجموع 
دولت در ایران به دالیلی یک س��وم مبلغ یاد ش��ده 
را به عن��وان حق��وق ورودی از کاالها می گیرد. برای 
نمونه و طبق قانون واردات مواد اولیه، ماش��ین آالت 
صنعتی، اجناس ضروری جامعه و. . . 4 درصد است. 
حس��ینی تأکید کرد: حمله کردن به واردات کاال 
منطقی نیس��ت، چرا که ح��دود 85 درصد اجناس 
وارد ش��ده به کش��ور از همین دس��ته اق��الم مانند 
ماش��ین آالت، مواد اولی��ه و. . . هس��تند که در کار 

تولید و صنایع به کار گرفته می شوند. 
 وی با اش��اره به اهمیت افزای��ش حجم مبادالت 
تجاری یادآور ش��د: برخی مواقع عنوان می شود که 
یک کش��ور حجم باالیی از ص��ادرات کاال را به خود 
اختصاص داده، اما باید توجه کرد که آن کش��ور در 

سطح بسیار زیادی نیز واردات کاال دارد. 
 

از حذف تعرفه های وارداتی نباید هراس داشت
 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توسعه تجارت ادامه داد: از حذف تعرفه های وارداتی 
نباید هراس داش��ت، چ��را که قرار نیس��ت در یک 
مرحله این رقم کاسته شود. به بیان بهتر، این عمل 
را ب��ه تدریج می ت��وان انجام داد ت��ا تولیدکنندگان 

داخلی نیز خود را به آرامی با شرایط وفق دهند. 
 وی تصری��ح کرد: در هیچ جای جهان منافع ملی 
فدای مس��ائل بین المللی نمی شود، بر همین اساس 
کش��ور هایی مث��ل ترکیه که عضو س��ازمان تجارت 
جهانی هستند در برخی از فصول سال اجازه واردات 

محصوالت کشاورزی را نمی دهند. 
 حس��ینی گفت: نرخ تعرفه واردات در کشورهای 
عضو س��ازمان یاد شده نیز براس��اس برخی مصالح 
اقتصادی قابل تغییر است و می تواند در برخی موارد 
و برای برخی کاالها افزایش یابد و این گونه نیس��ت 

که به طور کامل این مانع تعرفه ای حذف شود. 
 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توس��عه تج��ارت در بخش دیگری از س��خنان خود 
اظهار کرد: در تجارت اطالعات حرف اول را می زند، 
پس در امر صادرات و واردات باید تجار مطلع باشند، 
به ای��ن معنا که می��زان نیاز جامع��ه از یک کاال را 

بدانند تا سود بهتری کسب کنند. 
 حسینی افزود: برخی مواقع افراد گمان می کنند 
یک جنس حاشیه سودی در حد 50 درصد دارد اما 
پس از وارد کردن آن رقمی کمتر به آنان می رسد یا 
حتی ورشکسته می شوند، چرا که از وضع فروش آن 
در بازار داخل و سایر مشکالت وارداتی مربوط به آن 

به درستی مطلع نیستد. 
 وی با بیان اینکه در سایت سازمان توسعه تجارت 
و گم��رک ایران تمامی اطالع��ات الزم برای تجارت 
خارج��ی وج��ود دارد، اف��زود: البته زم��ان دریافت 
اطالعات نیز مهم اس��ت. به بیان بهتر اواخر هر سال 
قوانی��ن و برنامه اقتصادی س��ال بع��دی در مجلس 
تصویب می ش��ود، پس هر تاج��ری در این هنگام از 
قوانین مطلع ش��ود، برنامه ریزی مناس��بی می کند و 
این امر بهتر از آن اس��ت که به ف��رض آن تاجر در 

خرداد سال بعدی در جریان قرار گیرد. 
 

غیر از عوارض قانونی، هیچ دستگاهی حق اخذ 
مبلغی از صادرکنندگان ندارد

 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توسعه تجارت با انتقاد از عدم اعطای جوایز صادراتی 
در س��ه س��ال گذش��ته اظهار کرد: بای��د بازارهای 
صادراتی بیشتری در سطح جهان جست وجو کنیم، 
چراکه رونق صادرات، موجب افزایش تولید، اشتغال، 
کاهش تورم، بیشتر شدن درآمد ارزی و. . . می شود. 
 حسینی تأکید کرد: غیر  از عوارض قانونی صادرات 
هیچ دستگاهی حق اخذ این مبالغ از صادرکنندگان 
کاال را ندارد. از س��وی دیگ��ر، معافیت های مالیاتی 
فقط مش��روط به پ��ر کردن ف��رم اظهارنامه مالیاتی 
اس��ت که اخی��راً صادرکنندگان نی��ز در این زمینه 

دچار مشکالتی شده اند. 
 وی با بیان اینکه س��ازمان توسعه تجارت در این 
زمینه با س��ازمان امورمالیاتی مکاتبه کرده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: سازمان ذکر شده مدعی است که 
براس��اس مصوبات قانونی کار خود را انجام می دهد 

در نتیجه این بحث به نتیجه نرسید. 

بخشنامه نحوه بخشودگی
 مالیاتی ابالغ شد

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی، بخشنامه نحوه 
بخش��ودگی جرائ��م مالیاتی را برای اج��را به ادارات 
مالیاتی اب��الغ کرد. به گزارش مهر، علی عس��کری 
رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی، بخش��نامه نحوه 
اجرای بخش��ودگی جرائم موضوع تبصره  )3( ماده  
)۶( قانون موس��وم به تجمیع عوارض و مالیات های 
غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های 

1377 تا 1381 را ابالغ کرد. 
در این بخش��نامه آمده اس��ت: در اج��رای حکم 
ماده واحده قانون تس��ری حکم ماده  )1۹1( قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم مص��وب 3-1۲-13۶۶ ب��ه 
مالیات ه��ا و ع��وارض کاال و خدم��ات و مالیات های 
غیرمستقیم موضوع قوانین سنواتی 1377 تا 1381 
مصوب 13۹4/5/۶ مجلس شورای اسالمی که مقرر 
م��ی دارد:  »حک��م ماده  )1۹1( قان��ون مالیات های 
مس��تقیم مصوب 13۶۶/1۲/3 حس��ب مورد نسبت 
به مان��ده جریمه ه��ا و مالیات اضاف��ی مؤدیانی که 
اصل بدهی های قطعی ش��ده خ��ود را بابت مالیات 
و ع��وارض متعلقه، موضوع قان��ون اصالح موادی از 
قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری 
وصول عوارض و س��ایر وجوه از تولید کنندگان کاال، 
ارائه دهن��دگان خدمات و کااله��ای وارداتی مصوب 
1381/10/۲۲  )موس��وم ب��ه تجمی��ع ع��وارض( و 
مالیات ه��ای غیر مس��تقیم موضوع قوانی��ن بودجه 
سنواتی سال های 1377 تا 1381 پرداخت نموده اند 
یا ظرف مدت یک س��ال از تاریخ الزم  االجرا ش��دن 
این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری 

خواهد بود. 
 س��ازمان امور مالیاتی کش��ور مکلف است ظرف 
مدت یک سال از تاریخ الزم االاجرا شدن این قانون، 
نس��بت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه 

شده است، اقدام نماید.«
با عنایت به تاریخ الزم االجرا ش��دن قانون مذکور 
و بن��ا ب��ر اختی��ار حاص��ل از م��اده  »1۹1« قانون 
مالیات های مس��تقیم، اجازه داده می شود نسبت به 
تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرائم تبصره  
»3« ماده  »۶« قانون موس��وم ب��ه تجمیع عوارض 
و مالیات اضافی ناش��ی از تأخیر پرداخت مالیات بر 
فروش قوانین بودجه س��نواتی س��ال های 1377 تا 

1381 براساس شرایط ذیل اقدام نمایند: 
الف: تقسیط بدهی

ب��ا توج��ه به  اینک��ه طب��ق م��اده واح��ده مذکور 
آخری��ن فرص��ت پرداخت اصل بدهی قطعی ش��ده  
)مالیات و ع��وارض(، 13۹5/۶/13 تعیی��ن گردی��ده، 
بنابر این تقس��یط بدهی تا پایان موعد تعیین ش��ده 
بالمانع خواهد بود. بدیهی اس��ت زمان تسویه نهایی 
مؤدی، مالک تعلق میزان بخش��ودگی جرائم مربوط 
در ارتب��اط با اجزای  »1«،  »۲«،  »3« و  »4« بند  

»ب« خواهد بود. 
ب: بخشودگی جرائم

مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را  )اعم از مالیات و 
عوارض( حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت 
نماین��د، تا صد درص��د  )100%( جرائ��م و مالیات 
اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است 
مؤدیانی که قبل از تاری��خ مذکور اقدام به پرداخت 
بدهی خود نموده باشند مش��مول بخشودگی مقرر 

دراین بند خواهند بود. 

اس��تاندارد  ملی  س��ازمان   
کاالهای بی کیفیت واردکنندگان 
را ب��ه کش��ور مب��دا مرجوع 
می کند. هشدار به نظر جدی 
که هفته گذش��ته رئیس این 
سازمان به بازرگانان داد. نیره 
پیروزبخت گفته است: سازمان 
اس��تاندارد در مقاب��ل  مل��ی 
ایمنی و سالمت مردم مسئول 
اس��ت و اجازه نمی دهد توزیع 
کاالهای وارداتی غیراستاندارد 
سالمت ش��هروندان را تهدید 
کن��د. ای��ن س��ازمان ضوابط 
اس��تاندارد بیش از ۲000کاال 
را روی س��ایت خ��ود و ب��ه 
گمرکات اعالم کرده اس��ت و 
واردکنن��دگان باید براس��اس 
ای��ن اس��تانداردهای اجباری 
کاال وارد کنن��د. برای واردات 
رس��می و براس��اس ضواب��ط 
تعیی��ن ش��ده دو راه پی��ش 
پای واردکنن��دگان قرار دارد، 
و  ک��رده  وارد  را  کاالیش��ان 
در گم��رک ارزیابی می ش��ود 
طری��ق  از  اینک��ه  دیگ��ر  و 
س��ازمان مل��ی اس��تاندارد و 
به واس��طه ش��رکت هایی که 
ای��ن س��ازمان، کار را به آنها 
ب��رون س��پاری کرده اس��ت، 
کار نظ��ارت و ارزیابی کیفیت 
انجام می ش��ود. یک مش��اور 
ای��ن  روش  بازرگان��ی  ام��ور 
س��ازمان را در برخورد با ورود 
کااله��ای بی کیفی��ت اثرگذار 
انتقادهای��ی  ام��ا  می دان��د، 
نی��ز دارد. علیرض��ا راش��دی 
نی��ره پیروزبخت را  اش��رفی، 
از بهتری��ن گزینه ها برای این 
س��ازمان می دان��د، چ��را که 
اش��راف کام��ل به مش��کالت 

مراح��ل  س��ال ها  و  داش��ته 
در  را  فعالیت هایش   مختل��ف 
پی��چ و خم ه��ای اس��تاندارد 
گذرانده اس��ت. ب��ه گفته این 
چنانچ��ه  دانش��گاه،  اس��تاد 
شکایتی از این دو متولی امور 
نظارت نشود و کاالی بی کیفت 
هم ب��ه بازار توزی��ع داخلی و 
پ��س از آن ب��ه مصرف کننده 
مصرف کننده  صدای  برس��د، 
به جایی نمی رسد. این مشاور، 
ب��ر ش��رکت هایی که  نظارت 
س��ازمان ملی اس��تاندارد کار 
را به آنها برون س��پاری کرده 
است ضروری می داند، چرا که 
وجود مناس��باتی ممکن است 
به واردات بی کیفیت بینجامد. 

همیش��ه  دیگ��ر  س��ویی  از 
معطل��ی  ب��ه  واردکنن��دگان 
افزای��ش  و  محموله هایش��ان 
در  انب��ارداری  هزینه ه��ای 
گمرکات معترض اند. مس��ئله 
دیگری که راش��دی اش��رفی 
آن را ب��ه هزینه ای ک��ه اداره 
واردکنن��دگان  از  اس��تاندارد 
دریاف��ت می کن��د، می افزاید. 
او می گوید: ب��ه نظر من اداره 
اس��تاندارد باید در مبلغ 8در 
ه��زار ک��ه از واردکنن��دگان 
کاال اخ��ذ می کند، تجدیدنظر 
کند، چرا که آنها هزینه هایی 
هم بابت آزمایش��گاه پرداخت 
می کنن��د و این مبال��غ برای 
تحمل  غیر قابل  واردکنندگان 

است. نظر این مشاور بازرگانی 
این است که نمونه برداری باید 
هزینه مشخصی داشته باشد و 
از ارزش کاال حذف ش��ود. به 
گفت��ه وی، روش مطمئن ت��ر 
ب��رای  ک��ه  س��ریع تری  و 
واردکنن��دگان وج��ود دارد و 
آنها را از معطلی در گمرکات 
نج��ات می ده��د، تعهد نام��ه 
کنترل  مس��ئول  ش��ده  امضا 
کیف��ی یا مدیرعامل ش��رکت 
تولید کنن��ده در کش��ور مبدا 
هس��ت که در ص��ورت وجود 
مشکل، واردکننده مسئولیتی 
تولید کننده  ش��رکت  و  ندارد 
پاسخگو است. راشدی اشرفی 
معتقد است که تا به حال این 

روش راه گش��ا بوده است. این 
اس��تاد دانش��گاه ب��ه عملکرد 
جدید سازمان ملی استاندارد 
مش��کالت  ح��ل  جه��ت  در 
افزای��ش  و  واردکنن��دگان 
واردات کاال ه��ای ب��ا کیفیت 

امیدوار است. 
در  برخوردار  محمدحس��ن 
تأثی��ر ای��ن رویکرد س��ازمان 
افزایش  در  اس��تاندارد  مل��ی 
با علیرضا  با کیفی��ت  واردات 
عقیده  اش��رفی هم  راش��دی 
اس��ت. رئی��س مجم��ع عالی 
واردات اس��تفاده از روش های 
مختلف  مراح��ل  در  متع��دد 
واردات  از  پیش��گیری  در  را 

بی کیفیت الزم می داند.
تأییدی��ه  اخ��ذ  برخ��وردار 
استاندارد کاال را پیش از واردات 
بهترین و مطمئن راه برای تجار 
می داند، چرا که کنترل و ارزیابی 
در زم��ان واردات حذف خواهد 
ش��د. اما این ب��ازرگان باتجربه 
اگرچ��ه روش ه��ای کنت��رل و 
نظ��ارت را مناس��ب و ضروری 
می دان��د، به نکت��ه دیگری هم 
تأکی��د دارد. برخ��وردار معتقد 
اس��ت واردکننده باید خودش 
را مس��ئول و پاس��خگو بدان��د 
مه��م  برای��ش  کیفی��ت   و 

باشد. 
ب��ه گفت��ه رئیس س��ازمان 
مل��ی اس��تاندارد، ت��ا به حال 
از  زی��ادی  محموله ه��ای 
کاالهای وارداتی به استان های 
مختلف ب��ه دلیل عدم رعایت 
فاکتورهای استاندارد ایران به 
کشورهای مبدأ و تولید کننده 
بازگردانده ش��ده اس��ت. این 
مقام تأکید کرده که س��ازمان 
در کنت��رل کیفی��ت کاالهای 

وارداتی جدیت دارد. 

سازمان ملی استاندارد به واردکنندگان هشدار داد 

واردات کاالهای بی کیفیت متوقف می شود؟ 
مالیاتواردات

ی��ک فع��ال در حوزه تج��ارت خارجی 
گف��ت: دلیل اصل��ی افت حج��م تجارت 
خارجی کشور در شش ماهه ابتدای سال 
در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته، 
کمب��ود نقدینگی و ارز در داخل کش��ور 

است. 
توفیق مجدپ��ور در گفت وگو با صدای 
اقتصاد افزود: وقتی برای واردات مواد اولیه 
نتوانی��م ارز ترجیحی یا مبادله ای دریافت 
کنیم، عمال برای خری��د ارز باید 400 تا 
500 تومان بهای بیش��تری بپردازیم که 
مستقیما هزینه تولید را افزایش و قدرت 

رقابت را نیز کاهش می دهد. 
وی ادام��ه داد: واردات مواد اولیه با ارز 
آزاد و تبدیل ش��دن آن ب��ه کاال، حداقل 
10 ت��ا 1۲ درصد گران تر از واردات با ارز 
مبادل��ه ای تمام خواهد ش��د و این گران 
تمام ش��دن تولید، پیامدهای زیادی برای 

تولید کننده خواهد داشت. 
مجدپور در تشریح پیامدهای باال رفتن 
هزینه تولید داخلی از محل استفاده از ارز 
آزاد، اظهار کرد: نخستین پیامد این است 
که راه واردات کاالهای مشابه تولید داخل 
از کشورهایی مانند چین و تایلند و ترکیه 
با بهایی کمتر هموارتر می ش��ود، هرچند 
ب��اال بودن نرخ ارز، قیمت اجناس وارداتی 
را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و دوم اینکه 
امکان ص��ادرات کاالی س��اخت داخل با 
استفاده از ارز آزاد با قیمت و سود معقول 

به صورت کامل از بین می رود. 
وی با تأکید براینکه باالرفتن قیمت تولید، 
باعث کاهش میزان تولید در داخل می شود، 
تصریح کرد: کاه��ش صادرات از پیامدهای 
مس��تقیم کاهش تولید و کاهش تولید نیز 
از تبعات مستقیم کاهش نقدینگی و کمبود 
ارز در کش��ور است و گرچه امیدوار هستیم 
که با اجرای برجام اوضاع بهتری را در زمینه 
اشتغال، واردات و صادرات شاهد باشیم، اما 
برای پیشرفت در این زمینه ها به نقدینگی و 

پول احتیاج است. 
این فع��ال اقتصادی و تج��اری تصریح 

کرد: نقدینگی کشور در اختیار بانک ها و 
موسس��ات مالی اعتباری است اما بانک ها 
و موسس��ات مالی کش��ور هلدینگ هایی 
هس��تند ک��ه ب��ه تج��ارت و فعالیت های 

عمرانی و معدنی روی آورده اند. 
به گفته مجدپ��ور، وقتی بانک از هدف 
اصل��ی و اولیه ای که آن را تش��کیل داده 
اس��ت جدا ش��ود، طبیعت��ا نمی تواند به 
وظایف اصلی خود شامل واسطه گری بین 
س��پرده گذار و تسهیالت گیرنده و فروش 
پول به فعاالن حوزه های تولید و تجارت و 

خدمات، عمل کند. 
وی اف��زود: جدای از اینکه تس��هیالت 
مش��مول چ��ه می��زان س��ود و به��ره ای 
می ش��وند، بانک ها اصال پول��ی به فعاالن 

اقتصادی نمی دهند. 
مجدپ��ور تس��هیالت بانک��ی را یکی از 
حلقه های گمشده تولید و فعالیت تجاری 
دانست و گفت: بانک های ما هر اندازه که 
بخواهیم س��اختمان و آپارتمان دارند، اما 

پولی ندارند که تسهیالت بپردازند. 
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه 
واردکننده در غیاب بانک نمی تواند با 10 تا 
۲0 درصد گشایش اعتبار، کاالی خود را به 
داخل ایران حمل کند، افزود: در این شرایط 
تولیدکننده باید 100 درصد ارز متقاضی را 
از صرافی ه��ا تأمین کند و ب��رای واردات به 
ط��رف خارجی بپردازد ت��ا کاالی موردنظر 
به ایران وارد ش��ود که این مس��ئله قدرت 
تولید کننده و گردش تولید او را حداقل به 

یک سوم کاهش می دهد. 
مجدپور گفت: کاهش گردش تولیدی به 
از بین رفتن فرصت های ش��غلی و افزایش 
قیم��ت تمام ش��ده و در نهایت به ضعف و 
نابودی تولیدکننده و به تبع آن کاهش توان 

صادراتی کشور خواهد انجامید. 
به گ��زارش ص��دای اقتص��اد، صادرات 
کاالهای غیر نفتی در ش��ش ماهه ابتدای 
امس��ال نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 
14.15 درصد و واردات نیز ۲0.43 درصد 

کاهش یافته است. 

تجارت
یک فعال حوزه تجارت خارجی در گفت وگو با صدای اقتصاد عنوان کرد 

افت تجارت خارجی پیامد کمبود نقدینگی و ارز

 مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه 
طرح قطب سوم پتروشیمی، فوالد مکران و 
قطب سوم خودروسازی در چابهار در حال 
اجراست، بر توسعه  همکاری عمان با منطقه 
آزاد چابهار از طریق خط منظم کشتیرانی 
تاکید کرد. به گزارش ایسنا در سیستان و 
بلوچستان، حامد علی مبارکی در حاشیه 
همایش فعاالن اقتصادی ایران و منطقه 

اقتص��ادی عم��ان با بی��ان اینکه منطقه 
آزاد چابهار دروازه ش��رقی ایران اس��ت، 
گفت: چابهار هم اکنون ب��ه کانون توجه 
جهانی تبدیل شده و مانند دیگر مناطق 
آزاد، امورات در این منطقه با اس��تفاده از 
پنجره واحد به صورت شفاف و روان انجام 

می شود. 
وی افزود: همکاری منطقه آزاد چابهار و 

عمان هم اکنون در حوزه صیفی و سبزی 
است که امیدواریم با راه اندازی دفتر رابط 
میان چابهار و عمان، همکاری های مناطق 
اقتصادی عمان با منطق��ه آزاد چابهار و 

دیگر مناطق آزاد ایران افزایش یابد. 
 مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد 
چابهار با بیان اینکه س��ند باالدس��تی 
منطقه آزاد چابهار به نقش ترانزیتی این 

منطقه برای ارتباط کشورهای جنوب با 
کشورهای آس��یای میانه و حوزه قفقاز 
تأکید دارد، گفت: امکانات بسیار خوبی 
را برای ارتقای خدمات زیربنایی تدارک 
دیدیم که امیدواری��م با تأمین امکانات 
زیربنای��ی مانند خطوط ریلی، فرودگاه، 
بنادر و اس��کله ها بتوانیم حلقه مفقوده 

در توسعه چابهار را احیا کنیم. 

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار: 
 قطب سوم خودروسازی در چابهار در حال اجراست 

مینو گله



قرار گرفت��ن ایران به عنوان 
دروازه اتص��ال غرب و ش��رق 
در دنیای قدیم، نام این کشور 
را هم��واره با ترانزیت و ارتباط 
اقتصادی پیوند داده است. اگر 
در روزگاری دور تنها نام چین 
و یونان در صف گذرکنندگان 
مش��هور از دروازه ه��ای مرزی 
ای��ران به چش��م می خ��ورد، 
در دنی��ای اقتص��ادی ام��روز 
نام کش��ورهایی ک��ه متقاضی 
استفاده از موقعیت جغرافیایی 
ایران هس��تند بسیار بیشتر از 

این رقم هاست. 
اگ��ر در گذش��ته عب��ور از 
مس��یرهای خاکی مطرح بود، 
ح��اال س��ه روش مه��م تبادل 
اقتص��ادی وجود دارد که هیچ 
ارتباطی ب��ا عبور از جاده های 
کش��ور برق��رار نمی کنن��د. از 
ای��ن روس��ت ک��ه اگ��ر وزیر 
احی��ای  از  راه و شهرس��ازی 
جاده ابریش��م سخن می گوید 
تصوی��ری بس��یار بزرگ ت��ر و 
غنی ت��ر از آنچ��ه در گذش��ته 
وجود داشت به ذهن می آید. 

آخوندی اخی��را گفته چین 
مستقال برنامه خود برای احیا 
و بازس��ازی جاده ابریش��م را 
آغاز کرده و ایران نیز به عنوان 
قطب اصلی در این راه تاریخی 
همکاری های��ی را با این طرح 
فرا منطق��ه ای ب��ه کار خواهد 

بست. 
وزی��ر راه درب��اره ابعاد این 
هم��کاری گفت��ه »احیای راه 
ابریش��م یک استراتژی بزرگ 
اس��ت در همین راس��تا اخیراً 
صندوق��ی تش��کیل ش��د که 
ای��ران نی��ز در ای��ن صندوق 
س��رمایه گذاری کرده  اس��ت، 
بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه اینکه 
دری��ا یک بازار جهانی اس��ت 
بای��د فرصت ها و تهدیدهایش 
شناس��ایی شود تا منافع ایران 

را بیشینه کنیم.«
اش��اره همزمان آخوندی به 
جاده ابریش��م و ت��وان دریایی 
ای��ران به خوب��ی برنامه ریزی 
چندمح��وری ب��رای باال بردن 
نقش ترانزیتی ایران در منطقه 

را نشان می دهد؛ ترانزیتی که 
از یک سو به دریا مرتبط است 
و از س��وی دیگ��ر به راه آهن و 

آسمان. 
هرچند این روزها آس��مان 
جه��ان در تص��رف پروازهای 
مس��افرتی اس��ت و کمت��ر از 
هواپیما برای اهداف مس��تقیم 
اقتصادی اس��تفاده می ش��ود، 
ام��ا امنیت باالی حریم هوایی 
ای��ران و افزای��ش تصاع��دی 
تع��داد پروازه��ای عب��وری از 
آس��مان کش��ور باعث ش��ده 
بس��یاری از شرکت های بزرگ 
طرح ه��ای  در  س��رمایه گذار 
جهان��ی هواپیمایی پا به ایران 
بگذارن��د و ب��ا نهای��ی ش��دن 
فرودگاهی  توس��عه  طرح های 
در ای��ران، نام این کش��ور در 

این صنعت نیز مطرح شود. 

از چین تا اروپا، از 
قزاقستان تا چابهار

نگاه به دو حوزه حمل و نقلی 
دیگر ام��ا محوریتی اقتصادی 
و تج��اری دارد؛ دو مح��وری 
ک��ه ای��ران را ه��م در اولویت 
کش��ورهایی مانند روس��یه و 

چین و قزاقستان قرار می دهد 
و هم پای هندی ها را به ایران 
باز می کن��د؛ رقبایی که ایران 
برایشان بهترین گزینه است. 

در روزهای��ی ک��ه قطاره��ا 
حرف نخست را در جابه جایی 
مسافر و محموله های ترانزیتی 
می زنن��د، چن��دی قب��ل خط 
راه آهن��ی در ش��مال ش��رقی 
ایران افتتاح ش��د که می تواند 
در منطقه آسیای میانه نقشی 
مهم ایفا کند.  خط آهن اینچه 
برون که ایران را به ترکمنستان 
و قزاقستان متصل می کند، در 
ادامه به چین می رس��د و این 
مس��ئله باع��ث ش��ده عباس 
آخوندی رسما اعالم کند یکی 
از اصلی ترین اهداف کش��ور از 
افتت��اح این خ��ط ریلی امکان 
برق��راری تم��اس زمین��ی با 
چی��ن و نقش آفرینی ایران در 
رساندن کاال های این کشور به 
اروپاست. هرچند این خط در 
ابتدای کار هنوز با مش��کالت 
فن��ی همراه اس��ت، اما ش��اید 
بخش��ی از تمرک��ز ای��ران در 
احیای جاده ابریش��م را این بار 

حول محور ریل شکل دهد. 

از س��وی دیگ��ر هندی ها نیز 
پایشان را در یک کفش کرده اند 
تا با استفاده از توان بالقوه بندر 
چابهار امکان اتصال به آس��یای 
میانه را از طریق ایران پیدا کنند. 
ای��ن بندر ک��ه نزدیک ترین راه 
اتصالی کشورهای آسیای میانه 
به آب های آزاد و کشوری مانند 
هند را می سازد از ماه ها قبل در 
م��ورد توجه ج��دی طرف های 
داخل��ی و خارجی ق��رار گرفته 
و ب��ه اعتق��اد آخوندی می تواند 
در آینده نزدیک نقشی جهانی 

ایفا کند. 
ب��ا وجود مثبت بودن تصویر 
کل��ی ارائ��ه ش��ده از آین��ده 
ترانزیت��ی ای��ران در چارچوب 
توافق ه��ای آتی، نحوه انتخاب 
این همکاری ها و پروژه ها محل 
تردیدی است که کارشناسان 
برای آن اهمیت بسیاری قائل 

هستند. 
مه��دی تقوی، کارش��ناس 
مس��ائل اقتصادی در گفت وگو 
با »فرصت امروز« تصریح کرد: 
ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی 
ام��روز ایران و البته س��اختار 
رقابت��ی که در جه��ان حاکم 

اس��ت انتخاب بی��ن طرح های 
کالن��ی مانن��د احی��ای جاده 
ابریش��م باید با دقت فراوان و 
همه جانبه صورت  بررسی های 

گیرد. 
ات��کای  وی،  اعتق��اد  ب��ه 
صرف بر نق��ش تاریخی جاده 
ابریش��م برای احی��ای دوباره 
آن کاف��ی نیس��ت، بلک��ه باید 
مشاورانی فعال تمام تهدیدها 
و فرصت ها ب��رای احیای یک 
مس��یر خاص را بررسی کنند 
و آنچه بیشترین مزیت نسبی 
را برای ایران دارد برگزینند. 

تقوی اضافه کرد: در این بین 
حضور مشاوران اقتصادی مانند 
عبده تبریزی در کنار آخوندی 
می تواند بس��یار گره گشا باشد. 
ایران پس از چند س��ال دوباره 
قصد بازگشت به عرصه جهانی 
اقتص��اد و در این بین انتخاب 
صحی��ح از فرصت های موجود 
اهمیت��ی بس��یار زی��اد دارد. 
موقعی��ت جغرافیایی ایران در 
منطق��ه ام��کان نقش آفرینی 
به عن��وان ی��ک قط��ب مه��م 
ترانزیتی را برای کش��ور فراهم 
آورده اس��ت و وقتی صحبت از 
حضور کشورهایی مانند چین 
و هند مطرح می ش��ود، یعنی 
ایران نیز باید با چش��مانی باز 
به سوی اهدافش حرکت کند. 
در  پیش��رفت  هرچن��د 
فناوری ه��ای  و  تکنول��وژی 
نوی��ن باعث ش��ده عمال جاده 
ابریش��م از حالت واقعی به یک 
هدف گ��ذاری اقتصادی تغییر 
وضعی��ت دهد اما صرف اعالم 
آمادگی و حض��ور فعال چین 
در راه اندازی دوباره این مسیر 
می تواند نش��انه ای برای آینده 
اقتص��ادی روش��ن تر دو طرف 
داش��ته باشد. هرچند ترانزیت 
غرب��ی ایران ای��ن روزها تحت 
تأثی��ر عدم امنیت در مرزهای 
ترکیه قدری کند ش��ده اما لغو 
تحریم ها بار دیگر برنامه ریزی 
برای اس��تفاده از ظرفیت های 
ایران را به وجود آورده تا هند و 
چین بار دیگر دست همکاری 
به س��وی قدیمی ترین شریک 

تجاری شان دراز کنند. 

از  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
هدف گ��ذاری ب��رای خرید ۵۰۰ 
فروند هواپیما تا سال ۱۴۰۴ خبر 
داد و گفت: در گام نخست تا سال 
۲۰۱۶ تع��دادی از این هواپیماها 

وارد کشور می شوند. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، 
عباس آخوندی در حاشیه بازدید از 
ترمینال زیارتی س��الم در فرودگاه 
بین المللی امام)ره( از هدف گذاری 
برای خری��د هواپیماهای دوربرد، 
میان برد و کوتاه برد خبر داد و گفت: 
مردم به زودی با هواپیماهای نو و 

ایمن سفر می کنند. 
وی افزود: مذاکره با شرکت های 
دست اول دنیا برای خرید هواپیما 

آغاز شده و به محض اجرای توافق 
برجام گام نخست برای تأمین این 
هواپیماها را برمی داریم، به طوری 
که در گام نخست تا سال ۲۰۱۵ 
تع��دادی از ای��ن هواپیماها وارد 

کشور می شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره 
به پیشرفت بیش از ۲۸ درصدی 
ترمین��ال زیارتی س��الم در هفت 
م��اه اخیر گف��ت: در حال حاضر 
ای��ن ترمینال ح��دود ۴۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و امیدوارم 
در زم��ان مق��رر تا پای��ان تیر ماه 
س��ال آین��ده عملیات اجرایی آن 
پایان یابد و به بهره برداری برسد. 
وی با اش��اره به اینکه ترمینال 

زیارتی سالم برای بهره برداری به 
بیش از ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار 
نی��از دارد، اظهارداش��ت: تم��ام 
ت��الش خود را برای تأمین منابع 
الزم انج��ام خواهی��م داد ضمن 
اینک��ه روز گذش��ته اعتب��اری از 
محل شرکت فرودگاه های کشور 
برای این پروژه اختصاص یافت. 
آخون��دی ب��ا تأکید ب��ر اتصال 
ام��ام  بین الملل��ی  ف��رودگاه 
خمین��ی)ره( به ته��ران از طریق 
خط��وط ریلی گف��ت: همزمان با 
افتتاح ترمینال مس��افری س��الم 
اتص��ال ریل��ی ای��ن ف��رودگاه به 
ته��ران برنامه ریزی ش��ده که از 
مدیر عامل ش��رکت فرودگاه های 

کشور، رئیس سازمان هواپیمایی 
کش��وری، مدیرعام��ل ش��رکت 
ش��هر فرودگاه��ی ام��ام و آقای 
فخ��ری کاش��ان مش��اور خ��ود 
را  الزم  هماهنگ��ی  می خواه��م 
ب��رای ای��ن کار با هی��أت مدیره 
ش��رکت راه آهن انج��ام دهند. با 
وجود گذش��ت حدود ۱۲ سال از 
بهره برداری ف��رودگاه بین المللی 
امام خمین��ی )ره( اما هنوز اتصال 
ریل��ی ای��ن ف��رودگاه ب��ه تهران 
برقرار نش��ده اس��ت.  وی با اشاره 
به تعیین مش��اور خارجی ش��هر 
فرودگاه��ی امام خمینی در هفته 
گذشته، گفت: باید بتوانیم دانش 
مش��اور خارجی شهر فرودگاهی 

را به متخصص��ان داخلی منتقل 
کنیم که خوش��بختانه با انتخاب 
مش��اور شهر فرودگاهی امیدوارم 
ب��ه زودی تم��ام نقش��ه های این 
مجموع��ه آم��اده و اعالم عمومی 

شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی با تأکید 
بر نوس��ازی ناوگان هوایی کشور 
گفت: این موضوع در دس��تورکار 
اس��ت و ب��ر اس��اس برنامه ریزی 
صورت گرفت��ه تهیه ۴۰۰ فروند 
هواپیم��ای دورب��رد و میان برد و 
همچنی��ن ۱۰۰ فروند هواپیمای 
 ۱۴۰۴ س��ال  ت��ا  ب��رد  کوت��اه 
هدف گذاری ش��ده تا وارد کشور 

شود. 

وزیر راه و شهرسازی: 

500 فروند هواپیما می خریم

سرمایه گذاری قدرت های جهان در اقتصادی ترین مسیر ترانزیتی 
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گزارش 2

حمل و نقل

وابستگی شهرداری ها به 
ساخت و ساز کاهش می یابد

معاون عمرانی و توس��عه امور ش��هری و روستایی 
وزیر کش��ور گفت: الیحه درآمد پایدار شهرداری ها، 
وابس��تگی ش��هرداری به بخش های س��اختمانی و 
ساخت و ساز را کاهش می دهد و مردم را به تشریک 
مساعی در تأمین هزینه های کشور تشویق می کند. 
به گزارش ایس��نا، هوشنگ خندان دل افزود: یکی 
از راهکارهای تقوی��ت اعتمادعمومی امور مربوط به 

منابع مالی در شهرداری هاست. 
وی بی��ان کرد: اگ��ر موضوع مالی ش��هرداری ها به 
درستی مورد توجه قرار نگیرد، آسیب های جدی بین 
مردم و ش��هرداری ایجاد می کند که منجر به تضعیف 
اعتماد عمومی خواهد ش��د و خدش��ه دار شدن رابطه 
بین مردم و ش��هرداری که منجر ب��ه تضعیف اعتماد 
عمومی خواهد شد به سادگی قابل ترمیم نیست. وی 
با بیان اینکه ناکارآمدی، ناکارآیی ایجاد می کند، افزود: 
اگ��ر امور مربوط به مدیریت ش��هری و وظایف محوله 
به ش��هرداری ها به درستی و سرعت انجام نشود رابطه 

مردم با شهر مخاطره انگیز خواهد شد. 
معاون عمرانی وزیر کش��ور در ادامه با بیان آماری 
درخصوص می��زان هزینه ای که برای هر ش��هروند 
در س��ال 9۲ شده اس��ت، گفت: در تهران برای هر 
شهروند در سال 9۲ یک میلیون و 7۰۰ هزار تومان، 
در کالنش��هرها ۸۰۰ ه��زار توم��ان و در ش��هرهای 
کوچ��ک ۳۰۰ هزار تومان هزینه ش��ده اس��ت. وی 
ادام��ه داد: مادامی که این اختالف بین کالنش��هرها 
و شهرهای کوچک وجود دارد و جذابیتی نیز ایجاد 
نشده نمی توان حداقل نیازها را در شهرهای کوچک 
به وج��ود آورد و ثم��ره آن تقویت پدی��ده مهاجرت 

خواهد شد. 

پیشنهاد وام 100 میلیونی ساخت 
مسکن پابرجاست

آیین نامه ه��ای  و  حقوق��ی  کمیس��یون  رئی��س 
کانون سراس��ری انبوه س��ازان گفت: پیشنهاد کانون 
انبوه س��ازان ب��ا دول��ت ب��رای پرداخت تس��هیالت 
۱۰۰میلیون تومانی س��اخت مسکن که قابل انتقال 
ب��ه خریدار اس��ت کم��اکان پابرجاس��ت ک��ه البته 

درخواست ما ۱۲۰ میلیون تومان است. 
مجی��د نیک نژاد در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
بسته پیش��نهادی ما فعال به دولت داده شده است. 
صحبت ما این است که مابه التفاوت تورم  )که امروز 
۱۴ درصد اس��ت( و هزین��ه تولید  )ک��ه امروز ۲۴ 
درصد اس��ت( باید از طریق یاران��ه تولید در اختیار 

انبوه سازان قرار گیرد. 
وی اف��زود: تفاه��م در ح��ال مذاکره م��ا با بانک 
مس��کن بر این مبناس��ت که گفتی��م در کوتاه مدت 
تس��هیالت در قالب خط اعتباری سرمایه در گردش 
و در بلندم��دت خط اعتباری برای س��اخت پروژه ها 

در نظر بگیرند. 
رئیس کمیس��یون حقوقی و آیین نامه های کانون 
انبوه سازان با بیان اینکه بعد از اینکه خط کوتاه مدت 
را تس��ویه کردیم برای ساخت پروژه درخواست خط 
اعتباری می دهیم افزود: یکی از راه های تأمین مالی 
انبوه س��ازان می تواند سیس��تم بانکی باش��د. بدین 
ص��ورت که بان��ک پروژه را اعتبارس��نجی می کند و 
هزینه های آن را محاس��به می کن��د، بعد که ارزش 
زمین و س��اخت مشخص ش��د بنا به وضعیت منابع 
بانکی، تورم و اقتصاد کشور، درصد مشخصی از کل 
اعتبارس��نجی را برای ما در نظر می گیرند. به گفته 
نیک ن��ژاد، در ادامه پ��ول را می گیریم و گزارش را با 
حس��اب خط اعتباری لین��ک می کنیم. پیش فروش 
می کنی��م و مبال��غ دریافت��ی را مس��تقیماً به خط 
اعتب��اری می ریزیم. یعنی این خط اعتباری ش��ناور 
خواه��د بود. بدین ترتیب کس��انی که مصالح از آنها 
می خریم به این حس��اب ش��ناور وص��ل می کنیم و 

چک ها به این حساب حواله می شوند. 

