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کاخ  س��خنگوی  پس��کوف«  »دیمیت��ری   
کرملین مقر ریاس��ت جمهوری روسیه با اشاره 
به تأثی��ر محدودیت های اقتصادی و سیاس��ی 
مس��کو علیه آنکارا در واکنش به س��اقط شدن 
جنگنده روس��ی گف��ت: بخش ه��ای تجاری و 
بازرگانی ترکیه مرتبط با فعالیت های اقتصادی 
در روسیه نگران ادامه وضعیت کنونی هستند. 

به گزارش ایرنا، پس��کوف پس از سخنان اخیر  
»رجب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهوری ترکیه 
که درخواست روسیه را برای عذرخواهی از اقدام 
سه شنبه گذشته در ساقط کردن جنگنده روسی 
بر فراز س��وریه را رد کرد، اظه��ار کرد: پیام های 
زی��ادی از س��ازمان های اجتماع��ی - اقتصادی 
ترکیه در روسیه از جمله انجمن بازرگانان ترک 
مقی��م دریاف��ت می کنیم که زنگ خط��ر درباره 

فعالیت های خود را به صدا درآورده اند. 
در  روس��یه  رئیس جمه��وری  س��خنگوی 
مصاحبه با ش��بکه خبری  »روسیه 24« افزود: 
بخش های اقتص��ادی ترکیه که نگران وضعیت 
خود هس��تند، نمی توانند پاس��خی ب��رای این 
پرسش بیابند که اردوغان چرا اقدام ضد روسی 

اخیر را انجام داد؟  زیرا این دسیس��ه جویی به 
نفع ناتو، روسیه یا ترکیه نیست. 

روس��یه از سه شنبه گذش��ته افزون بر لغو دو 
نشست برنامه ریزی شده سران و وزیران خارجه 
ترکی��ه که یکی از اهداف آنه��ا برنامه ریزی برای 
رساندن روابط اقتصادی از 30 میلیارد دالر کنونی 
به س��االنه 100میلیارد دالر تا سال 2025 بود، 
روابط نظامی دوجانبه را قطع و واردات بس��یاری 
از اقالم و محصوالت کشاورزی را از ترکیه متوقف 
کرده است.  بررسی توقف سرمایه گذاری روسیه 
در اجرای نی��روگاه اتمی  » آق قویو «  و طرح خط 
لوله گاز  » جریان ترک «  از دیگر برنامه های اعالمی 

مسکو علیه آنکارا است. 
همچنین قرار اس��ت بخش ه��ای اقتصادی و 
اجتماعی روس��یه مجموعه برنامه ه��ای خود را 
برای توق��ف همکاری ه��ای بازرگانی، صنعتی و 
خانه سازی با ترکیه به دولت کشورشان ارائه کنند. 
پس��کوف همچنین درب��اره اخبار و اطالعات 
انتش��ار یافت��ه در زمین��ه هم��کاری ترکیه در 
تجارت چند میلی��ارد دالری نفتی با داعش از 
منابع س��وریه و عراق، گفت: روسیه اطالعاتی 

در مورد عالقه پس��ر رئیس جمهوری ترکیه به 
تجارت نفتی در اختیار دارد.  مسکو از سازمان 
ملل خواس��ته اس��ت تا گزارش کاملی در باره 
تجارت نفت��ی داعش، خری��داران و همچنین 
مس��یر انتق��ال و کش��ورهای دریافت کننده به 
ش��ورای امنیت این سازمان ارائه دهد.  روسیه 
پس از اینک��ه ترکیه هواپیم��ای جنگنده این 
کش��ور را سرنگون کرد، س��فرهای گردشگری 
ب��ه ای��ن کش��ور را تحریم ک��رد. ام��ا تحریم 
توریستی روسیه تأثیر بسیار زیادی روی ترکیه 
خواهد گذاش��ت.  ترکی��ه محبوب ترین مقصد 
توریست های روس��ی است. در سال جاری طی 
9 ماهه نخست سال 3. 3میلیون نفر از روسیه 
به ترکیه س��فر کرده اند. آنه��ا 10درصد از کل 

توریست های ترکیه به شمار می روند. 
اقتصاد ترکیه نسبت به جابه جایی سرمایه در 

این زمینه بسیار حساس است. 
صنع��ت توریس��م ترکی��ه از مدت ه��ا قبل 
ب��ه دلیل تنش ه��ای ژئوپلیتیک��ی دچار تنش 
ش��ده بود. اکنون تحریم روس��یه می تواند این 

مشکل را حادتر کند. 

کرملین هشدار اقتصادی به ترکیه را تکرار کرد

انتظار یک روز نزولی دیگر برای بورس

در روز نخست هفته جهانی کارآفرینی، شاخص جهانی کارآفرینی130 کشور اعالم 
ش��د. این گزارش حاکی از آن بود که رتبه ایران در میان 130 کش��ور 

جهان، ۸0 و در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا...