عرضه 10 میلیارد یورو پروژه 
به سرمایه گذاران

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از عرضه ۱۰ میلیارد 
ی��ورو پ��روژه به س��رمایه گذاران داخلی و خارجی در 
همایش فرصت های س��رمایه گذاری خبر داد و گفت: 
ب��ا ورود نخس��تین محموله ریل مل��ی چندین پروژه 
عمرانی در صف بهره برداری و افتتاح قرار می گیرند. 
علی نورزاد، مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه 
زیربناهای حمل و نقل در گفت وگو با ایلنا با اشاره به 
فرصت آفرینی برای جذب س��رمایه گذاران داخلی و 
خارجی در نخس��تین همایش بین المللی فرصت های 
س��رمایه گذاری در بخش حمل و نقل و مس��کن اظهار 
کرد: چیزی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر پروژه آزادراهی و 
ح��دود ۱۳۰۰ کیلومت��ر هم پروژه ریلی و راه آهنی در 

این همایش عرضه و معرفی خواهیم کرد. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه پروژه ه��ای ریلی در دولت 
یازدهم در اولویت قرار دارند، گفت: س��رمایه گذارانی 
از کش��ورهای خارجی برای ورود به پروژه قطارهای 
سریع الس��یر اعالم آمادگی کرده اند و قرارداد ساخت 
راه آهن سریع الس��یر تهران- قم – اصفهان اس��ت هم 

با یک شرکت چینی قطعی شده است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: با توجه به 
مصوبه شورای اقتصاد و ترک تشریفات مناقصه، ارزش 
مبلغ به تفاهم رس��یده برای اجرای این قرارداد ۱.7 

میلیارد یورو است. 
نورزاد با تأکید بر اینکه در دولت یازدهم، پروژه های 
راه آه��ن در اولوی��ت قرار دارند، گفت: راه آهن اولویت 
پروژه های عمرانی دولت اس��ت و مهم ترین مش��کل 
دول��ت، تأمی��ن ری��ل بوده که با تولی��د ریل ملی این 
مانع هم برداش��ته خواهد ش��د. مدیرعامل ش��رکت 
س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل افزود: طبق 
تفاهم نامه س��ه جانبه ای که بین وزارتخانه های وزارت 
راه و شهرس��ازی، صنعت،  معدن و تجارت و تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی منعقد ش��ده، ذوب آهن اصفهان 
در زمستان 9۴ نخستین تولید و محوله ریل ملی را 

در اختیار پروژه های عمرانی می گذارد. 

سرمایه گذاری ۸5 میلیون دالری 
هند  در بندر چابهار

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه 
طبق مصوبه   هیأت دولت هند، این کشور ۸۵ میلیون 
دالر در تأمین تجهیزات بندر چابهار هزینه می کند، 
گفت: برای ساخت این بندر، سازمان بنادر با اجرای 
مدلی اقتصادی، از محل صندوق توس��عه ملی منابع 

الزم را تأمین می کند. 
محم��د س��عیدنژاد در گفت وگ��و با ف��ارس درباره 
اپرات��ور  بن��در ش��هید رجای��ی در  تعیین تکلی��ف 
س��ال جاری، اظهار داش��ت: تالش می کنیم امس��ال 
وضعیت اپراتورهای بندر شهید رجایی مشخص شود. 
وی با اش��اره به اخذ مش��اور خارجی-داخلی برای 
تعیین اپراتور این بندر کانتینری کشور به فراهم سازی 
مقدم��ات برگزاری مناقصه جذب اپراتور  اش��اره کرد 
و افزود: مش��اور در حال بررس��ی روش های مختلف 
ج��ذب اپراتور، زمان برگزاری مناقصه، مدل واگذاری 
و زمان، نوع و کمیت واگذاری  است، همچنین طبق 
مطالعات مش��اور مش��خص می شود که این بندر باید 
به یک اپراتور یا دو اپراتور واگذار ش��ود. همه تالش 
س��ازمان بنادر و دریانوردی این اس��ت که امسال این 

اپراتور جدید اخذ شود. 
مدیرعام��ل س��ازمان بنادر و دریان��وردی با بیان 
اینک��ه در بن��در چابه��ار دو پروژه همزمان در حال 
اجراس��ت، گفت: کش��ور هند برای تأمین تجهیزات  
و جرثقیل های بندری در بندر چابهار  اعالم آمادگی 
کرده است، سازمان بنادر و دریانوردی هم تکمیل 
ط��رح توس��عه بن��در را اجرا می کن��د. طبق مصوبه   
هی��أت دول��ت هند، ای��ن کش��ور ۸۵ میلیون دالر 
ب��رای تأمی��ن تجهیزات بندر چابهار هزینه می کند، 
البته مراحل س��اخت باید توس��ط س��ازمان بنادر و 

دریانوردی ایران انجام ش��ود. 
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با اش��اره به 
استقبال بخش خصوصی برای حضور و سرمایه گذاری 
در بنادر بیان کرد: در بندری مثل چابهار برای احداث 
تأسیس��ات پس کرانه نظیر انبارها و مخازن،   متقاضی 
زیاد اس��ت، اما منتظر هس��تیم  فعالیت های اقتصادی 
این منطقه نظیر پتروشیمی عملیاتی تر شود تا بتوانند 

از بندر استفاده کنند و تقاضا افزایش یابد. 

جواد هاشمی

عمران



پ��س از گذش��ت یک��ی دو 
هفت��ه از آغ��از فصل کش��ت، 
وزارت جه��اد کش��اورزی نرخ 
تضمینی  خری��د  پیش��نهادی 
برخ��ی محصوالت کش��اورزی 
مانن��د گن��دم را ب��رای س��ال 
زراع��ی 95-94 به هیات دولت 
اع��ام کرد. بر همین اس��اس، 
قیمت پیشنهادی وزارت جهاد 
کشاورزی برای خرید تضمینی 
س��ال  در  معمول��ی  گن��دم 
زراع��ی 95-94 ب��ا 17 درصد 
 افزایش نس��بت به قیمت سال 
94-93، 13571 ریال و قیمت 
خری��د تضمینی گندم دوروم با 
20 درصد افزایش نسبت به سال 
گذشته 14250ریال اعام شد. 
در صورت تصویب هیات دولت 
ای��ن قیمت به عنوان نرخ جدید 
گندم تعیین ش��ده و کشاورزان 
براس��اس آن نوع کشت خود را 

انتخاب خواهند کرد. 

افزایش نرخ تضمینی گندم 
با لحاظ پارامترهای تولید

این افزایش 17 تا 20 درصدی 
قیم��ت گن��دم ک��ه محصولی 
اس��تراتژیک و اساسی است، در 
حالی لحاظ شده که از یک سو 
قیمت های جهانی بس��یاری از 
محصوالت کش��اورزی و غذایی 
کاهش یافت��ه و در پایین ترین 
س��طح قرار دارد، از سوی دیگر 
نیز بازار محصوالت کش��اورزی 
با افزایش هزینه ها و نهاده های 

تولید روبه روست. 
اس��ماعیل اس��فندیاری پور، 
مج��ری طرح گندم و مش��اور 
وزی��ر جه��اد کش��اورزی، در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز«، 
سیاس��ت های این وزارتخانه را 
مبتنی بر حمایت از تولید داخل 
می دان��د و می افزاید: در تعیین 
نرخ تضمینی محصوالت به ویژه 
گن��دم تاش ش��ده ت��ا منافع 
کش��اورزان و مصال��ح ملی در 
حمای��ت از تولید داخل تامین 
شود. برای تصویب این قیمت ها 
در هیات دولت نیز پیگیری های 
الزم را انج��ام می دهی��م تا نرخ 
نهایی س��ریع تر اعام ش��ود و 
کش��اورزان ب��رای آغ��از فصل 
کشت مشکلی نداشته باشند. 

نظر کشاورزان را تامین 
می کنیم

مج��ری طرح گن��دم وزارت 
جه��اد کش��اورزی همچنین از 
احتم��ال اعام قیمت نهایی از 
س��وی هیات دول��ت در هفته 
پی��ش رو خبر داده و می گوید: 
این قیمت ها پس از بررسی های 
الزم کارشناس��ی در استان ها و 
سپس در وزارت جهاد کشاورزی 
با محاس��به هزینه های تولید و 
تمامی پارامترهایی که در تولید 
گن��دم تاثی��ر دارد، تعیین و به 
هیات دولت ارائه شده است. ما 
تاش کرده ایم نظر نمایندگان 
کش��اورزان را نی��ز در تعیی��ن 
قیم��ت محصوالت کش��اورزی 

تامین کنیم. 

 سربه سری قیمت 1350 
تومانی گندم با هزینه ها 

آیا قیمت پیشنهادی گندم به 
تصویب هیات دولت می رس��د، 
این پرسشی است که کشاورزان 
نیز منتظر پاس��خ آن و تعیین 
نهایی محصوالت ش��ان  قیمت 
هس��تند. علی خ��ان محمدی، 
مل��ی  مجم��ع  مدیرعام��ل 
خب��رگان کش��اورزی و رئیس 
بنی��اد گندمکاران کش��ور، در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
تصوی��ب ای��ن قیمت ه��ا را در 
ش��ورای اقتصاد بعید می داند و 

می گوی��د: قیمت 13571ریال 
ب��رای گندم معمولی و 14250 
ری��ال ب��رای گن��دم دوروم اگر 
به تصویب دولت برس��د، برای 
کش��اورزان در ش��رایط کنونی 
تولی��د، قیمت پایاپای اس��ت و 
سود بس��یار ناچیزی دارد. وی 
نشس��ت هایی  در  می افزای��د: 
ک��ه با مس��ئوالن وزارت جهاد 
کش��اورزی داشته ایم، گفته اند 
که ش��ورای اقتصاد این نرخ ها 
را قب��ول ن��دارد و می گوی��د 
قیمت ه��ای جهانی محصوالت 
کاهش یافت��ه دولت نیز قیمت 
کود کشاورزی را افزایش نداده 

اس��ت.
تی��م اقتصادی دولت همواره 
قیمت ه��ای جهان��ی را ماک 
محص��والت  قیم��ت  تعیی��ن 
کش��اورزی ق��رار می دهند. ما 
نیز موافق این موضوع هس��تیم 
به ش��رط اینکه قیمت نهاده ها 
و ابزار و ادوات کش��اورزی نیز 
کاه��ش یابد یا اینکه دولت به 
بخش کش��اورزی یارانه بدهد. 

یک بام و دو هوای تولید 
و قیمت گذاری محصوالت 

کشاورزی
موضوع کاه��ش قیمت های 
جهانی محصوالت کش��اورزی 
ای��ن روزه��ا مانن��د چماقی بر 
س��ر تولیدات داخلی کش��ور و 
کشاورزان فرود می آید و دولت 
در حالی که هزینه های خدمات 
و به��ای ان��رژی را به بهانه های 
مختل��ف و در هر برهه از زمان 
ک��ه بخواه��د افزایش می دهد، 
ام��ا در تعیی��ن نرخ محصوالت 
کش��اورزی بازارهای جهانی را 

معیار قرار می دهد. 
ای��ن کش��اورز نمونه کش��ور 
تصریح می کند: شورای اقتصاد 
می گوی��د دول��ت قیمت کود را 
افزایش نداده اما به این موضوع 
اش��اره نمی کنن��د ک��ه قیمت 
نهاده ها در کشور چنان باالست 
که بس��یاری از کش��اورزان ما 
حتی توان خرید کود را ندارند 
و به همین دلیل همواره با افت 
تولی��د در واحد س��طح مواجه 

هس��تیم. این عوامل باعث شده 
تا افت تولید و کاهش ماده آلی 
خ��اک یک��ی از معضات اصلی 
بخش کشاورزی به حساب  آید 
و نس��خه خوانی در کش��اورزی 
ما به فراموش��ی س��پرده شود. 
ترویج هم که اصا وجود ندارد 
و کشاورز هم توان نسخه خوانی 

و آزمایش خاک را ندارد. 

گرانی 120 درصدی 
تجهیزات آبیاری

رئی��س بنی��اد گن��دم کاران 
کش��ور می افزاید: تیم اقتصادی 
دولت آیا تاکنون به این مسائل 
ه��م توج��ه ک��رده اس��ت؟ آیا 
درست است قیمت محصوالت 
کشاورزی را براساس قیمت های 
جهانی بسنجیم اما تجهیزات و 
سیس��تم های آبیاری در کشور 
ت��ا 120 برابر گران تر ش��وند؟ 
دولت باید قیمت ماش��ین های 
کش��اورزی را هم محاسبه کند 
که نس��بت به س��ال گذش��ته 
چند درصد گران ش��ده اس��ت. 

به نظر ما ش��ورای اقتصاد تنها 
بهانه گیری می کند و این دالیل 

کارشناسی و منطقی نیست. 
خان محمدی تاکید می کند: 
در ارزیاب��ی و تعیی��ن قیم��ت 
تمامی  کش��اورزی  محصوالت 
م��وارد و عوام��ل و هزینه های 
تولید محاس��به و براس��اس آن 
نرخ ه��ا اعام ش��ده، اما برخی 
از کارشناس��ان اقتصادی دولت 
می گوین��د می توانند از گمرک 
امیرآباد گندم کیلوگرمی 960 
بخرن��د. آی��ا با همی��ن کیفیت 
گندم داخل است یا دان مرغی 
و خرد ش��ده زیر س��رندها را به 

این قیمت می دهند؟ 

کشاورزان را رنجیده خاطر 
نکنید

رئی��س بنی��اد گن��دم کاران 
کش��ور ب��ا اش��اره ب��ه اقتصاد 
مقاومت��ی و اج��رای آن تاکید 
می کن��د: اگ��ر بت��وان ب��ه این 
آسانی محصوالت کشاورزی را 
وارد و تامی��ن کرد، پس امنیت 
غذایی کش��ور ک��ه مورد تاکید 
حاکمیت اس��ت، چه می شود؟ 
این مس��ائل را هم اقتصاددانان 
دول��ت بای��د مورد توج��ه قرار 
دهن��د نه اینکه کش��اورزان را 
رنجی��ده خاطر کنن��د. اگر در 
فروش نفت مش��کل داریم چرا 
بخش کش��اورزی و تولید باید 
تاوان آن را بپردازند؟ آیا دولت 
ب��رای تعیین قیمت خودرو هم 
این معیارها را در نظر می گیرد؟ 
این کش��اورز نمون��ه به این 
پرس��ش خود، پاسخ می دهد و 
می گوی��د: البته که این چنین 
نیس��ت و خودروس��ازان قدرت 
البی گ��ری و چانه زنی باالتری 
نسبت به کشاورزان دارند. گویا 
کش��اورزی برای دولت اهمیتی 
ندارد و این گونه تصمیم گیری ها 
ظلم به کشاورزانی است که در 
بدتری��ن ش��رایط ه��م امنیت 
غذای��ی و ملی کش��ور را تامین 

کرده اند. 

مشورت بدون حق رأی 
وقت گذرانی است

وی ادام��ه می دهد: ما موافق 
قیمت های اعام ش��ده هستیم 
و با اینکه نرخ پیشنهادی وزارت 
جهاد کش��اورزی سود ناچیزی 
را ب��رای کش��اورزان دارد ام��ا 
بای��د جامع��ه مصرف کننده را 
ه��م در نظربگیری��م. اگر دولت 
این قیمت را مصوب نکند پس 
چرا نظر نمایندگان کش��اورزی 

را می خواهد؟ 
خان محمدی در س��خنانی 
که ب��ا گایه همراه بود، اظهار 
می کن��د: دول��ت به م��ا لطف 
دارد و در برخ��ی نشس��ت ها، 
تشکل های تولید و نمایندگان 
بخ��ش خصوص��ی را دع��وت 
می کن��د اما این مش��ورت ها و 
جلسات تنها وقت گذرانی است 
و در آخ��ر تصمیم گیرنده خود 
دولت اس��ت. بخش خصوصی 
تعیین کننده  می توان��د  زمانی 
باش��د که کارشناسانش در تیم 
اقتص��ادی دولت حضور و حق 
رأی داش��ته باشند. در غیر این 
ص��ورت مش��ورت ها و حضور 
ای��ن چنین��ی بخش خصوصی 
در کن��ار دول��ت نمایش��ی و 

وقت گذرانی اس��ت. 
ب��ا ای��ن تفاس��یر و ب��ه روال 
گذش��ته بای��د منتظ��ر ماند و 
دی��د که این قیمت ها در هیات 
دولت به تصویب می رسد و نظر 
کشاورزان همان گونه که مجری 
ط��رح گندم ه��م گفته، تامین 
می ش��ود؟ گوی��ا ت��ا آخر هفته 
پی��ش رو بای��د منتظر تصمیم 

هیات دولت باشیم. 

نرخ پیشنهادی گندم و هزینه های سربه سری تولید

شورایاقتصادبهانهگیریمیکند؟
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هل؛ دانه ای اعجاب انگیز

هل ادویه ای معروف، خوش عطر و پرطرفدار است 
که انواع مختلفی ش��امل هل س��یاه، هل س��فید و هل 
س��بز دارد که طبیعت همه آنها گرم و خش��ک است. 
ن��وع س��بز آن تن��د و معط��ر ب��وده و از دو نوع دیگر 
مرغوب تر است. هل سبز یا هل واقعی در واقع بذر های 
میوه  کوچک )به اندازه یک بند انگش��ت( گیاه هل با 
پوست تیره و دانه های خوشبو است. این گیاه علفی 
چند ساله )Elettaria cardamomum(، از تیره 
زنجبیل هاس��ت و دانه ه��ای ه��ل بویی قوی و طعمی 
مطبوع دارد. از مغز و پوس��تش برای درمان و معطر 
ساختن غذاها و پختن شیرینی استفاده می شود. هل 
س��یاه یا قهوه ای یا نپالی از گونه های گیاهی دیگری 
Amomum s )Amomum costatum و -

bulatum( به دست می آید. 
از زمان های بسیاردور )تقریباً سه هزار سال پیش از 
میاد(، هل ازادویه های مهم مورد اس��تفاده بش��ر بوده 
اس��ت. یونانی های باس��تان درباره خواص دارویی هل به 
عنوان مثال کمک به هضم غذا، اطاع داشتند. به علت 
تقاضای زیاد در دوره یونان باستان و امپراتوری رم تجارت 
هل نوعی کسب و کار بسیار لوکس به حساب می آمد. هل 
در اسکندریه )126 سال قبل از میاد( به عنوان یکی از 
راه های پرداخت مالیات شناخته می شد. در قرون وسطی 
ش��هر ونیز ایتالیا مرکز ورود هل و همچنین دارچین و 
میخک به دنیای غرب بود. در قرن 16 میادی پرتغالی ها 
با تصرف ساحل غربی هندوستان وارد تجارت هل شدند، 
البت��ه ت��ا قرن 19 صنعت تجارت هل برای اروپا س��ود 
چندانی نداشت. از آنجا که هل بومی جنوب هند است 
تا اوایل دهه 80 میادی هندوستان بزرگ ترین تأمین 
 کنن��ده ه��ل دنیا بود. بیش از 90 درصد تجارت خرد و 
کان هل از طریق این کش��ور تأمین می ش��د. از س��ال 
1980 میادی به بعد رقابت شدیدی بین کشور گواتماال 
و هن��د ب��رای تصاح��ب بازار ه��ل در گرفت. گواتماال با 
تولید تقریبا 25 هزار تن هل در سال تولید کننده اول 
دنیاس��ت )تامین حدود 70 درصد نیاز بازار جهانی( و 
کشور هند به علت مشکات مختلف مانند هزینه تولید 
باالتر، عملکرد پایین تر، خشکس��الی و عدم اس��تفاده از 
ارقام مناسب در حال حاضر با تولید 13 هزار تن در سال 
تولید کننده دوم جهان است. کشورهای سریانکا، نپال، 
پاپ��وا گین��ه نو و تانزانیا از دیگر پرورش دهندگان عمده 
هل دنیا هستند. هل یکی از گران ترین ادویه ها نسبت 
به واحد وزن است. بهترین راه نگهداری کیفیت و عطر 
هل نگهداری دانه های هل درون پوشش و غاف میوه 
هل اس��ت. هل در بس��یاری از دستورات غذایی هندی 
وجود دارد. همچنین در کشور های اسکاندیناوی مانند 
س��وئد و فناند هم در پخت و پز، به وفور و به ویژه در 
دستور های پخت سنتی مانند نان شیرین فناندی )پوال( 
یا نان مخصوص کریسمس )یولکاک( استفاده می شود. 
در خاورمیانه از هل بیشتر در شیرینی ها و برای معطر 
کردن چای و قهوه استفاده می شود. در آسیا به ویژه در 
قسمت جنوب، انواع هل به میزان زیاد در انواع ترشی ها و 
شیرینی ها استفاده می شود. هل جزء دایمی فرمول های 
ادویه در هند و نپال و همچنین تایلند است. در هند از هل 
برای معطر کردن برنج استفاده می شود و بذر های هل به 
تنهایی مانند آدامس جویده می شود. هل دارای اسانس 
فرار و معطر )تا حداکثر 8 درصد( است. این گیاه دارای 
مواد رزینی و چربی نیز است. این ادویه اشتهاآور است. 
هل، زنجبیل و میخک آسیاب شده، داروی مؤثری برای 
رفع مشکات گوارشی است. جویدن دانه هل برای مدتی 
باکتری های ایجاد کننده بوی بد دهان را از بین می برد 
و بوی نامطبوع سیر و پیاز را خنثی می کند. همچنین 
جوی��دن دانه ه��ای هل پس از صرف خوراک به هضم و 
گوارش بهتر غذا کمک می کند. هل، افسردگی، حالت 
تهوع، سردرد به علت سوء هاضمه و بیماری های ریوی 
را درمان می کند، عاوه بر این در دفع س��موم ناش��ی از 
مص��رف بیش از حد کافئی��ن کمک می کند، دانه های 
هل خاصیت داروی اکسپکتورانت را دارد و سینوس ها 
و برونش ها، بینی و سینه را از خلط و ترشحات اضافی 
پاک می کنند. از انقباض عضانی و تشنج پیش گیری 
می کند. هل کلیه ها را تقویت می کند و گفته می شود 
برای درمان ش��ب ادراری کودکان مفید اس��ت. دانه هل 
تقویت کننده معده، ضدنفخ و بادش��کن اس��ت. هل ضد 
درد، برطرف کننده خستگی، بهبود دهنده سنگ کیسه 
صفرا، مدر، بهبود دهنده نقرس و ضد مسمومیت است. 
البته مواردی را در مصرف هل باید رعایت کرد؛ افراد با 
مشکاتی مانند یبوست، فشار خون، تپش قلب و ورم 

پروستات نباید در مصرف هل زیاده روی کنند. 

واکنش به حک قیمت روی تخم مرغ

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران با بیان اینکه حک شدن قیمت روی تخم مرغ 
کار صحیحی نیست، گفت: تنها خرده فروشان از این 

کار نفع می برند. 
ناص��ر نبی پ��ور، در گفت وگو با مه��ر در واکنش به 
تصویب حک ش��دن قیمت 320تومان روی هر عدد 
تخم مرغ اظهارداش��ت: به اعتقاد بنده این اقدام کار 
صحیحی نیست. وی اضافه کرد: بدترین کار این است 
که قیمت مشخصی را برای یک محصول اعمال کنیم 

اما نتوانیم محصول را به آن قیمت بفروشیم. 
نبی پ��ور ب��ا بیان اینکه قیمت محص��والت در بازار 
بس��ته به عرضه و تقاضا اس��ت، گفت: این کار به ضرر 
مصرف کننده و به نفع خرده فروشی ها و مغازه داران 
است، چراکه تخم مرغ از تولید کننده در مرغ داری به 
قیمت کیلویی 4 تا 5 هزار تومان خریداری نمی شود. 

تعیین قیمت مناسب گندم برای 
تولیدکننده انگیزه ایجاد می کند

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه 
تعیین قیمت مناس��ب گندم برای تولیدکننده انگیزه 
ایجاد می کند، از دولت خواست قیمت خرید تضمینی 

گندم را قیمت مناسبی اعام کند. 
هدای��ت اهلل میرمرادزه��ی، در گفت وگو با ایس��نا ، 
خاطرنش��ان ک��رد: دولت بای��د طوری قیمت گندم را 
حس��اب کند که عاوه بر هزینه های تمام ش��ده مثل 
آب، برق،  س��م، کاش��ت، داشت و برداشت هزینه های 
جانبی را حس��اب کنند و طوری نباش��د که به عنوان 
مث��ال، فلف��ل که زحم��ت کمت��ری دارد و محصول 
سوق الجیش��ی نیس��ت هفت تا هش��ت هزار تومان به 
ف��روش رود ام��ا گندم که از نظر اس��تراتژیک ارزش 
دارد به قیمت پایین تری نگه داشته شود. او ادامه داد: 
اگر قیمت گندم مناسب شود، در تولید کننده انگیزه 
ایجاد می ش��ود و او می تواند در س��ال های آتی تولید 
بیشتری داشته باشد. این عضو کمیسیون کشاورزی 
تصریح کرد: این خواس��ته اولیه کمیس��یون است که 
نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینه ها در نظر گرفته 
شود و کشاورز بتواند از درآمدی که دارد زندگی اش 

را بگذراند و به کارش ادامه دهد. 
نماینده مردم س��راوان همچنین خاطرنش��ان کرد: 
مبالغی که باید بابت خرید تضمینی گندم امسال به 
کش��اورزان پرداخت ش��ود، در منطقه ما هنوز تسویه 
نش��ده اس��ت. وزارت جهاد کش��اورزی برای این کار 
نی��از ب��ه مبالغی دارد که دولت باید کمک کند تا این 
وزارتخانه بتواند مبالغ مطرح شده را پرداخت کند. 

ممنوعیت خروج چغندر، فرصت 
سودجویی کارخانه ها شد

وقتی چغندرقند اجازه خروج از اس��تان آذربایجان 
غربی را نداشته باشد، می تواند محلی برای سودجویی 

برخی کارخانه ها شود. 
به گزارش موج، رضا بابانزاده گفت: دو س��ال اس��ت 
ک��ه طب��ق قانون جدید، خروج چغندرقند از اس��تان 
آذربایجان غربی، ممنوع اعام ش��ده و متأس��فانه این 
موض��وع فرصتی ب��رای برخی کارخانه ها فراهم کرده 

تا حق کشاورزان را پایمال کنند. 
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی آذربایجان غربی 
با اش��اره به اینکه س��ال گذشته نیز این طرح اجرا شده 
بود، افزود: پارس��ال متولی طرح مذکور، استانداری بود 
و امسال، متولی آن خود وزارت جهاد کشاورزی است. 
این در حالی است که تقریبا تمام کشاورزان از این اتفاق 
ناراضی بوده و معتقدند کارخانه ها در حق آنها اجحاف 
می کنند. بابانزاده در توضیح این مطلب عنوان کرد: تا 
قبل از اجرای چنین قانونی که خروج چغندر از استان 
آزاد بود، عیار این محصول در کارخانه های منطقه حدود 
18 تعیین می ش��د اما اکنون که طرح ممنوعیت اجرا 
ش��ده اس��ت، به طور ناگهانی و در دو سال اخیر، عیارها 
به 9 یا 10 کاهش یافته اس��ت. بر این اس��اس، به ازای 
هر عددی که از عیار چغندر کاسته می شود، مبلغی از 
دس��تمزد کش��اورز کم خواهد شد. به گفته مدیرعامل 
کانون خبرگان کشاورزی آذربایجان غربی، چطور ممکن 
است در عرض یک سال، به طور ناگهانی، عیار محصوالت 
تولیدی استان، 8 نمره کاهش یابد؟  در صورتی که خاک 

همان خاک است و کشاورز همان کشاورز.  

بحران آب ایران در رتبه 1۴ دنیا

اقتصاددان ارش��د کش��اورزی گفت: در میان 116 
کش��وری که مراجع جهانی بررس��ی کرده اند ایران از 
لحاظ بحران آبی در رده 14 قرار دارد و اگرچه همه 

کشورها به نوعی با معضل کم آبی مواجه هستند. 
فریدون گل افرا، اقتصاددان ارشد کشاورزی با بیان 
اینک��ه محدودی��ت مناب��ع آب در اقتصاد ایران جدی 
است، افزود: برای اینکه بتوانیم محصوالت کشاورزی 
را در فرآین��دی پای��دار تولید کنی��م، بهره وری منابع 
آب بای��د به ش��دت افزایش یاب��د. گل افرا اظهار کرد: 
پیش بینی می شد در هر 10سال دمای کره زمین یک 
درجه افزایش یابد که زودتر محقق شده است و با هر 
درجه افزایش دمای هوا 100میلی متر به میزان تبخیر 
افزوده می شود. وی افزود: در میان 116 کشوری که 
مراجع جهانی بررس��ی کرده اند ایران از لحاظ بحران 
آبی در رده 14قرار دارد و اگرچه همه کشورها به نوعی 

با معضل کم آبی مواجه هستند. 
گل افرا گفت: طبیعی ترین و علمی ترین واکنش به 
تغیی��ر دم��ای هوای و کاهش منابع آب همان اصاح 
ساختار کشاورزی و الگوهای صنعتی و توسعه ای است 
و باید میزان تولید محصوالت کشاورزی را متناسب با 
میزان آبی که مصرف می شود ارزیابی کنیم و صادرات 
محصوالتی مانند هندوانه که بیش از ارزش خود آب 

مصرف کرده است، توجیه اقتصادی ندارد. 
ای��ن اقتص��اددان کش��اورزی اظهار داش��ت: ادامه 
روند فعلی باعث بی نظم ش��دن رفتارهای منابع آبی 
روزمینی و زیرزمینی شده و در استان کرمان حدود 
هفت هزار باغ پس��ته به دلیل شورش��دن منابع آب از 

رده خارج شده است. 

خبـــر

مولود غالمی

یادداشت

بــازار

وزارت جهاد کش��اورزی با پیش��نهاد قیمت 
13571ریال برای گن��دم معمولی و 14250 
تومان برای گندم دوروم نشان داده که امسال 
به درستی وظایفش را انجام می دهد. براساس 
نرخ رس��می تورم در کشور این میزان افزایش 
قیمت در محصوالت کش��اورزی به ویژه گندم 
قانونی است و اگر دولت آن را تصویب کند، به 

تکالیف قانونی خود عمل کرده است. 
هرچند نگاه من به عنوان نماینده تشکل های 
کش��اورزی نگاه حمایتی بیش��ینه از کشاورزان 
اس��ت و از دولت انتظار داری��م توجه و حمایت 
بیشتری از بخش کشاورزی بکند. کمترین توقع 
ما از هیأت دولت در برهه کنونی این اس��ت که 
قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را 
برای نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
مص��وب و اعام کن��د. درحالی که ب��ا توجه به 
افزایش هزینه ها و نهاد های تولید انتظار داشتیم 

نرخ ها کمی باالتر هم باشد. 
تعیین نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی از 
دو عامل پیروی می کند؛ نخس��ت الزام قانونی 

دول��ت و در نظر گرفت��ن کمترین میزان نرخ 
تورم رسمی در کشور است که به نظر می رسد 
در ص��ورت تصویب این نرخ ها امس��ال دولت 
ب��ه این وظیفه قانونی خود عمل کرده اس��ت. 
هرچند س��ال گذش��ته نرخ خری��د تضمینی 
گن��دم مناس��ب نبود. ب��ه ه��ر روی اگر این 
قیمت های پیشنهادی به تصویب برسد ما نیز 

سپاسگزار دولت هستیم. 
عام��ل دیگری ک��ه هم��واره در تعیین نرخ 
خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی باید در 
نظر گرفته ش��ود، محاسبه هزینه های تولید و 
تعیین نرخ سود مناسب برای کشاورزان است. 
در این مورد مشکاتی وجود دارد و هزینه های 
تولید در اس��تان های مختلف، متفاوت است. 
همچنین امس��ال باید هزینه های آب را نیز به 

این موارد اضافه کرد. 
ب��ا تمامی این مس��ائل و موارد، م��ا به نرخ 
پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید 
تضمینی گندم احترام می گذاریم و امیدواریم 
هیأت دولت نیز چنین کند و آن را به تصویب 

برساند. 

کمترین توقع کشاورزان تصویب نرخ پیشنهادی گندم

به نظر وزارت جهاد کشاورزی احترام می گذاریم
مسعود اسدی

رئیس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی

ط��رح خ��ود اتکای��ی هش��ت محصول 
کش��اورزی اساس��ی برنج، ج��و، حبوبات، 
گن��دم، ذرت، پنبه، چغندرقند و دانه های 
روغنی که برای افق 1404 تدوین ش��ده، 

اعام شد. 
وزارت جه��اد  تس��نیم،  گ��زارش  ب��ه 
کش��اورزی در راس��تای توصیه های رهبر 
معظم انقاب به وزیر جهاد کشاورزی برای 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای 
هشت محصول اساسی برنج، جو، حبوبات، 

گن��دم، ذرت، پنبه، چغندرقند و دانه های 
روغن��ی طرح خوداتکایی تدوین کرده که 
روز گذشته جزییات آن اعام شد. بنابراین 
گزارش، مدیرکل غات و محصوالت اساسی 
وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با اجرای 
این طرح نیاز کش��ور به واردات جو تا افق 
سال 1404 برطرف می شود. کاوه خاکسار 
افزود: در عملیات اجرایی طرح خوداتکایی 
تولید این محصول در برنامه شش��م، یکی 
از اه��داف م��ا در این طرح افزایش کارایی 

مصرف آب اس��ت. خاکس��ار تصریح کرد: 
طرح خوداتکایی ذرت تا افق 1404 ادامه 
دارد، ضمن اینکه در طرح افزایش ضریب 
خوداتکای��ی ذرت، ب��ه تحقیق، آموزش و 
ترویج به صورت کامًا ویژه توجه ش��ده و 
پروژه های تحقیقاتی آن هم کامًا مشخص 
است. وی با بیان اینکه در طرح خوداتکایی 
ذرت یک��ی از اهداف م��ا افزایش عملکرد 
تولی��د در هکت��ار اس��ت، گف��ت: عملیات 
اجرایی این طرح از سال 95 آغاز می شود 

ضمن اینکه افزایش تولید در واحد س��طح 
از اهداف وزارت جهاد در طرح خوداتکایی 
این محصول اس��ت. مدیرکل دفتر غات و 
محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی 
بابیان اینکه براس��اس این طرح قرار است 
می��زان تولی��د حبوب��ات در افق 1404 به 
ح��دود 900ه��زار تن برس��د، اظهار کرد: 
یکی از برنامه های وزارت جهادکش��اورزی 
افزایش مصرف س��رانه حبوبات از 9.2 به 

9.5 کیلوگرم است. 

طرح خوداتکایی ۸ محصول کشاورزی روی میز حجتی

کارشناس کشاورزی

دکتر بابک جمالی



انجام تشریفات انتقال تعدادی از شهدای منا در فرودگاه جده

اوباما: کشتار جمعی در آمریکا عادی شده است

مراسم تش��ییع پیکر هادی نوروزی، کاپیتان تیم فوتبال 
پرس��پولیس صبح روز جمعه با حضور پرتع��داد هواداران، 
همبازیان و اهالی فوتبال در ورزش��گاه آزادی برگزار ش��د و 
در میان حزن و اندوه حاضران راهی خانه ابدی ش��د. برانکو 
ایوانکوویچ، س��رمربی سرخپوشان و بس��یاری از چهره های 
پیشکس��وت باش��گاه و کادر فنی و بازیکنان در این مراسم 

حضور داشتند و هواداران پرشماری هم با حضور در ورزشگاه 
آزادی آخرین وداع را با کاپیتان سرخپوش��ان انجام دادند. 
همچنین برخی از مسئوالن وزارت ورزش و جوانان از جمله 
دکتر عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و مناف هاشمی، 
معاون وزیر ورزش به همراه برخی چهره های دیگر ورزش در 
ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند. پیکر کاپیتان تیم فوتبال 

پرسپولیس پس از دور زدن در پیست ورزشگاه روی دست 
هواداران و عالقه مندانش برای همیش��ه از ورزشگاه آزادی 
رفت. قرار اس��ت پیکر هادی ن��وروزی به بابل منتقل و روز 
شنبه مراسم تدفین وی برگزار شود. هادی نوروزی، کاپیتان 
تیم فوتبال پرسپولیس بامداد روز پنجشنبه به علت ایست 

قلبی در سن ۳۰ سالگی به دیار باقی شتافت. 

علی ربیع��ی، وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در مراس��م نکوداشت روز جهانی 
س��المند با تأکید بر آنکه پدیده سالمندی 
توس��ط دولت دیده می ش��ود و ب��رای آن 
برنامه دارد، افزود: چش��م، نگاه و دل دولت 
با همه کس��انی که نیازمند توجه هس��تند 
همراه بوده و این واقعیت ها را درک می کند 
و برای آنها برنامه دارد. ما امیدواریم با مدد 
خداوند و کم��ک تمامی هموطنان بتوانیم 
ب��ا ت��الش بیش��تر در ای��ن راه بهتر عمل 
کنیم. امروزه ش��اخص هایی که براس��اس 
آنها توس��عه یافتگی یک جامعه در جوامع 
بین المللی سنجیده می شود عبارت است از 
میزان توجه آن جامعه به س��ه گروه زنان، 
س��المندان و کودکان و چنانچه جامعه ای 
برای س��الخوردگان،  کودکان و افرادی که 
بیش��تر نیاز به مراقبت دارن��د توجه کافی 
و الزم را نکن��د توس��عه یافته نخواهد بود. 
متأسفانه نگاه به سالمندی و نگاه به افرادی 
که توجه بیشتری دارند در حال حاضر در 

جامعه کم شده است. 
ربیعی با بی��ان آنکه متأس��فانه برخی از 
مس��ائل در جامع��ه در حال تبدیل ش��دن 
به فرهنگ هس��تند، افزود: بهزیستی اخیراً 
گزارشی مبنی بر رهاشدگی سالمندان ارائه 
داده است؛ در چنین شرایطی باید اخالق و 
فرهنگ را در جامعه ترویج و مدارا و مراقبت 
از ای��ن قش��ر را در کش��ور نهادین��ه کنیم. 
س��المندان ما هنوز نگران نوه ها و فرزندان 
خود هس��تند درحالی که آنها در سنی قرار 
گرفته ان��د که به جای نگرانی ب��رای نوه ها و 
فرزندان خ��ود باید م��ورد مراقبت و توجه 
بیش��تر قرار گیرند. نباید زیست سالمند در 
کنار نس��ل های بعدی را در کشور از دست 

بدهیم. 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در 
ادامه ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر 
جمعیت س��المند در کشور رو به افزایش 
اس��ت، ادام��ه داد: هرچند هن��وز ایران از 
لح��اظ جمعیت��ی به پی��ری نرس��یده اما 

درس��ال 14۰4 بیش از 1۰درصد جامعه 
سالمند و در 14۳۰ نیز بیش از 25 درصد 

کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی در 
ادامه ب��ه مذاکرات خود با رئیس س��ازمان 
بهزیستی کشور درخصوص تدوین برنامه ای 
درخصوص س��المندان و ارائه آن به هیأت 
دولت اشاره کرد و گفت: الزم است طرحی 
را به عنوان سند سالمندی تنظیم و تدوین 
ک��رده و آن را به هی��أت دولت ارائه دهیم و 
همچنین نیاز اس��ت این س��ند سالمندی 

ضامن تأمین نیاز سالمندان کشور باشد. 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی در 
حاشیه این مراس��م نیز گفت: قصد داریم 
در ش��ورای عالی بیم��ه، بیمه بیماری های 
رایج س��المندی را مطرح و تحت پوش��ش 
بیمه ه��ای درمانی کش��ور ق��رار دهیم. در 
ت��الش هس��تیم یارانه مراکز نگه��داری از 
س��المندان را افزایش دهی��م و همچنین 
ب��ه دنب��ال افزایش نگه��داری معلوالن در 

منازل هستیم. سیاست هایی را درخصوص 
کودکان و س��المندان در شورای عالی رفاه 
پیگیری می کنیم تا بتوان در جهت تدوین 
سند حمایت از کودکان و سالمندان اقدام 
کنی��م. مجموعه س��اختارهای ش��هری و 
رفتارهای اداری باید درخصوص سالمندان 
تغییر کند تا شاهد نتایج مثبتی در کشور 
در مواجهه با س��المندان باش��یم. مس��ئله 
ایران گردی و توریست گردی سالمندان نیز 
در حال حاضر در کش��ور آغاز شده است و 
در حال حاضر نیز در صندوق بازنشستگی 
کشور و س��ازمان تأمین اجتماعی در چند 

مرحله این طرح انجام گرفته است. 
او در پای��ان ب��ه اس��تفاده از ظرفیت و 
پتانس��یل س��المندان کشور اش��اره کرد 
و گف��ت: وزارت کار و رف��اه اجتماعی در 
طرحی مشترک با سازمان بهزیستی کشور 
قص��د دارد در جهت حفاظت از ظرفیت و 
پتانس��یل س��المندان و بازنشس��تگان در 

کشور اقداماتی را انجام دهد. 

دکتر عباس زارع نژاد، مشاور وزیر بهداشت 
گفت: کار تش��ریفات مربوط به انتقال ابدان 
مطهر فاجع��ه منا با نظارت هیأت ایرانی در 
جده در حال انجام است. دکتر رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
به سفر مجدد وزیر بهداشت به جده جهت 

تس��ریع در انتقال جانباخت��گان فاجعه منا 
و همچنی��ن فراهم ش��دن زمین��ه انتقال 
مجروحان این حادثه به کشور اشاره کرد و 
گفت: تع��دادی از ابدان مطهر فاجعه منا به 
فرودگاه جده منتقل ش��ده و کار تشریفات 
مربوط به انتقال آنها به کشور در حال انجام 

است. وزیر بهداش��ت نیز همچنان در جده 
مس��تقر و در حال نظارت ب��ر روند اقدامات 

مربوطه است. 
او اب��راز امی��دواری کرد که ب��ه دنبال 
پیگیری های انجام ش��ده، هر چه سریع تر 
تعدادی از این ابدان مطهر به ایران منتقل 

ش��وند. زارع ن��ژاد همچنین درب��اره زمان 
بازگش��ت وزیر بهداش��ت به کشور گفت: 
زمان برگش��ت وزیر بهداش��ت مش��خص 
نیست، اما این احتمال وجود دارد که وزیر 
بهداشت نیز با نخستین گروه از پیکرهای 

مطهر حجاج ایرانی، به کشور بازگردد. 

باراک اوباما طی یک س��خنرانی از کاخ سفید در واکنش 
به حادثه تیراندازی دانش��کده عل��وم ایالت اورگون گفت در 
این کشور این گونه حوادث به یک مسئله عادی تبدیل شده 
اس��ت. به گزارش گاردین، اوباما در نخس��تین واکنش خود 
به حادثه تیراندازی دانش��کده علوم اورگون گفت: این گونه 
حوادث در کشور آمریکا به یک امر عادی تبدیل شده و مردم 

در این کشور هر روز از این گونه حوادث مشاهده می کنند. 
رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی که فایل ویدئویی آن 
توسط کاخ سفید منتشر شد، خطاب به میلیون ها آمریکایی 

در مورد افزایش نرخ کشتارهای جمعی در این کشور هشدار 
داد. وی همچنین به خانواده قربانیان تیراندازی در دانشگاه 
اورگون تسلیت گفت. قرار اس��ت باراک اوباما درباره حادثه 
تیراندازی اورگون در دانشگاه این ایالت سخنرانی کند. وی 
اظهار امیدواری کرد این آخرین حادثه تیراندازی در دوران 
ریاس��ت جمهوری اش باش��د. البته وی به این مطلب اذعان 
کرد که نمی توان در کش��وری مثل آمریکا که حمل سالح 
آزاد است، برای چنین چیزی تضمین داد. براساس آمارهای 
منتشر شده از سوی مؤسسه CDC هر سال حدود ۳۳هزار 

نفر در حوادث تیراندازی کش��ته می شوند. حادثه دانشکده 
اورگ��ون هزارمین حادثه در طول دوران ریاس��ت جمهوری 

اوباما محسوب می شود. 
 Shootingtracker.com براس��اس اع��الم س��ایت
حادثه تیراندازی اورگون دویست و نود و چهارمین حادثه 
از این نوع در س��ال 2۰15 بوده است. پیش از این حادثه 
در حوادث مش��ابهی مثل مدرسه ابتدایی سندی هوک و 
کلیسای چارلستون در کارولینای جنوبی و دیگر حوادث 

از سال 2۰1۳ تاکنون 12۳۶ نفر کشته شده اند. 

توجه دولت به ساماندهی اوضاع سالمندان

تشییع کاپیتان در استادیوم آزادی

نوروزی با زمین فوتبال وداع کرد

بعد از گذش��ت دو س��ال، آمریکا و آلم��ان اعالم کردند 
که س��امانه های موش��کی پاتریوت خود را از ترکیه خارج 
خواهن��د کرد. به گزارش العربیه، لورا س��یل، س��خنگوی 
وزارت دفاع آمریکا گفت: م��ا همچنان تصمیم داریم این 
س��امانه های موش��کی ضد هوایی را در م��اه اکتبر جاری 
خارج کنیم. آمریکا در اوت گذش��ته اع��الم کرده بود که 
این سامانه دفاعی را که زیرنظر پیمان ناتو در سال 2۰1۳ 
برای حفاظت از آنکارا در مقابل حمالت موشکی احتمالی 
از جانب س��وریه، در خاک ترکیه مستقر کرده بود، خارج 
خواهد کرد. آلمان نی��ز تصمیم خود را برای خارج کردن 

دو آتشبار از موشک های پاتریوت اعالم کرده است. 
ب��ا این وجود پیم��ان ناتو همچنان می تواند به آتش��بار 
اس��پانیایی ک��ه در ژانوی��ه 2۰15 در آدان��ای در جنوب 
ترکیه مس��تقر ش��د، تکیه کند. آمریکا دلیل این اقدام را 
لزوم به روز کردن دو آتش��بار موش��کی اعالم کرده است. 
طب��ق گفته وزارت دف��اع آمریکا، امکان اس��تقرار مجدد 
موش��ک های پاتری��وت در ترکی��ه ظ��رف ی��ک هفته در 
ص��ورت لزوم وجود دارد. موش��ک های پاتریوت می توانند 
موش��ک های بالس��تیکی تاکتیکی و موش��ک های کروز و 

جنگنده ها را در هوا منهدم کنند. 

آمریکا و آلمان پاتریوت های شان را از ترکیه خارج می کنند

 م�رکل، صدراعظ�م آلم�ان اعالم 
کرد که پای�ان دادن به جنگ داخلی 
در س�وریه تنها با مش�ارکت روسیه 

امکان پذیر است. 
اردوغ�ان، رئیس جمهوری ترکیه   
با انتق�اد از عملک�رد اتحادیه عرب 
و مص�ر در قب�ال مردم فلس�طین، 
مواضع ای�ن دو را ناعادالنه توصیف 

کرد. 
الکس�ی پوشکوف، قانونگذار ارش�د روس گفت که حمالت هوایی روسیه در 

سوریه حدود 4 ماه طول کشیده و تشدید خواهد شد
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دکت��ر محمدمه��دی گوی��ا، رئی��س مرک��ز مدیری��ت 
بیماری های واگیردار وزارت بهداش��ت گفت: بیماری های 
قابل پیشگیری با واکسن در کودکان عبارتند از دیفتری، 
کزاز، سیاه س��رفه، هپاتیت B، سل، س��رخک، سرخجه و 
هموفیلوس آنفلوانزای تیپ B که واکس��ن آنها در کش��ور 
وجود دارد. ما در تالش هستیم که دو واکسن را در برنامه 
ایمن سازی کشور بسته به اهمیت و تعداد موارد آنها وارد 
کنیم. واکس��ن عفونت های »روتا ویروس« که عامل ایجاد 
 اسهال و همچنین واکسن »پونوموکوک« که باعث عفونت 
ش��دید در دستگاه تنفس و خون است. این دو واکسن در 

آینده در داخل کشور استفاده خواهند شد. 
گویا درباره میزان کاهش موارد ابتال به سرخک در کشور 
به علت استفاده از واکسن آن گفت: ما ساالنه 11هزار مورد 
ابتالی به س��رخک داشتیم که بعد از ایمن سازی سراسری 

م��وارد ابتال به آن به کمتر از 2۰۰ مورد در س��ال رس��یده 
است. ما انتظار داریم با برنامه های تکمیلی حتی این 2۰۰ 
مورد را هم به حداقل ممکن برس��انیم. او همچنین با بیان 
اینکه واکس��ن فلج اطفال تزریقی ب��ه آرامی باید جایگزین 
نوع خوراکی آن شود، اظهار کرد: واکسن فلج اطفال تزریقی 
از هفته گذش��ته در برنامه ایمن سازی کشور قرار داده  شده 
اس��ت که در حقیقت مکملی برای نوع خوراکی آن اس��ت. 
هدف از ورود آن، برداشتن آخرین قدم های ریشه کنی فلج 
اطفال در کش��ور اس��ت. اگر موارد بیم��اری فلج اطفال در 
کشوری تا سه سال به صفر رسیده باشد، باید کم کم واکسن 
تزریق��ی فلج اطفال را جایگزین خوراکی کنند اما این روند 
باید مرحله به مرحله صورت گیرد. اول این واکسن تزریقی 
به خوراکی اضافه می ش��ود و کم کم جایگزین نوع خوراکی 

آن می شود. 

2 واکسن جدید در راه است

 دفت�ر آم�ار و محاس�بات س�ازمان 
تأمی�ن اجتماع�ی اعالم کرد: در س�ه 
ماه اول س�ال جاری، ۱2۵ هزار و ۷۱2 
عمل جراحی در مراک�ز درمانی ملکی 
تأمین  اجتماعی سراس�ر کش�ور انجام 

شد. 
صب�ح  زی�ارت  و  ح�ج  س�ازمان   
نهای�ی  آم�ار  اطالعی�ه ای  در  دی�روز 
را  من�ا  فاجع�ه  ایران�ی   جانباخت�گان 

4۶4 نفر اعالم کرد. 
ولی آذروش، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: ۵۸هزار 
دستگاه خودرو در پایتخت باالی سن فرسودگی قرار دارند و فاقد شرایط قبولی 

در معاینه فنی هستند
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نیکالس کیج با گذش��ت این همه سال از ساخته شدن  
»ارباب حلقه ها« آش��کار کرد که بازی در نقش آراگون به 
او پیش��نهاد ش��ده بود. به گزارش کمیک نیوز، از آنجا که 
نیکالس کیج در طول چهار س��ال اخیر در 15 فیلم بازی 
کرده و 5 فیلم هم در مرحله پیش از تولید یا پس از تولید 
دارد، به نظر می رس��د وضع مالی او باید کاماًل خوب باشد 
به همین دلیل ش��اید تصور اینک��ه او برخی نقش ها را در 

گذشته رد کرده باشد، عجیب است. 
اما کیج پیش تر در انتخاب نقش هایش دقت بیشتری 
می ک��رد و از جمله نقش هایی که او حاضر نش��د در آن 
ب��ازی کند، نقش آراگون در س��ه گانه  »ارباب حلقه ها« 
ب��ود. او ب��ازی در  »ماتریک��س« را ه��م رد ک��رد. این 

بازیگ��ر این دو فیل��م را از جمله آث��اری می داند که از 
تماشای ش��ان لذت می ب��رد، اما برخ��ی از فیلم هایی را 
که خ��ودش در آنها بازی کرده نمی توان��د تحمل کند. 
البت��ه یکی از دالیلی که او ب��ازی در  »ارباب حلقه ها« 
را نپذیرف��ت جدای��ی از خانواده بود زی��را فیلمبرداری 
ای��ن فیلم در نیوزیلند 4۳۸ روز به ط��ور انجامید و این 
زمانی طوالنی برای دور بودن او از خانواده اش بود. این 
نقش س��رانجام به ویگو مورتنس��ن رس��ید و او از عهده 
این نقش به بهترین ش��کل ممک��ن برآمد. در این فیلم 
که با اقتباس از رمان جی. آر. آر. تالکین س��اخته ش��ده 
جمعی از انسان ها و دیگر موجودات با هم برابر شیطان 
صف می کش��ند تا مانع گسترش بدی روی زمین شوند. 

نیکالس کیج حسرت نقش  »آراگون« را می خورد

 راب�رت دنی�رو اعالم کرد که س�رانجام 
پروژه  »ش�نیدم خانه ها را رنگ می کنی« 

به تولید می رسد. 
 جان گیلرم�ن، کارگ�ردان بریتانیایی 
فیلم هایی چون  »آسمانخراش جهنمی« 
۸۹س�الگی  در  نی�ل«  در  »م�رگ  و  

دنی�ل کریگ، بازیگر نقش جیمز باند گفت قصد ندارد ب�ه زودی از این نقش درگذشت. 
کناره گیری کند و حتی اگر اجرای این نقش سخت تر شود هم او ادامه می دهد
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اولدترافورد ماه آینده میزبان بکهام و دیگر ستارگان تیم 
منچستر و جهان برای یک بازی خیریه خواهد بود. بکهام 
11 س��ال عضو مهمی از تیم س��رآلکس فرگوس��ن مربی 
پیش��ین منچس��تریونایتد بود اما این زوج در سال 2۰۰۳ 
به دنبال حادثه ای که طی آن فرگوسن به صورت تصادفی 
یک کفش را به صورت بکهام پرتاب کرد، از هم جدا شدند. 
چهار ماه پس از این حادثه در رختکن ش��یاطین س��رخ، 
فرگوس��ن بکهام را به رئال مادری��د فروخت و بعد در کتاب 
بیوگرافی خودش از کاپیتان پیشین تیم ملی انتقاد کرد. اما 
این دو اکنون به نظر می رسد دوران خوبی را تجربه می کنند. 
بکهام اخیراً با فرگوس��ن تماس گرفت تا ببیند او می خواهد 
در برنامه خیریه برای کسب پول برای یونیسف شرکت کند 
یا خیر و سرمربی سابق منچس��تریونایتد هم به این دعوت 
پیشنهاد مثبت داد. حاال قرار است در تیمی که بکهام کاپیتان 

آن اس��ت، فرگوسن به عنوان مربی حضور داشته باشد و این 
تیم 14 نوامبر در اولد ترافورد به میدان برود. این نخس��تین 
بار پس از بازنشس��ته شدن سرمربی اسکاتلندی است که او 
روی نیمکت مربی گری می نش��یند. فرگوسن سال 2۰1۳ و 
در بیست و ششمین سال مربی گری اش برای این تیم، اعالم 
بازنشستگی کرد. سرمربی تیم مقابل کارلو آنچلوتی است که 
در ای س��ی میالن و پاری سن ژرمن سرمربی بکهام بود. این 
سرمربی ایتالیایی تیم مقابل را که از دیگر قهرمانان پیشین 
دنیای فوتبال به کاپیتانی زین الدین زیدان س��تاره فرانسوی 
هستند، هدایت می کند. اسامی دیگر بازیکنان ماه آینده اعالم 
می ش��ود. بکهام که در 1۰ س��ال اخیر سفیر یونیسف بوده، 
گفت: دنیایی را می خواهم که در آن کودکان در امنیت رشد 
کنند و به دور از خش��ونت باشند، رها از فقر و حفاظت شده 

در برابر بیماری های قابل پیشگیری زندگی کنند. 

بکهام، زیدان، فرگوسن و کولینا به مستطیل سبز برمی گردند

 علیرض�ا فغان�ی، داور ایرانی به عنوان 
قاضی دیدار برگش�ت نیم�ه نهایی لیگ 
قهرمان�ان آس�یا بی�ن دو تی�م اله�الل 

عربستان و االهلی امارات انتخاب شد. 
 در حالی که میشل پالتینی متهم شده 
از س�پ بالتر رشوه دریافت کرده است، 
راینه�ارد راوب�ال، رئیس لی�گ فوتبال 
آلمان اعالم کرده رئیس یوفا باید در این 

باره توضیح بیشتری بدهد. 
دو تیم بسکتبال ایران و چین در مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا 

به مصاف یکدیگر رفتند که چینی ها با پیروزی برابر ایران به فینال رسیدند
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دست دادن و روبوسی با حجاج، تا 2 هفته ممنوعسامانه پیش بینی آلودگی هوای تهران به زودی راه اندازی می شود
وحید حس��ینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای ش��هر تهران از راه اندازی سامانه 
پیش بین��ی آلودگی هوای تهران طی چند ماه آینده در تهران خبر داد. حس��ینی گفت: در 
بسیاری از نقاط دنیا سامانه پیش بینی وضعیت آلودگی هوا به عنوان اصلی ترین ابزار در پایش 
و اطالع رس��انی وضعیت آلودگی هوا شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد و امیدواریم 
ظرف چندماه آینده و پس از تست های الزم بتوانیم این سامانه را برای شهر تهران راه اندازی 
کنیم. این سامانه ترکیبی از بخش های مختلف و پیچیده ای از جمله تولید و انتشار آلودگی 
از منابع آالینده، پیش بینی شرایط هواشناسی و درنهایت پیش بینی وضعیت آلودگی هواست 
تا با اطالعات اندازه گیری غلظت آالینده ها در روزهای قبل ترکیب شود و در نهایت وضعیت 
آلودگی روزهای آتی را پیش بینی کند. در این میان با توجه به مطالعات و فعالیت های پیشین 
انجام ش��ده در زمینه هواشناسی، مس��یر هموارتری پیش رو است اما پیش بینی آلودگی هوا 

نیازمند اطالعات وسیع و محاسبات ریاضی پیچیده است. 
حس��ینی در تش��ریح عملکرد این س��امانه گفت: در ح��ال حاضر ش��اخص آلودگی هوا  
)ugiAQI( در س��اعت 11 صبح هر روز اعالم می ش��ود اما اعالم این شاخص در ساعت 11 
یعنی فردی که نباید در معرض قرار می گرفته دیر متوجه شده و در واقع کار از کار گذشته 
است. امیدواریم در آینده نزدیک این شاخص را یک روز قبل به اطالع شهروندان و خصوصاً 
اقش��ار حساس از جمله بیماران کودکان و س��المندان برسانیم تا براساس آن تصمیم گیری 
کنند. در اجرای این طرح مشاوران قوی داخلی و خارجی شرکت کنترل کیفیت هوا را یاری 
می کنند و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به همراه دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 
و دانشگاه شهیدبهشتی با سه تیم روی این پروژه کار می کنند. چند دانشجوی مقطع ارشد و 

دکترا نیز روی این پروژه مشغول ارائه رساله و تز خود هستند. 

حیدری مقدم، معاون مدیریت توس��عه و منابع انسانی دانش��گاه علوم پزشکی همدان 
گفت: همه افراد باید تا دو هفته بعد از ورود حجاج به کش��ور از دس��ت دادن و روبوسی 
ک��ردن با آنها بپرهیزند. دکتر حیدری مقدم پنج ش��نبه 9 مهر در ش��ورای برنامه ریزی و 
توسعه استان همدان با بیان اینکه احتمال ورود ویروس کورنا به کشور وجود دارد، گفت: 
عالئم این بیماری تب باالی ۳۸ درجه، س��رفه و تنگی نفس حاد اس��ت که باید به شدت 
مدنظر قرار گیرد. همه افراد باید س��عی کنند از دو تا 14 روز از دس��ت دادن و روبوسی 
با حجاج خودداری کرده و در صورت روبوسی دست و صورت خود را در کم ترین فاصله 

زمانی ممکن شست وشو دهند. 
دکت��ر حیدری مقدم با بیان اینکه مرگ و میر این بیماری 4۰ درصد اس��ت، گفت: 
تش��خیص این بیماری از راه خلط اس��ت که از آن نمونه گیری می ش��ود و به وس��یله 
ترش��حات و خون و فرآورده ها منتقل می ش��ود. او با بیان اینکه همه شهرس��تان های 
اس��تان همدان دارای اتاق ایزوله تنفس��ی هستند، تصریح کرد: خوش��بختانه استان 
همدان در کش��ور تنها اس��تانی اس��ت که همه شهرس��تان های آن دارای اتاق ایزوله 
برای موارد حاد اس��ت و تخت نیز به اندازه کافی در اختیار بیمارستان ها قرار دارد تا 
در صورت بروز هرگونه مش��کل بتوانی��م اقدامات الزم را انجام دهیم. آماده باش برای 
همه تیم های دانش��گاهی و بیمارستان های استان داده شده و در فرودگاه ها نیز همه 

این تیم ها مستقر هستند. 
دکتر حیدری یادآور شد: تب سنجی دیجیتال را که برای نخستین بار در ایران استفاده 
می ش��ود خریداری کرده ایم و اگر مورد مش��کوکی به تب باال مالحظه ش��ود از این فرد 

نمونه گیری انجام و ایزوله می شود. 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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آیا در زمان رکود اقتصادی باید 
تبلیغ را متوقف کرد؟ 

وقتی ش��رکت با مشکل اقتصادی روبه رو می شود 
چه باید کرد؟ وقتی کشور درگیر رکود می شود سهم 
تبلیغ��ات در ب��ازار چه اندازه می تواند باش��د؟ آیا ما 
می توانیم میزان تبلیغات را کاهش دهیم؟ اگر چنین 
کنیم چه اتفاقی می افتد؟ آیا سهم فروش ما از بازار 

کاهش خواهد یافت؟ 
اینها س��واالتی اس��ت ک��ه هر صاح��ب کاالیی را 
وا می دارد نسبت به عملکرد تبلیغاتی خود حساس تر 
باشد. اما واقعیت آن است که عمدتا نخستین فکری 
ک��ه به ذه��ن صاحب��ان کاال وارد می ش��ود کاهش 
هزینه ه��ای تبلیغاتی اس��ت با ای��ن پیش فرض که 
هم��ه محصول ما را ش��ناخته اند و اگر در این بخش 

صرفه جویی کنیم کمتر آسیب خواهیم دید. 
ح��ال آنکه واقعیت بیانگر چیز دیگری اس��ت؟ به 
واقع اطالع چندان��ی در خصوص اینکه پس از قطع 
تبلیغات چه اتفاقی رخ می دهد در دس��ت نیس��ت، 
اما آنچه مس��لم است به نظر نمی رسد قطع تبلیغات 
اثرات آنی داشته باشد، بلکه می تواند مثل یک بمب 

از قبل تنظیم شده عمل کند. 
در ده��ه 1970 تحقیقی ص��ورت گرفت تا معلوم 
شود وقتی تبلیغ قطع می شود، چه اتفاقی در میزان 
فروش رخ می دهد. این بررس��ی نشان داد به نظر در 
کوتاه م��دت تاثیر چندانی در می��زان کاهش فروش 
رخ نمی دهد، اما این به آن معنا نیس��ت که بتوان با 
خاطری جمع طی طری��ق کرد. چرا که این تحقیق 
نش��ان داد ای��ن میزان فروش فق��ط در 12 ماه اول 
تقریب��ا ثابت مان��ده اما پس از آن به ط��ور ناگهانی 
شرکت با افت فروش زیادی مواجه می شود تا حدی 
که ش��رکت دچار بحران ش��دید مالی شده است. از 
ای��ن رو در تصمیم��ی دوباره اقدام به از س��ر گیری 
تبلیغات کرده اس��ت اما دیگر دیر ش��ده بود چرا که 
برای رسیدن به نقطه آسایش 18 ماه زمان نیاز الزم 
اس��ت، به تعبی��ری 18 ماه تبلیغ مس��تمر تا بتواند 
ش��رکت را از ش��یب منفی فروش که در آن گرفتار 
آم��ده نجات دهد، تازه بعد از آن می توانند فروش را 
به س��مت باال بیاورند تا بتوانند سهم قبلی خود را از 

بازار به دست بیاورند. 
ب��ا این توصیف ب��ه نظر می رس��د صرفه جویی در 
تبلی��غ به مراتب زیان بار تر از آن اس��ت که تصورش 
می رفت، چرا که در موردی که در باال اشاره شد اگر 
ف��رض بگیریم که 12 ماه پس از قطع تبلیغ س��هم 
فروش از بازار تغییری نداش��ته ام��ا پس از آن افت 
ش��دید در فروش، شرکت را به نقطه بحرانی رسانده 
و جالب ت��ر آنکه برای کنترل ف��روش 18 ماه زمان 
نی��از بوده و بع��د از آن می توانند کم ک��م به جایگاه 
قبلی برگردند. با نگاهی اجمالی شرکت از زمان قطع 
تبلیغ تا ش��روع دوباره ش��ش ماه خسارت شدید را 

متحمل شده است. 

حال مهم ترین س��وال این است که در مواجهه با 
رک��ود اقتصادی چگونه می ت��وان در بخش تبلیغات 
صرفه جویی کرد؟ چگونه می توان بدون آنکه شرکت 
ب��ه پرت��گاه ورشکس��تگی هدایت ش��ود هزینه های 

تبلیغاتی را پایین آورد؟ 
در پاس��خ بای��د گفت قطع تبلیغ را از س��ر بیرون 
و ب��ه تعلیق فک��ر کنید، به عبارتی باید این س��وال 
مطرح ش��ود، م��دت زمانی که می ت��وان تبلیغ را به 

حالت تعلیق در آورد چه میزان است؟ 
این س��وال مهم ترین سوالی است که شرکت ها در 
جس��ت وجوی آن هس��تند و در پاسخ باید گفت راز 
نهفته در این موضوع فقط به میزان اثر گذاری تبلیغ 
یا به اصطالح به »پس��ماند« تبلیغ در ذهن مخاطب 
بس��تگی دارد. هر چه تبلیغ تاثیر گذاری بیش��تری 
داش��ته باش��د، مدت زمان تعلی��ق می تواند افزایش 
یابد و هر چه تبلیغ سطحی تر باشد میزان فراموشی 

بیشتر خواهد شد. 
در اس��ترالیا در یک بررسی مش��اهده شد دو نام 
تجاری که در یک طبقه قرار داش��تند، پس از قطع 
تبلیغ به یک میزان کاهش فروش نداشته اند. در این 
بررسی به وضوح نشان داده شده شرکتی که آخرین 
آگه��ی آن تاثیر »پس��ماند« یا اثر گذاری بیش��تری 
داشته در س��ه ماه نخست اصال دچار کاهش فروش 
نش��ده و بر عکس ش��رکتی که تبلیغ��ش اثر گذاری 

کمتری داشته با افت زیادی مواجه شده است. 
بسیار مشاهد شده که یک تبلیغ هیچ اثر ماندگاری 
روی ذه��ن مخاطبان نگذاش��ته، لذا ب��ا قطع تبلیغ 
مخاطب همه چیز را فرام��وش می کند و گاهی هم 
ش��اهد آن هس��تیم که یک آگهی آنق��در تاثیر گذار 
اس��ت که مدت های زیادی در ذهن مخاطبان جای 

گرفته است. 
در یادداش��ت قبلی در خصوص فرآیند فراموشی 
توضیحات کاملی ارائه و گفته ش��د که از زمان قطع 
یک آگهی فرآیند مغز برای فراموش��ی چگونه است. 
ل��ذا برای دریافت دقیق موض��وع مطالعه آن توصیه 

را می کنیم. 
در پای��ان به مدیران تبلیغات توصیه می ش��ود در 
س��اخت آگهی ه��ای خ��ود روی »پس��ماند« ذهنی 
بیشتر متمرکز شوند و از آگهی هایی که تاثیر گذاری 
کمت��ری روی مخاطبان می توانند داش��ته باش��ند 
اجتن��اب کنند. ت��ا بتوانند در زم��ان تعلیق فرصت 

بیشتری برای مدیریت مالی داشته باشند. 

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات
کوتاه ترین و تاثیرگذارترین تبلیغ 

تلویزیونی

اتومبی��ل اس��مارت Smart Fortow از ابت��دای 
ورودش ب��ه ب��ازار به عن��وان ی��ک ماش��ین دونفره و 
جمع وجور جایگاه خود را در بازار تثبیت کرد. حاال با 
ورود م��دل چهار نفره، این خودرو نیاز به یک معرفی 

هوشمندانه و تاثیرگذار داشت. 
اس��مارت Smart forfour با هوش��مندی کامل 
از پ��س این موضوع برآمده و ب��ا انتخاب و خلق یکی 
از کوتاه تری��ن و تاثیرگذارتری��ن تبلیغ��ات تلویزیونی 
توانسته هرآنچه را که می خواهد بیان کند. به گزارش 
آیمارکتور، در این ویدئوی تبلیغاتی، اتومبیل به راحتی 
و مانن��د مدل کوچک خود در خیابان مانور می دهد و 
در یک فض��ای کوچک پارک می کن��د. در مهم ترین 
قس��مت از این تبلیغ ویدئویی نی��ز خصوصیت مدل 

جدید به صورت زیبایی به تصویر کشیده می شود. 
راننده با برگش��تن به عقب و مشاهده یک سرنشین 
در عقب کامال جا می خورد و فریاد می کش��د و با این 
ش��عار زیبا ویدئو تمام می ش��ود: »بهتر است به وجود 

بیشتر از دو نفر در اسمارت عادت کنید.«

اکرم آزادیان 

 برندهایی که انتظار مدیریت چارچوب دار 
کمپین های شبکه های اجتماعی خود را 

دارند، به طورکلی نباید سراغ این رسانه و 
این سبک کمپین ها بروند. اتفاقی که در 

کشور ما به وفور مشاهده می شود و همین 
موضوع باعث شده که معموالً کمپین های 

شبکه های اجتماعی داخل موفقیت آمیز 
نباشند. شبکه های اجتماعی ویژگی های 

مشترکی دارند که برندها با آگاهی کامل از 
آنها باید وارد این  رسانه ها شوند

کافه تبلیغات

چرخش رسانه ها در کمپین 
اینستاگرامی نایک 

ابراهی��م اس��کندری پور درب��اره کمپی��ن 
اینستاگرامی نایک می گوید: برای بررسی این 
کمپین بهتر است به الیه های پایین تر آن نیز 
نگاهی بیندازیم. نایک در کمپین اینستاگرامی 
 #betterforit قبلی و زیربنایی تر خود یعنی
روی گ��روه ه��دف بان��وان و ورزش آنها تمرکز 
ک��رده ب��ود. المان ورزش در گروه های مختلف 
فاکتوری است که در تمامی کمپین های برگزار 
شده توسط نایک دیده می شود. به همین دلیل 
اگ��ر مخاطب��ی کمپین های نایک را دنبال کند 
به راحت��ی رگه های کمپین های قبلی این برند 
را در کمپین تازه اش حس خواهد کرد. به نوعی 
تمامی حرکات نایک در این چندوقت دس��ت 
به دس��ت هم داده تا مخاطبان ش��اهد اتفاق 
متفاوت��ی در عرص��ه کمپین های ش��بکه های 
اجتماعی باش��ند. در کمپین های ش��بکه های 
اجتماعی بیشتر از برند، مردم و مخاطبان باید 
درباره موضوع و اتفاق صحبت  کنند. موضوعی 
که به طور مشخص در کمپین تازه نایک یعنی 
instaposter# رعایت شده است. در کمپین 
اخیر نایک چرخش��ی جالب میان رس��انه های 
قدی��م و جدی��د رخ داده اس��ت. ای��ن کمپین 
یک ب��ار از فض��ای ش��بکه های اجتماعی جدا 
ش��ده و به خیابان آمده و دوباره به ش��بکه های 
اجتماع��ی برگردانده ش��ده بود. همان طور که 
می دانی��د نای��ک در این کمپین س��راغ صفحه 
اینستاگرامی بانوانی رفته بود که حین ورزش 
از خودشان عکسی را منتشر کرده بودند. برند 
عکس ها را به همراه شعار یا جمله ای که خود 
کاربران زیر تصاویر قید کرده بودند، به همراه 
چندین طراح که تخصص ش��ان گرافیتی است 
در سطح شهر طراحی کرده بود. حال کاربرانی 
که تصاویرش��ان در س��طح شهر نصب شده بود 
از گرافیتی ه��ا عک��س و دوباره در صفحه های 
اینس��تاگرامی خود به اشتراک گذاشته بودند. 
در واقع چرخش درستی میان رسانه ها در این 
کمپین اتفاق افتاده اس��ت. به نوعی برند کاری 
کرده بود که کاربران بیش��تری درگیر کمپین 
شوند. نکته جالب کمپین نایک این است که از 
محتوای تولیدی خود کاربران برای شکل گیری 
کمپین  اس��تفاده شده بود. عالوه بر این، نایک 
در کمپین خود تمرکز را فقط روی محصوالت 
این برند نگذاش��ته بود. هرچند که در تصاویر، 
مخاطب لوگوی این برند را می دید ولی با این 
ح��ال تصاوی��ر، انتخابی برای این کمپین فقط 
از کسانی نبود که محصوالت نایک را پوشیده 
و عکس��ی در صفحه های اینستاگرامی منتشر 
ک��رده بودند، به نوعی برند نگاه کمپین خود را 
عمومی تر کرده بود؛ یعنی هدف کمپین تقویت 
روحی��ه ورزش��ی زن��ان بود. اگ��ر برند با هدف 
تقوی��ت روحیه ورزش��ی فقط روی محصوالت 
خ��ود متمرکز می ش��د، مطمئناً تأثیر چندانی 
روی مخاطب��ان نمی گذاش��ت مانند بس��یاری 
از کمپین هایی که در س��طح کشورمان توسط 
برندها برگزار می شود. در این کمپین فراخوانی 
داده نش��ده و مخاطبان با یک احس��اس خوب 
درگیر آن شده اند. در واقع این احساس خوب 
باعث انتشار پیام کمپین میان 25 هزار کاربر 

اینستاگرامی شده است. 

سوژه ها باعث حرکت کمپین و ویروسی 
شدن آن می شوند

اس��کندری پور درباره علل ویروس��ی ش��دن 
کمپین نایک می گوید: اگر منبع انتشار پیام در 
کمپین یک موضوع یا یک برند باشد، ویروسی 
ش��دن به س��ختی صورت خواهد گرفت، ولی 
اگر چندین منبع منتشر کننده موضوع باشند، 
ویروسی ش��دن ی��ک کمپین بهتر و س��ریع تر 
انجام خواهد ش��د. البت��ه خود موضوع کمپین 
نیز باید ش��رایط ویروسی شدن را داشته باشد. 
در کمپی��ن نای��ک خود س��وژه ها باعث حرکت 
کمپین و ویروس��ی شدن آن ش��ده اند. اتفاقی 
ک��ه برعک��س آن را در کمپین های ویروس��ی 
کش��ورمان ش��اهد هس��تیم. برندهای داخلی 
تمایل دارند خودشان منتشرکننده پیام کمپین 
باش��ند که در این صورت عماًل امکان ویروسی 
ش��دن را می گیرند. اگر پیام در زیرش��بکه های 
مختلف شروع به حرکت کند، سرعت ویروسی 
ش��دن و انتش��ار به حدی خواهد بود که برند را 
شگفت زده می کند. شبکه های اجتماعی نیز به 
دلیل ماهیت و ساختارشبکه  ای شان بستر خوبی 
را برای ویروسی شدن فراهم می کنند. هرچند که 
همیشه هم این اتفاق نمی افتد و رقابت شدیدی 
میان برندها وجود دارد که کمپین شان ویروسی 
شود؛ یعنی عالوه بر رسانه، محتوای کمپین مانند 
پیام نیز باید قابلیت ویروسی شدن داشته باشد. 
پیام باید به ش��کلی باشد که مخاطب لحظه ای 
ه��م فکر نکن��د که برند در حال تبلیغ خودش  
است. اگر مخاطب حس کند که بخشی از یک 
حرکت است، مطمئناً نگاهی متفاوت تر خواهد 
داشت. اسکندری پور می گوید: برنامه ریزی برای 
کمپین های ویروس��ی سخت است و شاید برند 
نای��ک نی��ز با این هدف ک��ه کاربران مجددا از 
تصاویر خود عکس بگیرند و به اشتراک  بگذارند، 
کمپین را برنامه ریزی نکرده باشد، ولی به هرحال 
وقتی اصول رعایت شود، اتفاق به خودی خود 
می افتد. در این کمپین عده ای بعد از دیدن روند 
طی شده به امید اینکه عکس  آنها نیز گرافیتی 
شود، شروع به عکس گرفتن و منتشر کردن آن 
کرده ان��د. دقت کنید؛ روند کمپین خودبه خود 

در حال ویروسی شدن است. پس نایک کاری 
کرده که مخاطبان بیشتر درگیر کمپین  شوند. 

کمپین های شبکه های اجتماعی قابلیت 
مدیریت کردن به شکل متداول را ندارند

اسکندری پور درباره نحوه مدیریت کمپین های 
ش��بکه های اجتماع��ی و رون��د حرکتی کمپین 
نای��ک می گوید: برندهایی ک��ه انتظار مدیریت 
چارچوب دار کمپین های ش��بکه های اجتماعی 
خود را دارند، به طورکلی نباید سراغ این رسانه 
و این سبک کمپین ها بروند. اتفاقی که در کشور 
ما به وفور مش��اهده می ش��ود و همین موضوع 
باعث ش��ده که معموالً کمپین های ش��بکه های 
اجتماعی داخل موفقیت آمیز نباشند. شبکه های 
اجتماعی ویژگی های مشترکی دارند که برندها با 

آگاهی کامل از آنها باید وارد این رسانه ها شوند. 
برندهایی که وارد این ش��بکه ها می شوند باید با 
مخاطبان شان شفاف باشند و منتظر بمانند که 
مخاطب��ان در م��ورد آنها حرف بزنند. اگر برندی 
می خواهد در این کمپین ها فقط خودش حرف 
بزند، بهتر اس��ت به طورکلی به آن وارد نش��ود و 
سراغ رسانه هایی مانند تلویزیون و... برود. برندهای 
داخلی ما بر حس��ب عادت سعی می کنند، روند 
رسانه های قدیمی را نیز در رسانه های جدید اجرا 
کنند؛ یعنی در آن رسانه ها نیز می خواهند دیده 
شوند درحالی که برندها با ورود به این رسانه ها 
ب��ه مخاطب��ان بهانه می دهند که در موردش��ان 

ح��رف زده ش��ود. برای مث��ال در حال حاضر از 
Instaposters# در شرایط دیگر نیز استفاده 
شده است و نایک نمی تواند بگوید که هیچ کس 
حvق اس��تفاده از این هش��تگ را  ندارد، یعنی 
مخاطبان برای بهتر دیده ش��دن تصاویرشان از 
این هشتگ استفاده می کنند تا در جست وجوی 
اینترنتی سریع تر به چشم بیایند. در حال حاضر 
بیش از 10 هزار نفر از این هش��تگ اس��تفاده 
کرده ان��د. در واقع ش��اید برخی از کاربران برای 
بهتر دیده ش��دن خودش��ان هم از این هش��تگ 
اس��تفاده کنند، مهم این اس��ت که نایک در آن 
مقطع استفاده خود را از این هشتگ کرده است. 
پس مدیریت در چنین کمپین هایی متفاوت با 
معنای معمول آن در کمپین های دیگر اس��ت. 
البته این موضوع به این معنی نیست که برندها 
نمی توانند تأثیرات الزم و برنامه ریزی شده خود 
را روی مخاطب و مسیر حرکت کمپین بگذارند. 
شاید بتوان این گونه گفت که اساساً بنا نیست تا 
صددرصد مدیریت کمپین متمرکز و از سوی برند 
باشد، بلکه مخاطبان نیز باید نقش فعال در پیشبرد 
آن داش��ته باشند. اسکندری پور می گوید: تفکر 
مدیریتی در دنیا تغییر کرده ، دیگر برندها نگاه باال 
به پایین به مشتریان شان ندارند و اجازه می دهند 
که مش��تریان آنها را مخاطب قرار دهند. وقتی 
تفکر به این سمت می رود، رسانه های اجتماعی 
مانند اینستاگرام برای ارتباط بهتر، خودبه خود و 
از بستر نیاز جامعه پدیدار می شوند. عالوه براین، 
وقتی برندها عملکردی مانند نایک انجام می دهند، 
مخاطبان به راحتی حس می کنند که هدف برند 
چه بوده  و چند درصد با آنها صادق بوده اس��ت. 
درنتیجه هوش��مندی برند اس��ت که به گونه ای 
عمل کند که مخاطب حس نکند در حال تبلیغ 
مستقیم است. اسکندری پور در پایان می گوید: 
ع��دد و تع��داد طرفداران  در رس��انه های جدید 
ب��رای برندهای قدرتمند اولویت چندانی ندارد، 
بلکه میزان درگیر کردن یا مش��ارکت کلیدی تر 
اس��ت. تع��داد طرفداران، برنده��ای قدرتمند را 
هیج��ان زده نمی کن��د. برای مثال نایک وقتی با 
این همه اس��تقبال روبه رو ش��د فورا به فکر این 
نیفتاد که کمپین را جهانی کند و همچنان در 

همان منطقه جغرافیایی طراحی شده از آن بهره 
می گیرد. برای برندها مهم محتوایی است که برای 
مخاطب��ان تولید می کنند. آنها فقط به عکس و 
تصاویر این چنینی خود را محدود نمی کنند و در 
این زمینه اهداف بلندمدت تری را برای خودشان 

تعریف می کنند. 