افتشاخصهایکارآفرینیدرایرانبررسیمیشود

کارآفرینیدرپیچوعدههایدولتیها

در مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی مطرح شد

ایران بهشت سرمایه گذاران نفتی 

مسکنقسطیمیآید
انبوه سازان برای خروج رکود از بازار دست به کار شدند 

پس از اینکه سیاس��ت های دولتی حریف رکود مس��کن 
نشد، انبوه س��ازان برای تحرک در بازار دست به کار شدند 
ت��ا خانه های خالی را به فروش برس��انند. س��ال گذش��ته 
انبوه س��ازان طرح »مسکن قس��طی« را به دولت پیشنهاد 
دادند و گویا این پیش��نهاد انبوه س��ازان قرار است به عنوان 
یک��ی از ابزارهای کاه��ش عمق رکود در بازار مس��کن در 
کنار س��ایر سیاس��ت های حمایت��ی دولت اجرایی ش��ود. 
هرچند هنوز طرح مس��کن قس��طی تایید و تصویب نشده 
اما گویا ورود نهادهای مالی ازجمله بانک ها و حتی بیمه ها 

ب��ه این طرح در حد کارگزار اس��ت و دخالت مس��تقیم بر 
سیاست گذاری ها ندارند و تنها بخش ضمانت آن را برعهده 

خواهند گرفت. 
 هرچن��د پیش بین��ی می ش��د، ب��ا تصویب تس��هیالت
۸0 میلی��ون تومان��ی خرید مس��کن، تقاضا ب��رای افتتاح 
حس��اب برای پس انداز در صن��دوق پس انداز یکم افزایش 
یابد اما گویا اس��تقبال در حد انتظار نبود و یکی از عوامل 
مهم استقبال مردم از این تسهیالت حمایتی سپرده گذاری 
یک س��اله 40 میلیون تومانی در حساب های بانک مسکن 

بود. از س��وی دیگر وام 60 میلیون تومانی اوراق ممتاز هم 
هنوز ابالغ نشده است و به نظر می رسد اجرای آن همزمان 
باش��د. حال در این شرایط انبوه سازان دست به کار شدند 
تا با فراهم آوردن ش��رایط حمایت��ی خانه هایی را که روی 
دست شان مانده به فروش برسانند.  مسکن قسطی طرحی 
اس��ت که از سوی انبوه س��ازان به دولت پیشنهاد شد تا با 
ایج��اد تحریک تقاضا بازار را به س��مت رونق هدایت کند. 

با توجه به شرایط مس��کن اقساطی؛ پیش بینی 
می شود این طرح نمی تواند...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

اکفه مدیـران

بی سر و سامانی سیاست پرداخت سود به سهامداران ایرانیدر گردهمایی بازاریابی جهانی مطرح شد

چگونگیپرداختسوددربورسهایجهانیچگونهمحتوایبااصالتخلقکنیم
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روزنـامه اقتصــادی - مدیریتـی 

بازار س��رمایه در نخستین جلسه کاری هفته با رنگ قرمز به کار خود 
پایان داد. در جلسه معامالتی روز گذشته، شاخص کل بازار بورس اوراق 
به��ادار ته��ران با 99 واحد نزول به رقم 62635.4 واحد رس��یده و چند 
حمایت مهم خود را از دس��ت داد. با آغاز این جلس��ه، شاخص تنها چند 
دقیقه س��بز رنگ ماند و پس از آن در مسیر نزولی قرار گرفت. این رویه 
تا پایان زمان معامالت ادامه داش��ت و تنها در دقایق پایانی، شاهد رشد 
30واحدی شاخص کل بودیم تا نزول شاخص کل در این جلسه کمتر از 
100واحد باشد. نکته قابل تامل در مورد این نزول، نقش ۸0درصدی دو 
نماد »وغدیر« و »تاپیکو« در ش��کل گیری آن است. ارزش کل معامالت 
این جلس��ه بازار در ح��دود 99.2میلی��ارد تومان گزارش ش��د و تعداد 
معامالت در رقم 29۸41 به ثبت رس��ید. بدی��ن ترتیب ارزش میانگین 
ه��ر معامله این جلس��ه بازار در حدود 3.3میلیارد تومان محاس��به و در 
حد میانگین تلقی می ش��ود و نه بیش��تر از آن. در جلس��ه گذشته بازار 
فرابورس ایران نیز ش��رایط بهتری نس��بت به بازار بورس نداشت. در این 
جلس��ه ش��اخص کل این بازار با 4.6 واحد نزول به 6۸7.9 واحد رسید. 
بدین ترتیب، دو ش��اخص مهم بازار در جلس��ه گذشته از نامطلوب بودن 

شرایط خبر دادند. 
همان طور که پیش تر به آن اش��اره شد، دو نماد »وغدیر« و »تاپیکو« 
در این جلسه حدودا ۸0 واحد تاثیر منفی در شاخص کل اعمال کردند. 
»وغدیر« با معامالت پرحجم خود در گشایش بازار، 50 واحد تاثیر منفی 
در ش��اخص کل اعمال کرد و نقشی اساس��ی در شکل گیری روند نزولی 
ش��اخص کل اعمال ک��رد. از طرفی دیگر، حجم معام��الت »تاپیکو« در 
دقای��ق پایانی معام��الت افزایش یافت تا از اصالح رو به باالی ش��اخص 
کل جلوگی��ری کند. 20واحد دیگر نزول ش��اخص کل نیز توس��ط نماد 
»پارس��ان« و در ی��ک س��اعت نهای��ی بازار تامین ش��د. باوج��ود نقش 
50درصدی دو نماد از گروه پتروش��یمی در کاهش شاخص کل، برآیند 
تاثیر نمادهای این گروه بر شاخص کل تنها 9.37 واحد بود. این مهم از 
نقش اساس��ی این گروه در شکل گیری روندهای بازار خبر می دهد و لذا 

بررسی بیشتر رفتار »تاپیکو« از مهم ترین وظایف هر معامله گر است. در 
این جلس��ه نیز نرخ خرید به ف��روش کدهای حقیقی کمتر از یک بود تا 

این نرخ از انفعالی شدن رفتار حقیقی ها خبر بدهد. 
در جلسه معامالتی پیش رو انتظار می رود شاخص کل چند دقیقه ای را به 
صعود بپردازد. پس از آن نزولی شدن شاخص کل امری معقول و طبیعی به 
نظر می رسد. این نزول می تواند تا یک ساعت پایانی بازار ادامه داشته باشد 
و بدین ترتیب انتظار می رود ش��اخص کل عمده زمان معامالت روز جاری 
قرمزرنگ باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد رنگ سبز گروه »قند و شکر« 
و عمده نمادهای »ش��یمیایی« پا برجا باشد. بسیاری از نمادهای قرمز رنگ 
دیروز نیز می توانند به رنگ سبز درآیند و گروه »انبوه سازی« و »فرآورده های 

نفتی« از شانس های اصلی این تغییر رنگ هستند. 