مسکو و تصویر تازه ای از فردیت
شهرام احمدی درباره کمپین اینستاگرامی نایک 
می گوید: این کمپین از زوایای مختلفی جالب توجه 
است. شیوه طراحی و اجرای آن دقیقا با جوهره 
ورزش��ی و اهل رقابت برند نایک همخوانی دارد 
و همچنان شخصیتی برتری طلب و با اعتماد به 
نفس را از این برند القا می کند. در این کمپین، 
»پیام« توسط مخاطبان و با مشارکت و خالقیت 
آنها طراحی می شود؛ بنابراین با ارتباط عمیق تر 
با مخاطب، قابلیت اثرگذاری بیش��تری را ایجاد 
می کند. برخالف س��اختار رسانه های قدیمی تر 
ک��ه عم��ودی و اصطالح��ا یک به چند اس��ت، 
ساختار اینستاگرام چند به چند است. با انتخاب 
آن به عنوان »رس��انه اصلی« کمپین، چرخه ای 
بین اینس��تاگرام و تبلیغات محیطی سطح شهر 
و بالعکس شکل می گیرد که براساس حاکمیت 
تصوی��ر و ابزاره��ای جدی��د ارتباطی در س��بک 
زندگی امروز عمل می کند ضمن اینکه جاذبه های 
سرگرم کنندگی را هم دارد. انتخاب روسیه و شهر 
مسکو و تمرکز بر زنان به عنوان »مخاطب کمپین« 
هم جالب توجه است. در واقع بخشی از اهمیت 
ای��ن کمپین به خاطر نوع مواجهه ای اس��ت که 
مخاطب��ان روس، با برند نایک و س��بک زندگی 
آمریکایی خواهند داشت. اینجا محیط نسبت به 
کشورهای غربی مردساالرتر است و به طور تاریخی 
و فرهنگی، ارزش های مسلط آن بر اصالت جمع و 
جمع گرایی بنا شده است، بنابراین می توان انتظار 
داش��ت کمپینی که فرصتی را برای دیده ش��دن 
فردیت اشخاص به آنها می دهد تا چه حد برای 
آن مخاطبان جاذبه خواهد داش��ت به خصوص 
وقتی که با نصب عکس های بزرگی از مخاطبان 
معمولی در خیابان ها آنها را شگفت زده  )سورپرایز( 
می کند و هر کدام از آنها می توانند این شانس را 
داش��ته باشند که مثل زنان مشهور، ورزشکاران 
حرفه ای یا مثل پاپ استارها مورد توجه عموم قرار 
گیرند. ایجاد چنین مسابقه ای برای جلب توجه، 
با هویت برند نایک س��ازگار اس��ت. برندی پیروز 
که اهل رقابت، خونسرد و بااعتماد به نفس است 
و ایماژی از هیجان، زیبایی و س��لیقه مد روز را 
همراه خود دارد. از طرف دیگر میدان داری یک برند 
آمریکایی در قلب مسکو، شخصیت مبارزه طلب 
این برند را برای هواداران داخلی اش، اسطوره ای تر 
و مقتدرتر جلوه می دهد. در مجموع، هر یک از 
ارکان ای��ن کمپین از ی��ک برنامه ریزی مدون و 
دقیق بهره گرفته اس��ت. اگر صفحه اینس��تاگرام 
نایک را مالحظه کنید، حدود 22 میلیون طرفدار 
دارد و ه��ر ک��دام از تصاویر آن نزدیک به 400 یا 
500 هزار الیک خورده است. در اینجا به وضوح 
می بینیم که برندهای بزرگی مثل اینستاگرام و 
نایک برای هم و با هم رشد می کنند. بنابراین نکته 
دیگر در این کمپین، اکوسیستمی است که برای 
تداوم موفقیت برندهای مشهور ایجاد می شود که 
 براساس ارتباط برد-برد و همکاری میان آنها استوار 

شده است. 

نگاهی به کمپین اینستاگرامی نایک

تبلیغبرندیکهفراترازمرزهایشمیاندیشد
نرگس فرجی

تصور کنید در خیابان همراه دوست یا یکی از نزدیکان تان در حال 
ق�دم زدن هس�تید که به یکب�اره تصویر خودت�ان را در حال ورزش 
صبحگاهی به صورت طرح گرافیتی روی دیوار می بینید؛ تصویری که 
چندی پیش در صفحه اینستاگرام تان به اشتراک گذاشته اید. مطمئنًا 
اول ش�وکه و بعد از چند لحظه که به خودتان آمدید، فورا دس�ت به 

گوش�ی می ش�وید و یک عکس از ط�رح خودتان می گیرید و س�عی 
می کنید که عکس را به همه اطرافیان تان نش�ان دهید. در این لحظه 
دوب�اره به یاد اینس�تاگرام می افتید و عکس خودتان را به اش�تراک 
می گذارید. این توصیفات برگرفته از ایده جدید کمپین اینستاگرامی 
نایک اس�ت که در قلب روسیه یعنی مسکو برای گروه مخاطب بانوان 
اجرا شده اس�ت. مخاطبانی که بی واسطه و بدون مدیریت برند نایک 
در کمپین�ش ش�رکت ک�رده و از آن لذت بردند. ای�ن کمپین یکی از 

پرس�روصداترین کمپین های اینستاگرامی در جهان بوده که »فرصت 
امروز« س�عی دارد به کمک کارشناسان این حوزه به بررسی دقیق تر 

آن بپردازد.
 ابراهی�م اس�کندری پور، دانش�جوی دکت�رای مدیریت رس�انه و 
متخصص رس�انه های اجتماعی و شهرام احمدی، مدرس و کارشناس 
ارش�د تبلیغات در این باره به س�واالت مربوط به این کمپین پاس�خ 

می دهند. 



بازاریابی اجتماعی را باید فهمید! 

مفهوم بازاریابی اجتماعی بر این امر اعتقاد دارد که 
یک سازمان باید چگونگی نیازهای سودمند بازارهای 
هدف را مشخص کند و سپس کاال را تحویل دهد و 
همچنین رضایت مندی مردم را موثرتر و کارآمد تر از 
رقبا به دست آورد. به نحوی که باعث افزایش تعداد 
مصرف کننده ها و رفاه اجتماعی  می ش��ود. سواالتی 
ک��ه در خصوص بازاریاب��ی اجتماعی وجود دارد این 
اس��ت: 1- آیا مفه��وم اصلی بازاریاب��ی اجتماعی در 
عصری که مش��کالت زیست محیطی، کمبود منابع، 
مش��کالت اقتصادی و خدمات اجتماعی در سراس��ر 
جه��ان نادیده گرفته ش��ده، کارآمد اس��ت؟ 2- اگر 
ش��رکتی تمای��ل دارد در خصوص خدمت رس��انی و 
رضایت من��دی اف��راد، برنامه های��ی را مدنظر بگیرد، 
بهترین گزینه ب��رای مصرف کنندگان و جامعه کدام 

است؟ 
با توجه به مفه��وم بازاریابی اجتماعی، اصلی ترین 
مفه��وم در بازاریابی، اجرایی کردن اس��تراتژی هایی 
اس��ت که در کوتاه تری��ن زمان تاثی��ر عمیقی را در 
رف��اه اجتماع��ی به وج��ود آورد. ش��رکت کوکا کوال 
را در نظ��ر بگیری��د، اکثر م��ردم آن را به عنوان یک 
ش��رکت تولیدی بس��یار خوب نوش��ابه که توانسته 
رضایت مصرف  کننده را به دس��ت آورد، می شناسند. 
ب��ا این ح��ال مصرف کننده های خ��اص و گروه های 
زیس��ت محیطی نگرانی هایی را در خصوص محصول 
این شرکت مبنی بر ارزش غذایی پایین، آسیب رسانی 
به دندان ه��ا و کافئین باالی آن و همچنین تاثیرات 
مخربی که بطری های یکبار مصرف بر محیط زیست 

می گذارند، ابراز می کنند. 
چنی��ن نگران��ی و منازعات��ی به مفه��وم بازاریابی 
اجتماعی منجر می ش��ود. مفهوم بازاریابی اجتماعی، 
با توجه به در نظر گرفتن برخی مالحظات در تنظیم 
سیاس��ت های بازاریابی شرکت ها نظیر سود شرکت، 
نیازهای مصرف کننده و منافع جامعه شکل می گیرد. 
در حقیق��ت، بیش��تر ش��رکت ها تصمیم گیری های 
بازاریابی خود را تا حد زیادی در سودهای کوتاه مدت 
ش��رکت اتخاذ می کنند و  در مراحل بعدی، ش��روع 
می کنند به رس��میت شناختن اهمیت جلب رضایت 
مصرف کننده در درازمدت. در حال حاضر، بس��یاری 
از ش��رکت ها، تصمیم گیری ه��ای بازاریابی خود را با 

توجه به منافع جامعه در نظر می گیرند. 
شرکت بین المللی »جانسون و جانسون«، فعالیت های 
گسترده ای را بر رفتارهای جامعه و محیط زیست انجام 
می دهد. بیشترین نگرانی این شرکت در خصوص منافع 
اجتماعی اس��ت، به طوری که در منش��ور این شرکت 
قید ش��ده: »عقیده ما، بر صداقت، شرافت و قرار دادن 
مردم قبل از س��ودبردن ش��رکت خالصه شده است.« 

براساس این عقیده، شرکت جانسون و جانسون ترجیح 
می دهد یک کشتی از محصوالت خود را از دست بدهد 
اما رضایت مندی مشتریان را داشته باشد. این شرکت 
پشتیبان بس��یاری از برنامه های اجتماعی است که به 
نف��ع مصرف کنندگان، کارگران و محیط زیس��ت اجرا 
می ش��وند. مدیر اجرایی این شرکت می گوید: »اگر ما 
ب��رای آنچه که می خواهیم تالش کنی��م، در پایان روز 
بازار به ما پاداش می دهد.« در پی مرگ هش��ت نفر بر 
اثر خوردن کپس��ول های فاسد تیلنول که زیرمجموعه 
برند تجاری جانس��ون و جانسون اس��ت، کارشناسان 
معتقد بودند، این کپسول ها در فروشگاه ها فاسد شده 
بودند نه در کارخانه اما این شرکت با هزینه مبلغ 240 
میلیون دالر در درازمدت از تکرار این نوع حوادث تا به 
امروز جلوگیری کرده اس��ت. با این حال، این ش��رکت 
در جهت تقوی��ت اعتماد مصرف کننده و وفاداری آنها، 
با توجه به استراتژی هایی که در نظر گرفت، همچنان 
یک نام تجاری موفق در تولید داروهای مسکن در بازار 
ایاالت متحده باقی مانده است. مدیر اجرایی جانسون 
و جانس��ون می گوید: برنامه های مدیریتی موفق بوده  
اس��ت. عالوه بر ش��رکت، مصرف کنندگان نیز باید در 
سود بردن ش��ریک باش��ند. بنابراین در طول سال ها، 
جانس��ون وجانس��ون با توج��ه به تعهد خود نس��بت 
به مصرف کنن��دگان و خدمات اجتماع��ی، به یکی از 
شگفت انگیزترین و یکی از س��ودآور ترین شرکت های 

آمریکا تبدیل شده است. 
سخن آخر این است که یک شرکت برای برآورده 
ک��ردن انتظ��ارات و نیازه��ای جامعه ک��ه یک امر 
همیش��گی است باید سیاس��ت هایی را در نظر بگیرد 
که ب��رای مدت های طوالن��ی در ذهن مصرف کننده 
تاثیر عمیقی و مثبت��ی را ایجاد کند. مردم به عنوان 
مصرف کنن��ده زمانی به نیت اصلی یک ش��رکت پی 
می برن��د و به محصوالت آن کنش و واکنش نش��ان 
می دهن��د که تاثیر و عملک��رد آن را در زندگی خود 
بس��نجند. برخی از ش��رکت ها برخ��الف روش های 
اس��تانداردی ک��ه بازاریابی اجتماعی ب��ر آنها تاکید 
می کند، سودآوری را باالترین امتیاز در فعالیت های 
اقتص��ادی می دانن��د و ب��دون احترام گذاش��تن به 
حقوق مصرف کننده یا تاثیرات منفی که محصوالت 
آنه��ا می تواند بر محیط زیس��ت به وج��ود آورد قلب 
بازاره��ا را ه��دف گرفته اند. تجربه مدیریتی نش��ان 
داده، برخی از ش��رکت هایی که نتوانستند در فضای 
رقابتی به جایگاه باالیی دس��ت  یابند و همواره برند 
آنه��ا خاطرات ب��دی را در ذهن مردم جای می دهد، 
کمپانی هایی هس��تند که محصوالت بی کیفیت خود 
را باتوجه به شرایط انحصاری که به وجود آورده اند با 

قیمت  باال به فروش می رسانند. 

تأثیر اینستاگرام بر بازاریابی و 
تبلیغات

آیا می دانس��تید اینس��تاگرام یکی از پرکاربرترین 
و قدرتمند ترین ش��بکه های اجتماع��ی برای معرفی 
کاالهای صنایع گوناگون در سراسر دنیا است؟  البته 
شایان ذکر است که وسیله مناسبی برای برندسازی 

بر پایه تبلیغات نیست. 
به طورکلی تبلیغات در اینستاگرام یکی از بهترین 
ش��یوه های تبلیغاتی در رس��انه های اجتماعی است 
و ای��ن نوع تبلیغ��ات برای کلیه صنایع بس��یار مهم 
و بااهمیت اس��ت و س��عی کنید که کلیه محصوالت 
تولیدی س��ازمان خ��ود را ب��ه نحوی شایس��ته در 
اینستاگرام معرفی کنید تا هم محصوالت و هم برند 
شما در این رسانه اجتماعی - تبلیغاتی معرفی شود. 
به طورکل��ی تصاوی��ری که در این ش��بکه اجتماعی 
به اش��تراک می گذاری��د باید جذاب و مورد پس��ند 
مخاطبان قرار گیرد، بنابراین برای معرفی محصوالت 
از عکس ه��ا و بنرهای��ی که به ص��ورت اختصاصی با 
کیفیت باال برای خود تهیه کرده اید اس��تفاده کنید 
و هرگ��ز برای تهیه این عکس ها و بنرها صرفه جویی 
نکنید زیرا بیش��تر از آنچه هزین��ه کرده اید بازخورد 
خواهی��د داش��ت و چنانچ��ه از عکس ه��ا و بنرهای 
نامناسب اس��تفاده کنید مطمئنا اثرات مخربی برای 
ش��ما به همراه خواهد داش��ت و از اهمیت برند شما 

خواهد کاست. 
بنابراین وقتی از عکس ها و بنرهای جذاب استفاده 
کنی��د، بازدید کننده صفحه ش��ما باال خواهد رفت و 
ش��ما در میان مخاطبان خود جایگاه مناس��بی پیدا 
خواهید ک��رد، ضمنا صفحه اینس��تاگرام خود را در 
می��ان صفحات متفرقه و بی ارتب��اط به صنعت خود 
تبلی��غ نکنید، فالوور بیش��تر و الیک زی��اد تأثیری 
در معرفی برند و محصوالت ش��ما نخواهد داش��ت، 
بنابرای��ن بازار هدف محصوالت خ��ود را بیابید و در 

آن فعالیت کنید. 

بازاریابی وابسته

بس��یاری از کارشناس��ان بازاریابی ک��ه در زمینه 
فرهنگ س��ازی و آموزش کار کرده اند، معتقدند که 
مدل کسب و کار شبکه ای در آینده ای نه چندان دور 
متحول خواهد ش��د و در عین حال مس��لما توسعه، 
نفوذ و گسترش بیش��تری خواهد داشت. در آمریکا 
و کش��ورهای اروپایی، مردمان بسیاری به این مدل 
کس��ب و کار ش��بکه ای روی آورده اند و خانواده های 
بس��یاری )حتی تم��ام اعضای خانواده( با سیس��تم 
توصی��ه، کاال یا خدمات ش��رکت های مختلف را به 
اعضای تیم ه��ای زیرمجموعه خود معرفی و توصیه 
می کنند و با این کار موجب باال رفتن میزان فروش 
آن ش��رکت ها و در نتیجه کسب درآمدی همیشگی 

و مداوم برای خود شده اند. 
آنچه مس��لم اس��ت این اس��ت که همه می دانیم 
بازاریابی ش��بکه ای کار س��اده ای نیست. این کار در 
نوع خود بسیار هم سخت است. در مدل کسب و کار 
شبکه ای، شما با انسان ها طرف هستید و نه عامل یا 
ابزار و این خیلی مهم اس��ت که بدانیم در بازاریابی 
ش��بکه ای ایجاد و حفظ ارتب��اط از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. حال در مقابل بازاریابی ش��بکه ای 
بازاریابی کم هزینه اما مفید دیگری به نام بازاریابی 
وابس��ته وج��ود دارد ک��ه در ادام��ه ب��ه معرفی آن 

می پردازیم. 
بازاریابی وابسته در حقیقت بیشتر از آنکه بخواهد 
به عن��وان یک مدل کس��ب و کار مطرح باش��د، یک 
سیستم تبلیغاتی است، سیستمی که به واسطه آن 
یک سایت طبق قراردادی یا توافق نامه ای می پذیرد 
که لینک تبلیغی س��ایت دیگری روی س��ایت خود 
قرار دهد و بابت هر فروش��ی که از طریق آگهی قرار 
گرفته روی سایت انجام می شود، درصدی از فروش 
را به عنوان کمیس��یون دریافت می کند. حس��اب ها 
از طریق برنامه های نرم افزاری محاس��به می ش��ود و 
بعد از رس��یدن به یک مبلغ مش��خص یا یک زمان 
مشخص، به حس��اب دریافت کننده منظور می شود 
ی��ا اینکه به صورت چک ارس��ال می ش��ود. مواقع یا 
مواردی هم وجود دارد که س��ایت ها صرفا برای باال 
بردن تع��داد بازدید کننده خود ی��ا کال جا انداختن 
عالم��ت تج��اری و نه فق��ط دریافت کمیس��یون از 

بازاریابی وابسته استفاده می کنند. 
بازاریاب��ی وابس��ته در واق��ع نوعی ارتب��اط کار و 
تجاری با یک تولیدکننده یا فروشنده و تاجر است، 
ب��ه نحوی ک��ه تاجر به ما این اج��ازه را می دهد که 
ب��ا قرار دادن تبلیغ یا لینک س��ایت اینترنتی او که 
فروش از آنجا انجام می شود روی سایت خودمان، با 
هر فروشی که از طریق ما انجام می شود، کمیسیونی 
به ما تعلق بگیرد. سایت های اینترنتی برای اینکه از 
برنامه های وابس��ته خود بتوانن��د به عنوان یک مدل 
کسب وکار یا درآمدزا بهره مند شوند باید از عملکرد 
این سیس��تم، از کیفیت کاال و خدمات، از س��رعت 
عم��ل در تحویل کاال و خدمات توس��ط فروش��نده 
اصلی کامال مطمئن باش��ند و بع��د به عضویت و به 
اصطالح وابس��ته ش��دن به آن فروشنده موردنظر با 
ق��رار دادن لینکی که او به م��ا می دهد اقدام کنند؛ 
کد مش��خصی که نشان می دهد خریدار از طریق ما 
و س��ایت ما با فروشنده آشنا شده است. قابل توجه 
اس��ت که این ن��وع بازاریابی با بازاریابی ش��بکه ای 
متفاوت اس��ت. یک نوع کس��ب درآمد س��اده برای 
شروع فعالیت های بازاریابی اینترنتی است که اگر ما 
در سایت مان از تعداد بازدید کننده خوبی برخوردار 
باش��یم، می تواند درآمد خوبی برایمان بسازد. گفته 
می ش��ود که بزرگ ترین حجم از ای��ن نوع بازاریابی 
نخستین بار توسط کمپانی و سایت آمازون با فروش 
کتاب و سی دی و فیلم به مردم معرفی شده است و 
هم اکن��ون نیز آمازون یکی از معتبرترین برنامه ها را 

در این زمینه دارد. 
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آیا می دانستید

مسلم نوریعطیه عظیمی

گذش��ته  س��ال  چن��د  در 
اگ��ر ف��ردی قصد حض��ور در 
ش��بکه های اجتماعی را داشت 
م��ورد  ای��ن  در  کس��ی  از  و 
مش��ورت می گرف��ت، بیش��تر 
افراد فیس بوک را به او معرفی 
می کردند ام��ا در همان زمان 
یک ش��بکه  اجتماع��ی داخلی 
تحت عن��وان »کلوب« موازی 
دس��ترس  در  فیس ب��وک  ب��ا 
مخاطبان ایرانی بود که همانند 
فیس بوک س��رویس هایی را به 
اما  ارائ��ه م��ی داد  مخاطب��ان 
پلتف��رم  و  ب��ودن  همه گی��ر 
ش��دن فیس بوک ب��ه اندازه ای 
تاثیرگذار ب��ود که کلوب هیچ 
وقت نتوانست جای فیس بوک 
را در می��ان مخاطب��ان ایرانی 
بگیرد. ب��ا گس��ترش اینترنت 
در دنیا در چند س��ال گذشته 
متعددی  اجتماعی  شبکه های 
آغ��از  را  خ��ود  فعالیت ه��ای 
کردند. برخی از این ش��بکه ها 
بع��د از مدتی از آغ��از فعالیت  
خ��ود، ب��ا ع��دم اس��تقبال از 
جانب مخاطبان مواجه ش��دند 
و به کلی از عرصه ش��بکه های 
می توان  محو شدند.  اجتماعی 
گفت نیاز مخاطب��ان هر روزه 
در حال تغییر اس��ت و ش��بکه  
اجتماع��ی که دی��روز یکی از 
ش��بکه های  پرطرفدارتری��ن 
اجتماع��ی ب��ود، ام��روز دیگر 
توجه��ی  آن  ب��ه  مخاطب��ان 
موضوع  این  مث��ال  نمی کنند. 
فیس بوک  اجتماع��ی  ش��بکه 
اس��ت که برخی از کارشناسان 
این ح��وزه بر ای��ن باورند که 
فیس بوک تا سال 2017 بیش 
از 80درص��د مخاطبان خود را 
از دس��ت می دهد و براس��اس 
شبکه اجتماعی  تحلیل،  همین 
کلوب نیز ممکن اس��ت مانند 
فیس بوک دستخوش تغییراتی 

قرار گیرد. 
کارش��ناس  محمدی،  حامد 
ارش��د بازاریاب��ی در گفت و گو 
بی��ان  ام��روز«  »فرص��ت  ب��ا 
می کند: ش��بکه های اجتماعی 
روزب��ه روز در ح��ال افزایش و 
توسعه هستند و س��رآمد آنها 
فیس بوک اس��ت. این ش��بکه 
اجتماع��ی در زمان��ی فعالیت 
خود را آغاز کرد که رقیب های 
خوب��ی در ح��وزه ش��بکه های 
اجتماع��ی فعالیت می کردند و 
شبکه های اجتماعی مانند یاهو 
360 در آن زم��ان طرف��داران 
زی��ادی داش��تند اما ب��ا توجه 
به سیاس��ت های کالنی که در 
این حوزه اتخاذ شد، به صورت 
اجتماعی  ناگهانی ش��بکه های 
بس��یار زیادی از بین رفتند و 
فیس بوک بس��یار دیده ش��د. 
فیس بوک در طول فعالیت های 
خود چندین بار پوست انداخت 
و جایگاه خود را نسبت به نیاز 
بازار تغیی��ر داد و ای��ن اتفاق 
در ش��بکه های  زم��ان  آن  در 
اجتماع��ی دیگر بس��یار کمتر 
ه��م  ای��ران  در  م��ی داد.  رخ 
ش��بکه  اجتماعی مانند کلوب 
در ابتدا به خوب��ی فعالیت های 
خود را آغاز کرد اما در ش��روع 
فعالیت کلوب، شبکه  اجتماعی 
فیس ب��وک مخاطبان را درگیر 
خودک��رده ب��ود و کلوب قصد 
داش��ت این مخاطبان را جذب 
کند؛ با توجه به این موضوع که 
فیس بوک خود را به یک پلتفرم 
تبدیل کرده ب��ود و کاربران از 
می گرفتند  هوی��ت  فیس بوک 
و حت��ی در کارت ویزیت خود 
آدرس فیس ب��وک خود را قید 
می کردند و در حال حاضر هم 
لین��ک فیس بوک بس��یاری از 
کمپانی ها و شرکت ها به عنوان 
یک مرجع مورداس��تفاده قرار 
اجتماعی  ش��بکه  اما  می گیرد 
مانند کلوب در ایران نتوانست 
مانند فیس بوک  برای کاربران 
و  کن��د  هویت س��ازی  خ��ود 
نتوانس��ت خود را به عنوان یک 
پلتفرم تبدی��ل کند تا کاربران 
در توس��عه ای��ن برند س��هیم 

شوند. 

نسل های مختلف 
شبکه های اجتماعی

لینکدین  ادامه می ده��د:  او 
نسل دوم شبکه های اجتماعی 

بحث ه��ای  روی  ک��ه  ب��ود 
تخصصی تر سرمایه گذاری کرد 
و با ای��ن عنوان ک��ه ارتباطی 
در  مختلف��ی  اف��راد  بی��ن  را 
کس��ب و کار های مختلف ایجاد 
کن��د، فعالیت های خود را آغاز 
ک��رد و در آین��ده نی��ز نس��ل 
اجتماعی  ش��ب�که های  س��وم 
تخص��صی ت��ر روی موضوعی 
ش��بکه هاس   و  می کنن��د  کار 
بازاریابی،  اجتماعی در ح��وزه 
فیلم سازی و. . . النچ می شوند، 
به عنوان نمون��ه آژانس ماورای 
به تازگی روی پ��روژه ای تحت 
عن��وان رادی��و بازاریاب��ی کار 
می کن��د که ش��بکه  اجتماعی 
ح��وزه  در  تخصص��ی  کام��ال 
بازاریابی را در خود دیده است. 

می افزاید:  محم��دی 
هنگامی ک��ه  کل��وب 
ب��ازار ش��بکه اجتماعی 
فیس ب��وک بس��یار داغ 
خود  فعالیت ه��ای  بود 
را آغاز کرد و نتوانس��ت 
خ��ود را به عن��وان یک 
کند؛  معرف��ی  پلتف��رم 
ش��رایطی  چنین  البته 
چن��د  در  آپ��ارات  را 
س��ال گذش��ته داشت؛ 
را  یوتی��وب خود  چون 

به عنوان پلتف��رم معرفی کرده 
ب��ود و همین موض��وع کار را 
برای آپارات س��خت کرده بود؛ 
البت��ه آپ��ارات از ای��ن فرصت 
که دسترس��ی ب��ه یوتیوب در 
ایران س��خت بود استفاده کرد 
و توانس��ت جای��گاه مناس��بی 
را در داخ��ل ای��ران برای خود 
ایج��اد کن��د و در حال حاضر، 
گفت��ه می ش��ود  هنگامی ک��ه 
بس��تر اش��تراک آنالین ویدئو 
ذهن افراد ب��ه آپارات معطوف 
می ش��ود و آپ��ارات برعک��س 
کلوب توانست خود را به عنوان 

پلتفرم معرفی کند. 

پلتفرم شدن آپارات
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
بازاریاب��ی اظه��ار می کند: در 
موفقیت و پلتفرم شدن آپارات 
این موض��وع اتف��اق افتاد که 
هنگامی که کارب��ری فیلمی را 
در آپ��ارات برگ��زاری می کند، 
Embed ک��د ی��ا لینک��ی به 
کارب��ر ارائه داده می ش��ود که 
می تواند آن را در س��ایت خود 
یا جای دیگر اس��تفاده کند و 
البته نیاز بازار هم این موضوع 
بود که س��ایتی برای اشتراک 
ویدئ��و باش��د ام��ا در کل��وب 
می دادن��د  ترجی��ح  کارب��ران 
لینک ش��بکه اجتماعی کلوب 
را مورد اس��تفاده ق��رار ندهند 
و از طرف��ی خدمات��ی ک��ه در 
کلوب به کاربران ارائه می ش��د 
خدمات��ی نبود که بت��وان آن 
را به عنوان پلتف��رم تلقی کرد 

نمی توانس��ت  حقیق��ت  در  و 
نی��از کارب��ران را ارضا کند. در 
این میان بای��د این موضوع را 
مدنظر قرارداد که کاربر آزادی 
ک��ه در فیس بوک داش��ت، در 
کلوب نداشت و به همین دلیل 
فیس ب��وک را به کلوب ترجیح 
می دادن��د؛ البته در آپارات هم 
ای��ن محدودی��ت وج��ود دارد 
ام��ا ب��ا خدمات��ی که آپ��ارات 
می دهند  ارائ��ه  مش��تریان  به 
توانست این موضوع را پوشش 
دهد و نیاز یوتیوب را پر کند. 

فیس بوک کاربران خود را 
از دست می دهد

او معتقد اس��ت: نتیجه یک 
دانش��گاه  در  تحقیقات جدید 

نش��ان  آمریکا  »پرینس��تون« 
اجتماعی  ش��بکه  که  می دهد 
فیس ب��وک احتم��اال تا س��ال 
2017، 80درص��د از کاربران 
خود را از دست می دهد و این 
کارب��ران به ش��بکه اجتماعی 
دیگ��ر انتقال پی��دا می کنند؛ 
کم��ا اینک��ه بخش��ی از ای��ن 
کارب��ران نیز در ح��ال حاضر 
فع��ال  فیس ب��وک  در  دیگ��ر 
نیس��تند و کلوب که ش��بکه 
فیس بوک  مانن��د  اجتماع��ی 
اس��ت در آینده نزدیک دیگر 
ت��وان رقابت در ب��ازار را ندارد 
قب��ال  کارب��ران  نیازه��ای  و 
و  ش��ده  برطرف  ازاین جه��ت 
دیگر کاربران به دنبال حضور 
در ش��بکه  اجتماع��ی مانن��د 
فیس بوک یا کلوب نیستند؛ از 
تغییر  کاربران  نیاز های  طرفی 
ک��رده و در ح��ال حاض��ر هم 
ای��ن نیاز های جدی��د کاربران 
را خ��ود فیس ب��وک هم دیگر 
نمی توان��د برطرف کند؛ خرید 
اینس��تاگرام توسط فیس بوک 
نیازس��نجی  راس��تای  در  هم 
ب��ود که فیس بوک انجام داد و 
متوجه نیاز جدید کاربران شد؛ 
در ایران هم مجموعه صبا ایده 
که آپارات و کلوب زیرمجموعه 
لنزور  مجموع��ه  آن هس��تند 
ک��ه  کردن��د  راه ان��دازی  را 
رقیب��ی برای ش��بکه ای مانند 
اینس��تاگرام اس��ت؛ چون نیاز 
کاربران در حال تغییر اس��ت 
و لنزور هم در راستای ارضای 

همین نیازهای جدید است. 

گام گذاری لنزور در مسیر 
کلوب

ادام��ه می دهد: در  محمدی 
مورد لن��زور هم ای��ن موضوع 
مطرح شد که اینس��تاگرام باز 
هم  مانند فیس بوک نیاز  کاربران 
را برطرف کرده و مخاطب را با 
خودش درگیر کرده و جایگاهی 
برای خود ایجاد کرده؛ به همین 
دلیل لن��زور هم درصدد جذب 
و  است  اینس��تاگرام  مخاطبان 
البته باید به این موضوع توجه 
شود که دسترسی به اینستاگرام 
در داخل کشور  مانند فیس بوک 
و یوتی��وب محدودیتی ندارند و 
همی��ن موضوع درصد موفقیت 
لنزور را پایین می آورد اما لنزور 
به  خ��ود توانس��ته جایگاهی را 
برای خ��ود ایجاد کند و 
مجموعه های دولتی که 
اینستاگرام را نمی توانند 
به عن��وان پلتف��رم ارائه 
دهند، می توانند از لنزور 
استفاده  راس��تا  این  در 

کنند. 
این کارش��ناس ارشد 
بازاریاب��ی درخص��وص 
بیان  پلتف��رم  اهمی��ت 
می کند: در حال حاضر، 
مانند  کد های دستوری 
733 و 780 ع��الوه ب��ر ای��ن 
موض��وع که خ��ود را به عنوان 
ی��ک برن��د معرف��ی می کنند، 
خ��ود را به عنوان ی��ک پلتفرم 
می کنند؛  جایگاه س��ازی  نی��ز 
به عن��وان نمون��ه حت��ی برای 
شرکت های دیگر بلیت هواپیما 
و  می فروش��ند  اتوب��وس  و 
پلتفرمی از خود نشان داده اند 
که خدماتی را از این طریق به 
مخاطبان خود ارائه می دهند. 

مظلوم واقع شدن کلوب در 
بین برندهای دیگر

او اظه��ار می کن��د: ب��ه نظر 
می رسد کلوب در مجموعه صبا 
ایده در مقایس��ه با میهن بالگ، 
آپ��ارات و... مظلوم واقع ش��د و 
نتوانست حق خود را در مقایسه 
ب��ا دو برند دیگر بگیرد و تمرکز 
صب��ا ای��ده روی آن ک��م بود و 
بازار سنجی برای آن کمتر انجام 
ش��د؛ البته در چند س��ال اخیر 
کلوب خدمات خ��ود را تغییر و 
افزای��ش داده و به ص��ورت کلی 
می توان گفت که پوست انداخته 
ام��ا این تغییر دیگر دیر ش��ده؛ 
چون نیاز مخاطب دیگر برطرف 
شده و تغییریافته است و اگر نیاز 
مخاطب را آب آشامیدنی در نظر 
بگیریم، مخاطب از این موضوع 
سیرش��ده و حتی اگر یک تانکر 
آب ه��م به ای��ن مخاطبان ارائه 
دهیم، قطعا با استقبالی از جانب 

مردم مواجه نمی شویم. 
خاطرنش���ان  محم����دی 
نیازهای��ی  از  یک��ی  می کن��د: 

اجتماعی  ک��ه در ش��بکه های 
مانند کلوب به آن پاس��خ داده 
می شد، برقراری ارتباط بود که 
در ای��ن ش��بکه های اجتماعی 
با ی��ک جس��ت و جوی س��اده 
کاربران می توانس��تند دوستان 
قدیمی خود را پی��دا کنند و با 
آنه��ا ارتباطی را برق��رار کنند؛ 
این ارتباط��ات انتقال پیدا کرد 
اپلیکیش��ن های گوشی های  به 
هوش��مند مانند تلگ��رام، وایبر 
و... که شبکه هایی مانند تلگرام 
خود را از شبکه اجتماعی چت 
روم مانن��د وایبر، به یک پلتفرم 
تبدیل می کند و سرویس هایی 
را به کاربران خود ارائه می دهد؛ 
به عن��وان نمونه در این ش��بکه 
اجتماعی روبات هایی را کاربران 
ایج��اد می کنن��د ک��ه بتوانند 
اس��تفاده های مختلف��ی از آن 
داشته باشند. این سیستم مانند 
پلتفرم باعث توسعه بازار و برند 
این ش��بکه اجتماعی توس��ط 
به عنوان  کاربران خود می شود. 
نمونه یک ش��رکتی یک روبات 
مترجم راه اندازی می کند و برای 
اینک��ه کاربران از آن اس��تفاده 
کنند ش��روع به تبلیغ می کند 
که همین تالش توسط کاربران 
باعث توسعه بازار و توسعه برند 
ش��بکه اجتماعی مانند تلگرام 

می شود. 

حمایت داخلی از برندهای 
ایرانی

اس��ت:  معتق��د  محم��دی 
در ای��ران اکث��ر ایده ه��ا از ایده 
خارجی گرفته ش��ده و در داخل 
برنامه نویس��ی ش��ده اس��ت. ما 
در ای��ران نی��از ب��ه ایده پردازی 
و توس��عه ایده داری��م چراکه با 
پتانس��یلی که در جوانان ایرانی 
هس��ت می توان برندهای خوبی 
را درخصوص ش��بکه اجتماعی 
ایجاد ک��رد و محتوای تولید در 
این حوزه بسیار سالم تر خواهد 
بود اما برای ایجاد و توسعه نیاز 
ب��ه حمایت های دولتی اس��ت، 
چراکه اگر یک شبکه اجتماعی 
خارجی وارد کش��ور ش��ود تنها 
راه آن فیلتر کردن اس��ت، ولی 
کاربران راه های اس��تفاده از آن 
ش��بکه اجتماع��ی و دور زدن 
فیلترینگ را سریع پیدا خواهند 
کرد، اما ما نیاز به این داریم که 
قبل از اینکه یک شبکه خارجی 
میان م��ردم ما ایجاد نیاز کند و 
آن نیاز را با محتوای برنامه ریزی 
خود برطرف کند آن نیاز توسط 
خود ما ک��ه از همین آب وخاک 
هستیم ایجاد شود و با محتوای 
سالم برطرف شود. امیدواریم از 
پروژه هایی مانند رادیو بازاریابی 
و. . . که در جهت نیاز مخاطبان 
راه اندازی ش��ده و قص��د تولید 
محتوای علمی و س��الم را دارد، 

حمایت شود. 

امیر کاکایی

دالیل موفقیت و شکست شبکه های اجتماعی داخلی

سرنوشتمحتومالگوبرداریهایبیقاعده

در ایران اکثر ایده ها از ایده خارجی 
گرفته شده و در داخل برنامه نویسی 

شده است. ما در ایران نیاز به 
ایده پردازی و توسعه ایده داریم 
چراکه با پتانسیلی که در جوانان 
ایرانی هست می توان برندهای 

خوبی را درخصوص شبکه اجتماعی 
ایجاد کرد و محتوای تولید در این 

حوزه بسیار سالم تر خواهد بود
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توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی )8(
ایجاد رقابت

رقابت، بخت آزمایی و مس��ابقه در هر زمینه ای باعث 
جلب توجه می شود. در عین حال بعضی از آنها از اهمیت 
بیشتری برخوردار ند. رقبا تداعی گر موسسه خود و اغلب 
در فکر رقابت هستند. اما بدون شک مهم ترین دستاورد 
رقابت ایجاد نوآوری اس��ت و برخی از ش��یوه های رقابت 

برای دستیابی به این امر موثر تر است. 

ایده
در س��ال 1958، ش��هردار ی��ک روس��تای کوچک 
ساحلی در اسپانیا اس��تراتژی بزرگی را اتخاذ کرد. وی 
اعالم کرد که روستا باید گردشگران خارجی بیشتری 
را به خود جذب کند. روس��تا دارای چشم انداز زیبایی 
بود و در عین حال در نزدیکی یک فرودگاه بین المللی 
قرار داش��ت. همچنین امکانات رفاه��ی مطلوب برای 
جذب گردش��گر در حال توس��عه بود. ش��هردار قصد 
تبدیل روستا به شهری با هتل های کوچک را داشت تا 
با جذب گردشگران اروپای شمالی باعث رونق اقتصاد 
روستا ش��ود که به دلیل سیاس��ت های دیکتاتور وقت 

مارشال فرانکو نابسامان بود. 
ش��هردار ی��ک مس��ابقه موس��یقی را در روس��تا 
تدارک دی��د، ترانه س��را ها و خوانن��دگان مختلفی به 
روس��تا دعوت ش��دند و چندین اثر را برای اجرا آماده 
کردند. مس��ابقه موس��یقی موردنظر طراحی شده بود 
ت��ا جالب جلوه ک��رده و گردش��گران طبقه متوس��ط 
را برای آمدن به روس��تا ترغی��ب کند. جای��زه برنده 
مس��ابقه، چاپ رایگان اثرش ب��ود. اث��ر برگزیده این 
مس��ابقه موفقیتی ب��زرگ نه تنها در اس��پانیا، بلکه در 
تمام کش��ور های اس��پانیایی زب��ان به ارمغ��ان آورد. 
موفقیت اثر برگزیده تبلیغ چش��مگیری برای روس��تا 
بود. اگرچه نقش��ه اصلی ش��هردار برای تبدیل روستا 
به جاذبه ای گردش��گری محقق نش��د ام��ا این موفق 
نشدن در سایه س��رمایه گذاری های عظیم قرار گرفت 
و با س��اخته ش��دن هتل های بزرگ این شهر به محل 
برگزاری کنسرت های موس��یقی مختلف تبدیل شد. 
نام این ش��هر »بنیدورم« اس��ت. به هر نح��وی که در 
مورد بنیدورم فکر کنیم، بدون ش��ک این شهر ساالنه 
مقادیر زیادی پول را به خود جذب می کند و همه این 

موفقیت ها با یک مسابقه موسیقی آغاز شد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-ی��ک موضوع نو و جال��ب را برای برگ��زاری رقابت 

انتخاب کنید. 
-در صورت ام��کان از افراد مش��هور برای ش��رکت 
در مس��ابقه دعوت به عمل آوری��د، در غیر این صورت 
اطمینان حاصل کنید که مس��ابقه برای ش��ما تبلیغ 

خوبی باشد. 
-از حضور برند های معتبر در مسابقه خود اطمینان 

حاصل کنید. 

 نقش مشاوران 
در سازمان های ایرانی

در بسیاری از س��ازمان های ایرانی دیده می شود که 
مش��اورانی در کنار مدیران ارشد س��ازمان مشغول به 
کار هس��تند و در حوزه های مختلف مدیریتی به مدیر 
ارشد آن سازمان مشاوره می دهند اما این مشاوره ها و 
پیشنهاد های مشاوران باب دل مدیر سازمان نیست و 
در طول یک سال دیده می ش��ود که سازمانی چندین 
مش��اور مختلف را اس��تخدام کرده ام��ا در رویکرد و 
فعالیت های اصلی سازمان تغییری حاصل نشده است؛ 
واقعیت این است که مدیران ایرانی تمایلی به شنیدن 
انتقاد ندارند و مش��اورانی ک��ه در راس��تای تغییر در 
سازمان پیش��نهاد هایی می دهند، با مقاومت کارکنان 
و حتی مدیران س��ازمان مواجه می ش��وند؛ چون آنها 
نگران از دست دادن وضعیت خود هس��تند و همواره 

از تغییر گریزانند. 
با توجه به این شرایط، امروزه برخی مشاوران از باب 
مسائل آموزش��ی وارد سازمان می ش��وند و با تشکیل 
جلسات آموزشی برای مدیران میانی و حتی کارکنان 
در ت��الش هس��تند رابطه خوب��ی در ابتدا ب��ا اعضای 
سازمان به وجود آورند و سپس این اطمینان را به آنها 
بدهند که با تغییرات در س��ازمان جایگاه آنها متزلزل 
نخواهد شد و این پیش��نهاد های مشاوران در راستای 
بهبود عملکرد س��ازمان اس��ت و تهدیدی را برای آنها 
به همراه نخواه��د داش��ت. از طرفی باید مش��اوران، 
مدیر ارش��د س��ازمان را قانع کنند که ای��ن تغییرات 
باعث بهبود عملکرد سازمان می ش��ود و از طریق اخذ 
قراردادی با س��ازمان به صورت پ��روژه ای فعالیت های 
خود را آغ��از کنند. به عن��وان نمونه می ت��وان قرارداد 
را به ای��ن صورت تدوین ک��رد که به ازای رس��یدن به 
یک هدف فروش��ی، درصدی از مبلغ فروش به مشاور 
سازمان داده ش��ود و اگر افزایش فروشی برای سازمان 
به وجود نیامد، مش��اور مبلغی را دریاف��ت نکند؛ این 
موضوع باعث می شود که مدیر سازمان ها هزینه ای را 
بابت این موضوع پرداخ��ت نکنند و فقط درصورتی که 
سازمان با افزایش فروش همراه بود، مشاوران حقوق را 
دریافت کنند و همین موضوع هزینه  اضافی و زیادی را 

برای سازمان به همراه نخواهد داشت. 
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پاسخ کارشناس: به صورت کلی می توان گفت که یکی 
از سخت ترین مهارت ها در زندگی، متقاعد کردن افراد برای 
ایجاد تغییراتی است که در بلند مدت برای آنها سودآوری را به 
همراه داشته باشد. این موضوع را باید مدنظر قرار داد که مدیر 
سازمان شما بر چه اساسی تصمیم به تغییر در محصوالت و 
عادات مش��تریان دارد. در مورد این موض��وع باید تحقیقات 
بازاری انجام ش��ود که س��ازمان با مش��کل مواجه نشود، اما 

برای تغییر در عادت مش��تری ممکن اس��ت در کوتاه مدت 
س��ازمان چیزهایی را قربانی کند و این موضوع برای سازمان 
هزینه بردار باش��د. از طرفی این موضوع حائز اهمیت اس��ت 
که در مقوله فروش نمی توان و نباید کسی را مجبور به خرید 
محصول یا تغییر در عادات آن کرد، به همین دلیل برای این 
موضوع تاکید بر مسائل روان ش��ناختی بسیار حائز اهمیت 
است و اگر مشتری را از منافع و سودی که حاصل از این تغییر 
عادت برای او به همراه می آید، باخبر کنید، مشتری راحت تر 

اقدام به خرید می کند و این تغییر عادت را می پذیرد. 
به صورت کلی مش��تریان از فروش��ندگانی که اصرار به 

خری��د می کنند، احس��اس تنف��ر دارند، ب��ه همین دلیل 
پیشنهاد می ش��ود این تغییر عادت بیشتر روی مشتریان 
وفادار در وهله اول صورت پذیرد که نسبت به برند سازمان 
شما وفادار هستند و اعتماد کامل نسبت به شما دارند، به 
همین دلیل تغییر در این نوع مش��تریان به راحتی صورت 
می پذیرد. با توجه به توضیحاتی که ذکر ش��د، بهترین راه 
برای ایجاد تغیی��ر در جهت خرید مش��تری این موضوع 
اس��ت که مش��تری را با منافع حاصل از این تغییر آش��نا 
کنیم و آن محصول را بدون فش��ار و هی��چ گونه اصراری 

به او بفروشیم. 

ایجاد تغییر در محصوالت

پرسش: مدیر بازاریابی سازمانی هس�تم که محصوالتی در حوزه مواد غذایی تولید و به بازار عرضه می کند. مدیر سازمان در چند 
هفته گذشته اصرار بر ایجاد تغییر در محصوالت دارد و به همان نس�بت باید تغییری در خرید محصولی که مشتریان به آن عادت 

داشتند، رخ دهد. در راستای این موضوع چه تصمیماتی باید اتخاذ شود و چه برنامه ریزی باید صورت بگیرد؟ 
کلینیک کسب و کار

نکاتی مفید برای مواجهه با مشکالت مدیریتی
مشکالت ما را متوقف نمی کنند 

بلکه به ما آموزش می دهند

هم اکنون با وجود دنیایی سراسر تغییرات، تهدیدها 
و فرصت ها که پیشرفت تکنولوژی و اطالعات به حدی 
اس��ت که عصر اطالعات لقب گرفته اس��ت، مدیران با 
تغییرات ثانی��ه ای در تمام��ی امور مواجه هس��تند و 
بایس��تی دارای توان و قدرت کافی برای مقابله با این 
همه تغییرات باش��ند و در این می��ان مدیرانی موفق 
هستند که دارای هدف هس��تند و مثبت می اندیشند. 
این چنین مدیرانی فقط به فکر س��ودآوری نیس��تند، 
بلکه سودآوری را به عنوان یکی از اجزای کار می بینند 
و سعی می کنند در محیط کاری شان به افراد بها داده 

و باعث شکوفایی شان شوند. 
وظیفه یک مدیر ارائه راه حل اس��ت اگ��ر یک مدیر 
به ج��ای دادن راه حل، م��دام در حال ای��راد گرفتن و 
انعکاس نکات منفی به مجموعه باشد و همه مسائل و 
مشکالت را از چشم دیگری ببیند، نمی تواند به خوبی 
س��ازمان خود را اداره کند و به هدف خویش برسد. در 
واقع با اس��تفاده از فرآیند مدیریت مشکالت می توان 
آنها را ریش��ه یابی و از بروز مجدد آنها جلوگیری کرد. 
نخستین تئوری مدیریت این اس��ت که مدیر بایستی 
بسیار فکر کند و خالق باشد. یک مدیر وقتی آمادگی 
اندیش��یدن خالق را در خود ایجاد کند، سریع تر برای 
مس��ائل و مش��کالت راه حل پیدا می کند، چون با فکر 
خالق قدرت ریسک پذیری اش نیز بیشتر می شود. هر 
مدیر بایس��تی بداند که در کارش ریسک وجود دارد و 
طبیعتا هر ریسکی هزینه ای را به دنبال خواهد داشت. 
مدیران ب��رای گذر از مدیریت س��نتی و حفظ بقای 
س��ازمان، باید در روش های مدیریتی خ��ود تغییرات 
عمیق و اساس��ی ایجاد کنن��د. تغیی��ر در نگرش نیز 
می توان��د نتیج��ه خوبی ب��رای مدیران حاص��ل کند. 
نگاه ب��ه نیروی انس��انی به عنوان س��رمایه انس��انی از 
موفقیت های سازمان اس��ت. در این صورت سازمان به 
هر کارمند خود به عنوان یک س��رمایه و دارایی توجه 
می کند که موجب پیش��رفت س��ازمان و سرآمدی آن 
خواهد شد. الزمه رقابت و کسب سود بیشتر و مستمر، 
توجه فزاینده مدیران به منابع انس��انی است که جزو 
س��رمایه های اصلی و ستون های س��ازمان به حساب 
می آیند. در واقع به طور مش��خص روزی نیس��ت که 
بدون مس��ئله و بدون ت��الش برای برخورد با مس��ائل 
کسب و کاری که در حال مدیریت آن هستیم به پایان 

رسد. 
دق��ت ب��ه ای��ن نکت��ه حائ��ز اهمی��ت اس��ت که 
مثبت اندیش��ی ب�ه ه�م��راه خ�ود ص�ل��ح، آرام��ش، 
موفقی��ت، ب�هب��ود در رواب���ط و س��المت جس��می 
را به دنب��ال دارد. یک مدی��ر موفق با ات��کا به تفکرات 
مثبت، کاره��ای روزمره را راحت ت��ر می تواند به پایان 
رس���اند. کس��ب و کار روش���نی در انتظارتان خواهد 
ب��ود و در نهای��ت ش��ادی و رضای��ت بیش��تری برای 
ش��خص مدیر، کارکنان و مش��تری ها ش��کل خواهد 
گرف��ت. مثبت اندیش��ی ف�رآین�دی همه گیر اس��ت و 
به مرور زمان از مدیر به س��ایرین انتق��ال پیدا خواهد 
کرد. افرادی که در کنار شما هس��ت�ند از ت�ف�کرات و 
ح�االت درون�ی ش���ما تاثیر می پ�ذیرن�د. سعی کنید 
تا جایی ک��ه می توانید ب��ه خوش��حالی، م�وف�ق�یت 
و س��المت فکر کنید. ب��ا چنین طرز تفک��ری دیگران 
تمایل پیدا می کنند ت��ا ش��ما را در کارهای تان یاری 
کنن��د. آنها از ام��واج مثبتی که ش��ما از خود س��اطع 
می کنید به شدت لذت می برند. باید با دیدی مثبت به 
زندگی نگاه کنید، نتیجه موفقیت آمیز تمام تالش های 
خود را از ابتدا در ذهن تان مجس��م کنید و با تالش به 
آن س��مت حرکت کنید. وجود چنین مدیری در یک 
مجموع��ه تا حد زی��ادی مواجهه با مش��کالت را برای 

همه افراد مجموعه ساده تر و حتی خوشایند می کند. 

تعیین روال برای استعفای افراد 

آیا می دانستید بهتر است برای سازمان خود از ابتدا 
سیاس��ت ها و برنامه های منابع انسانی جهت استعفای 
کارمندان ذکر کنید؟  در برخی از سازمان ها به محض 
اینکه از اس��تعفای اعضا باخبر می ش��وند کارت ورود 
را از او گرفت��ه و او را بیرون می کنن��د در مقابل بعضی 
دیگر از س��ازمان ها وقتی خبر اس��تعفای یکی از اعضا 
را می ش��نوند از او می خواهند به مدت دو هفته بماند 
و بعد برود. ش��ما می توانید این موض��وع را در قرارداد 
افراد نیز مش��خص کنی��د. در این م��دت می توانید با 
انعطاف پذی��ری و مذاک��ره از آن ف��رد بخواهید که در 
سازمان بماند، البته توقع نداش��ته باشید که او نیز این 
کار را انجام دهد. همچنی��ن می توانید در این مدت به 

دنبال جایگزین کردن فرد جدیدی باشید. 

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  .
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مفهوم عدالت سازمانی که نخستین بار 
در سال 1987 توسط گرینبرگ 

مطرح شد، به موضوع درک کارمندان 
از رفتارهای سازمانی ، تصمیمات 
و اقدامات و چگونگی تاثیرپذیری 
بر نگرش و رفتار آنها در کار اشاره 
می کند. این واژه مفهوم نزدیکی با 
بی طرفی دارد. کارکنان نسبت به 

تصمیمات مافوق خود حساس بوده 
و این تصمیمات را براساس ارزیابی 

ذهنی خود، عادالنه یا غیرعادالنه 
قضاوت می کنند

س��ازمان ها ج��زو الینف��ک 
زندگی انسان ها هستند. انسان 
غالبا در یک سازمان ارائه دهنده 
خدمات پزش��کی به دنیا می آید 
و در سازمان های دیگری تولد او 
ثبت می ش��ود. بعد از آن توسط 
س��ازمان های متع��دد دیگری 
مراقب��ت می ش��ود، دوره ه��ای 
آموزش��ی الزم را طی می کند و 
باالخره در یک سازمان مشغول 
به کار می شود و... به این ترتیب 
مشاهده می شود که انسان عمر 
خ��ود را با س��ازمان ها س��پری 
می کند که این موض��وع بیانگر 
جای��گاه و اهمیت س��ازمان در 

زندگی انسان است. 
از آنجای��ی ک��ه س��ازمان ها 
هم��واره در ارتباط با انس��ان ها 
هس��تند، لذا به همان اندازه که 
س��ازمان ها در زندگ��ی مطالعه 
س��ازمانی  عدال��ت  می ش��وند 
نیز باید م��ورد نظر ق��رار گیرد. 
چراکه عدالت نیز به نوعی بقای 
س��ازمان را تضمی��ن می کن��د. 
امروزه عدالت س��ازمانی بیش از 
پیش مورد توجه مدیریت منابع 
انس��انی قرار گرفته اس��ت، زیرا 
موفقیت هر سازمانی به خصوص 
س��ازمان های خدماتی، به نحوه 
تعام��ل کارکن��ان با مش��تریان 
وابس��ته  مراجعه کنن��دگان  و 
است. ضرورت و اهمیت رعایت 
عدالت س��ازمانی، به دلیل نقش 
حائز اهمیت کارکن��ان در ارائه 
خدمات ب��ه مش��تریان و جلب 
رضای��ت آنها در زمینه مس��ائل 
پرسنلی، بیش��تر مورد نظر قرار 
می گی��رد، زی��را رفت��ار عادالنه 
س��ازمان ب��ا کارکن��ان، منجر 
ب��ه تعام��ل و برخورد مناس��ب 
کارکنان س��ازمان با مش��تریان 
و مراجعه کنن��دگان ش��ده و در 
نهایت موج��ب افزایش وفاداری 
و رضای��ت آنها می ش��ود که در 

بلندمدت ضامن بقای س��ازمان 
شماس��ت. در ادامه این گزارش 
به مقوله عدالت سازمانی و ابعاد 

آن می پردازیم. 

مفهومی که با بی طرفی 
ارتباطی نزدیک دارد 

مفه��وم عدالت س��ازمانی که 
نخس��تین بار در س��ال 1987 
توس��ط گرینبرگ مطرح ش��د، 
به موض��وع درک کارمن��دان از 
تصمیمات  سازمانی ،  رفتارهای 
چگونگ��ی  و  اقدام��ات  و 
تاثیرپذی��ری بر نگ��رش و رفتار 
آنه��ا در کار اش��اره می کن��د. 
ای��ن واژه مفه��وم نزدیک��ی ب��ا 
بی طرفی دارد. کارکنان نس��بت 
ب��ه تصمیم��ات ماف��وق خ��ود 
حس��اس بوده و این تصمیمات 

ارزیاب��ی  براس��اس  را 
عادالنه  ذهن��ی خ��ود، 
ی��ا غیرعادالن��ه قضاوت 
قضاوت  ای��ن  می کنند. 
بر رفت��ار ش��خصی آنها 
تاثیر گذاش��ته و موجب 
کج رفتاری آنها می شود. 
عدالت س��ازمانی با همه 
مس��ائل رفت��اری محل 
کار، پرداخ��ت کارکنان، 
دسترس��ی ب��ه آموزش 
و برتری جنس��یتی و... 
مرتبط است. این مفهوم 
از نظریه برابری برگرفته 
و بر این فرض بنا ش��ده 
که اف��راد دریافتی خود 

را ب��ا دریافت��ی دیگ��ر کارکنان 
سازمان مقایسه می کنند. اگر با 
این مقایسه به این نتیجه برسند 
که برخورد س��ازمان با کارکنان 
ب��ه ط��ور نس��بی غیر منصفانه 
است، احساس بی عدالتی کرده 
و ب��رای کاهش ای��ن بی عدالتی 
ت��الش می کنن��د. البت��ه افراد 
کارکن��ان  ک��ه  می پذیرن��د 
توانمندت��ر، دریافتی بیش��تری 
داشته باشند. مش��روط بر آنکه 

کار بیش��تری انج��ام دهن��د یا 
برای انجام کار از س��طح دانش 
و تجرب��ه بیش��تری برخ��وردار 

باشند. 

عدالت، انسان و سازمان: 
سه رأس بقای یک زندگی

عدال��ت  موض��وع  هرچن��د 
و ارتب��اط آن ب��ا س��ازمان در 
دو مقول��ه ج��دا از هم ش��امل 
عدالت درون س��ازمانی و عدالت 
برون سازمانی قابل بحث است، 
ولی در یک نم��ای کلی می توان 
عناصر عدالت، انسان و سازمان 
را به عنوان سه رأس مثلث بقای 
زندگی در نظر گرف��ت. بدیهی 
اس��ت که در این صورت وجود 
هر سه عنصر نسبت به هم الزم 
و ملزوم یکدیگرند و بدون یکی 

چرخه زندگی لنگ خواهد شد. 
اما اینکه عدالت درون س��ازمانی 
و  چیس��ت  برون س��ازمانی  و 
تاثی��ر آنه��ا چگونه اس��ت خود 
بحث مفصلی اس��ت که تنها به 
تعاریف و اشاره ای به آنها بسنده 

می کنیم. 

عدالت درون سازمانی
درون س��ازمان ها  عدال��ت 
ب��ه عدالتی ک��ه بی��ن کارکنان 

س��ازمان توس��ط سرپرس��تان 
و مدی��ران ی��ا خ��ود س��ازمان 
لح��اظ می ش��ود، می گویند. از 
آنجایی ک��ه ه��ر س��ازمان اعم 
از تولی��دی و خدمات��ی اهداف 
ویژه ای را دنبال می کند روشن 
اس��ت ک��ه کارکنان نیز س��عی 
خواهن��د کرد ت��ا عدال��ت اجرا 
ش��ده بین کارکن��ان را تعدیل 
کنند که این کار ممکن اس��ت 
به روش ه��ای گوناگ��ون مانند 
ک��م کاری و تنش و غی��ره بروز 
پی��دا کن��د. در نهای��ت اینکه 
کارکن��ان با توجه به اس��تنباط 
و تفس��یر خود از عدالت، میزان 
تناس��ب حق��وق و دس��تمزد و 
هرگونه پ��اداش دریافتی دیگر 
را نس��بت ب��ه حج��م و اهمیت 
و نیز زم��ان فعالیت ه��ای خود 
می س��نجند و نتیج��ه 
را ب��ا س��ایر کارکنان و 
مقایس��ه  کارمن��دان 
می کنن��د و اگر حاصل 
به دس��ت آم��ده برای 
خود کمت��ر از دیگران 
بی عدالتی  نوعی  باشد 
یا تبعیض را احس��اس 
می کنند و اگر چنانچه 
این کس��ری ب��ا اضافه 
کردن حق��وق و اضافه 
کار ی��ا ب��ه ه��ر نح��و 
)ارزش��یابی  دیگ��ری 
نش��ود  جب��ران  و...( 
کارکنان با کم کاری یا 
به هر نح��و دیگری آن 

را تعدیل می کنند. 

عدالت برون سازمانی
عدال��ت در بیرون س��ازمان 
عب��ارت اس��ت از عدالت��ی که 
از  اف��راد خ��ارج  و  اش��خاص 
س��ازمان احس��اس می کنن��د. 
به عنوان مثال ف��رض کنید در 
یک بانک سرپرس��ت یا رئیس 
آن شعبه عدالت درون سازمانی 
یا عدالت بی��ن کارکنان خود را 

کامال رعایت کن��د به طوری که 
هیچ یک از کارکنان بی عدالتی 
را احس��اس نکنند اما در هنگام 
پرداخ��ت تس��هیالت رئی��س 
آن ش��عبه ب��ه دور از هرگون��ه 
امتی��ازات مدنظر در سیس��تم 
بانکی صرفا براساس معیارهای 
ش��خصی عم��ل کند. روش��ن 
اس��ت که صاحبان حساب ها و 
متقاضیان وام ها نوعی تبعیض 
احس��اس  را  بی عدالت��ی  و 
خواهند کرد ک��ه این تبعیض و 
بی عدالتی از نوع برون سازمانی 
اس��ت. در ای��ن ص��ورت نی��ز 
متقاضی��ان س��عی در جب��ران 
و تعدی��ل خواهند ک��رد و این 
عمل ممکن اس��ت با اعتراضات 
شدید س��رمایه گذاران بانکی و 
مقاضیان وام ها روبه رو ش��ود یا 
اینکه اش��خاص با خارج کردن 
س��پرده های خ��ود از آن بانک 
بی عدالتی ایجاد شده را تعدیل 

کنند. 

عدالت سازمانی و افزایش 
بهره وری

ب��ه ه��ر تقدی��ر در ه��ر دو 
ایج��اد  بی عدالت��ی  ص��ورت 
ش��ده اگ��ر چنانچ��ه توس��ط 
مدی��ر ی��ا سرپرس��ت تعدی��ل 
نش��ود توس��ط دیگران تعدیل 
خواه��د ش��د. نبای��د فراموش 
ک��رد که اعض��ای س��ازمان نیز 
همانن��د س��ایر اعض��ای خارج 
انتظ��ار عدال��ت در  س��ازمان 
خارج س��ازمان را به عنوان یک 
ش��هروند دارند. بی ش��ک یکی 
از اصلی ترین راه ه��ای افزایش 
به��ره وری س��ازمان ها، افزایش 
اجرای عدالت س��ازمانی اس��ت 
و س��ازمان ها برای بقا و پویایی 
خود باید به این عامل سازمانی 
و متغیره��ای آن توج��ه وی��ژه 
کنن��د و س��ازوکارهای اجرای 
واقعی آن را در س��ازمان فراهم 

کنند. 

نگاهی به تعاریف 
مقوله عدالت در سازمان ها

تضمین بقای سازمان
 با مدیریت عادالنه

مدیریت امروز

آیا می دانستید

مدلهای ایفون 6S و 6S پالس شرکت 
اپل روانه ب��ازار ش��دند و در مراکز فروش 
این ش��رکت در اختی��ار مش��تریان قرار 
می گیرن��د. به رغ��م قیمت بس��یار باالی 
این مدل ها، طرف��داران این مارک جلوی 
مراکز فروش صف کشیده اند. قیمت های 
آیفون های 6S با توجه به ظرفیت حافظه 

از 7۴9 ی��ورو و 6S پ��الس از 859 یورو 
تعیین شده است. 

به گ��زارش یورونی��وز، یک مش��تری 
می گوی��د: »از اینک��ه ج��زو نخس��تین 
 کس��انی هس��تم که این مدل را می خرم 
خوش��حالم. کم��ی خودخواه��ی اس��ت 
ام��ا االن این م��دل را می خواس��تم برای 

همین برای داشتن آن در صف منتظرم.« 
مشتری دیگری که در مقابل یک مرکزی 
فروش اپل در انتظار است، می گوید: »به 
نظر من اگ��ر آیفون های خ��ود را نو کنم 
برای��م زیاد گ��ران تمام نمی ش��ود. مدل 
قبل��ی را 5۰۰ ی��ا ۶۰۰ یورو می فروش��م 
و م��دل جدی��د را می خ��رم.« از جمل��ه 

نوآوری های اپل در این مدل ها س��اخت 
صفحه نمایش��ی اس��ت که مطابق با نوع 
فش��اری که روی آن وارد می آید کارایی 
مختلفی دارد. شرکت اپل برای نخستین 
بار و در حال حاضر تنها در ایاالت متحده 
 6S 6 وS ف��روش قس��طی آیفون ه��ای

پالس خود را آغاز کرده است. 

آیفون های 6S و 6S پالس وارد بازار شدند

هدی رضایی



در  ب��ورس  کل  ش��اخص 
پایان دادوس��تدهای بیس��ت و 
نهمی��ن هفته معامالت��ی تاالر 
شیشه ای در سال جاری به افت 
ناتمام خود ادام��ه داد و ریزش 
۰.۳۰ درصدی را به ثبت رساند 
و با رس��اندن زیان س��هامداران 
ب��ه 1.7 درصد، کارنامه  ضعیفی 
از خود به نمایش گذاش��ت. در 
هفته گذشته ادامه ریزش قیمت 
سهام ش��رکت ها و بی انگیزگی 
س��هامداران برای خریدوفروش 
س��هم موجب کاهش ش��دید 
ارزش و حج��م معامالت ش��د. 
این در حالی است که در هفته 
گذش��ته و در کنار رکود صنایع 
مط��رح بورس��ی، صنایع قندی 
و داروی��ی از اقبال س��هامداران 
برخوردار شده و افزایش تقاضای 
خری��د را در کارنامه خود ثبت 
کردن��د. پیش بینی می ش��ود با 
توجه به ادام��ه رکود اقتصادی 
داخلی و وضعیت اقتصاد جهانی، 
ب��ورس در فص��ل پایی��ز تغییر 
چندانی نداش��ته باشد. آن هم 
در ش��رایطی که کاهش قیمت 
جهان��ی برخی کااله��ا به رکود 
بیشتر اقتصاد کشور و در نتیجه 
کاه��ش س��ودآوری بنگاه های 
تولیدی دامن زده و به ادامه افت 
منجر  قیمت سهام ش��رکت ها 
خواهد ش��د. ب��ا در نظر گرفتن 
شرایط فوق اگر دولت می خواهد 
وضعیت ب��ازار س��هام را بهبود 
باید سیاست های خود  ببخشد 
را در قب��ال صنایع و بنگاه های 
تولیدی تغیی��ر دهد. چنان که 
با وضعیت موجود، در کوتاه مدت 
نباید انتظار تغییرات اساسی در 
س��ودآوری بنگاه های تولیدی و 
در پی آن رونق بورس داش��ت. 

گرچه در میان مدت این انتظار 
می رود که بنگاه ه��ای تولیدی 
اثرات رف��ع تحریم ها را به خود 
ببینند و بورس وارد فاز جدیدی 
ش��ود. اما این امر نیازمند بهبود 
دیگ��ر مولفه ه��ای تأثیرگذار بر 
بورس است. چنان که از کاهش 
نرخ سود بانکی به عنوان یکی از 
نقدینگی  بازگشت  محرک های 
به ب��ورس در حالی صحبت به 
میان می آید ک��ه نکته مهم در 
این زمینه این است که کاهش 
بانکی مهم ترین  نرخ تسهیالت 
دغدغه تولیدکنندگان و فعاالن 
صنایع در کش��ور است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. نرخ سود 
بانک��ی موجب ب��اال رفتن بهره 
تس��هیالت اعطایی ب��ه بنگاه ها 
می ش��ود که این موضوع نیز بر 
س��ودآوری بنگاه ه��ای تولیدی 
از یک س��و و رونق بازار س��هام 
اثرگذار اس��ت. گرچ��ه به نظر 
می رسد گزارش های شش ماهه 
شرکت ها نیز مانند گزارش های 
سه ماهه از جذابیت کافی برای 

معامله گران برخوردار نباشد. 
افت 188 واحدی شاخص کل

در پای��ان معام��الت هفت��ه 
منتهی ب��ه 8 مهرم��اه 1۳94، 

ش��اخص کل ب��ا 188 واح��د 
کاهش نس��بت ب��ه هفته قبل، 
به رق��م 61498 واحد رس��ید. 
ش��اخص بازار اول با 1۰۰ واحد 
کاهش به رق��م 42764 واحد 
بالغ ش��د و ش��اخص بازار دوم 
ب��ا 588 واح��د کاه��ش عدد 
1۳6۰7۰ واح��د را تجربه کرد 
و ب��ه ترتیب ب��ا ۰.2۳ درصد و 
۰.4۳ درصد کاهش نس��بت به 
هفته قبل مواجه شدند. در پنج 
روز کاری این هفته، ارزش کل 
معامالت س��هام و حق تقدم به 
۳۰24 میلیارد ریال بالغ شد که 
نسبت به هفته قبل 55 درصد 
کاهش یافته اس��ت. در ضمن 
تع��داد 19۰5 میلیون س��هم و 
حق تق��دم در 126 هزار دفعه 
م��ورد معامله ق��رار گرفت و به 
ترتیب ۳7 درص��د و 12 درصد 
کاه��ش را نس��بت ب��ه هفته 
گذش��ته تجربه کرد. همچنین 
ارزش معامالت نرمال به ۳۰24 
میلیارد رسید و حجم معامالت 
نرمال با 19۰5 میلیون سهم به 
ترتیب با 47 درصد و 26 درصد 
کاهش نسبت به هفته گذشته 
هم��راه ش��دند. براین اس��اس 
تع��داد 4۰465۳ برگ��ه اوراق 

مشارکت به ارزش 4۰4 میلیارد 
 ریال معامله ش��د که به ترتیب 
62.7 درص��د  و  62.5 درص��د 
کاهش نسبت به هفته گذشته 
را نش��ان می ده��د. طی هفته 
جاری استخراج سایر معادن با 
7.6۳ درص��د، دباغی، پرداخت 
چرم و س��اخت انواع پاپوش با 
7.۰1 درصد، محصوالت کاغذی 
با 4 درصد، محصوالت غذایی و 
آش��امیدنی به جز قند و شکر با 
۳.44 درصد و زراعت و خدمات 
وابسته با ۳.1۰ درصد بیشترین 
تغییر مثبت در شاخص صنایع 
را نسبت به سایر گروه ها به خود 

اختصاص دادند. 
گروه قند و شکر در صدر 

صنایع فرابورس
در هفت��ه دوم مهرماه، حجم 
معام��الت ب��ازار اول فرابورس 
ایران ب��ا رش��د ۳5۰ درصدی 
روب��ه رو ش��د و در روز پایان��ی 
هفت��ه اس��ناد خزانه اس��المی 
ب��رای نخس��تین ب��ار در بازار 
قیمت  مال��ی  نوین  ابزاره��ای 
فراب��ورس  معام��الت  خ��ورد. 
ایران در هفته بیست و هشتم 
سال جاری با خریدوفروش 951 
میلیون ورقه به��ادار به ارزش 

6ه��زار و 5۳1 میلیارد ریال به 
کار خود پایان داد. البته حجم 
و ارزش معامالت کاهش داشت 
که دلی��ل عم��ده آن قطعیت 
معامل��ه بلوکی ش��رکت مولد 
نیروگاه��ی تجارت ف��ارس به 
ارزش 15 هزار و ۳۰7 میلیارد 
ریال در روز پایانی ش��هریور و 
لحاظ شدن حجم و ارزش این 
معامله در آمار هفته قبل است. 
نگاه��ی به بازاره��ای فرابورس 
ایران در هفت��ه دوم مهرماه از 
افزای��ش ۳5۰ درصدی حجم 
و کاهش 59 درص��دی ارزش 
معامالت در بازار اول و افت 4۳ 
و 27 درص��دی حجم و ارزش 
دوم حکایت  ب��ازار  معام��الت 
دارد؛ ب��ه این ترتی��ب در بازار 
اول 66۰ میلی��ون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش 212 میلیارد ریال و 
در بازار دوم 17۰ میلیون ورقه 
بهادار ب��ه ارزش 479 میلیارد 
ریال خریدوفروش ش��ده است. 
حج��م معام��الت هفتگی در 
ب��ازار پای��ه در قی��اس با هفته 
قب��ل از آن 79 درصد و ارزش 
معام��الت 71 درص��د کاهش 
یاف��ت و 11۰ میلی��ون ورق��ه 
بهادار ب��ه ارزش 221 میلیارد 
ری��ال در این بازار مورد معامله 
قرار گرفت، ضمن اینکه در این 
م��دت، 11 میلیون ورقه بهادار 
با ارزشی معادل 5 هزار و 619 
میلیارد ری��ال در بازار ابزارهای 
نوین مالی دادوس��تد ش��د. در 
معامالت هفتگ��ی، گروه قند و 
شکر با س��هم 18 درصدی در 
صدر صنایع پیشرو جای گرفت 
و به دنبال آن گروه محصوالت 
شیمیایی و بانک ها به ترتیب با 
س��هم 1۳ و 1۰ درصدی قرار 

گرفتند. 

گزارشی از بیست و نهمین هفته معامالتی تاالر شیشه ای

کارنامه ای پراز نمره منفی

تسنیم- بورس و سهامدارانش 
در حالی روزه��ای ابتدایی پاییز 
94 را پش��ت س��ر می گذارند که 
س��رماخوردگی بازار سهام که از 
نیمه دی ماه س��ال 92 آغاز شده، 
تا ب��ه ام��روز ادام��ه دارد و بازار 
سهام نشان داده انتشار خبرهای 
امیدوارکننده ای چون رسیدن به 
توافق در مذاکرات هس��ته ای نیز 
نمی توان��د حال و روزش را خوب 
کن��د تا جایی که ارزش معامالت 
بورس که در روزهایی نه چندان 
دور به چن��د هزار میلیارد تومان 
در روز نیز می رس��ید، این روزها 
ب��ه زحمت ب��ه چن��د ده میلیارد 
تومان می رس��د. حاال شرایط در 
بازار سهام کشور به گونه ای شده 
که نبض اقتص��اد همگام با رکود 
حاکم بر اقتصاد کش��ور نامنظم و 
کند می زند و به دلیل کمبود قابل 
مالحظه نقدینگ��ی، اندک منابع 
موج��ود س��هامداران حقیقی در 
تاالر شیشه ای به سمت دادوستد 

سهام شرکت های کوچک گرایش 
پیدا کرده اس��ت؛ چرا که به باور 
کارشناسان با توجه به مشکالت 
گوناگون اقتصاد و بورس کش��ور 
از جمله رک��ود حاکم بر اقتصاد، 
افت جهانی قیمت نفت و کاهش 
معنادار درآمدهای کش��ور، ثبات 
نس��بی ن��رخ ارز و نگرانی ه��ای 
مرب��وط ب��ه اقتص��اد جهان��ی و 
وضعیت نامناس��ب جهانی برخی 
کاال ه��ا به نظر می رس��د س��هام 
ش��رایط  در  بزرگ  ش��رکت های 
کنون��ی ق��ادر به تح��رک جدی 
نباش��ند و اندک تقاضای موجود 
در ب��ازار هم کم��اکان مربوط به 
س��هام صنایع کوچک باش��د. بر 
این اس��اس چن��د هفت��ه ای نیز 
می ش��ود که سهام ش��رکت های 
گروه قند و ش��کر ک��ه از صنایع 
کوچک بورس است برخالف روند 
کلی ب��ازار و دیگ��ر صنایع مورد 
توج��ه معامله گران ق��رار گرفته 
است. برخی از فعاالن بازار، بتای 
منفی این صنعت نسبت به بازار، 
افت چشمگیر سهام شرکت های 

قندی در دو سال گذشته، ارزش 
بازار بسیار پایین این شرکت ها و 
بحث افزایش نرخ شکر را به عنوان 
دالیل رش��د قیمت ش��رکت های 
ای��ن صنع��ت عن��وان می کنند. 
حاال ه��م نش��انه هایی از حرکت 
نقدینگی به سمت صنایع دارویی 
و ساختمانی با توجیهات بنیادی 
نظی��ر آغ��از اعط��ای مجوزهای 
موردی افزایش نرخ دارو توس��ط 
وزارت بهداش��ت و نیز چشم انداز 
خروج صنعت ساختمان از رکود 
دیده می ش��ود و گویا قرار اس��ت 
گروه قند و ش��کر ج��ای خود را 
به ش��رکت های ای��ن دو صنعت 
کوچک بورسی بدهند تا تاییدی 
دیگ��ر بر نبود نقدینگ��ی در بازار 
س��هام و ع��دم ب��اور دولتمردان 
ب��ه بازار س��هام در مقطع کنونی 
باش��د. از س��وی دیگ��ر، برخ��ی 
قندی ه��ا  گ��روه  در  معتقدن��د 
انتظار برای افزای��ش نرخ دالر و 
آثار مثبت ناش��ی از واردات شکر 
خ��ام، بهانه ای کوتاه م��دت برای 
معامله گران جهت کس��ب س��ود 

از این گروه بوده اس��ت و حاال در 
گروه دارویی انتظار برای انتش��ار 
گزارش های ش��ش ماهه مناسب 
می تواند بهانه ای برای رشد سهام 
ش��رکت های این گ��روه و اقبال 
سهامداران به آنها باشد. برخی نیز 
می گویند در گروه انبوه سازی هم 
موافقت بانک مس��کن با پرداخت 
تس��هیالت ش��ناور 1۰۰میلیونی 
س��اخت و نیز امضای تفاهم نامه 
این تس��هیالت بین بانک مسکن 
و کانون انبوه س��ازان در روزهای 
پیش رو می توان امید به رونق این 
گروه در ب��ازار در بازه کوتاه مدت 
داشت. با این وجود باید گفت هر 
چند بورس را نبض اقتصاد کشور 
می دانند، ش��اید انتشار گزارشات 
شش ماهه شرکت ها مالک خوبی 
برای س��نجش نبض بازار سهام و 
در کالن، اقتصاد کش��ور باش��د و 
حاال نزدیک شدن به زمان انتشار 
گزارش های عملکرد نیمه نخست 
ش��رکت های فع��ال در ب��ورس و 
انتظار ارائه گزارش های نامطلوبی 
از س��وی این گروه های بورس��ی، 

موجب سردرگمی سرمایه گذاران 
و در پ��ی آن حال و اح��وال بازار 
س��هام شده اس��ت. به باور برخی 
کارشناس��ان بررسی گزارش های 
امس��ال  نخس��ت  ماه��ه  س��ه 
ش��رکت های بورس��ی حکایت از 
ادام��ه این رون��د در گزارش های 
شش ماهه دارد، چرا که براساس 
آم��ار، کاهش حجم ف��روش کاال 
و انباش��ت آن در انباره��ا در بهار 
امس��ال موضوعی است که تداوم 
و پررنگ تر ش��دن آن را می توان 
در گزارشات شش ماهه شرکت ها 
دی��د و انتظ��ار م��ی رود گزارش 
ش��ش ماهه ش��رکت های بورسی 
در روزه��ای پی��ش رو، وضعیت 
اقتصادی کش��ور و رک��ود حاکم 
بر بس��یاری از صنایع را به خوبی 
منعکس کند. با این وجود برخی 
چش��م انداز اقتصاد و بازار س��هام 
کش��ور را در س��ال 95 مناس��ب 
ارزیابی می کنند که بر این اساس 
شاید بتوان امیدوار بود که در سه 
ماهه پایانی امسال، پول جدیدی 

وارد بازار شود! 