فرشید شجاع
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رونمایی  مراس��م  در  نفت��ی  مس��ئوالن 
کردند  ت��اش   )ipc( نفتی  قرارداده��ای 
تا ایران را بهش��ت س��رمایه گذاری صنعت 
نف��ت نه تنها در خاورمیان��ه، بلکه در دنیا 
مط��رح کنن��د به ط��وری ک��ه از امنی��ت 
داخل��ی، فضای سیاس��ی مطل��وب، ثبات، 
دموکراتی��ک ب��ودن و فضای کس��ب و کار 
در کش��ور به وفور صحبت کردند. در این 
می��ان اظهارنظر وزیر نف��ت درباره هزینه 
تولی��د نفت خام کمتر از 10دالر در ایران 
با وجود تداوم کاهش قیمت نفت، حس��ن 
خت��ام جذابیت های قراردادهای نفتی بود. 
با ای��ن وجود این س��وال به ط��ور جدی 
عن��وان می ش��ود ک��ه آی��ا ایران بهش��ت 

سرمایه گذاران نفتی خواهد شد یا نه؟ 
بی��ژن زنگن��ه، وزیر نفت در این مراس��م 
ک��ه دیروز برگزار ش��د، گفت: »اگ��ر ایران 
بتواند٢٥ میلیارد دالر از طریق قراردادهای 
IPC جذب کند، به موفقیت دس��ت یافته 
اس��ت. اگرچ��ه افزایش تولید نف��ت تنها از 
طری��ق قراردادهای IPC محق��ق نخواهد 
ش��د، بلکه برخی فعالیت ها مانند نگه داشت 
تولی��د بای��د از طریق ش��رکت های داخلی 

انجام شود.«
از س��ویی با وج��ود اع��ام وزارت نفت 
مبن��ی بر اینکه قراردادهای جدید رویکرد 
حمایتی از بخش خصوصی دارد اما زنگنه 
روز گذش��ته اع��ام کرد: »درصد س��هم 
ش��رکت های ایرانی در اجرای قراردادهای 
IPC مشخص نشده است اما تاش داریم 
تا حداقل درص��دی را در این بین تعیین 
کنی��م.« اما اینکه قرار نیس��ت ش��رکتی 
برای مش��ارکت ب��ا ش��رکت های خارجی 
در قرارداده��ای IPC ایجاد ش��ود، بلکه 
ش��رکت های داخلی تقویت خواهند ش��د، 

نقطه قوتی برای ایرانی هاست. 

تفکیکحاکمیتوتصدیگری
حقوق��ی  مع��اون  امی��ن زاده،  اله��ام 
رئیس جمه��ور نی��ز در این مراس��م گفت: 
ضروری است در قراردادها جایگاه حاکمیت 
و تصدی گ��ری از هم جدا ش��ده و محدوده 
حاکمی��ت و اعمال آن ب��رای وزارت نفت و 
نهاده��ای قانونی چون »هیأت عالی نظارت 
منابع نفتی« موضوع ماده )۳( قانون اصاح 

نفت )1۳۹0( محفوظ بماند. 
چون  دغدغه های��ی  اف��زود:  امی��ن زاده 
انتق��ال دانش فن��ی، چرخ��ش مدیریتی، 
حاکمیت��ی،  مس��ائل  مح��دوده  حف��ظ 
ج��داول مال��ی، نرخ بازگش��ت س��رمایه، 
دوره بهره ب��رداری، حداق��ل تعه��دات در 
مح��دوده اکتش��افی و موضوعات��ی از این 

قبی��ل باید به دق��ت در قراردادهای نفتی 
بررس��ی و مورد مداقه قرار گی��رد. معاون 
حقوقی رئیس جمهور گفت: مناس��ب است 
مکانی��زم مدیریت چرخش��ی و تدریجی در 
قراردادها که از مهم ترین ابزار انتقال دانش 
فن��ی و ارتقای توان مدیریتی ش��رکت های 
داخلی اس��ت به ط��ور ش��فاف پیش بینی 
ش��ده و ضمانت اج��رای آن تعیین ش��ود. 
باید ارتب��اط دوره بهره برداری با مدل مالی 
و نرخ بازگشت س��رمایه مشخص و ضوابط 
و معیارهای مش��خصی ب��رای تمدید دوره 

قرارداد معین شود. 
امی��ن زاده یادآور ش��د: عناوی��ن، قالب ها 

و مدل ه��ای قرارداده��ای نفتی پوس��ته ای 
هس��تند که محت��وای آن می تواند بس��یار 
متنوع طراحی شده و برآیند را به نفع یکی 
از طرفی��ن تغیی��ر دهد. در کن��ار تاش به 
عمل آمده برای طراحی مناسب این مدل و 
پوسته باید دقت مضاعفی را به کار گرفت تا 
محتوای این مدل ها نیز تامین کننده منافع 

ملی در یک بازی برد- برد باشد. 