جوان -  خبرنگاران  باشگاه 
ط��رح توزی��ع س��هام عدالت با 
اکثریت آرای نمایندگان مجلس 
به تصویب رس��ید و مقرر شد تا 
در مرحل��ه اول مبلغ 5۰۰ هزار 
و  بهتری��ن  س��هام  از  توم��ان 
س��ودآورترین ش��رکت ها بی��ن 
مش��موالن تقسیم ش��ود و طی 
م��دت 1۰ س��ال ماهان��ه س��ود 
هر س��هم به ص��ورت اقس��اطی 
پرداخت و پس از تسویه کامل، 
قابلی��ت نق��ل و انتقال و فروش 
داش��ته باش��د. در همین راستا 
ش��رکت های مربوط��ه که طبق 
معم��ول در نیم��ه نخس��ت هر 
س��ال و در فص��ل مجامع اقدام 
ب��ه انتش��ار س��ود س��هام خود 
می کنند امس��ال مقرر کردند تا 
آخرین قس��ط س��هام عدالت از 
مح��ل آورده های هر س��هم در 
نیم��ه اول س��ال 95 پرداخت و 
در نیمه نخست سال 96 الیحه 
آزاد سازی سهام عدالت و امکان 
رونمایی شود.  آن  خریدوفروش 

الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه دراین 
م��دت ارزش س��هام عدال��ت از 
5۰۰هزار توم��ان به 1۰ میلیون 
تومان رس��یده وحال با نزدیک 
ش��دن ب��ه زم��ان مق��رر نقل و 
انتقاالت سهام عدالت این طرح 
هن��وز در بالتکلیف��ی دول��ت و 
م��ردم قرار دارد. گفتنی اس��ت 
که از ابتدای سال گذشته طرح 
آزاد سازی س��هام عدالت توسط 
س��ازمان خصوصی سازی مطرح 
و در حال حاضر نیز این موضوع 
در حال بررسی در مجلس قرار 

دارد. 
در ای��ن خصوص س��یدجعفر 
نفر  س��بحانی به مجموع 48 هزار 
ثب��ت نام کنن��ده س��هام عدالت 
اش��اره کرده وگف��ت: قانون گذار 
پیش بین��ی کرده بود که س��هام 
عدال��ت در اختی��ار هفت دهک 
جامع��ه قرار گیرد ک��ه در وهله 
س��رمایه پذیر  ش��رکت های  اول 
سود آن را پرداخت کنند. مشاور 
افزود:  رئی��س خصوصی س��ازی 

ح��دود 96 ش��رکت در لیس��ت 
هستند  سرمایه پذیر  شرکت های 
ک��ه هرس��اله بای��د 4۰ درص��د 
س��ود س��هام عدالت به حساب 
س��ود خزانه واری��ز می کنند که 
تاکن��ون ح��دود ۳5 درصد آن را 
پرداخ��ت کرده ان��د. وی با بیان 
اینک��ه مجموع س��ود ۳5 درصد 
س��ود اخذ ش��ده س��هام عدالت 
تا پایان س��ال 92 اس��ت، گفت: 
فصل مجامع شرکت ها در تیرماه 
برگزار ش��د، اما عمال سود سال 
دهم درتیر و مرداد س��ال 95 به 
حساب س��ازمان خصوصی سازی 
واریز می شود و تا شهریور همان 
س��ال مجموع سودها جمع آوری 
پیش بین��ی  و  ش��د  خواه��د 
می شود سود اخذ شده به حدود 
5۰ درصد برس��د که طبق قانون 
ف��رد می تواند باقی مانده س��هام 
را طی مدت ش��ش ماه از مهر تا 

پایان سال 95 پرداخت کند. 
تفاس��یر، مش��موالن  ای��ن  با 
س��هام عدالت ک��ه ش��مار آنها 

امروز به ع��دد 49.1 میلیون نفر 
رس��یده منتظ��ر رونمایی الیحه 
آزادسازی سهام عدالت و اطالع 
از چگونگ��ی خریدوف��روش این 
س��هام هس��تند. در ای��ن میان 
موضوع ساماندهی سهام عدالت 
در کمیس��یون وی��ژه حمایت از 
تولید مجلس مورد بررس��ی قرار 
گرفته است. حمیدرضا فوالدگر، 
عضو کمیس��یون ویژه حمایت از 
تولید ب��ا بیان مش��خص نبودن 
مدیریت و مالکیت سهام عدالت 
اظهار داش��ت: مجل��س با هدف 
س��امان دهی س��هام عدال��ت در 
دس��ت مردم، الیحه ای را آماده 
ک��رده تا از ای��ن طری��ق بتوان 
مدیریت و مالکیت این س��هم را 
مش��خص ک��رد. وی در این باره 
افزود: در حالی که س��ال آینده 
فرص��ت 1۰ س��اله ب��رای اتمام 
مستهلک کردن اقساط به پایان 
می رس��د هنوز حتی س��ود این 
س��هام مستهلک نش��ده و مردم 
هیچ مالکیت و مدیریتی بر سهام 

خود ندارند. فوالدگر با اش��اره به 
اینکه س��هام عدالت در دس��ت 
6۰ ش��رکت اس��ت، ادام��ه داد: 
مالکیت فعلی س��هام عدالت در 
دست 6۰ شرکت و سهام عدالت 
به عنوان یک کرسی جدا در این 
ش��رکت ها محس��وب می ش��ود. 
عضو کمیس��یون ویژه حمایت از 
تولید تصریح ک��رد: تصدی این 
س��هام در حال حاضر در دست 
دول��ت ب��وده و هنوز ب��ه اهداف 
اصلی خود نرس��یده و مش��کل 
رانت خواری و زیاده خواری درآن 
مشاهده می شود. فوالدگر تاکید 
کرد: با این الیحه امکان مالکیت 
و مدیریت این س��هام برای افراد 
و عرض��ه آنها در بورس به وجود 
خواهد آمد. بای��د منتظر ماند تا 
در نیمه نخست سال 96 تکلیف 
نهای��ی س��هام عدالت روش��ن و 
شرایط برای آزاد سازی این سهم 
که تاثیر بسزایی در زندگی اقشار 
ضعی��ف جامعه دارد، مش��خص 

شود.

وقتی صنایع کوچک، میدان دار بورس می شوند

بررسی الیحه آزادسازی سهام عدالت

شنبه
11 مهر 1394 12

از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

بازده 23 درصدی 
صنعت کارگزاری در سال 93

روح اهلل میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران با رد هرگونه 
خطر ورشکس��تگی در صنعت کارگزاری در سال جاری از 
بازده 2۰ تا 2۳ درصدی این صنعت در س��ال 9۳ خبر داد. 
وی در ارزیابی شرایط کنونی کارگزاران و روند فعالیت آنان 
گفت: بحث ورشکستگی ش��رکت های کارگزاری از اساس 
درست نیست و در حال حاضر تنها میزان درآمد کارگزاران 
با کاهش روبه رو شده است. وی افزود: بحث زیان ده بودن و 
ورشکسته بودن یک صنعت دو عامل کامل متفاوت است 
و اگر صنعتی در مرحل��ه زیان دهی قرار دارد نمی توان آن 
را ورشکس��ته خطاب کرد. میرصانعی تصریح کرد: بررسی 
صورت های مالی صنعت کارگزاری در س��ال 9۳ نش��ان از 
آن دارد که این صنعت بازدهی 2۰ تا 2۳ درصدی را شاهد 
بوده است. وی افزود: بررس��ی میزان سودآوری کارگزاران 
در پیش بینی س��ال 94 حکایت از زیان این شرکت ها دارد 
که این موضوع با ورشکستگی کامال متفاوت است. دبیرکل 
کانون کارگزاران با بیان اینکه ورشکستگی به آن معناست 
که شرکت نتواند تعهدات خود را جامه عمل بپوشاند، گفت: 
کارگزاران از ابتدای تاسیس بورس تاکنون تعهدات خود در 
قبال مشتریان و اتاق پایاپای تعهدات خود را انجام داده اند 
و تاکنون درایفای تعهدات مشکلی نداشته اند. میرصانعی با 
بیان اینکه تمام تالش های صورت گرفته دراین راستا است 
که همراه با افزایش حجم معامالت کارگزاران و بازگش��ت 
رون��ق به بازار، روند درآمد زایی این صنعت نیز تغییر کند 
گفت: در همین راس��تا پیش��نهاداتی برای بهبود شرایط 

فعالیت کارگزاران به سازمان بورس ارائه شده است. 

پای لبنیاتی ها به فرابورس باز شد
روز یکشنبه 12 مهر ماه 1۰ درصد از کل سهام شرکت 
پ��گاه فارس در نماد معامالتی »غف��ارس« در بازار دوم 
فرابورس عرضه می شود. سیدوحید وحیدی، سرپرست 
امور مالی و س��رمایه گذاری صنایع شیر ایران )پگاه( با 
اعالم این خبر از پوشش بیش از 9۰ درصد بودجه سال 
9۳ ش��رکت ش��یر پگاه فارس خب��ر داد و گفت: براین 
اس��اس بودجه سال 94 این شرکت به صورت محتاطانه 
پیش بینی شده است و احتمال دارد در صورت مساعد 
بودن ش��رایط، این ش��رکت با تعدیل سود مواجه شود. 
وحیدی با اشاره به اینکه معارفه پگاه فارس برای حضور 
در بازار سرمایه در اسفند سال گذشته انجام شد، تصریح 
کرد: عرضه این ش��رکت به دلیل ش��رایط پایان سال و 
مساعد نبودن شرایط بازار سهام و حفظ منافع سهامداران 
تاکنون به تعویق افتاده است. وی با اشاره به اینکه سهام 
پگاه معموال دچار نوس��ان های شدید نمی شود، تصریح 
کرد: درمجموع محصوالت صنای��ع غذایی مصرف عام 
دارد که با شیب مالیمی روند صعودی را طی می کند و 
افت سهام این شرکت ها به ندرت اتفاق می افتد. وحیدی 
اظهار داش��ت: تاکنون شرکت صنایع شیر ایران، سهام 
پگاه خراس��ان، اصفهان و آذربایجان غربی را نیز در بازار 
سرمایه عرضه کرده که سهام این شرکت ها روی تابلوی 
بورس قرار دارد. این مقام مس��ئول شرکت پگاه با اعالم 
اینکه قصد داریم تا پایان سال جاری چهار شرکت دیگر 
پ��گاه را در بورس عرضه کنیم، اف��زود: هلدینگ پگاه، 
۳۰ شرکت در استان های مختلف دارد و هدف این است 
که تمام این شرکت ها و درنهایت هلدینگ صنایع شیر 

ایران وارد بازار سرمایه شوند. 

عبور ارزش معامالت کد عام بازار 
برق از مرز 50 میلیارد ریال

در آخرین روز هفته 8 مهر 94، در تابلوی س��لف 
م��وازی اس��تاندارد برق بازار مش��تقه 5 هزار و 144 
قرارداد در قالب 1۳2 معامله و معادل 99 هزار و 7۳6 
مگاوات س��اعت به ارزش ۳5 میلیارد و 526 میلیون 
ریال معامله ش��د. بدین ترتیب با احتساب معامالت 
روز 8 مه��ر بازار برق ب��ورس انرژی، ارزش معامالت 
کد عام این ب��ازار از مرز 5۰ میلیارد ریال عبور کرد. 
شرکت های تولید، توزیع و خرده فروش نیروی برق 
دارای کد عام، پس از خرید قراردادهای سلف موازی 
اس��تاندارد قادر به بازفروش آن طی دوره معامالتی 

قراردادهای مذکور خواهند بود. 

انتظار برای آمار نرخ بیکاری 
آمریکا، بورس آسیا را منفی کرد

بازارهای سهام آسیایی در آخرین لحظات معامالتی 
با روند کاهش��ی همراه ش��دند در حالی که بازارهای 
س��هام دنیا در انتظ��ار انتش��ار آمار نرخ بی��کاری در 
آمریکا هس��تند. انتش��ار آمار ماهانه ن��رخ بیکاری در 
آمریکا بازارهای آس��یایی را در سکوت فروبرده است و 
سهامداران در انتظار شاخص های اقتصادی بزرگ ترین 
قدرت اقتصادی دنیا هستند. در این بین، شاخص آسیا 
پاسفیک با کاهش ۰.5 درصدی رو به رو شد. کارشناسان 
پیش بینی کرده اند که حدود 21۰ هزار شغل جدید در 
ماه س��پتامبر در آمریکا ایجاد شده است، در حالی که 
ع��ده ای دیگر معتقدند هیچ تغیی��ری در نرخ بیکاری 

ایجاد نخواهد شد. 

عملکرد ایران یاسا تایر و رابر در 
سه ماهه نخست 94

ش��رکت ایران یاس��ا تایر و رابر در دوره س��ه ماهه 
نخس��ت امس��ال مبلغ 15۳ ریال زیان به هر س��هم 
خود اختصاص داد. ش��رکت ایران یاس��ا تایر و رابر 
پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مال��ی منتهی به 
29 اس��فند ماه 94 را با س��رمایه 4۰۰ میلیارد ریال 
و به صورت حسابرس��ی ش��ده مبلغ 28۰ ریال اعالم 
کرده اس��ت و در دوره سه ماهه نخست امسال مبلغ 

15۳ ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داد. 

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
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افت 5 واحدی آیفکس
روز  در  ای��ران  فراب��ورس  ب��ازار  معامله گ��ران 
چهارش��نبه 69۳ میلی��ون و 71۰ هزار ورق��ه بهادار 
خریدوف��روش کردن��د. در حال��ی ک��ه آیفکس در 
 روز پایان��ی هفته با ح��دود 5 واحد افت روی عدد 
677.86 توقف کرد، س��هام ش��رکت های صنعتی و 
معدنی شمال شرق شاهرود، فن آوا و سرمایه گذاری 
مس��کن ش��مال غرب بیش��ترین افزای��ش قیمت را 
تجرب��ه کردن��د و بیم��ه کارآفرین، س��رمایه گذاری 
مس��کن ته��ران و افرا نت ب��ا بیش��ترین افت قیمت 

مواجه شدند. 
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انتشار صکوک چه تأثیری 
بر بازار سرمایه دارد؟ 

انتش��ار صکوک در بازار اولیه 
انجام می شود و طبیعتا کارکرد 
ب��ازار س��رمایه ای��ن اس��ت که 
مناب��ع مالی را برای بخش های 
مختل��ف در قال��ب ابزاره��ا و 
نهادهای مختل��ف فراهم کند. 
اقتصاد کشور ما در حال حاضر 
در وضعیت سختی به سر می برد 
و نیاز به منابع مالی دارد. اوراق 
به��ادار با درآم��د ثابت به دلیل 
وج��ود ریس��ک های باالیی که 
در ب��ازار س��رمایه وج��ود دارد، 
ی��ک رقی��ب برای بازار س��هام 
محسوب می ش��ود. بنا براین با 
وج��ود این که انتش��ار صکوک 
در ب��ازار ت��ا ح��دی منابع را به 
س��مت خود جذب  و رشد بازار 
سرمایه را کند می کند لذا چاره 
دیگری نیس��ت زیرا شرکت ها و 
مجموعه ه��ا دیگر نمی توانند از 
طریق سیس��تم بانکی و دولت 
تأمی��ن مالی کنند چرا که آنها 
نیز درگیر مش��کالت خودشان 
هس��تند. صکوک و اوراق خزانه 
اسالمی که درحال حاضربحث 
آن وجود دارد از الزامات اقتصاد 
ماست و باید اتفاق بیفتد. حال 
صحبت بر سر نرخ اوراق منتشر 
شده است که با توجه به وضعیت 
اقتص��ادی در حال حاضر، بهتر 
اینک��ه نرخ ه��ا تعدیل ش��ده و 
کاه��ش یابد ام��ا این حرف که 
بگوییم صک��وک و اوراق خزانه 
اس��المی منتشر نش��ود تا بازار 
سرمایه پا بگیرد، درست نیست. 
با توجه به اینکه استقبال 
از انتش�ار صکوک مستلزم 
فرهنگ س�ازی و آم�وزش 
اس�ت به نظر ش�ما با وجود 
ش�رایط حاکم چقدر از این 
اوراق استقبال خواهد شد؟ 
اینک��ه چق��دراز ای��ن اوراق 
اس��تقبال شود یک بحث است 
و اینک��ه چقدر الزام بر این کار 
وجود دارد، بحث دیگری است 
ک��ه طبیعت��ا برای این کار باید 
فرهنگ س��ازی انجام شود. در 
ح��ال حاض��ر دول��ت به بخش 
خصوصی و پیمانکاران بدهکار 
اس��ت. از س��ویی نیز به دلیل 
کاهش قیمت نفت دست دولت 
در خص��وص آیتم های مربوط 
ب��ه منابع حاصل از درآمد های 
نفتی در س��ال های قبل بسته 
ش��ده و به منابع مالی احتیاج 
دارد و از طرف��ی ما باید منافع 
کل��ی را در نظر بگیریم. عالوه 
بر این ها دولت بالغ بر 300هزار 
میلیارد تومان ب��ه پیمانکاران 
بدهکار اس��ت. اگر دولت نتواند 
تا یک یا دو س��ال آینده بدهی 
پیمان��کاران را بپ��ردازد آنه��ا 
ورشکس��ت خواهن��د ش��د و 
بیکاری تش��دید می شود. صرفاً 
به دلیل رونق بازار س��رمایه که 
بخش کوچکی از اقتصاد کشور 
را تش��کیل می ده��د نمی توان 
بخ��ش کلی اقتصاد کش��ور را 
ب��ه خطر انداخت و برای کلیت 
اقتصاد کش��ور مش��کل ایجاد 
ک��رد. از طرف��ی طب��ق آمارها 
حج��م نقدینگ��ی م��ا ح��دود 
900-800 هزار میلیارد تومان 
است. دولت باید به کمک اوراق 

خزانه اسالمی، صکوک و سایر 
ابزارهای مالی مبالغی را از مردم 
قرض بگیرد و بدهی پیمانکاران 
را بپردازد و یک رونق دوباره و 
ج��ان تازه ای به بخش تولید و 
پیمانکاری ببخشد و بعد راجع 
به س��ایر آیتم ها تصمیم گیری 
کن��د. بنابرای��ن اولویت اول ما 
باید در حقیقت این باش��د که 
در هم��ه بخش های اقتصاد که 
بخش��ی از آن نیز بازار سرمایه 
است، نه فقط برای فعاالن بازار 
س��رمایه بلکه برای عموم مردم 
فرهنگ س��ازی کنیم و واقعیت 
اقتصاد کشور و معضالتی که در 
آن گرفتار هس��تیم وهمچنین 
احتمال ورشکس��تگی دولت و 
سیس��تم بانک��ی را برای مردم 
تش��ریح کنی��م؛ بگویی��م چه 
مش��کالتی پیش روی اقتصاد 
کش��ور است و از آنها بخواهیم 
ک��ه ای��ن اوراق را خری��داری 
کنن��د. اما در خصوص این که 
نرخ سود این اوراق چقدر باشد، 
نرخ سود بعضی از اوراق چه در 
قال��ب صکوک و چ��ه در قالب 
س��ایر ابزارها بس��یار باالست و 
با توجه ب��ه وضعیت اقتصادی 
کش��ور متناس��ب نیست و اگر 
قرار باش��د که ش��رکت ها روی 
ای��ن نرخ های ب��اال تأمین مالی 
کنند و نرخ سود اوراق به نحوی 
باشد که باال و باال تر برود نه تنها 
مشکالت ما حل نمی شود، بلکه 
افزوده نیز خواهد ش��د و از آن 
چه در حال حاضر هس��ت بدتر 
می شود. بنابراین یک همکاری، 
و  فرهنگ س��ازی  همراه��ی، 
همدل��ی نیاز اس��ت ت��ا از این 
اوراق اس��تقبال ش��ود و منابع 
ب��ه س��مت ای��ن اوراق هدایت 
ش��ود و ب��ا تقویت ای��ن بازارها 
و رون��ق دادن ب��ه ب��ازار بدهی 
در کش��ور از ای��ن معضلی که 
در آن گرفت��ار هس��تیم ب��رای 
یک یا دو س��ال رهایی یابیم تا 
بتوانیم راجع به س��ایر جزییات 
برنامه ری��زی کنیم. ولی به نظر 

می رس��د نرخ سود اوراق و نرخ 
سود بانکی بسیار باالست و باید 
با توجه به ش��رایط اقتصادی و 
نرخ تورم که کاهش پیدا کرده 
نرخ سود اوراق نیز کاهش یابد 

و تعدیل شود. 
صک�وک  انتش�ار  آی�ا 
می توان�د باعث کاهش نرخ 

سود بانکی شود؟ 
انتش��ار صکوک ب��ه خودی 
خ��ود باعث کاهش نرخ س��ود 
بانکی نمی ش��ود. برای کاهش 
نرخ س��ود بانکی، مدل فعالیت 
اقتصادی و بازار پول در کشور 
ما الزامات و قوانینی وجود دارد 
که بازار پول و در رأس آن بانک 
مرکزی آنها را مشخص می کند 
و انتشار صکوک موجب کاهش 
نرخ س��ود بانکی نخواهد ش��د. 
کاهش نرخ سود بانکی در گرو 
سیاست های پولی کشور است 
که سر نخ و کنترل آن به دست 
بانک مرکزی اس��ت. مش��کل 
دیگری که داریم این است که 
بانک ها از فضای بازار س��رمایه 
اس��تفاده می کنن��د. ب��ا توجه 
ب��ه محدودیت های��ی که بانک 
مرکزی در خصوص نرخ س��ود 
برای سیس��تم بانکی مشخص 
کرده، بعضی از بانک ها در قالب 
صندوق های س��رمایه گذاری با 
درآم��د ثابت منابع را از طریق 
بازار س��رمایه جذب و در بازار 
پول، س��رمایه گذاری می کنند 
ک��ه این به نظ��ر من دور زدن 
قوانین است و در این موقعیت 
کار جالب��ی نیس��ت ل��ذا طی 
پیگیری ها از مس��ئوالن اعالم 
شده که بانک ها را ملزم کردند 
30درص��د منابع��ی که جذب 
می کنن��د از کان��ال صندوق ها 
به س��مت خریداری صکوک و 
اوراق خزان��ه اس��المی هدایت 
کنن��د. ول��ی به نظ��ر من این 
راهکارهای��ی که عماًل دورزدن 
قوانین بانک مرکزی اس��ت کار 
را س��خت تر و بدت��ر می کند و 
ممکن اس��ت یک یا چند بانک 

بخواه��د از این طریق س��ودی 
کس��ب کنن��د ول��ی در کل، 
سیستم اقتصادی کشور از این 

کار متضرر خواهد شد. 
چگون�ه می ت�وان جلوی 

این کار را گرفت؟ 
بازار س��رمایه باید با بازار پول 
هماهنگ باشد. وضعیت کشور 
ما در حال حاضر به نحوی است 
که هم��ه فعاالن اقتصادی باید 
دست به دست هم بدهند تا این 
مشکل حل شود. بازار پول کشور 
و سیستم بانکی باید در خصوص 
کاهش نرخ بهره بانک ها انعطاف 
بیشتری نشان بدهد. متأسفانه 
سیستم بانکی در تصمیم گیری 
کم��ی کند عم��ل می کند. باید 
س��رعت تصمیم گیری شان را با 
توجه به شرایط اقتصادی کمی 
ب��اال ببرن��د و از طرفی هم بازار 
سرمایه همراهی کند و در نرخ 
س��ود های بانکی نظارت انجام 
ش��ود. اگ��ر بانک ها در پرداخت 
س��ود به نحوی عمل کنند که 
نرخ س��ودی بیشتر از نرخ رایج 
کش��ور بپردازند، عماًل منابع را 
به س��مت خود جذب می کنند 
و قوانین��ی را ک��ه بانک مرکزی 
وض��ع ک��رده تضعی��ف خواهد 
ک��رد. به نظر م��ن بهترین کار 
هماهنگ��ی و همراهی بازار پول 

با بازار سرمایه است. 
آیا انتشار صکوک می تواند 
باع�ث راه اندازی بازار بدهی 

شود؟ 
ب��ه نظر من برای بازار بدهی 
بای��د کارهای اساس��ی صورت 
بگیرد. در بازار بدهی کشور ما 
تاکنون عمده مخاطبین اوراق 
با درآمد ثابت کسانی بودند که 
به نحوی با بازار س��رمایه آشنا 
بوده و س��ر و کار داش��تند لذا 
عموم مردم در این بازار درگیر 
نبوده ان��د بنابرای��ن برای رونق 
ب��ازار بدهی بای��د فعالیت های 
اساس��ی و س��اختاری بهتری 
ص��ورت بگیرد. برای راه اندازی 
و تقوی��ت ب��ازار بده��ی بای��د 

وج��ود  متنوع��ی  ابزاره��ای 
داشته باش��د. پس باید ابزارها 
را متنوع ت��ر کنی��م و ابزاره��ا 
و نهاده��ای بیش��تری ایج��اد 
ش��ود، همچنین بای��د امکانی 
ب��رای مدیریت ریس��ک اوراق 
بده��ی فراه��م ش��ود و از نظر 
تبلیغ��ات که برای عموم مردم 
ص��ورت می گی��رد و همچنین 
برای ش��ناخت بازار و شناخت 
فرصت های��ی که در بازار وجود 

دارد، زمان صرف شود. 
آیا می توان گفت موفقیت 
می توان�د  اوراق  انتش�ار 
س�رآغاز نقش آفرینی بازار 
س�رمایه در نظ�ام تأمی�ن 

سرمایه شود؟ 
قطع��اً همین طور اس��ت. در 
ح��ال حاضر وضعی��ت اقتصاد 
کش��ور خ��وب نیس��ت و تا دو 
سال آینده نیز چشم انداز اقتصاد 
چندان روشن و درخشان به نظر 
نمی رس��د. به دلیل بدهی های 
دول��ت و خ��راب ب��ودن اوضاع 
سیس��تم بانکی احتمال اینکه 
در چند ماه آینده با مش��کالت 
ج��دی رو به رو ش��ویم بس��یار 
باالس��ت بنابراین برای رفع این 
مش��کالت دولت ناچار است از 
م��ردم کمک بخواهد و ازکمک 
ع��ام م��ردم اس��تفاده کن��د تا 
معضالت��ی را که ب��ا آن مواجه 
است پشت سر بگذارد. بهترین 
کانال برای رفع این مش��کالت، 
بازار سرمایه است. بازار سرمایه 
ام��کان و فضای مناس��ب برای 
تأمین مالی از عامه مردم فراهم 
می کند و در خصوص مشکالتی 
که دولت دارد مسئوالن ما باید 
استاد تبدیل کردن تهدید ها به 
فرصت ها باش��ند. تهدیداتی که 
در حال حاضر سیستم اقتصادی 
ما با آن مواجه اس��ت با تقویت 
بازار سرمایه و جذب سرمایه از 
عامه مردم، هم مشکالت دولت 
و هم مشکالت بخش تولیدرفع 
خواه��د ش��د و بهترین کانال و 
ش��فاف ترین کانال بازار سرمایه 
است و دولت از تقویت این کانال 
ضرر نکرده و منتفع خواهد شد. 
به نظر ش�ما برای تقویت 
بازار س�رمایه چه اقداماتی 

در اولویت قرار دارند؟ 
بازار س��رمایه ما به رغم جوان 
بودن و نوپا بودن رش��د بس��یار 
خوب��ی داش��ته و عملک��رد آن 
خ��وب بوده اس��ت. به خصوص 
دی��د  از  ب��ورس  س��ازمان 
قانون گ��ذاری و تدوین مقررات 
به نظر من مقررات خوبی دارد 
و فضا از دید مقرراتی مش��کل 
بح��ث  در  ن��دارد.  چندان��ی 
ابزار س��ازی و نهاد س��ازی هم، 
ابزاره��ا و نهاده��ای م��ا خیلی 
خوب بوده لذا گسترش ابزارها 
و نهاده��ا می تواند به این بازار 
کم��ک کند. ع��الوه بر آن بازار 
م��ا در ح��ال حاضر ب��ه دالیل 
مختلفی از جمله سیاست های 
انقباضی دولت در یک ش��وک 
منف��ی فرورفته که اقداماتی از 
جمله کاهش نرخ س��ود بانکی، 
سیاس��ت های پولی انبساطی و 
کاه��ش ذخیره قانونی بانک ها 
ب��ه ایج��اد رونق در سیس��تم 
اقتصادی ما کمک خواهد کرد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با سلمان خادم المله، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه

انتشار اوراق و صکوک
آبی بر عطش نقدینگی طلبکاران دولت

در حال�ی ک�ه دولت قص�د دارد در نیمه دوم 
س�ال برنامه ه�ای ض�د رک�ود خود را ب�ه اجرا 
بگذارد و از سیاس�ت های انقباضی برای ایجاد 
رون�ق اقتصادی فاصل�ه بگیرد، بدهی هایش به 

پیمان�کاران و بخش ه�ای مختلف اقتصادی بار 
دیگ�ر م�ورد توج�ه قرار گرفته اس�ت. یکی از 
س�خت ترین کاره�ای دولت ب�رای ایجاد رونق 
اقتص�ادی، تزریق نقدینگی ب�ه این بخش ها و 
ایجاد انگیزه کافی برای تحرک اقتصادی است. 

به همین دلیل مقامات دولتی به تازگی از انتشار 
اوراق خزانه اس�امی و صکوک برای پرداخت 
بدهی پیمانکاران خبر داده اند. با سلمان خادم 
المله، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه 

در این باره به گفت وگو نشستیم: 

رئیس انجمن صنایع همگن پالستیک معتقد 
است که وضعیت عرضه محصوالت پتروشیمی 
در ب��ورس کاالی ای��ران با گذش��ت هرماه و هر 
روز بهتر از گذشته می شود، به طوری که بازار 
محصوالت پتروشیمی از زمان ورود محصوالت 
به بورس کاالی ایران ش��فاف ش��ده و از رانت و 

چندگانگی نجات پیدا کرده است. 
سیدجواد میرحیدری در گفت و گو با بولتن 
نیوز گفت: حجم عرضه ها در هفته های اخیر 
افزایش یافته و این موضوع به کاهش واسطه ها 
در بازار پتروشیمی کمک می کند. وی با اشاره 

ب��ه اینکه برخ��ی از واحدهای تولیدکننده با 
نقدینگی ه��ای پایی��ن روب��ه رو هس��تند، 
خاطرنشان کرد: افزایش فروش های اعتباری 
از س��وی شرکت های پتروشیمی می تواند به 
بس��یاری از صنایع پایین دست کمک کرده 
و سبب رونق آنها شود، به طوری که می توان 
با در نظر گرفتن تس��هیالت برای خریداران 
و توس��عه معامالت اعتباری در بورس کاال، 
خری��د مصرف کنندگان مواد در دوران رکود 

اقتصادی را تسهیل کرد. 
رئی��س انجمن صنایع همگن پالس��تیک 

همچنین در ادامه افزود: عالوه بر فروش های 
اعتب��اری، اعط��ای اعتب��ار ب��ه تعاونی های 
مصرف کننده محصوالت پلیمری هم می تواند 
به رونق بازار پتروشیمی کمک کند، چرا که 
همواره این تعاونی ها اعضای بسیار زیادی را 
پوش��ش می دهند و از این رو اعتبار دادن به 
ای��ن واحده��ای تولیدی که نقدینگی پایین 
دارند، سبب ایجاد فضای مناسب کسب و کار 
می ش��ود.  ب��ه گفته میرحی��دری، برخی از 
تولیدکنندگان صنایع پایین دس��ت پیش تر 
مش��کالتی ایجاد کردند و س��بب ش��دند تا 

پتروش��یمی ها در خصوص دریافت ضمانت 
نامه ها س��ختگیر باشند و به نظر می رسد به 
مرور این مش��کالت برطرف ش��ده و فروش 
محصوالت پتروشیمی به صنایع پایین دست 
تسهیل شود.  وی همچنین در پایان یادآور 
ش��د: ارتب��اط هرچ��ه نزدیک ت��ر واحدهای 
تولیدی فعال با بورس کاالی ایران از طریق 
تعاونی ها می تواند به رونق معامالت نیز کمک 
کند، از این رو به نظر می رسد تعاونی ها هم 
می توانند به واحدهای تولیدی کوچک اعتبار 

بدهند و آنها را از رکود نجات دهند. 

رئیس انجمن صنایع همگن پاستیک:

ارتباط نزدیک تر تولیدکنندگان و بورس کاال به رونق بازار کمک می کند
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تفاوت های نظام بانکی و 
سپرده گذاری در ایران و جهان 

1-  در تمامی کشورها سپرده گذاری در بانک ها و دریافت 
س��ود س��پرده با ریسک هایی مواجه اس��ت و بانک ها دارای 
رتبه بندی هس��تند و هرچه بانک ها معتبرتر باش��ند س��ود 
کمتری به سپرده گذار پرداخت می کنند و بالعکس هرچه 
درجه اعتباری بانک ها پایین تر باش��د برای جذب س��پرده و 
مشتری ناچار به پیشنهاد و پرداخت سود بیشتری است. ولی 
در ایران بانک ها دارای رتبه بندی نبوده و ریسک سپرده گذاری 
در بانک تعریف نشده است و بانک ها در تنگناهای مالی به 
رقابت با یکدیگر در جذب سپرده اقدام می کنند و در نتیجه 

سودهای سپرده در این رقابت افرایش می یابد. 
2-  تعیین رتبه بندی برای موسس��ات مالی و تجاری 
امری متداول و ضروری بوده و حتی دس��تگاه های مورد 
استفاده نیز از لحاظ مصرف و ذخیره انرژی درجه بندی 
می ش��وند. بازار س��هام ها و اوراق بهادار نیز دارای درجه 
ریسک بوده و به اوراق کم ریسک تا پر ریسک دسته بندی 
می شوند. ولی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به دلیل 

نداشتن رتبه بندی بدون ریسک تعریف می شوند. 
3-  بانک مرکزی ضوابطی را برای بانک ها وضع کرده و 
بانک ها موظف به رعایت آن هستند ولی یقینا هیچ وقت 
دو بانک از نظر رعایت ضوابط یکسان نخواهند بود، ولی 
بانک مرکزی نیز هیچ تمایزی در رفتار با بانک ها نداشته 
و در نتیجه بانک ها نیز خود را ملزم به رعایت دقیق قوانین 
وضع شده نمی دانند و این خود باعث بی انضباطی و عدم 

رعایت قوانین توسط بانک ها می شود. 
4-  اگ��ر صورت ه��ای مالی بانک ها را بررس��ی کنیم 
تفاوت های بس��یاری بین صورت های مالی مش��اهده 
می کنیم. به طور مثال نسبت مطالبات معوق یا نسبت 
کفایت سرمایه و... ولی اگر در پایان روز تراز یک بانک 
منفی باشد باید به ازای کسری سود )جریمه( 34 درصد 
به بانک مرکزی پرداخت کند و این برخورد یکس��ان 
باعث ایجاد بی نظمی بیشتر می شود یا حداقل انگیزه ای 

برای رعایت دقیق قوانین نمی شود. 
5-  دولت به بسیاری از بانک ها بدهکار بوده و براساس 
شنیده ها حدود 80 تا 100 هزار میلیارد تومان است و اگر 
دولت بابت این بدهی به بانک ها سودی پرداخت کند یقینا 
بیش��تر از نرخ های س��ود رسمی که توسط شورای پول و 
اعتبار تعیین شده نخواهد بود ولی بانک مرکزی از بابت 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی )تراز منفی شبانه( سود یا 

جریمه 34در صد از بانک ها دریافت می کند. 
بنابرای��ن پیش��نهاد می کنیم بان��ک مرکزی هرچه 
س��ریع تر رتبه بندی بانک ها را در دس��تور کار قرار داده 
تا درجه ریسک بانک ها مشخص شود و سپرده گذاران 
با اطالع از ریسک هر بانک و با آگاهی کامل اقدام به 
سپرده گذاری کنند. در این صورت خطرات موسسات 
مال��ی و اعتب��اری که از بانک مرکزی مجوز ندارند نیز 

برای مردم بیشتر روشن خواهد شد. 

زیان بورس از ابتدای سال به 
1.6 درصد رسید

در هفته ای که گذش��ت نوسان شاخص کل بورس 
اوراق و به��ادار تهران در نهایت به افت 0.3 درصدی 
ختم ش��د تا به این ترتیب زی��ان این بازار از ابتدای 

سال به 1.6 درصد برسد. 
ب��ه گ��زارش اقتصادنیوز، در هفته ای که گذش��ت 
نوس��ان ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
نهایت به افت 0.3 درصدی ختم شد تا به این ترتیب 
زیان این بازار از ابتدای سال به 1.6 درصد برسد. در 
ح��ال حاضر حجم و ارزش معامالت به ارقام بس��یار 
پایینی نسبت به دوران رونق این بازار تنزل کرده که 

این رخداد از تعمیق رکود بورس حکایت می کند. 
در شرایطی که متاثر از ابهامات و رکود صنایع بزرگ 
و کلیدی کش��ور مانند پتروشیمی، پاالیشی ها، فوالد، 
خودرو و... تمایل سهامداران به معامله سهام این گروه ها 
در بورس کاهش یافته، اما بررسی روند دادوستدها در 
این بازار نش��ان می دهد برخ��ی معامله  گران حقیقی 
سرمایه های خود را به سمت گروه های کوچک بورس 
نظیر قند و ش��کر و مواد غذایی س��وق داده اند تا از این 
طریق به بازدهی مورد انتظار خود دس��ت پیدا کنند. 
هفته گذشته ارزش کل معامالت سهام و حق تقدم به 
302 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با هفته ماقبل 
افت 55 درصدی را نشان می دهد. حجم معامالت نیز به 
1095 میلیون سهم بالغ شد که از کاهش 37 درصدی 

نسبت به دو هفته پیش حکایت می کند. 
در میان 37 صنعت بورس��ی نیز تنها 10 صنعت تا 
س��طح حداکثر 7.6 درصد با تغییرات مثبت ش��اخص 
روبه رو ش��دند. تعداد پنج گروه ب��دون تغییرات و 22 
صنعت ریزش ش��اخص تا س��طح 4 درص��د را تجربه 
کردند. در میان گروه های مثبت بازار در هفته قبل، نام 
دو صنعت قند و شکر و مواد غذایی به چشم می خورد 
که از خیز س��هامداران برای نوس��ان گیری در این دو 
گروه کوچک بورس��ی حکای��ت می کند. حجم مبنای 
پایین در این نوع از س��هام باعث شده که سفته بازان با 
ایجاد صف های خرید سودهای بدون توجیهی را کسب 
کنند. در میان صنایع منفی بازار سهام نیز کماکان نام 
گروه های پاالیش��ی ها، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، 
خودرو و سیمان به چشم می خورد. اخیرا مرکز آمار نیز 
رکود سه ماه اول صنعت و معدن را تایید کرده است. 

براس��اس گزارش این مرکز، ش��اخص تولید صنعت 
)IIP(، از مهم تری��ن نماگره��ای کوتاه مدت اقتصادی 
اس��ت که تغییر در مقدار کاالها و خدمات تولید شده 
توس��ط بخش های اقتصادی مورد نظ��ر را طی زمان 
نشان می دهد. نتایج نشان می دهد شاخص مقدار تولید 
صنعت بر مبنای سال پایه )100=1390( در بهار سال 
94 به عدد 85.9 رسیده که در مقایسه با فصل مشابه 
سال قبل از رشد منفی 2 درصد برخوردار است. از سوی 
دیگر نتایج همچنین نشان می دهد شاخص کل تولید 
معدن بر مبنای سال پایه )100=1390( در فصل بهار 
1394، معادل 98.9 اس��ت که نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 0.6 درصد کاهش یافته است. 

هفته تاطمات جزئی

بازار س��رمایه در هفته گذش��ته تالطم چندانی را 
 تحم��ل نک��رده و تم��ام اتفاقات ای��ن هفته در حدود 
160 واحد خالصه می شد.با آغاز معامالت در نخستین 
روز هفته، عرضه فراوان شاخص کل بازار بورس اوراق 
بهادار تهران را 150 واحد به زیر کش��ید.پس از آن 
سه روز میانی هفته آوردگاه عرضه و تقاضا بود که در 
این مواجهه، تقاضا اندکی پررمق تر از عرضه بود.رشد 
شاخص کل در این سه روز به 70 واحد محدود شد.در 
روز کاری پایان��ی هفت��ه، ب��ا افزایش عرضه، بار دیگر 
ش��اخص کل در مس��یر نزولی قرار گرفته و این نزول 
بیش از 80 واحد از ارتفاع این شاخص کاست.بدین 
ترتیب، در این هفته کاری، ش��اخص کل بازار بورس 
ب��ا 160 واح��د نزول به رقم 61498.3 واحد رس��ید.

ارزش معام��الت ای��ن هفته در قیاس با هفته پیش از 
آن کاهش��ی بیش از 50درصد را به همراه داش��ت.در 
روز نخس��ت این هفته ش��اهد ارزش معامالتی  حدود 
44میلیارد تومان بودیم.در هر کدام از سه روز میانی 
هفت��ه ارزش معامالت��ی بیش از 65 میلیارد تومان به 
ثبت رسید، اما در روز پایانی هفته ارزش کل معامالت 
بازار بورس در رقم 42.4 میلیارد تومان به ثبت رسید.

این کاهش ارزش معامالت اتفاق چندان خوشایندی 
برای اهالی بازار نبوده و می تواند سرنوشت بازار را به 

سمت رنگ قرمز سوق دهد.
تقالی شدید شاخص کل بازار بورس برای باقی ماندن 
روی حمایت مهم خود، ش��اید تنها نش��انه مثبت این 
روزهای بازار باش��د.از سوی دیگر، بازار بهانه های بسیار 
زی��ادی ب��رای حرک��ت کند و حتی نزولی ش��دن دارد.

پیشرفت آهسته عملی شدن توافق هسته ای کشورمان 
و در پی آن، طوالنی ش��دن مدت زمان از میان رفتن 
تحریم ها، یکی از مهم ترین عوامل هیجان کم بازار است.

در شرایط معمولی، در این چنین برهه زمانی، این عامل 
نباید دلیلی برای منفی بودن بازار باشد، اما با توجه به 
رویکرد صفر و یک معامله گران بازار، اگر خبری خوب 
نیست پس بد است.به کالم ساده تر، اهالی بازار نوسانات 
ساده و محدود را از یاد برده اند و تنها بازار جهت دار را 
درک می کنند.همین مسئله موجب شده است بازار بدون 
نیاز به هیچ جرقه ای مشتعل شود.عدم ورود نقدینگی به 
بازار سرمایه یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در این روزهای 
بازار است.در حال حاضر پول هوشمند )با سواد( از بازار 
گریزان است و این مهم نیز کمک شایانی به شرایط بد 
بازار می کند.با گذش��ت بیش از 400 روز از آغاز نزول 
بازار سرمایه، حمایت اخیر تنها نقطه امیدوار کننده بازار 
است.حمایتی که درصورت از میان رفتن آن، اوضاع برای 

چند ماه دیگر در گره باقی خواهد ماند.
ب��ا توج��ه ب��ه آنچه گفته ش��د، در دو روز نخس��ت 
هفته می توان شاهد عرضه های نسبتا شدید در بازار 
س��رمایه باش��یم.با گذش��ت زمان از شدت این عرضه 
کاس��ته خواهد ش��د و بار دیگر آرامش به معامالت 
بازخواهد گش��ت.نکته مهم در این مورد آن اس��ت که 
ای��ن س��ناریو تنها درصورت به ثبت رس��یدن ارزش 
معامالت��ی در محدوده بی��ش از 100 میلیارد تومان 
صادق اس��ت.در صورت باق��ی ماندن ارزش معامالت 
در بازه کنونی، نمی توان تغییرات زیادی در شاخص 
کل را انتظار داش��ته باش��یم.بدین ترتیب، در جلس��ه 
معامالتی پیش رو انتظار می رود با گشایش بازار شاهد 
قدرت گرفتن عرضه و نزولی شدن شاخص کل باشیم.
پ��س از م��دت زمان نس��بتا کوتاهی، تقاضا پا به بازار 
خواهد گذاشت و از سرعت این نزول خواهد کاست.در 
ادامه منطقی ترین سناریو قدرت گرفتن دوباره عرضه 

و ادامه روند نزولی شاخص کل است.