فضایسیاسیوکسبوکار
ایدهآلاست

ام��ور  مع��اون  زمانی نی��ا،  امیرحس��ین 
بین الملل و بازرگانی وزیر نفت معتقد است: 

»ایران در حال حاضر دارای فضای سیاسی 
و کس��ب و کار ایده آلی اس��ت و با توجه به 
ثباتی که داردمی تواند مأمن مناسبی برای 
س��رمایه گذاری باش��د زی��را در حال حاضر 
براساس ش��اخص های کس��ب و کار از میان 
٢0 کش��ور منطق��ه رتبه چه��ار را به خود 

اختصاص داده است.«
وی با اشاره به اینکه تاش ها بر این است 
که اعتم��اد س��رمایه گذاران خارجی جلب 
ش��ود، گفت: »ما به دنبال تشنه نگه داشتن 
ش��رکت های عاقه مند برای سرمایه گذاری 
در ایران هس��تیم و قراردادهای نفتی جدید 

ایران سیاست هایی کلی اما روشنی دارد.«

دوره  جدی��د،  »حرک��ت  پن��ل  در  او 
منظ��ر  از  ظرفیت ه��ا  احی��ای  و  جدی��د 
برنامه ری��زی کان اقتصادی در چارچوب 
اقتص��اد مقاومت��ی« با اش��اره ب��ه کاهش 
قیم��ت نف��ت، تولید ش��یل نفت و ش��یل 
گاز غیراقتص��ادی دانس��ت و گف��ت: این 
کاهش قیمت نفت فرصت مناس��بی برای 
کش��ورهای خاورمیان��ه به وی��ژه ایران که 
مدت زیادی در آن س��رمایه گذاری انجام 
نشده است. ما به دنبال انتقال تکنولوژی، 
توانمن��د کردن بخ��ش خصوصی و جذب 
سرمایه گذاری هستیم از این رو در فضای 
جدید، ش��رکت های متوسط هم می توانند 
شرکای خوبی برای شرکت های ایرانی در 
س��رمایه گذاران  اگرچه  باش��ند  بلندمدت 
داخل��ی ب��ا خارجی از ش��رایط مس��اوی 

برخوردارند. 
همچنی��ن مس��عود نیل��ی، مش��اور ارش��د 
رئیس جمه��ور در این پنل، با اش��اره به اینکه 
در طول ٢٤ س��ال گذش��ته به طور متوس��ط 
٥۳ درص��د از درآمد دولت از محل نفت تامین 
می ش��د، تاکید کرد: بخش نفت همواره منابع 
الزم را ب��رای س��رمایه گذاری در بخش ه��ای 
دیگر فراهم کرده اس��ت اما س��هم این صنعت 
از سرمایه گذاری در بخش نفت بسیار کم بوده 
اس��ت. وی با اش��اره به اینکه در س��ال ٢01٦ 
بخش نفت جایگاه مهمی در رس��یدن ایران به 
رش��د اقتصادی باال دارد، اعام ک��رد: ایران در 
بخش نفت از ظرفیت های خوبی برخوردار است 
اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است. 
غامرضا ش��افعی, معاون فنی و توس��عه 
و  مدیری��ت  س��ازمان  زیربنای��ی  ام��ور 
برنامه ری��زی نی��ز در این پن��ل قیمت تمام 
ش��ده تولید نفت در ایران را پایین دانست 
و گف��ت: این موض��وع امر س��رمایه گذاری 
خارج��ی را توجی��ه می کن��د. البت��ه بای��د 
تاکید کنم که ش��رایط عمومی در کشور در 
س��ال های 1۳٧٦ زمانی که قرارداد توسعه 
فازه��ای ٢ و ۳ با کنسرس��یوم خارجی که 
حاضر ب��ه پذیرش ش��رکت ایرانی به عنوان 
ش��ریک نش��دند با امروز که ش��رکت های 
داخل��ی توانس��تند فازه��ای مختلف پارس 
جنوبی را توسعه دهند، قابل مقایسه نیست. 
مراس��م رونمایی از قراردادهای نفتی ایران 
روز گذشته با حضور ٤٥ کشور و ۳۳٥ شرکت 
که از این تعداد 1٥٢ ش��رکت خارجی است 
ب��ا حضور معاون حقوق��ی رئیس جمهور آغاز 
ش��د. در کنفرانس تهران، شرکت های نفتی 
بین المللی نظیر ش��ل، توتال، انی، لوک اویل، 
وینترش��ال، س��ینوپک، کوگاز، دی ان او، تره 
وی، وود س��اید، پتروناس، پرتامینو اندونزی، 
پی جی اس سی و... حضور داشتند. همچنین 
در پایان نخس��تین روز از این کنفرانس متن 

این قراردادها به شرکت های حاضر ارائه شد.

درمراسمرونماییازقراردادهاینفتیمطرحشد

ایران بهشت سرمایه گذاران نفتی 

آمـادگی بـا هـمـزمـان
ایرانبـرایپردهبـرداریاز
قراردادهـایجدیـدنفتیو
گازیخود،مجلهگازطبیعی
اروپاگفتوگویـیرادراین
زمینهبادونفرازتحلیلگران
ارشدموسسه»وودمکنزی«
صـورتدادهاسـتکهاین
گفتوگودرادامهازنظرتان
خواهدگذشت.گفتنیاست
مکنـزی« »وود موسسـه
گزارشمختصریرادرتاریخ
26نوامبردررابطهباطراحی
قراردادهـای جدیـد فـرم
نفتیوگازیایرانمنتشـر
کردهاسـت.درهمینرابطه
از فلکشـاهی« »همایـون
کارشناسـانوتحلیلگـران
ارشـداینموسسهو»آن-
لوئیـزهیتـل«رئیسبخش
نفتـی تحقیقـاتکوچـک
درموسسـه»وودمکنزی«
درارتبـاطبـافـرمجدیـد
قراردادهـایایرانبهبرخی
ازسواالتایننشریهدراین

زمینهپاسخدادهاند.
آیامدلجدیدقراردادهای
ارائهشـدهازسـویایران
یـکمـدلکامـاجدیـد
اسـتیـاتقلیـدیازمدل
قراردادهایعراقمحسوب

میشود؟
بعضی  اگرچه  فلکشـاهی: 
از ویژگی ها و نکات موجود در 
ارائه ش��ده  قراردادهای جدید 
از س��وی ایران ش��باهت هایی 
ب��ه م��دل عراق��ی دارد، ام��ا 
نظی��ر  جالب��ی  نوآوری ه��ای 
انعط��اف پذی��ری و  افزای��ش 

تعامل نیز در آن دیده می شود. 
اما کاه��ش هزینه های مربوط 
به سهم س��رمایه گذار خارجی 
از درآمد ه��ای حاصله با توجه 
ب��ه وضعی��ت قیم��ت نفت در 
بازاره��ای جهان��ی همچن��ان 
موضوع اصلی به شمار می رود. 
در شـما ایـن از پیـش
اظهارنظـریگفتـهبودیـد
بخـش در سـرمایهگذاری
زمانـی ایـران انـرژی
بـود خواهـد توجیهپذیـر
کـهذخایرقابـلتوجهیاز
نفتوگازدرمیادینگازی
ونفتـیاینکشـوروجود
داشـتهباشـد،لطفادراین

بارهتوضیحدهید؟
فلکشاهی:توجیه اقتصادی 
پروژه ه��ای  در  مش��ارکت 
نفت وگاز ای��ران به مدت زمان 
بازگشت سرمایه و میزان درآمد 
بستگی  خارجی  ش��رکت های 
دارد. ب��ا این ح��ال اگر درآمد 
شرکت های سرمایه گذار در هر 
بشکه کمتر از انتظار باشد، در 
آن ص��ورت تنها افزایش تولید 
انرژی  می توان��د ش��رکت های 
را ب��ه مش��ارکت در پروژه های 
بخش انرژی ایران متقاعد کند 
چرا که این ش��رکت ها تنها از 
طریق افزایش تولید می توانند 
به درآمد مورد نظر خود دست 

یابند. 
قراردادجدیدارائهشدهاز
سـویایرانتوسطدولتو
بانـکمرکـزیاینکشـور
تضمیـننشـدهاسـت.آیا
اینموضوعدرمقایسـهبا
قراردادهایمشـابهطبیعی
اسـتیـایکنقطـهضعف
درفرمجدیدقراردادهابه

شمارمیرود؟

فلکشاهی: به طور مشخص، 
وضعی��ت پرداخت ه��ا در مدل 
قرارداده��ای ع��راق و اکوادور 
با مشکات بس��یاری رو به رو 
بوده است. در مدل قراردادهای 
بازخری��د، پرداخت هزینه ها از 
درآمدهای  غی��ر از  مالی  منابع 
حاصل از پروژه ممنوع اس��ت. 
در م��دل جدی��د قراردادهای 
ان��رژی ارائ��ه ش��ده از س��وی 
ایران، شرکت های سرمایه گذار 
خارج��ی می توانند هزینه های 
خ��ود را از حداکثر ٥0 درصد 
از درآمده��ای حاصل از پروژه 
بنابراین چنانچه  جبران کنند. 
فعالیت  از  درآمدهای حاص��ل 
در میادی��ن نف��ت و گاز کافی 
نباش��د، در این صورت ممکن 
اس��ت وضعیت اقتصادی پروژه 
مذکور تح��ت تاثیر قرار گیرد. 
اما مکانیزم به کار گرفته شده 
در قرارداده��ای گازی متفاوت 
است. ایران از ذخایر قابل توجه 

گاز طبیعی برخ��وردار بوده و 
بخش وسیعی از این گاز هنوز 
اس��تخراج و صادر نشده است، 
بنابرای��ن ش��رکت مل��ی نفت 
ای��ران می توان��د از درآمدهای 
ناش��ی از س��ایر میادین نفت 
و گاز خ��ود اس��تفاده کند. در 
نتیجه ممکن اس��ت پروژه های 
بیش��تری  جذابی��ت  از  گازی 
انرژی که به  برای شرکت های 
دنبال جب��ران هزینه های خود 

هستند، برخوردار باشد. 
وزیرانـرژیایرانمیگوید
قراردادهای ارائـه از هدف
جدیـد،جـذب30میلیارد
دالرسرمایهگذاریخارجی
تاسـالآیندهاسـت.نظر
شمادراینرابطهچیست؟
فلکشاهی:فکر می کنم که 
این یک نگاه بسیار خوشبینانه 
اس��ت. ایران باید با پروژه های 
دیگر انرژی در سراس��ر جهان 
رقاب��ت کند تا بتواند س��رمایه 

را  انرژی  محدود ش��رکت های 
به صنعت نفت و گاز خود وارد 
کند. نگرانی های سیاسی نظیر 
تحریم های  بازگش��ت  احتمال 
قوانین  سرنوش��ت  بین المللی، 
مربوط ب��ه تحریم ه��ای وضع 
ش��ده بر ایران که قرار اس��ت 
در ۳1 دس��امبر س��ال ٢01٦ 
میادی منقضی شود از جمله 
شرکت های  عمده  نگرانی های 
خارجی جهت س��رمایه گذاری 
در بخ��ش ان��رژی ای��ران ب��ه 
ش��مار می رود. در این صورت 
حت��ی اگ��ر قراردادهای جدید 
ارائه ش��ده از س��وی ای��ران از 
جذابیت کافی برخوردار باشد، 
ش��رکت های خارجی به دلیل 
انعقاد  در  مذک��ور  نگرانی های 
قراردادهای هم��کاری با ایران 
بسیار محتاطانه عمل خواهند 