شنیده ها و شایعات بازار

آلومین�ا: خبره��ا حاکی از آن اس��ت که ش��رکت 
آلومین��ای ایران متعهد ش��ده 95درص��د از تولیدات 

خود را در بورس کاال عرضه کند. 
خاور: شنیده ها از پروژه عظیم ساختمانی شرکت 
ایران خودرو دیزل در مرکز تهران حاکی از آن است 
ک��ه گوی��ا این پارکینگ 21طبقه ای چند ماه پیش به 
فروش رفته اما سند مالکیت آن جابه جا نشده است. 
خپارس: گویا شرکت رنو قصد دارد بخشی از چند 
قطعه سازی ایران را بخرد و اگر به این شرکت بفروشند 
برنام��ه دارد پ��ارس خودرو با بخش ش��مالی کارخانه 

ایران خودرو در تهران را خریداری کند. 
خ�ودرو: خبره��ا از درخواس��ت غرامت چندصد 
میلیون یورویی این ش��رکت از پژو فرانس��ه به دلیل 
ترک ایران هنگام تحریم ها که سبب کاهش تولید و 
کیفیت خودرو شده است، حکایت می کند. همچنین 
شنیده هایی از جایگزینی خودرو پژو 208 به جای پژو 

206 در آینده نزدیک به گوش می رسد. 
سمگا: شنیده ها از قراردادهایی بین این شرکت و 

مجموعه شاندیز حکایت دارد. 
غفارس: عرضه اولیه 20 میلیونی این شرکت روز 
یکش��نبه 12 مهر ماه خواهد بود. ش��نیده ها از تاالر 
حاکی از آن است که غفارس مشکل شدید مالی دارد. 
گ�روه پتروش�یمی: خبرها حکای��ت از مخالفت 
کمیسیون با خروج پتروشیمی از بورس کاال و خرید 

مواد به حالت سابق از در کارخانه دارد. 
گروه ساختمانی: خبرها از تأیید وام 100 میلیون 

تومانی توسط بانک مسکن حکایت دارد. 
وکار: شنیده ها حکایت از پیشنهاد هیأت مدیره جهت 
افزایش سرمایه 18 درصدی از محل سود انباشته دارد. 
ولساپا: خبرها از ظرفیت کامل فروش این شرکت 
حکایت دارد و منابعی برای افزایش لیزینگ ندارد. 

ختوقا: ش��نیده ها از صدور افزایش س��رمایه 144 
درص��دی از مح��ل مطالب��ات و آورده نقدی و س��ود 
انباشته با هدف تأسیس شرکت جدید جهت اجرای 
پروژه کاتالیست کوتینگ مشارکت در افزایش سرمایه 
ش��رکت اگزوز خودرو و اصالح س��اختار مالی حکایت 

دارد. 

عمق بازار

حرف های درگوشی

نگاه کارشناس

نمای بازار

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار

رحمت اهلل توکلی یرکی
فعال بازار سرمایه

علی اصغر مهری زاده
عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

مها فرازمند

بورس کاال
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در درون ه��ر ی��ک از م��ا خواس��ته هایی 
هس��ت که یا همیشه بیان ش��ان نمی کنیم 
ی��ا اغلب حت��ی از آن ها آگاه هم نیس��تیم. 
وقتی تصمیمی درباره پول می گیریم اغلب 
به دنبال راضی کردن همان خواس��ته های 
درون��ی هس��تیم، بنابراین به ج��ای اینکه 
چیزی را که می گوییم انجام دهیم به دنبال 
بهترین بازگشت های سود ممکن می گردیم. 
ام��ا آگاه نبودن از این خواس��ته های پنهان 
می تواند ما را به س��وی اشتباه هایی ببرد که 
هم ضرر حس��ی برای م��ان دارد و هم زیان 

مالی. 
ب��رای نمونه، افرادی را در نظر بگیرید که 
دائما در حال انجام معامالت س��هام هستند 
و در ای��ن فرآین��د همیش��ه پول از دس��ت 
می دهن��د. دلیل این ضررها این اس��ت که 
این طور افراد به معامالت س��هام بیش��تر به 
چش��م یک س��رگرمی و بازی نگاه می کنند 
ت��ا برنامه ریزی هوش��یارانه مالی. از س��وی 
دیگر ممکن اس��ت خیلی افراد حس خوبی 
نسبت به ریسک کردن نداشته باشند چون 
از پایان ناخوش داس��تان با ترجیع بند فقر و 
نداری می ترسند. بنابراین بسیار مهم است 
که خواسته های درون خود را تشخیص داده 

و بشناسیم. 
این ش��ناخت به ما کم��ک می کند بهتر 
انتخ��اب کنیم و به اهدافی برس��یم که نیاز 
واقعی مان اس��ت. ه��ر یک از ما ب��ه دنبال 
س��ه نوع منفعت در سرمایه گذاری هستیم: 
فایده و س��ودمندی، داش��تن وزن و محتوا 
و در نهایت پاس��خگویی به احساس��ات. اما 
خودکنترل��ی ناکافی بر انواع خواس��ته های 
هزینه ب��ر ای��ن روزه��ا می توان��د م��ا را به 
س��مت خطا در هزینه ها بب��رد. همان طور 
از  معم��وال  ام��روز«  »خواس��ته های  ک��ه 
»خواسته های فردا« پیشی می گیرند و افراد 
را در کهنسالی با دست خالی رها می کنند. 
البته هیچ یک از اینها غافلگیرکننده نیست. 
ای��ن همان داس��تان ملخ و مورچه اس��ت. 
ای��ن داس��تان خیل��ی از مردمی اس��ت که 
خواسته های درونی امروزشان را خودآگاه یا 
ناخودآگاه بر خواسته های فردا و آینده شان 
برتری می دهند و حال خوب اس��ت نگاهی 
بیندازی��م ب��ه چیزهایی ک��ه می خواهیم و 
بفهمی��م چگون��ه می توان به خواس��ته های 
پنهان که پشت س��ر آنها قایم شده اند، پی 

برد: 

ما خواهان بازی کردن در بازار و البته 
پیروز شدن در آن هستیم

خیل��ی از آدم ها فکر می کنند بازی کردن 
در میدان��ی ب��ه نام ب��ازار س��رمایه گذاری 
مثل ب��ازی کردن در میدان تنیس اس��ت. 
خب خیل��ی از ما دوس��ت داریم ب��ا نواک 
جوکوی��چ، م��رد ش��ماره یک تنی��س دنیا 

تنیس بازی کنیم، حتی اگر مطمئن باشیم 
که شکس��ت می خوریم. ای��ن در واقع غلبه 
محتوا و احساس��ات بر س��ودمندی و فایده 
اس��ت. به این ترتیب هدف س��رمایه گذار از 
س��رمایه گذاری صرفا سرگرمی و در حالتی 
خوش��بینانه تر یادگی��ری و جس��ت وجوی 
فرصت های تازه است که این همان خواسته 
پنهانی اس��ت ک��ه خود را پش��ت چیزهای 

دیگر قایم می کند. 

ما دلمان نمی خواهد با شکست روبه رو 
شویم

سرمایه گذاران منطقی این قاعده 
کل��ی را هم��واره در ذه��ن دارند: 
»جل��وی ضرر را بگیرید و به س��ود 

اجازه مانور دهید.«
با وجود این قاع��ده کلی چرا خیلی ها 
شکس��ت  سرمایه گذاری های ش��ان  در 
می خورن��د؟ پاس��خ را می ت��وان ب��ه 
س��ادگی در ژرفای خواس��ته ها یافت. 

ب��ه  خ��ورده  شکس��ت  س��رمایه گذاران 
منفعت های احساس��ی چون غرور دودستی 
می چس��بند و خ��ود را تا ج��ای ممکن از 
هزینه ه��ای ب��االی حس��رت خ��وردن دور 
می کنند. جوالن دادن احساسات در فضای 
س��رمایه گذاری باعث می شود دستاوردهای 
و  دلگرم کنن��ده  ح��د  از  بی��ش  پی��روزی 
درس های شکس��ت بیش از ان��دازه ویرانگر 
باش��د. همی��ن می ش��ود ک��ه از شکس��ت 
ف��راری بوده و خ��ود را الی زرورق پیروزی 

می پیچانیم. 

ما می خواهیم برای فردای مان 
پس انداز کنیم اما آن را خرج 

امروزمان می کنیم
برنامه ری��زی برای پس ان��داز درازمدت و 
خرج کردن آن در تمام طول زندگی کاری 
بس سخت است. وسوسه های خرج بردار از 
تأمین نیازهای ضروری مثل غذا و س��رپناه 
گرفته تا خرید چیزهای لوکسی مثاًل آی پد 
یا خودروه��ای گران قیمت انجام این کار را 

بسیار سخت کرده است. 
همه ما وقتی خ��رج می کنیم 
ح��س خوب��ی ب��ه م��ا دس��ت 
می ده��د. ای��ن ح��س رضای��ت 
باعث خرس��ندی آنی مان ش��ده 
نیازه��ای  از  را  حواس م��ان  و 
بلندمدت از جمله سرمایه گذاری 

پرت می کند. 
آنچ��ه کاماًل مش��خص اس��ت 
از  م��ردم  از  بس��یاری  اینک��ه 

خواس��ته های احساس��ی که آنها را در دام 
می اندازن��د اطالع درس��تی ندارند. راه حل 
ای��ن مش��کل ام��ا داش��تن یک حس��ابدار 
دقی��ق در ذه��ن اس��ت. این حس��ابدار که 
کارش حسابرس��ی دخ��ل و خرج هاس��ت 
باید هوش��یارانه در براب��ر هوس های آنی و 

منفعت های لحظه ای بایستد. 

ما می خواهیم موقعیت 
اجتماعی خوبی داشته 

باشیم
ما با انجام سرمایه گذاری 

امیدمان این است که نه تنها 
به ثروت برس��یم بلکه موقعیت 

اجتماع��ی هم کس��ب کنیم. خیلی 
ازس��رمایه گذارها به سراغ سرمایه گذاری 

در کارهای پرزرق و برق مثل فیلم می روند 
تا با ق��رار گرفتن کنار بازیگران بزرگ برای 

خود اس��م و رسمی بس��ازند. بسیاری دیگر 
رویای شان این اس��ت که در بخش فرست 
کالس هواپیما بنشینند. این عین پیروی از 
احساسات است. چون این کار بعد از مدتی 
کسل کننده و تکراری شده و سرمایه گذار را 
دچار رخوت می کند. مزایای این روش برای 
کس��ب موقعی��ت اجتماع��ی اگرچه ممکن 
است زیاد باش��د اما زودگذر هم هست. اما 
سرمایه گذارانی که رویاهای بزرگ تر از این 
دارند تن به س��رمایه گذاری های پرریس��ک 
می دهن��د. روی��ای آنها داش��تن هواپیمای 
اختصاصی اس��ت که به فرمان خود آنها هر 

کجا که دلشان خواست برود. 

ما امیدوار به ثروتمند شدن هستیم و 
می خواهیم خود را از خطر فقر مصون 

نگاه داریم
این دو ب��ه هم مربوط هس��تند اما این 
دو انگی��زه راه های��ی از ه��م ج��دا دارند. 

امی��د ب��ه ثروتمند ش��دن، از س��ویی، ما 
را مل��زم ب��ه س��رمایه گذاری هم��ه دار و 
ندارم��ان در تع��داد انگش��ت ش��ماری از 
می کن��د؛  س��رمایه گذاری  زمینه ه��ای 
سرمایه گذاری هایی که درصد اطمینان به 
کسب ثروت در آنها، فارغ از اینکه ریسک 
دارند ی��ا نه، به عالقه به م��ا می خورند یا 
نه و... بیش��تر اس��ت. ترس از فقیر شدن 
از دیگ��ر س��و م��ا را ب��ه س��مت 
کم ریس��ک  س��رمایه گذاری های 
سوق می دهد. سرمایه گذاری هایی 
که امکان بازگش��ت در آنها بسیار 
زیاد اس��ت و از امنی��ت اجتماعی 

باالیی برخوردار اس��ت. 
گاه��ی با پر و ب��ال دادن به تنها 
یکی از این خواس��ته ها خطا و ضرر 
جبران ناپذیری ممکن اس��ت دامن 

گیرمان شود. 
راه ح��ل این دو راهی به تعادل رس��اندن 
این دو خواس��ته اس��ت. اگر س��رمایه گذار 
درصد کمی از س��رمایه اش را به زمینه های 
ریس��ک پذیر س��رمایه گذاری کن��د، ممکن 
است اوضاع به خوبی پیش برود یا نرود، اما 

دس��ت کم خیالش از این راحت است که از 
دست رفتن س��رمایه و فقر تهدیدی جدی 

برایش نیست. 

و نتیجه اینکه
اگرچ��ه می تواند  احساس��ات  دنباله روی 
س��رمایه گذار را به آرزوهای پ��رزرق و برق 
و منفعت ه��ای آنی برس��اند ام��ا به زودی 
س��رمایه گذاری را با شکست مواجه کرده و 

سرمایه اولیه را از چنگ او درمی آورد. 
توجه به س��ه ن��وع منفعت س��ودمندی، 
داشتن وزن و محتوا و در نهایت پاسخگویی 
به احساس��ات ک��ه در باال ذکر ش��د برای 
رهای��ی از ح��س تخریب کننده س��وزاندن 

فرصت ها ضروری و مهم است. 
اگر س��رمایه گذارها بیش��تر نس��بت به 
انگی��زه و چرای��ی کار خ��ود آگاه ش��وند، 
احتم��ال اینکه از احساس��ات گمراه کننده 
کمرن��گ  بس��یار  کنن��د،  پی��روی  خ��ود 
می شود. س��رمایه گذاری س��رمایه داری که 
احساسات درونی خود را به خوبی تشخیص 
 می دهد، طبیعتا بازده و پایداری بیش��تری 

دارد. 

اشتباهاتی که شما را به سوی زیان مالی پیش می برد

چگونه احساسات مانع 
سرمایه گذاری هوشمند می شوند

سرنخ

خبر

سرمایه گذاری در یک وسیله 
صرفه جویی آب

کالف اول

مس��ئله آب و کمبود آن سال های زیادی است که 
مورد توجه همه مسئوالن و حتی مردم قرار گرفته و 
هر کسی به ظن خود در تالش است تا سهمی از این 
بحران را به دوش کش��یده و برای رفع آن آس��تینی 
باال بزند که همین تالش ها موجب شده فرصت های 
س��رمایه گذاری ب��رای س��اخت ابزاره��ای کاربردی 

بسیاری در شاخه های مختلف به دست بیاید. 
مثال اینکه در بیشتر کشورهای صنعتی و پیشرفته 
ب��ا تفکیک لوله کش��ی آب ش��رب از س��ایر آب های 
مصرف��ی من��ازل و همچنین با اس��تفاده از آب های 
تصفیه نش��ده یا آب باران و بازگرداندن آب مصرفی 
خود منازل به چرخه شست  وش��و، کمک شایانی به 

صرفه جویی در مصرف آب کرده اند. 
در کالف امروز یک پیش��نهاد بس��یار عالی با یک 
مکانیزم ساده برای سرمایه گذاران یا تولیدکنندگان 
روش��ویی و توالت داریم، آب سیفون می تواند با یک 
تصفیه جزئی از آب شست وش��و از روشویی به دست 
بیاید و این چرخه موجب صرفه جویی بس��یاری در 
مصرف روزانه آب خواهد ش��د. در واقع آبی که برای 
شست  وش��و از طریق روش��ویی مصرف می ش��ود به 
ج��ای ریختن به فاضالب به مخزن س��یفون رفته و 
در نهایت به اندازه آب هر بار کش��یدن س��یفون در 

مصرف آب صرفه جویی می شود. 

کالف دوم 

بخش خرم آباد یکی از بخش های شهرستان تنکابن 
در اس��تان مازندران در شمال کش��ور است که دارای 
بیش از 90 روستاس��ت و بیش از 45 هزار نفر جمعیت 
را در خود دارد. این بخش دارای ظرفیت های متنوعی 
از س��رمایه گذاری اس��ت که توسعه زیرس��اخت ها در 
ای��ن بخش با حضور س��رمایه گذاران بخش خصوصی 

امکان پذیرتر می شود. 
در این خصوص بخشدار خرم آباد تنکابن با اشاره به 
ظرفیت های متنوع گردشگری، کشاورزی و تولیدی بر 
ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این منطقه 
تاکید کرده و گفته اس��ت: بخ��ش خرم آباد با یک هزار 
و 108کیلومتر مربع مس��احت دارای 90 روستا و 66 
دهیاری است و با داشتن ظرفیت های اقتصادی همواره 
نقش تعیین کننده ای در رش��د و توس��عه شهرستان 

تنکابن برعهده دارد. 
ابراهیم عسگرپور به وجود 25 مزرعه تولید و پرورش 
ماهیان س��ردآبی در مناطق 2000ه��زار و 3000 این 
بخش اشاره کرد و شرایط مناسب زیست محیطی برای 
تولید و پرورش ماهیان س��ردآبی این منطقه را بازگو 
کرد، همچنین سرمایه گذاری روی کارخانه کمپوست 
از دیگر پتانسیل های سرمایه گذاری این منطقه است. 

ما هم در این کالف پیشنهاد می دهیم سرمایه گذاران 
بالقوه و عالقه مند به مناطق ش��مال کشور، این بخش 
را به عنوان یکی از مناطق بکر برای س��رمایه گذاری در 
حوزه گردشگری و همچنین تولید و پرورش آبزیان و 

راه اندازی کارخانه کمپوست در نظر بگیرند. 

اسپانیایی ها در بخش گلخانه ای 
دزفول سرمایه گذاری می کنند

فرماندار ویژه دزفول گفت: با هدف توس��عه کش��ت 
محصوالت کشاورزی در شهرس��تان، اسپانیایی ها در 

بخش گلخانه ای دزفول سرمایه گذاری می کنند. 
حبیب آصفی در گفت و گو با تس��نیم اظهار داشت: 
دزفول در بخش های مختلف اقتصادی دارای ظرفیتی 
گس��ترده اس��ت که در صورت توجه ب��ه این ظرفیت 

می توان رشد و توسعه شهرستان را تسهیل کرد. 
وی گف��ت: جذب س��رمایه گذار برای مش��ارکت در 
طرح های توسعه دزفول از برنامه هایی است که در این 
شهر به صورت جدی دنبال می شود. فرماندار ویژه دزفول 
بیان کرد: با هدف توسعه کشت محصوالت کشاورزی 
در شهرستان اسپانیایی ها در بخش گلخانه ای دزفول 
س��رمایه گذاری می کنن��د. وی افزود: س��رمایه گذاری 
اجرای این طرح را فعاالن اقتصادی کش��ور اسپانیا در 
دزف��ول برعهده گرفته اند. آصفی عنوان کرد: این طرح 
برای نخس��تین بار در کشور و در شهرستان دزفول به 
اجرا خواهد رس��ید. وی افزود: با ورود س��رمایه گذاران 
اسپانیایی به دزفول یک گلخانه 50 هکتاری تولید بذر 

در این شهرستان احداث می شود. 
فرمان��دار ویژه دزفول بیان ک��رد: با توجه به کمبود 
منابع مالی دولتی توجه به جذب سرمایه گذاران بخش 
خصوصی امری مهم و ضروری در توسعه پایدار دزفول 
و تامی��ن نی��از بخش های مختلف تولیدی در س��طح 

جامعه است. 

آنچه کاماًل مشخص است اینکه بسیاری از مردم از 
خواسته های احساسی که آنها را در دام می اندازند 

اطالع درستی ندارند. راه حل این مشکل اما داشتن یک 
حسابدار دقیق در ذهن است. این حسابدار که کارش 
حسابرسی دخل و خرج هاست باید هوشیارانه در برابر 

هوس های آنی و منفعت های لحظه ای بایستد

 برای مطالعه بیش از     سرنخ و فرصت سرمایه گذاری منتشر شد   ه د   ر این صفحه
می توانید    به forsatnet.ir/investors مراجعه کنید   
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عضو شورای شهر مشهد با اشاره به برنامه ریزی های 
انجام شده برای توسعه سرمایه گذاری در مشهد اظهار 
داشت: تالش می کنیم پروژه های مستقیم شهرداری 
از جمل��ه احداث زیرس��اخت های ش��هری مانند پل، 
بوس��تان و بزرگراه ها را با مش��ارکت س��رمایه گذاران 
انج��ام داده و در مقاب��ل زمی��ن و پروان��ه رایگان به 
سرمایه گذار بدهیم. وی افزود: برای تحقق این شیوه 
برنامه ریزی های گسترده ای در مشهد انجام شده و در 
تبصره های بودجه شهرداری نیز پیش بینی شده است 
که بخشی از اقدامات عمرانی شهر با این شیوه انجام 
شود. به گزارش تس��نیم، رئیس کمیسیون اقتصادی 
شورای  شهر مشهد بیان کرد: این اقدام سبب می شود 
رونق اقتصادی در شهر ایجاد شده و ساخت وساز نیز 
بیشتر ش��ود و از سوی دیگر پروژه ها به دلیل کمبود 

نقدینگی متوقف نمی شود. 
موض��وع ج��ذب  در  ک��رد:  نخع��ی خاطرنش��ان 
س��رمایه گذار تالش کردیم از مش��هد فرات��ر رفته و 
سرمایه گذاران تمام کشور و ایرانیان مقیم کشورهای 
دیگر را که توان اقتصادی دارند برای س��رمایه گذاری 

در مشهد دعوت کرده ایم. 
عضو شورای اسالمی شهر مشهد افزود: فرصت های 
سرمایه گذاری در مش��هد به دلیل موقعیت این شهر 
ب��رای س��رمایه گذاران جذاب اس��ت و ش��رایط الزم 

برای حضور این افراد آماده ش��ده که در این راس��تا 
پروژه ه��ای کوتاه مدت اقتص��ادی و زود بازده تعریف 
و به تصویب ش��ورای ش��هر رس��یده تا پس از اعالم 

آمادگی سرمایه گذار سریعا اجرایی شود. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی ش��ورای اسالمی شهر 
مش��هد گفت: برای دعوت از س��رمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی پروژه ها به فراخوان گذاش��ته می ش��ود و 
به ص��ورت مداوم از س��رمایه گذاران ب��رای حضور در 

پروژه ها دعوت می شود. 
وی س��رمایه گذاری 850 میلی��ارد ریالی در بخش 
گردش��گری توس��ط یک س��رمایه گذار در بوس��تان 
جنگل��ی ط��رق را بزرگ ترین پروژه س��رمایه گذاری 
دانس��ت که به تصویب شورای شهر رسیده و عملیات 

اجرایی آن نیز به زودی آغاز خواهد شد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
قم از س��رمایه گذاری  1500میلی��ارد تومانی در بخش 

گردشگری در قم خبر داد. 
به گ��زارش مهر، عیس��ی رضایی در مراس��م افتتاح 
دهکده سالمت صبا که با حضور رئیس مجلس شورای 
اس��المی و رئیس می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری در منطقه نمونه گردشگری دستجرد برگزار 
شد، با اشاره به تالش 10 ساله برای افتتاح این مجموعه 
گردش��گری اظهار داش��ت: ما در استان قم 12 منطقه 
نمونه گردشگری داریم که 6 منطقه دارای سرمایه گذار 

هستند. 
وی ادام��ه داد: س��ه منطقه در حال س��رمایه گذاری 
هس��تند که فاز یک نخستین منطقه نمونه گردشگری 

به بهره برداری می رسد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ق��م با اش��اره به تحوالتی که در عرصه گردش��گری در 
اس��تان اتفاق افتاده، گفت: در استان قم گام های بسیار 
خوبی برای توس��عه گردشگری ش��روع شده و سازمان 
مرکزی ه��م عنایت ویژه به کمک برای س��اخت هتل 
در قم دارد که موجب ش��ده س��رمایه گذاران به این امر 
ترغیب شوند. وی با اشاره به اینکه چهار هتل 5 ستاره 
کلنگ زنی شده اند و نزدیک به 38 هتل در دست ساخت 
وجود دارد، گفت: همچنین حدود 23 مجتمع تفریحی 

و توریستی در دست ساخت داریم که همه اقدامات آن 
انجام ش��ده و پروانه شهرداری گرفته شده که تقریبا تا 

60 درصد پیشرفت دارند. 
رضایی ابراز داش��ت: بیش از 1500 میلیارد تومان در 
حوزه گردشگری در حال س��رمایه گذاری است اما این 

سرمایه گذاران نیاز به حمایت های جدی دارند. 
وی با اشاره به اینکه در مسئله تسهیالت سرمایه گذاران 
نیاز به حمایت جدی دارند، ادامه داد: اگر تامین تسهیالتی 
داشته باشیم در سه سال آینده 6 هزار تخت اضافه خواهد 
شد. در حال حاضر 9 هزار تخت داریم که تا پایان برنامه 

ششم باید به 20 هزار تخت برسد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
قم گفت: نزدیک به 10 هزار نفر اش��تغال زایی با احداث 

این واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. 

 بسته های سرمایه گذاری زودبازده 
در مشهد مقدس تعریف می شود 

سرمایه گذاری 1500 میلیارد تومانی در بخش 
گردشگری قم

مترجم: سارا گلچین
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استارتاپ ها و کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی 

در س��ال های اخیر موضوع استارتاپ ها تا حدود 
زیادی در کش��ور ما پررنگ  ش��ده است اما به رغم 
فوای��د و مزایای��ی که اس��تارتاپ ها   می توانند برای 
اقتصاد کشورمان داشته باشند، راه اندازی، تداوم و 
فعالیت آنها با مش��کالت و تنگناهایی مواجه و این 
در حالی اس��ت که استارتاپ ها می توانند وابستگی 
کش��ورمان به درآمدهای نفت��ی را کاهش دهند و 
نقش موثری در رهایی کش��ورمان از رکود داشته 
باش��ند زیرا این ش��رکت ها ترکیب��ی از فناوری  و 
خالقی��ت هس��تند و می توانن��د اقتصاد کش��ور را 

متحول کنند. 
ام��ا در کش��ور ما در س��ال های اخی��ر در مورد 
اس��تارتاپ ها جریانی ایجاد ش��ده ک��ه این جریان 
می توان��د حبابی باش��د اما این جری��ان حبابی به 
زودی خ��ود را جم��ع خواهد ک��رد و نتیجه ای که 
حاصل خواهد شد، می تواند نقش موثری در آینده 

کشور داشته باشد. 
در کش��ور م��ا اغلب اف��رادی به ح��وزه فعالیت 
اس��تارتاپی ورود پیدا کرده اند ک��ه از حوزه آی تی 
هستند و آش��نایی اندکی با کسب و کار و مباحث 

مربوط به بازار و مشتری دارند. 
موض��وع دیگ��ر ای��ن اس��ت ک��ه در کش��ور ما 
س��ازوکارهای مربوط به ش��رکت های اس��تارتاپ 
نق��ص دارد. به عنوان مثال می ت��وان این نقایص را 
در م��ورد حمایت هایی که بای��د در زمینه مالیات 
یا بیم��ه صورت گیرد، مش��اهده ک��رد. مثال بارز 
دیگر این موضوع آن اس��ت که حمایت های قانونی 
از اس��تارتاپ ها وج��ود ندارد و ای��ن قابلیت وجود 
ندارد که با توجه ب��ه محدودیت منابع و اعتبارات 
اس��تارتاپ ها، خدماتی مانند حسابداری و کارهای 
حقوق��ی و قانون��ی در اختیار این ش��رکت ها قرار 
بگیرد. به عبارت دیگر بس��یاری از اس��تارتاپ ها به 
اندازه ای بودجه ندارند که حسابدار و وکیل داشته 
یا ق��ادر به مدیریت منابع انس��انی خود باش��ند و 
از همی��ن رو ب��ه حمایت هایی در ای��ن زمینه نیاز 
دارن��د. البته م��وارد مربوط به ش��کل گیری چنین 
حمایت های��ی در کش��ورمان در حال انجام اس��ت 
اما س��رعت کم��ی دارد و باید ب��رای حمایت های 
چندجانبه، چند ش��رکت در زمینه خدمات رسانی 

به استارتاپ ها ایجاد شود. 
اما با وجود مشکالتی که شمرده شد، این برآورد 
وجود دارد که تا س��ال آینده بخشی از مشکالت و 
چالش های استارتاپ ها حل و تحوالت عظیمی در 

این حوزه ایجاد شود.
نکته دیگر این است که کشورمان در آستانه قرار 
گرفتن در شرایط پساتحریم به سر می برد و پس از 
لغو تحریم ها، ش��کل و صورت تجارت ایران با سایر 
کش��ورها تغییر خواهد کرد ک��ه البته هم می تواند 

مثبت و هم منفی باشد.
جنبه منفی این اس��ت که در شرایط پساتحریم 
ام��کان کپی برداری از ایده های س��ایر کش��ورها و 

استارتاپ های خارجی وجود نخواهد داشت.
اما جنب��ه مثبت این خواهد بود که در ش��رایط 
پس��اتحریم دیگر استارتاپ ها به دنبال کپی برداری 
نخواهند بود و س��عی خواهند ک��رد خالقانه عمل 
کنن��د. در چنی��ن ش��رایطی اس��تارتاپ ها تالش 
خواهن��د کرد ک��ه در جریان رقابت آزاد، کس��ب 
درآمد کنند و مصرف کننده نیز ش��اهد یک رقابت 
سالم خواهد بود و قیمت محصوالت کاهش خواهد 
یاف��ت و مصرف کنندگان قادر خواهن��د بود تنوع 

خدمات بیشتری را دریافت کنند.
اما در مجموع می ت��وان مزایای مختلفی را برای 
استارتاپ ها برشمرد. با توجه به اینکه در کشورمان 
نیروی انس��انی جوان و تحصیل ک��رده وجود دارد، 
اگر این پتانسیل به س��مت کسب و کارهایی مانند 
اس��تارتاپ ها هدایت شود، بسیار س��ازنده و مفید 
خواهد بود. زمانی که در محیط اس��تارتاپی امکان 
خالقی��ت و تجربه واقعی ب��ازار برای جوانان فراهم 
شود، می تواند زمینه را برای عرضه انواع محصوالت 

فراهم کند.
نکته دیگر این است که در سال های اخیر با موج 
عظیم��ی از فرار مغزها مواجه بوده ای��م اما باید به 
این موضوع توجه داشته باشیم که فرارمغزها لزوما 
برای زندگی بهتر نیست و بسیاری از افرادی که از 
کش��ور مهاجرت می کنند، به دنبال استفاده بهینه 
از اس��تعدادها و پتانسیل های خود هستند. این در 
حالی اس��ت که اس��تارتاپ ها می توانند موجب به 
کارگیری اس��تعدادها ش��وند و این امکان را فراهم 
آورند که اس��تعدادها به هر طریق که می خواهند، 

رشد و تعالی پیدا کنند.
موضوع دیگر این است که استارتاپ ها می توانند 
موجب نوآوری و تولی��د محصوالت کمی و کیفی 
در کشور شوند و این زمینه را به وجود بیاورند که 
دیگر منابع از کشور خارج نشوند و حتی روزی فرا 
برسد که به واسطه رش��د و گسترش استارتاپ ها، 
زمینه برای صدور خدمات به س��ایر کشورها فراهم 

شود.
اما در مورد تهدیدهایی که پیرامون استارتاپ ها 
وجود دارد، باید به این موضوع اشاره کرد که بعضاً 
افرادی وارد این حوزه شده اند که تجربه اندکی در 
ای��ن زمین��ه دارند و از همی��ن رو در نهایت موفق 
نش��ده اند تجارب موفق��ی را در مورد کس��ب وکار 
اس��تارتاپی به دس��ت بیاورند و دچار سرخوردگی 

شده اند. 
تهدی��د دیگ��ر این اس��ت ک��ه به دلی��ل جدید 
ب��ودن مباحث مرب��وط ب��ه اس��تارتاپ ها، قوانین 
سرمایه گذاری مربوط به این حوزه مشخص نیست 
و از آنج��ا ک��ه در ش��رایط پس��اتحریم بحث ورود 
س��رمایه گذاران خارجی به کشور نیز مطرح است، 
اگر قوانین شفاف س��ازی ش��ود، فعاالن استارتاپی 
دیگر این واهمه را نخواهند داش��ت که کسب وکار 
خود را از دست بدهند، زیرا این واهمه مانع از رشد 

و توسعه استارتاپ ها در کشور خواهد شد. 

استارتاپ ها؛ جدید ولی پرشور و 
امیدوار 

واژه اس��تارتاپ ت��ا چندی پیش برای بس��یاری از 
افراد ناش��ناخته بود، اما در س��ال های اخیر توجه به 
استارتاپ ها، به ویژه در کش��ورهای توسعه یافته و در 
حال توس��عه بسیار زیاد شده اس��ت. بسیاری از افراد 
به محض شنیدن نام استارتاپ، صرفا به یاد فضاهای 
مج��ازی و دنیای فناوری می افتند، اما بخش��ی مهم 
از اس��تارتاپ ها، ب��ا کارآفرینی و نی��روی کار جوان و 
تحصیلکرده مرتبط است. این همان نکته ای است که 
باعث می شود لزوم توجه به استارتاپ ها در کشورهای 
پرجمعیت و در حال توسعه، بیش از پیش حس شود. 
به عبارتی دیگر، اس��تارتاپ ها در سراس��ر دنیا اغلب 
توس��ط جوانان تحصیلکرده، خالق و جویای توسعه 
و پیشرفت اقتصادی هدایت می شوند. فارغ از مسائل 
تکنولوژی��ک و فن��اوری روز، از بزرگ ترین علت های 
تمایل افراد به سمت استارتاپ ها، میل به کسب نتایج 
سریع، تسهیل به اشتراک گذاری تجارب گذشته و در 

نهایت یافتن راهکارهای به روز است. 

استارتاپ ها و کشورها 
وب س��ایت »اس��تارتاپ رنکین��گ«، آمارهایی از 
کش��ورها و میزان اقبال اس��تارتاپ ها در هر کش��ور 
را در صفح��ه اصلی خود قرار داده اس��ت. براس��اس 
طبقه بندی این وب سایت، کشورهای ایاالت متحده 
آمری��کا، هند، انگلس��تان، برزی��ل، کانادا، اس��پانیا، 
روس��یه، اندونزی، ایتالیا، فرانس��ه، مکزیک و آلمان 
در رده ه��ای باالی این رنکینگ و کش��ورهای قطر، 
کره ش��مالی، قرقیزس��تان، س��ومالی، بورکینافاسو، 
گینه، ماالوی و لیبی در رده های پایین رنکینگ، به 
لحاظ فرصت توسعه و ایجاد استارتاپ ها قرار دارند. 
دارد، کش��ورهای  تفس��یر روش��نی  آم��ار  ای��ن 
توس��عه یافته ل��زوم توجه ب��ه اس��تارتاپ ها را درک 
کرده و بس��ترهای مناسب را برای رشد استارتاپ ها 
فراه��م کرده ان��د، در حال��ی که کش��ورهای کمتر 
توسعه یافته و توس��عه نایافته، شرایط مناسبی برای 
رشد اس��تارتاپ ها ندارند. از س��وی دیگر، دیدن نام 
کش��ورهایی مثل هند، مکزیک و اندونزی در بخش 
موفق ها، نش��ان می ده��د که  کش��ورهای در حال 
توس��عه و رو به پیش��رفت نیز شانس موفق بودن در 

عرصه های کارآفرینی و کسب و کار را دارند. 
با نگاهی به بخش��ی از وب س��ایت استارتاپ ملل، 
که به حوزه خبرهای استارتاپی در جهان اختصاص 
دارد، چنین اس��تنباط می ش��ود که کش��ورهای در 
حال توس��عه در حال رقابت جدی در جهت کس��ب 
رنکینگ های بهتر هس��تند. برای مثال، تایوان اخیرا 
فعالیت های چش��مگیری در این ح��وزه انجام داده، 
راه اندازی یک پروژه استارتاپی آنالین و پر سروصدا 
که مربوط به اکوسیستم تایوان می شود، نمونه ای از 

این فعالیت ها است. 

موفق ها هم نقایصی دارند 
وب س��ایت »تکنولوژی اروپا« در یک بررسی جالب 
نشان داده حتی کشورهای برتر در زمینه استارتاپ ها، 
به طور مطلق موفق نیس��تند. این س��ایت در مقاله ای 
با عنوان خوب، بد، زش��ت و استارتاپ ها، نقاط قوت و 
ضعف کشورهای موفق در عرصه استارتاپ ها را ارزیابی 
کرده و نتیجه گرفته اس��ت گرچه کش��ورهای موفق 
در حوزه اس��تارتاپ نس��بت به سایرین شرایط بهتری 
دارند، اما هنوز هم موانعی برای موفقیت هرچه بیشتر 
وج��ود دارد. ب��ا نگاهی به این موارد، به نظر می رس��د 
نقش دولت ها برای از میان برداش��تن موانع و توس��عه 
زیرس��اخت ها در خصوص فعالیت های نوین اقتصادی 

قابل چشم پوشی نیست. 

*انگلستان 
اکوسیستم بالغ انگلستان در حوزه های اقتصادی، 
بانکداری، فناوری و اطالعات، حمایت از شرکت های 
بزرگ و چند ملیتی، جذب مش��ارکت ش��رکت های 
خارج��ی در پروژه ه��ای پژوهش��ی و زمینه یابی، از 
جمله امتیازات مثبت انگلس��تان اس��ت. اما از سوی 
دیگر، اش��باع ب��ازار رقابت و کمبود فض��ا برای بروز 
اس��تعدادهای جدید در حیطه فن��اوری، هزینه های 
باالی ش��روع فعالیت های استارتاپی به ویژه در لندن 

از امتیازات منفی این کشور است. 

*فرانسه 
به نظر می رس��د دولت فرانسه گوش شنوایی برای 
ش��نیدن ایده های کارآفرین��ی خالقانه و نوین دارد، 
ی��ا الاقل این گونه به نظر می رس��د، فرانس��ه، فضای 
مناس��بات بین المللی و ارتباطاتی قوی و مجمع های 
مختلف��ی برای گس��ترش همکاری مل��ل در بخش 
اس��تارتاپ دارد. اس��تعدادیابی و فعالی��ت در بخش 
کارآفرینی به مد این روزهای فرانس��ه تبدیل ش��ده 
اس��ت. تا اینجا امتیازات فرانس��ه مثبت اس��ت، اما 
بس��یاری از کارآفرینان فرانسه را متهم می کنند که 
در بخش همایش و همکاری های مشترک، وسواس 
زی��ادی دارد تا با دولت های مح��دودی فعالیت های 
مش��ترک انجام دهد. انگلس��تان و آلم��ان دو دولت 
محبوب فرانس��ه در بخش استارتاپ هستند. برخی 
مناسبات و مرزبندی ها در بخش خصوصی و دولتی 

هم از نکاتی است که مورد توجه منتقدان است. 

*روسیه 
روس��یه به شکل بالقوه بازار بزرگی برای گسترش 
فعالیت اس��تارتاپی در منطقه دارد، بخش��ی از این 
بازار بزرگ مرهون زبان مشترک روسی است، بخش 
اقتصاد و تجارت دیجیتال و الکترونیک در روس��یه، 
به سرعت در حال پیش��رفت است، جمعیت زیادی 
از روس��یه به تکنولوژی هوش��مند مجهز و در واقع 
آنالین هس��تند. اما قوانین نظارتی در بخش اقتصاد 
و بازاریابی آنالین و مدرن، بس��یار سختگیرانه است. 
روش های س��نتی کارآفرینی و توس��عه ش��غلی در 
روس��یه تا حدود زیادی منطبق بر اصول س��نتی و 

فاقد انعطاف پذیری است. 