کرد. 
براسـاسپیشبینیآژانس
قیمت انـرژی، بینالمللـی

نفتتاسـال2020میادی
درحـدود80دالرخواهـد
آیـاحضور بنابرایـن بـود
شـرکتهایانرژیخارجی
دربازارایرانمنطقیاست
یااینشرکتهابیشازاین

صبرخواهندکرد؟
فلکش��اهی: حساس��یت های 
نفتی  قراردادهای  در  موج��ود 
و رابط��ه آنها ب��ا قیمت نفت، 
بس��تگی زی��ادی به س��ازوکار 
از  حاص��ل  درآم��د  تقس��یم 
پروژه ه��ای نفت��ی دارد. حتی 
اگ��ر قرارداده��ای مذک��ور به 
س��رعت امض��ا ش��وند، مدتی 
طول می کش��د تا شرکت های 
سرمایه گذاری  فرآیند  خارجی 
در کش��ور را آغ��از کنن��د. با 
توجه به مس��ائل مطرح شده، 
انتظ��ار نمی رود که نخس��تین 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
صنعت انرژی ایران تا پیش از 
نیمه دوم سال ٢01٧ میادی 
صورت پذی��رد. همچنین تاثیر 
عملی این سرمایه گذاری ها در 
بخش انرژی ای��ران تا پیش از 
س��ال ٢0٢0 میادی ملموس 

نخواهد بود. 
آیابـاایـننظرکـهایران
درصـورتافزایـشتولید
نفـتدرحالـیکـهقیمت
ایـنمحصـولدربازارهای
جهانـیروبـهکاهشبوده
شـدیدی افـت تقاضـا و
داشتهاسـت،خسارتهای
زیـادیرامتحمـلخواهد
یـا موافـقهسـتید شـد
نیسـت بهتـر آیـا خیـر؟
ایـرانبـهجـایافزایـش
تولیدنفـتبهدنبالتحقق
پاییـندسـت پروژههـای
خـودبودهوچـارهایبرای

افسارگسـیخته افزایـش
مصرفداخلـیانرژیخود

بیندیشد؟
هیتـل: ایران مس��لما برای 
کس��ب س��همش از ب��ازار ب��ا 
عربس��تان  نظیر  خ��ود  رقبای 
س��عودی و عراق مبارزه خواهد 
کرد. چنانچه نرخ رش��د اقتصاد 
جهان��ی در وضعیت فعلی خود 
باق��ی بماند، تقاض��ا برای نفت 
خام در بازاره��ای جهانی و در 
س��ال ٢01٦، ب��ه می��زان ٢/1 
میلیون بش��که افزایش خواهد 
یاف��ت. با توجه به کاهش تولید 
کش��ورهای تولید کنن��ده نفت 
براس��اس  اوپک،  خام غیر عضو 
کافی  فض��ای  ما  تحلیل ه��ای 
برای افزای��ش تولید نفت خام 
ای��ران در س��ال ٢01٦ وجود 
خواهد داش��ت. با ای��ن وجود 
تولید  افزایش  می��زان  چنانچه 
نفت ایران بیش از میزان مورد 
انتظار ما باش��د، ممکن اس��ت 
اقدام تهران برای افزایش تولید 
خود موجب فش��ار بیش��تر بر 
بازاره��ای جهانی نفت ش��ده و 
قیمت این فرآورده را با کاهش 
بیشتری مواجه سازد. همزمان 
با اثر کاهش قیمت نفت خام بر 
کشورهای تولید کننده غیر عضو 
اوپ��ک در س��ال های ٢01٦ و 
٢01٧، افزای��ش متعادل تولید 
نفت خ��ام ایران برای کس��ب 
 مجدد س��هم خود از بازار طی 
دو تا سه سال آینده منطقی به 
نظر می رسد. در صورت افزایش 
متعادل تولید نفت خام از سوی 
ایران، اثرات مخرب این اقدام بر 
قیمت نف��ت در بازار به حداقل 
پاسخگوی  رس��یده و می تواند 
افزایش تقاضا در آینده نزدیک 

باشد. 

چهانتظاراتیازقراردادهایجدیدنفتیایرانمیرود
بینالملل

نفت

انرژی

معاونوزیرنفت:
3پروژهبزرگکشورازمدلجدید
قراردادهاینفتیکنارگذاشتهشد

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران با بیان اینکه 
 ،)IPC( م��دل جدی��د قرارداده��ای نفت��ی ای��ران
دس��تیابی به اهداف توس��عه کش��ور در بخش نفت 
وگاز و توس��عه همه جانب��ه را امکان پذی��ر می کنند، 
اعام کرد: باتوجه به تصمیمات و مذاکرات سال های 
گذش��ته س��ه پروژه »فاز دوم طرح توسعه آزادگان 
شمالی، فاز دوم طرح توسعه یادآوران و پروژه توسعه 
میدان گازی فرزاد B«« از پروژه  های معرفی ش��ده 
در قالب مدل جدید قراردادها کنار گذاشته شدند. 

به گ��زارش ایرنا، رکن الدین ج��وادی در همایش 
معرف��ی مدل جدید قرارداده��ای نفتی صنعت نفت 
ایران )IPC( در محل اجاس سران افزود: در مقطع 
کنونی ٥0 پروژه در این مدل ها در نظر گرفته ش��ده 

است. 
وی ادام��ه داد: ش��رکت مل��ی نف��ت می توان��د با 
ظرفیت های پیش بینی ش��ده در قراردادهای جدید، 
موجب��ات جذب س��رمایه، انتقال دان��ش و فناوری، 
ارتقای فرصت های اجرایی در کش��ور، افزایش تولید 
نف��ت و گاز، افزای��ش ج��ذب بهره ب��رداری و بهبود 

توسعه مخازن کشور را فراهم کند. 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران، ذخایر نفت 
قابل برداشت کشور را 1٥8 میلیارد بشکه اعام کرد 
و گف��ت: ایران با دارا ب��ودن 10 درصد ذخیره نفت 
جهانی، رتبه سوم اوپک و رتبه چهارم صادرکنندگان 

نفت جهان را در اختیار دارد. 
وی ادام��ه داد: ای��ران همچنین ب��ا دارا بودن ۳٤ 
تریلیون مترمکعب ذخایر گاز قابل اس��تحصال، رتبه 
نخس��ت ذخای��ر گازی جهان را داراس��ت و با بیش 
از 18 درصد س��هم از مجم��وع ذخایر گازی جهان، 
پتانس��یل عظیمی برای رونق اقتص��ادی، صادرات، 

تکمیل زنجیره ارزش و کسب درآمد دارد. 
ج��وادی با بیان اینکه تاکن��ون کمتر از ۳0درصد 
ذخایر کش��ف ش��ده کش��ور مورد بهره برداری قرار 
گرفته است، تصریح کرد: در ٢٥ سال آینده نیازمند 
روزانه ٢٥ میلیون بش��که افزایش تولید هس��تیم و 
ب��ا در نظر گرفتن س��هم فعلی 10 درص��دی ایران 
از ب��ازار جهان��ی، حدود ٢,٥ میلیون بش��که در روز 

ظرفیت سازی جدید نیاز است. 
وی خاطرنش��ان کرد: مطاب��ق هدف گذاری انجام 
ش��ده در برنامه ششم توس��عه، افزایش تولید گاز از 
٧٥0 میلیون مترمکعب در روز در پایان برنامه پنجم 
توسعه به روزانه 1,٤میلیارد متر مکعب برنامه ریزی 

شده است. 
مع��اون وزیر نفت گفت: در ای��ن برنامه همچنین 
نف��ت  بش��که ای  ٤,٧میلی��ون  حداق��ل  افزای��ش 
برنامه ریزی شده و در این راستا نیازمند ٢,٢میلیون 
بش��که در روز افزایش تولید یا توسعه میادین جدید 
هس��تیم. عاوه ب��ر آن، یک میلیون بش��که در روز 

میعانات گازی باید توسعه یافته و صادر شود. 
وی یادآور شد: تا پایان سال ٢0٢0 نیازمند حدود 
٦٥0 دکل در س��ال هس��تیم تا دسترسی به اهداف 
برنام��ه را فراهم کنیم؛ همچنین ح��دود ۳00 چاه 

نفت باید تکمیل شده و به بهره برداری برسد. 
جوادی ابراز امیدواری کرد که قراردادهای جدید 
)IPC(  بتواند بخش��ی از ای��ن ماموریت را به انجام 
برساند و دستیابی به توسعه مدنظر با توجه به دانش 
روز، س��رمایه گذاری خارجی و مدیریت خوب تحقق 

یابد. 
وی در ادامه ایران را بهره مند از مزیت های نسبی 
ف��راوان در عرصه نفت و گاز توصی��ف کرد و افزود: 
کش��ور دارای ب��ازار بزرگی ب��رای عرضه محصوالت 
است که ضرورت ندارد محصوالت آن فقط به صورت 

خام صادر شود. 

دومینکنفرانسبینالمللیانرژی
برگزارمیشود

انجم��ن علم��ی انرژی ای��ران، دومی��ن کنفرانس 
بین المللی فناوری و مدیری��ت انرژی را در روزهای 
٢٤ و ٢٥ آذرماه س��ال جاری در مرکز همایش های 

پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد کرد. 
رئی��س انجمن علمی انرژی ای��ران در گفت وگو با 
»فرص��ت امروز« از برگزاری ای��ن همایش با حضور 
وزیر نیرو، سیاس��ت گذاران، س��ازمان ها، بخش های 
مختلف ح��وزه انرژی از جمل��ه وزارت نیرو، وزارت 
نفت و شرکت های س��رمایه گذاری بخش خصوصی 

خبر داد. 
دکتر محمد س��اتکین اعام کرد: س��خنرانی هایی 
توس��ط چهره های مطرح علمی از کشورهای آلمان، 
اس��پانیا و ترکیه در این کنفرانس انجام خواهد شد 
و پروفس��ور داری��وش عایی س��خنران ویژه  علمی 
کنفرانس در مراسم افتتاحیه از کشور آمریکا حضور 

خواهد داشت. 
رئی��س انجمن علمی ان��رژی ای��ران همچنین از 
استقبال دانشگاه های کش��ور در این کنفرانس خبر 
داد و افزود: دانش��گاه های ش��ریف، عل��م و صنعت، 
ته��ران و دانش��گاه آزاد اس��امی حض��ور پررنگ و 
مناسبی در کنفرانس بین المللی انرژی دارند و تعداد 
زی��ادی مقاالت علمی نیز از بخش های دانش��جویی 
ارس��ال شده است که توسط سیستم داوری به دقت 

بررسی و انتخاب خواهند شد. 
  ISC وی تواف��ق انجمن ب��ا ژورنال ه��ای مطرح 
مانن��د JREE، JOAPE برای چاپ مقاالت داوری 
ش��ده کنفرانس را باارزش دانست و افزود: از مقاالت 

برگزیده تقدیر ویژه به عمل خواهد آمد. 
 محمد س��اتکین همچنین گفت: در این مراس��م 
چندی��ن کارگاه  آموزش��ی با موضوع��ات مرتبط با 
مباح��ث ان��رژی نیز ب��رای متقاضیانی ک��ه به موقع 
ثبت نام کنند برگزار می ش��ود. ع��اوه بر موارد فوق 
به شرکت های متقاضی، غرفه نیز تعلق می گیرد که 
امید اس��ت این فرصت به ارتباطات بین بخش های 

علمی و اجرایی در حوزه انرژی کمک کند. 