آزموده دیدگاه

امیرحسین ماندگار 
ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت مدیرعامل استارتاپ

المیرا اکرمی

حمیدرضا احمدی، مدیرعامل اس��تارتاپ  
»مای ایونت« معتقد است که یکی از چالش ها 
و مشکالت استارتاپ ها در کشور ما این است 
که مشتریان، تکنولوژی محور نیستند و دولت 
الکترونیک نیز وظایف خود را به درستی انجام 
نمی ده��د و بنابراین مش��تریان نمی توانند از 

محصوالت استارتاپی استفاده کنند. 
برخی معتقدند که با توجه به مشکالت 
موج�ود در اقتصاد ما، اس�تارتاپ ها در 
کش�ورمان نمی توانن�د چن�دان جنبه 
عملیاتی و اجرایی داش�ته باشند. شما 
به عنوان یکی از فعاالن این حوزه به چه 
میزان استارتاپ ها را اجرایی و عملیاتی 
می دانید و چه آینده ای را پیش روی این 

شرکت ها ترسیم می کنید؟ 
تلقی من این اس��ت که تا چند سال دیگر 
کس��ب وکارهایی ک��ه از اینترنت اس��تفاده 
می کنن��د، بخش مهمی از کس��ب وکارهای 
ایران را تشکیل خواهند داد و قسمت بزرگی 
از تولید در کش��ورمان، بر عهده استارتاپ ها 
خواهد بود. البته در سال های اخیر تحریم ها 
قدرت رقابت را برای کس��ب وکارهای ایرانی 
کاه��ش داد اما لغو تحریم ها نش��انه خوبی 
اس��ت و اگر پ��ای س��رمایه گذاران خارجی 
به ایران باز ش��ود، می توانند از اس��تارتاپ ها 
حمای��ت کنن��د. در این ش��رایط بانک ها و 
صندوق ها و موسسات سرمایه گذاری تشویق 
و ترغیب خواهند شد تا در زمینه استارتاپ ها 
س��رمایه گذاری کنند و اس��تارتاپ ها از این 
جه��ت فرصت ه��ای خوبی را برای رش��د و 

توسعه در آینده ای نزدیک خواهند یافت. 
اش�اره کردی�د ک�ه در آین�ده نزدیک 
استارتاپ ها جایگاه ویژه ای را در اقتصاد 
کش�ور خواهند داشت. استارتاپ ها چه 
مزایایی دارند و چه تأثیرات مثبتی را بر 

اقتصاد برجا می گذارند؟  
از آنج��ا ک��ه اس��تارتاپ ها ب��ا تکنولوژی 
س��ر و کار دارند، می توانند با سرمایه اندکی 
کس��ب وکار راه بیندازند و سریعا رشد کنند. 

در واقع اس��تارتاپ ها حتی بدون اینکه نیاز 
به س��رمایه بزرگ و مکانی به عنوان اداره یا 
شرکت داشته باش��ند، می توانند کسب وکار 
اینترنتی ایجاد کنند. در واقع اس��تارتاپ ها 
می توانن��د بدون کم��ک دول��ت و دریافت 
وام های بزرگ ش��کل بگیرند و این در حالی 
است که سایر کسب وکارها باید مکانی را در 
اختیار داشته باشند و هزینه های بسیاری را 
صرف راه اندازی کس��ب وکار خود کنند. در 
واقع از آنجا که استارتاپ ها، کسب وکارهای 
خصوصی هس��تند، می توانن��د بدون کمک 
دولت و دریافت وام های بزرگ شکل بگیرند 
و به این ترتیب اس��تارتاپ ها راهی به سوی 

تقویت بخش خصوصی هستند. 
قاعدت�ا در ش�رایطی که اس�تارتاپ ها 
می توانند مزایایی برای کشور و اقتصاد 
داشته باشند، اما با چالش ها و مشکالتی 
مواجه هستند. این چالش ها و مشکالت 
برای استارتاپ ها چیست و چه موانعی را 

برای آنها ایجاد می کند؟  
نخستین و مهم ترین چالشی که هر استارتاپی 
دارد این است که استارتاپ ها از تکنولوژی برای 
رش��د و توسعه خود اس��تفاده می کنند اما در 
کشور ما مشتریان، تکنولوژی محور نیستند و 
دولت الکترونیک نیز وظایف خود را به درستی 
انجام نمی دهد و بنابراین مشتریان نمی توانند 
از محصوالت اس��تارتاپی استفاده کنند. یکی 
دیگر از چالش ها این اس��ت که نیروی انسانی 
تربیت ش��ده در دانش��گاه ها تخصصی برای 
کار کردن در اس��تارتاپ ها در اختیار ندارند و 
تعداد فارغ التحصیالنی که توانایی فعالیت در 
استارتاپ ها را داشته باشند، اندک است. مشکل 
دیگری که چندان هم بزرگ نیس��ت، کمبود 
س��رمایه اس��ت. با وجود اینکه استارتاپ ها به 
سرمایه کمی نیاز دارند، اما ممکن است برای 
توسعه کار خود به تسهیالت بانکی نیاز داشته 
باش��ند ولی به دلیل عدم آش��نایی بانک ها و 
موسسات مالی با شرکت های تکنولوژی محور، 

وامی را در اختیار استارتاپ ها نگذارند. 

سعید مشهدی، بنیانگذار و مدیر استارتاپ  
»بیت وام« معتقد است که در شرایط فعلی 
و با وجود تش��دید تحریم ها در س��ال های 
اخیر، اس��تارتاپ ها طرح های بسیار خوبی 
برای ارائه دارند و شرایط پساتحریم می تواند 
فرصت بس��یار خوبی باشد تا استارتاپ ها از 
محدود بودن به بازار داخلی خارج ش��وند و 

کسب درآمد کنند. 
با توجه به مش�کالتی که در اقتصاد ما 
وجود دارد، به چه میزان عملیاتی شدن 
اهداف مدنظر اس�تارتاپ ها قابل انجام 
اس�ت و اس�تارتاپ ها چه فرصت هایی 

برای رشد و توسعه در اختیار دارند؟  
اگر در مورد بازار در اختیار استارتاپ ها، 
مقایسه ای را میان کشورمان و کشورهای 
اروپایی و آمریکایی انج��ام دهیم، متوجه 
می ش��ویم که بازار در اختیار آنها محدود 
به کش��ور خودش��ان نیس��ت و ارتباطات 
بین الملل��ی گس��ترده ای دارن��د ام��ا در 
کش��ور ما ب��ازار اس��تارتاپ ها مح��دود به 
داخل کش��ور اس��ت. در ح��ال حاضر در 
ای��ران اس��تارتاپ هایی وج��ود دارن��د که 
ب��ازار بین المللی را هدف ق��رار داده اند اما 
نمی توانن��د کس��ب درآمد کنن��د. در این 
ش��رایط رفع تحریم ها موجب خواهد شد 
که بازارهای مالی بین المللی به روی ایران 
باز شود و استارتاپ ها بتوانند از این شرایط 
استفاده کنند. در همین شرایط فعلی هم 
استارتاپ ها طرح های بس��یار خوبی برای 
ارائه دارند و ش��رایط پس��اتحریم می تواند 
فرصت بسیار خوبی باشد تا استارتاپ ها از 
محدود بودن به بازار داخلی خارج شوند و 

کسب درآمد کنند. 
 ع�الوه بر تحریم ها چه مش�کالت و 
چالش های دیگری پیش روی رش�د و 

پیشرفت استارتاپ ها وجود دارد؟  
ام��ا در مورد مش��کالت اس��تارتاپی که 
در زمین��ه وام های درون فامیل��ی و درون 
گروهی فعالیت می کند، مشکالت بسیاری 

در حوزه قوانین مرتبط با حوزه مالی وجود 
دارد. به طوری که این قوانین سخت گیرانه 
اس��ت و دس��ت فعاالن این حوزه را بسته 
است. قاعدتا مدیران یک استارتاپ به دنبال 
این هس��تند که به سرعت رشد کنند اما با 
وجود مشکالت موجود، فقط یک سال طول 
می کشد که یک استارتاپ مجوزهای الزم را 
دریافت کند. قاعدتا یک استارتاپ نمی تواند 
منتظر اصالح قوانی��ن بماند اما اگر پس از 
مدتی به رشد و پیشرفت برسد، از تداوم کار 

آن جلوگیری می شود. 
به گفته کارشناسان یکی از موانع اصلی 
گسترش و توسعه استارتاپ ها، نهادینه 
نش�دن خری�د الکترونیک در کش�ور 
است. شما این موضوع را چگونه ارزیابی 

می کنید؟  
بله، یکی از موانع اصلی توسعه استارتاپ ها 
مسائل فرهنگی اس��ت. به عبارتی هنوز در 
کشور ما اس��تفاده از طرح های های تک در 
بسیاری از حوزه ها نهادینه نشده و از همین 
رو مردم اطمینان الزم را در مورد خریدهای 
اینترنتی ندارند. اگر این اطمینان در مردم 
و به ویژه جوانان نهادینه شود، به تدریج در 
میان افراد مسن نیز این مسئله مورد توجه 
ق��رار می گیرد ک��ه خریده��ای اینترنتی و 
الکترونی��ک انجام دهند و ب��ه این ترتیب 
اس��تارتاپ ها ه��م فرصتی را برای رش��د و 

پیشرفت پیدا می کنند. 
در کشور ما اس�تارتاپ ها می توانند 
چ�ه مزایایی را ب�رای اقتص�اد و برای 

مردم ایجاد کنند؟  
یک مزیت عمده استارتاپ ها کارآفرینی 
اس��ت. همان طور که می دانید درصد کمی 
از دانشجویان امکان اشتغال را دارند اما یک 
دانشجو زمانی که روی ایده های استارتاپی 
کار می کند می تواند فعالیت های خوبی در 
این زمینه داش��ته باشد. اس��تارتاپ شغل 
کاذب نیس��ت و ورود به آن می تواند از نظر 

اقتصادی بسیار مثمر ثمر باشد.

و  بنیانگ��ذار  نیکن��ام،  نیک��و 
»نی��ک  اس��تارتاپ  مدیرعام��ل 
پرین��ت« معتقد اس��ت مدیریت 
اساسی  اس��تارتاپ ها یک چالش 
اس��ت و اف��رادی ک��ه در رش��ته 
مدیریت تحصی��ل کرده اند نیز در 
زمینه مدیری��ت اصولی و صحیح 

استارتاپ ها مشکل دارند. 
به نظر ش�ما در صورت تحقق 
چه ش�رایطی، امکان توس�عه 
در  اس�تارتاپ ها  پویای�ی  و 
کشورمان وجود خواهد داشت؟ 
استارتاپ ها کس��ب و کارهایی 
پوی��ا هس��تند و می توانند مکمل 
اقتصاد ایران باشند. قاعدتاً تا زمانی 
که نیاز در بازار وجود داشته باشد، 
استارتاپ ها می توانند پاسخی برای 
این موضوع باش��ند و تا وقتی که 
تقاضا وج��ود دارد، اس��تارتاپ ها 
می توانند رش��د کنند. در واقع اگر 
استارتاپ ها بتوانند نیاز مشتری را 
شناس��ایی کنند و به موقع به این 

نیازها پاس��خ دهند، امکان توسعه 
و رش��د قابل توجه��ی را خواهند 
داش��ت و همان اتفاقی که در دنیا 
در استارتاپ ها رخ داده، در کشور 
ما نیز اتفاق خواهد افتاد. تلقی من 
این است که موج خصوصی سازی 
می تواند موانع موجود پیش روی 
اس��تارتاپ ها را برطرف کند، البته 
مش��روط بر آنکه خصوصی سازی 
در کش��ورمان به شکل صحیحی 

اجرا شود. 
اش�اره کردید که ع�دم اجرای 
خصوصی س�ازی  صحی�ح 
یک�ی از موانع فعالیت و رش�د 
استارتاپ هاست. عالوه بر این 
موضوع چه مسائل دیگری باید 
در رابطه با اس�تارتاپ ها مورد 

اصالح قرار بگیرد؟ 
و  مش��کالت  م��ن  نظ��ر  ب��ه 
چالش های استارتاپ ها را باید به 
دو بخش تقس��یم کرد؛ مشکالت 
درون تیم��ی و مش��کالت خارج 

تیم��ی. یکی از مش��کالت درون 
کارمن��دی  فرهن��گ  گروه��ی، 
است، زیرا در اس��تارتاپ ها حتی 
پیش می آید ک��ه کارکنان خارج 
از وظای��ف خ��ود کار کنن��د اما 
حاکمیت فرهنگ کارمندی مانع 
از این می ش��ود که بعضا کارکنان 
اس��تارتاپ ها بیش از ان��دازه کار 
کنند. یک چالش دیگر عدم وجود 
فرهنگ کار تیمی است. در همین 
رابطه نبود فضای مناسب برای کار 
تیمی یک دغدغه اس��ت و اینکه 
افراد روی کار تیمی زمان بیشتری 
را بگذارن��د، ی��ک دغدغ��ه دیگر 
است. مدیریت اس��تارتاپ ها یک 
چالش دیگر اس��ت، زیرا در نظام 
آموزشی کشور ما برای این نوع از 
مدیریت، آموزشی در نظر گرفته 
نشده است و حتی افرادی که در 
کرده اند،  تحصیل  مدیریت  رشته 
در زمینه مدیریت اصولی و صحیح 

استارتاپ ها مشکل دارند. 

خ��ارج  مش��کالت  از  یک��ی 
گروه��ی هم این اس��ت ک��ه اگر 
تمام ش��رایط، ایده آل باشد و یک 
استارتاپ بخواهد وارد بازار شود، 
با بوروکراس��ی اداری پیچیده ای 
مواج��ه می ش��ود و کن��د پیش 
رفت��ن کاره��ا در ادارات موجب 
می شود اس��تارتاپ ها با مشکالت 
و چالش های جدی مواجه شوند. 

آی�ا قوانین موجود ب�ه گونه ای 
است که پاس�خگوی نیازهای 
زمینه ه�ای  در  اس�تارتاپ ها 

مختلف باشد؟ 
خیر، پاس��خگو نیست. در واقع 
یکی از مشکالت اصلی استارتاپ ها 
همین به روز نبودن قانون تجارت 
الکترونیک است و موارد مندرج در 
این قانون با استانداردهای جهانی 
فاصل��ه دارد و از آنجا که قوانین با 
موج استارتاپی هماهنگ نیست، 
باید قوانین به روز شود. در کشور 
ما م��وج اس��تارتاپی می تواند هم 

مفید و هم مضر باشد و از همین 
رو بهتر اس��ت که قوانین تجارت 
الکترونیک، هر چه سریع تر اصالح 

و به روز شود. 
ب�ر  اثرات�ی  چ�ه  تحریم ه�ا 
فعالیت های استارتاپ ها داشته 
است و ش�رایط پساتحریم چه 
چش�م اندازی را پیش روی این 

شرکت ها قرار می دهد؟ 
استارتاپ ها مبتنی بر فناوری 
الکترونیک  اطالعات و تج��ارت 
اعم��ال  از  پ��س  و  هس��تند 
تحریم ها از این نظر مش��کالتی 
برای این ش��رکت ها ب��ه وجود 
آمد. همچنی��ن تحریم ها امکان 
س��رمایه گذاران  سرمایه گذاری 
را  اس��تارتاپ ها  در  خارج��ی 
بسیار دشوار کرد. اما پیش بینی 
می ش��ود در دوران پس��اتحریم 
تمایل  خارجی  س��رمایه گذاران 
بیش��تری به س��رمایه گذاری در 
زمینه استارتاپ ها داشته باشند. 

نیکو نیکنام: 

مدیریت استارتاپ ها یک چالش اساسی است

چالشهاوفرصتهایاستارتاپهابررسیمیشود

کسب درآمد از ایده های نو در پیچ مشکالت 
طی پنج سال اخیر، در کشور ما موضوع استارتاپ ها 
بیش از گذشته پررنگ شده و مباحث بسیاری درباره 
راه اندازی و فعالیت اس�تارتاپ ها مطرح ش�ده است. 
استارتاپ ها، معموال حول ایده های نوآورانه و خالقانه 
بن�ا می ش�وند. در واقع ف�رد یا افرادی خوش�فکر با 
ایده های نو، در جست وجوی روش هایی برای کسب 

درآمد از آن ایده و تولید انبوه محصوالت یا خدمات 
مبتنی بر آن ایده هس�تند. اما به رغم چند سالی که 
از فعالیت اس�تارتاپ ها در کش�ور م�ا می گذرد، این 
شرکت ها با مش�کالت و چالش هایی مواجه هستند 
که به گفته فعاالن حوزه اس�تارتاپ، تکنولوژی محور 
نبودن مش�تریان، عدم تربی�ت نیروهای متخصص 
در زمینه اس�تارتاپ ها در دانش�گاه ها، به روز نبودن 
قوانین، حاکمیت فرهن�گ کارمندی و نبود فرهنگ 

کار تیم�ی از عمده تری�ن آنهاس�ت. فع�االن حوزه 
اس�تارتاپ معتقدن�د در ص�ورت رفع مش�کالت و 
موانع، در آینده امکان رش�د و توسعه این شرکت ها 
وج�ود خواهد داش�ت و لغو تحریم ه�ا به تحقق این 
موضوع کمک ش�ایانی خواهد کرد. »فرصت امروز« 
در گفت وگ�و با مدیران چند اس�تارتاپ، مش�کالت 
پیش روی آنها و مزایای اس�تارتاپ ها را برای اقتصاد 

کشور مورد بررسی قرار داده است. 

حمیدرضا احمدی: 
مشتریان تکنولوژی محور نیستند

سعید مشهدی: 
پساتحریم فرصت خوبی برای استارتاپ ها است 



تامین برق مترو از حرکت قطار
ح��وزه  مس��ئوالن 
حمل ونق��ل لن��دن 
جدی��د  س��امانه  از 
تولید برق از سیستم ترمز متروهای زیرزمینی رونمایی 
کردند. مترو لندن یکی از قدیمی ترین و پرظرفیت ترین 
سیس��تم های حمل ونق��ل زیرزمینی جهان اس��ت، به 
طوری که طبق محاس��بات انجام شده س��االنه حدود 
1.2 میلیارد مسافر در این شبکه ریلی 402کیلومتری 

جا به جا می شوند. 
طبق اعالم مسئوالن مترو لندن، بزرگ ترین مشکل 
این ش��بکه، مصرف ان��رژی غیر اقتصادی برق اس��ت، 
به طوری که میزان اتالف انرژی در قطارها کامال مشهود 
است. مس��ئوالن مترو لندن برای کاهش هزینه  تأمین 
ان��رژی به صورت آزمایش��ی و در طول پن��ج هفته از 
سیس��تم بازیابی انرژی ترمز با پنج درصد صرفه جویی 
استفاده کردند. در این سیستم از فناوری مبدل انرژی 
برای جذب انرژی ناشی از ترمز گرفتن مترو برای تولید 
الکتریس��یته استفاده می شود. سیس��تم بازیابی انرژی 
ترمز در خودروهای هیبریدی امروزی نیز برای افزایش 
مس��افت طی شده استفاده می شود، اما با توجه به وزن 
ب��االی متروهای زیرزمینی، تولید الکتریس��یته با این 
روش کامال اقتصادی اس��ت. مسئوالن مترو لندن پس 
از آزمایش یک هفته ای سیس��تم جدید بازیابی انرژی 
ترمز، اظهارکردند: در بررسی های انجام شده مشخص 
ش��د که این سیستم قادر است انرژی مورد نیاز یکی از 
ایستگاه های مترو را برای دو روز در هفته تأمین کند. 

سازگاری نقشه گوگل با ساعت اپل
به لطف به روزرسانی 
 ،iOS map برنامه
خدمات نقشه گوگل 
سرانجام به س��اعت اپل نیز نفوذ کرد. این برنامه برای 
نمایشگرهای کوچک ساعت اپل بهینه سازی شده است. 
با اس��تفاده از این خدمات می توان با استفاده از ساعت 
اپل مسیر حرکت مناسب را شناسایی و مقصد موردنظر 

را پیدا کرد. 
همچنین نقش��ه به روزشده گوگل مدت زمان الزم را 
برای طی کردن مسیر با اس��تفاده از دوچرخه، خودرو، 
سیس��تم حمل و نقل عمومی و به ط��ور پیاده به کاربر 
اع��الم می کند. عالوه بر این ش��ماره تم��اس صاحبان 
مشاغل به این نقش��ه ها اضافه شده و کاربران می توانند 
محل هر یک از کسب و کارها را از طریق فهرست موجود 
بیابند. تا به حال مس��یریابی روی س��اعت های اپل تنها 
از طریق خدمات نقش��ه خود اپل ممکن بود، اما مدتی 
اس��ت که انحصار اپل در این زمینه شکسته شده است. 
البته خدمات نقش��ه اپل در مجموع کیفیت پایین تری 
در مقایس��ه با گ��وگل دارد و به همین علت تقاضا برای 
آن باالست. خدمات نقشه گوگل برای محصوالت مجهز 
به سیس��تم عامل iOS اپل تا پاییز سال 2012 و زمان 
عرضه سیستم عامل iOS6  به طور مرتب ارائه می شد. 
اما در آن زمان اپل خدمات نقشه خودش را ابداع و ارائه 
کرد. اش��تباهات فاحش این نقشه باعث شد تیم کوک 

مدیر عامل اپل رسما از کاربران عذرخواهی کند. 

تصویر استثنایی سحابی ۸ هزار ساله
تلس��کوپ فضای��ی 
هاب��ل در واپس��ین 
خود  عمر  سال های 
تصویری استثنایی از سحابی Veil )نقاب( تهیه و راهی 
زمین کرد. این تصویر دیدنی که توس��ط ناس��ا منتشر 
ش��ده، دو فاکتور خاص این س��حابی یعن��ی زیبایی و 

پیچیدگی را به طور همزمان در خود دارد. 
سحابی وهم انگیز نقاب ردپایی ابرنواختری از مرگ 
س��تاره ای درخش��ان را در خود دارد ک��ه تخمین زده 
می ش��ود حدود 20 بار بزرگ تر از خورشید بوده است. 
اخترشناس��ان بر ای��ن باورند که س��حابی نقاب حدود 
۸100 سال پیش شکل گرفته و در این مدت به بزرگی 
110 سال نوری رسیده است. این سحابی در لبه حبابی 
از گازهای با غلظت کمی قرار دارد که همزمان با مرگ 
س��تاره مورد نظر تولید و منتشر شده اند. سحابی نقاب 
در فاصله 2100 س��ال نوری زمین و در صورت فلکی 
Cygnus واقع ش��ده و آنقدر بزرگ اس��ت که اگر در 
آسمان زمین قابل رؤیت باشد، وسعتی حدود شش ماه 

کامل خواهد داشت. 

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعالم بررس��ی وضعیت سبد 
هزینه های خانوار کارگران در س��ه ماهه ابتدای س��ال ج��اری، گفت: یک خانوار چهار 
نفره در سال جاری، ماهانه دست کم ۳ میلیون و 200 هزار تومان هزینه خواهد داشت. 
غالمرضا عباس��ی اظهارداش��ت: دولت در سال گذش��ته هزینه خانوار را 2 میلیون و 
۸00 هزارتوم��ان در ه��ر ماه اعالم کرده بود ک��ه مالک قرار دادن آن نش��ان می دهد 
خانوارهای کارگری در س��ال جاری حداقل یک میلیون تومان در هر ماه کسری درآمد 
خواهند داشت. حال اگر ۷12 هزارتومان را بخواهیم نگاه کنیم باید گفت که این رقم 
حت��ی تامین کننده نیاز 10 روز اول ماه کارگران نیز نخواهد بود. هم اکنون یک س��وم 

درآمد ماهانه کارگران تنها برای مسکن هزینه می شود. 
این مقام مس��ئول کارگری کش��ور افزود: بخش های دیگر پُرخرج س��بد معیش��ت 
کارگران مربوط به بهداشت و درمان، پوشاک، خوراک، حمل و نقل و... است و کارگران 
برای این بخش ها نیز بیش��ترین هزینه را می پردازند. با اینکه ممکن اس��ت در برخی 
از ش��هرها و روس��تاها بتوان با ارقام کمتر نیز زندگی کرد اما در کالنش��هرهایی مانند 
تهران، درآمد پایین و کس��ری درآمدی، مس��ائل و معضالت فراوانی را برای خانوار به 

همراه خواهد داشت. 

س��وم مهر ماه یکی از مهم ترین مش��تریان گل سرس��بد تجهی��زات هوافضایی 
فرانس��وی »زودیاک«، تصمیم گرفت دیگر از خدمات این شرکت استفاده نکند و 

این ضربه سنگینی برای تأمین کننده تجهیزات هوایی »زودیاک« است. 
قرار است خطوط هوایی آمریکایی، به دلیل اینکه شرکت »زودیاک« در تحویل 
تجهیزات با تأخیر عمل کرده اس��ت، در آینده ش��رکت تأمی��ن  کننده تجهیزات 
قطع��ات و قطعات صندل��ی هواپیماهای بویین��گ »۷۷۷« و »۷۸۷ دریم الینر« 
خود را تغییر دهند. یکی از کارگزاران بورس فرانسوی، در یادداشتی این تصمیم 
را شکس��تی بزرگ برای ش��رکت  »زودیاک« می نامد و اضافه می کند: »خطوط 
هوایی آمریکایی تمام سفارشات آینده خود را برای تجهیزات هواپیماهای مربوطه 

لغو کرده اند.«
به گزارش خبرگزاری »بلومبرگ« تأخیر در تحویل قطعات از سوی شرکت های 
هواپیمایی »غیرقابل قبول« تلقی می ش��ود. شرکت »زودیاک« بعد از انتشار این 
تصمیم بالفاصله در بورس جریمه شد و طی یک ساعت 6.96درصد از سهام خود 
را تا 19.۷25یورو از دس��ت داد. حدودا دو هفته پیش از این )25ش��هریور( نیز، 
سهام گروه شرکت های »زودیاک« در بورس به شدت و به میزان 1۸.۸1 درصد، 
کاه��ش یافته بود. این ش��رکت با کاهش 40 درصدی درآمد عملیاتی در س��ال 
2014، تحت تأثیر مش��کالت ش��رکت های هواپیمایی داخلی )به ویژه در حوزه 
قطعات صندلی( و همچنین هزینه های برنامه بهبود اوضاع اقتصادی این شرکت، 

در زمینه سود و هزینه هشدار الزم را دریافت کرده بود. 
طی مدت دو هفته )25ش��هریور تا ۳ مهر(، قیمت سهام »زودیاک« از ۳5.۷۳ 

یورو به 19.۷25 یورو سقوطی 44درصدی داشته است. 

پسراِن پدرانی که بیکار هستند، احتماال در 
آینده خود نیز بیکار خواهند ش��د. گروهی از 
کارشناس��ان آلمانی در یک مطالعه جدید به 
این نتیجه رسیده اند که پس زمینه خانوادگی، 
نق��ش مؤثری در میزان موفقیت نوجوانان در 

این کشور ایفا می کند. 
بررس��ی گروهی از کارشناس��ان مؤسس��ه  
 )IWH(  »تحقیقات اقتص��ادی الیبنیتس«
مستقر در شهر  »هاله«  در شرق آلمان، نشان 
می ده��د که در ای��ن کش��ور پس زمینه های 
خانوادگ��ی تأثیری ق��وی بر میزان ش��انس 
موفقیت نوجوان��ان در آینده دارد،  به گونه ای 
که کالس ها و برنامه های آموزشی فوق برنامه 
و خ��ارج از س��اعات درس نی��ز ب��ه گفت��ه 
کارشناسان نمی تواند کمبود این پس زمینه ها 

را جبران کند. 
ای��ن متخصص��ان در بررس��ی های خ��ود 
همچنی��ن به این نتیجه رس��یده اند که میان 
بیکاری پدران و بیکاری پسران  آنان در آینده 
ارتب��اط وج��ود دارد؛ بدین معنا که پس��راِن 
پدران بیکار در آینده به احتمال بس��یار زیاد 

خود نیز بیکار خواهند ماند. 
در این بررسی که بیش از ۳0 سال به طول 

انجامی��ده، داده های نزدی��ک به ۳0 هزار نفر 
ارزیابی ش��ده اند. نتیجه آنک��ه نوجوانانی که 
در س��ن 10 تا 15 س��الگی، پدرانشان بیکار 
بوده اند، خود اغلب در س��ن 1۷ تا 24سالگی 

بیکار مانده اند. 
به گفته  »اش��تفان مولر«، سرپرس��ت این 
مطالعه، مشاهده ارتباط میان بیکاری پدران 
و بیکاری پسران آنها در آینده در این مطالعه 
قابل توجه اس��ت، به ویژه در مورد پدرانی که 
فاقد تحصیالت دبیرستانی و دیپلم بوده اند. 

وی در همین زمینه اضافه می کند: به ازای 
هر یک س��الی که پدر بی��کار می ماند، مدت 
زمان بیکاری پس��ر به طور متوس��ط دو هفته 

افزایش می یابد. 
کارشناس��ان بر این باورند وج��ود عواملی 
در خانواده ها باعث می شود احتمال از دست 
دادن ش��غل در میان پدرها و پس��رها بیشتر 
ش��ود. مثاًل نگاهی که در خانواده به مس��ئله 
کار کردن وجود دارد، اهمیتی که به س��عی 
و کوش��ش فرد داده می شود و دیدگاهی که 
نس��بت به بی��کاری در خانواده وج��ود دارد، 
نقش��ی مهم در بی��کاری احتمال��ی پدران و 

پسران دارد. 
اما نکته  قابل تأمل دیگری که از این بررسی 
به دست آمده، این است که در خانواده هایی 

ب��ا تبار خارجی و نیز در خانواده های س��اکن 
در شرق آلمان این ارتباط  )بیکاری پدران و 
پس��ران( وجود نداشته است. کارشناسان این 
ام��ر را مرتبط با تغییر و تحرکی دانس��ته اند 
که نسل پس��ران در مقایس��ه با نسل پدران 
تجربه کرده ان��د. در خانواده های خارجی تبار، 
س��کونت در کش��وری جدید و ریشه دواندن 
در آن موجب برهم زدن این رابطه شده است. 
در خانواده های آلمانی ساکن شرق، اتحاد دو 
آلمان و بیکاری گروهی در ش��رق، ارتباطات 
اجتماعی با ثبات را دستخوش تحول و تغییر 

کرده اند. 
اش��تفان مول��ر تأکی��د می کن��د ک��ه این 
مطالع��ه به خوبی نش��ان می دهد بیکاری در 
س��نین نوجوان��ی تأثیری منف��ی بر وضعیت 
اش��تغال فرد در آینده دارد. راهکاری که این 
متخصص آلمانی ب��رای از میان بردن ارتباط 
میان بیکاری پدران و پس��ران  ارائه می دهد، 
فراهم آوردن فرصت های آموزش��ی برای این 

گروه از پسران است. 
بنا براین گزارش نتایج مطالعات فوق قابل 
تعمی��م به دختران نبوده و به گفته اش��تفان 
مولر، این گروه از کارشناسان اکنون در حال 
مطالع��ه در همین زمینه با محوریت دختران 

هستند. 

بیکاری ارثی است  »زودیاک« از عصبانیت 
در دریای بورس غرق می شود! 

گران قیمت تری��ن عط��ر دنیا نمونه بس��یار 
 Golden Delicious عط��ر  از  خاص��ی 
از ش��رکت  DKNY  اس��ت که با محتوای 
کمتری نسبت به دیگر عطرهای گران قیمت 
 جه��ان و ب��ا قیمت��ی گ��زاف ب��ه ف��روش 

می رسد. 
ای��ن عط��ر در س��ال 2011 ب��ا همکاری 
جواهرساز آمریکایی، مارتین کاتز تولید شده 
بود که ی��ک شیش��ه اش را یک میلیون دالر 

قیمت گذاری کرده بودند. 
شیش��ه این عطر با بیش از 2000 س��نگ 
قیمتی از چهار گوش��ه جهان س��اخته شده 
اس��ت، مانند زم��رد کلمبیا، یاقوت آس��یا و 
س��نگ های قیمت��ی ن��ادری از برزیل که هر 
ک��دام از آنها توس��ط دس��ت، کار گذاش��ته 
ش��ده اند. مراحل مونتاژ آن بی��ش از 1500 

ساعت زمان برده است. 
این شیش��ه عطر پس از اینکه در سرتاسر 
جه��ان ب��ه نمای��ش گذاش��ته ش��د در یک 
مزایده ب��ه فروش رس��ید و درآمد حاصل از 

فروش��ش، به طور کامل ب��ه انجمن فعالیت 
علیه گرس��نگی اهدا شد. در میان 
گران قیمت تری��ن عطر های جهان، 
نمون��ه وی��ژه ای از عط��ر N°1 از 
   Clive Christian ش��رکت  
نیز وجود دارد. به مناس��بت افتتاح 

نخس��تین بوتیک عطر شرکت کالیو 
کریس��تین در اواخر سال 2014 در 

لندن -جای��ی که به ط��ور انحصاری 
به فروش می رس��د- عطر فروش 

ویژه ای  نمونه  بریتانیایی 
از عطر  N°1   را تولید 
 N°1  ک��رد، ک��ه ن��ام
   PassantGuardant

را به خود گرفت.
و اما قیم��ت این عطر 
چق��در بود؟ بط��ری ۳0 
میل��ی لیت��ری ای��ن عطر 
ب��ه مبل��غ 202،26۳ یورو 
فروخت��ه ش��د. ب��ه عبارتی 
مبل��غ 6،۷ میلیون ی��ورو به 

ازای هر لیتر. 
ام��ا اینکه چ��ه عاملی این 

تف��اوت قیم��ت را توجی��ه می کن��د؛ 
بسته بندی آن! 

 شیشه ای از جنس کریستال 
که از طالی 24 عیار پوشیده 
ش��ده و روی آن ب��ا ح��دود 
2000 الماس کار ش��ده است. 
چش��م های دو ش��یری که در 
طرفین شیش��ه عطر قرار دارند 
با الماس��ی زرد و زبان شیرها از 
یک الماس بس��یار ن��ادر صورتی 
رن��گ س��اخته ش��ده 
شیشه  در  اس��ت. 
الم��اس  ب��ا  نی��ز 
س��فید مزین شده 
اس��ت ک��ه نمایانگر 
ملکه  س��لطنتی  تاج 
نیز هس��ت.  ویکتوریا 
عطر درون شیشه که 
نت بویایی غالبش لیمو 
و ترنج اس��ت، ب��ا مواد 
بس��یار نادر و با کیفیت 
ترکیب شده که این عطر 

را قابل اعتماد می سازد. 

گران قیمت ترین عطر در جهان

بس��یاری از زنان و مردانی که بازنشسته شده و به اصطالح خانه نشین شده اند هنوز 
برای بیکار بودن هم ازنظر جس��می و هم روحی بس��یار جوان هستند. ازیک طرف با 
بیش��تر ش��دن طول عمر انس��ان ها و ازطرف دیگر ازدیاد جمعیت زمین و استفاده از 
تکنولوژی به جای نیروی انس��انی، تقریباً همه مردم دنیا به نوعی با مشکل پیدا کردن 

شغل در جوانی و بازنشستگی های زودهنگام در میانسالی روبه رو می شوند. 
ثابت ش��ده که با بیکارش��دن ناگهانی و کاهش فعالیت فکری و بدنی فرآیند پیری 
س��رعت می گیرد. بعضی ازافرادفعال میانسال بعد از بازنشستگی و باکم شدن ناگهانی 
مسئولیت و فعالیت های ذهنی و بدنی و معاشرت های روزانه، دچار افسردگی می شوند 

و تا پایان عمر با این بیماری دست وپنجه نرم می کنند. 
امروزه، میانس��ال های بازنشسته س��رحال و پرانرژی هستند، اطالعات و تجربه های 
آنها به روز اس��ت و ازنظر اجتماعی و اقتصادی هنوز می توانند برای خانواده و اجتماع 
مفید باشند. بسیاری بعد از بازنشستگی، با توجه به تجربه و توانایی خود به شغل های 
نیمه وقت یا خدمات مش��اوره مش��غول می ش��وند. گروهی بعد از بازنشستگی فرصت 
خوبی برای اجرای ایده های خوداشتغالی پیداکرده و برای خودشان کسب وکار تازه ای 
را ش��روع می کنند. در واقع با ادامه فعالیت در اجتماع، هم امکان پیدا ش��دن کاری 
مناسب بیشتر خواهد بود و هم از بروز بیماری هایی مثل آلزایمر و افسردگی می توان 

جلوگیری کرد یا روند آنها را به تأخیر انداخت. 
بیش��تر از مشکل مالی و جسمی، نداش��تن فعالیت اجتماعی و حس مفید نبودن، 
می تواند به بازنشس��ته میانس��ال آس��یب برس��اند. برای دور نش��دن از فعالیت های 

اجتماعی، می توان خدماتی را برای دیگران مجانی انجام داد. 
در هر ش��هری خانواده های جوانی هس��تند که وضعیت مال��ی آنها اجازه نمی دهد 
فرزند خود را مثال به کالس موسیقی یا زبان بفرستند. در هر محله ای افراد بازنشسته  
زیادی هس��تند که در موس��یقی یا نقاش��ی و نجاری یا یک زبان خارج��ی ماهرند و 
وق��ت آزاد هم ف��راوان دارند. چند س��اعت در هفته وقت برای آم��وزش به بچه ها یا 
یک باردرهفته در یک مؤسس��ه خیریه حسابداری کردن، بیشتر ازآنچه به نظر می آید 

می تواند جلوی روند پیری و فرسودگی زودرس را بگیرد. 
بعضی مشکل نداشتن فضای کافی یا مشکل رفت وآمد را برای کار کردن خود بهانه 
می کنن��د. امروز می توان ب��ا کمک اینترنت، کالس یا دوره های آموزش��ی یا خدمات 

مشاوره را به صورت آنالین و از راه دور برقرار کرد. 
بس��یاری از افراد جامعه به علت تنهای��ی به کمک دیگران نیاز دارند و گروه زیادی 
آمادگی پذیرش مس��ئولیت یا کمک کردن به دیگران را دارند اما متأس��فانه فقط در 
دایره اقوام و فامیل و دوس��تان خود، به دنبال فرد متقاضی کمک گش��ته و اگر مثاًل 
نوه ندارند، حاضر نیستند نقش پدربزرگ بچه ای غیر از نوه خود را قبول کنند و با این 

اشتباه فرصت بسیار خوب و شانس بزرگی را از خود و دیگران می گیرند. 
دوران میانس��الی و بازنشس��تگی آخرین فرص��ت برنامه ریزی و آماده ش��دن برای 
رویاروی��ی با دوران س��الخوردگی و پیدا کردن راه حل برای مش��کالت مخصوص این 
دوران اس��ت. برای مثال ش��اید بهتر باش��د به خانه ای کوچک تر یا نزدیک تر به یکی 
از بچه ها جابه جا ش��د و مبلغی پول نقد را به صورت پس انداز برای ایام س��الخوردگی 

نگه داشت. 
گاه��ی افراد به خص��وص بعد از بازنشس��تگی آنقدربه حل مش��کالت مالی زندگی 
بچه های خود مش��غول می ش��وند که فراموش می کنند، هزینه اصلی و بزرگ خانواده 
در واقع، دوران س��الخوردگی یا ازکارافتادگی خود آن هاس��ت. دورانی که هزینه های 

مراقبت یا درمان طوالنی یا مخارج پیش بینی نشده فراوانی را همراه خواهد آورد. 
معموالً حقوق بازنشس��تگی به تنهایی کافی نیس��ت و باید ب��رای مخارج احتمالی 
مبلغی پس انداز یا بیمه تکمیلی مناس��بی داش��ت. هر فرد بالغ و سالمی وظیفه دارد 
به فکرتامین مخارج دوران س��الخوردگی خود باش��د تا در ایام زمستان زندگی خود 

بارمالی اضافه ای روی دوش اطرافیان یا بستگان خود نگذارد. 

بیکاری همکار پیری! 

دور دنیا

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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نوشین پیروز
روزنامه نگار  و جهانگرد

ترجمه: گلنوش محب علی
MSN :منبع

ترجمه: شکیبا شاملو رضایی
JDN  :منبع

منبع: دویچه وله

جدول امروز

قیمت رهن آپارتمان متراژ باال در تهران
آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام شده رهن آپارتمان متراژ باال در مناطق شهری تهران است. 

مهندسان در آمریکا قاشق جدیدی ارائه داده اند که امکان ثبت تصویر سلفی را سر میز صبحانه فراهم می کند، به طوری که افراد با استفاده از آن می توانند هنگام خوردن وعده 
غذایی، سلفی بگیرند. 
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