وزی��ر نف��ت درب��اره احتمال 
افزای��ش تقاضای گاز از س��وی 
ترکی��ه ب��ا توجه ب��ه تنش های 
اخیر این کشور با روسیه گفت: 
ما صرف��ا می توانیم در چارچوب 
قراردادی ک��ه با ترکیه داریم به 
آنها گاز بدهیم و با توجه به فصل 
سرما و افزایش نیازهای داخلی، 
در صورت تقاضای بیشتر گاز از 
س��وی ترکیه، امکان تامین آن 
را نداریم. به گزارش ش��انا، بیژن 
زنگنه در پاسخ به این سوال که 

آیا امکان دارد قیمت های پایین 
نفت، س��رمایه گذاری در صنعت 
نفت را کاهش دهد، افزود: خیر. 
قیمت های فعلی و حتی پایین تر 
آن نی��ز ب��ه دلیل قیم��ت تمام 
شده پایین نفت ما، مشکلی در 
بازپرداخت و س��ودآوری طرح ها 
برای شرکت های خارجی ایجاد 

نمی کند. 
از  بس��یاری  اف��زود:  وی 
از جمله  خارجی  ش��رکت های 
ش��رکت های اروپایی و آسیایی 

که عاقه مند هستند در صنعت 
نفت ایران سرمایه گذاری کنند 
بای��د ب��ا آنه��ا مذاک��ره کنیم؛ 
کدام  بگوی��م  نمی توانم  البت��ه 
ش��رکت ب��رای نهای��ی ش��دن 
قرارداد نزدیک تر اس��ت، با این 
حال توتال و ان��ی، مالزیایی ها، 
ژاپنی ه��ا و چینی ه��ا تمای��ل 
دارن��د در صنع��ت نف��ت ایران 
سرمایه گذاری کنند. وزیر نفت 
در پاس��خ به این سوال که اگر 
شرکت های خارجی درخواست 

ماقات با شما داشته باشند چه 
پاسخی می دهید، گفت: طبیعی 
اس��ت اگر آنها درخواست کنند 
رس��یدگی می کنی��م و اگر در 
باالترین س��طح آمده باشند با 

آنها ماقات می کنم. 
وی در پاس��خ به این س��وال 
که اوپ��ک نیاز به اجم��اع برای 
ک��دام  و  دارد  تصمیم گی��ری 
کشورها با اجماع مخالف هستند، 
گفت: در هرحال همیشه برخی 

کشورها مخالف هستند. 

وزیرنفتدرحاشیهکنفرانستهران:
ایرانبیشازمیزانقراردادبهترکیهگازنمیدهد
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در ش��رایطی که معدنی ها با 
مش��کالت عدیده ای دس��ت و 
پنجه نرم می کنن��د، مطالبات 
آنها از شرکت ها و کارخانجات 
خری��دار مواد معدن��ی خود به 
مش��کلی جدی و قاب��ل تامل 
تبدیل ش��ده اس��ت متاسفانه 
سرآغاز برخی از این مطالبات به 
بدهی های دولت به پیمانکاران 
برمی گ��ردد و مابق��ی نی��ز به 
شرایط حاکم بر اقتصاد و صنایع 
مختلف ارتباط دارد که رکودی 
زنجیروار بر تم��ام فرآیندهای 

تولید سایه افکنده است. 
به��رام  زمین��ه  همی��ن  در 
رئیس کمیس��یون  ش��کوری، 
معادن اتاق ایران در گفت وگو با 
»فرصت امروز« درباره مطالبات 
و  کارخانه ه��ا  از  معدنی ه��ا 
شرکت های تابع گفت: هنگامی 
ک��ه تقاض��ا ب��رای محصوالت 
کارخانه های فوالدی، ذوب آهن 
و سنگ آهن و... کاهش می یابد 
و محصوالت آنها در انبارها باقی 
می مان��د، به دلی��ل نبود تقاضا 
برای محصوالت آنها، بدهی های 
کارخانه ه��ای  ب��ه  را  خ��ود 
و...  کنس��انتره  گندله س��ازی، 
ب��ه  و  نمی کنن��د  پرداخ��ت 
همی��ن صورت این مش��کالت 
زنجیروار به معادن ما می رسد 
و نتیجه آن، مطالبات میلیاردی 

معدن داران می شود. 
وی افزود: دولت باید در بسته 
خروج از رکود برای رونق برخی 
صنایع مثل ساختمان س��ازی، 
تدابی��ری اتخاذ می ک��رد تا با 
رونق صنایع باالدستی، صنایع 
قب��ل و بع��د از آن ه��م رونق 
بگیرد،  به عنوان مثال با تحرک 
ساختمان س��ازی  صنع��ت  در 
بسیاری از صنایع مرتبط با آن 

با رونق ج��دی مواجه خواهند 
ش��د اما متاس��فانه دولت تنها 
خودروسازی را صنعت می داند 
و به رونق آن توجه جدی نشان 

می دهد. 
ش��کوری در ادام��ه تصریح 
کرد: از نظر م��ن بزرگی دولت 
مش��کل اصلی در این خصوص 
اس��ت، زیرا مطالبات دولت به 
پیمانکاران ب��ه دلیل طرح های 
عمران��ی خود یکی از معضالت 
جدی اقتصاد کشور است. نایب 
رئیس انجم��ن تولیدکنندگان 
آهن  و صادرکنندگان س��نگ 
ای��ران در ادامه با بی��ان اینکه 
دولت معوقات س��نگینی دارد، 
افزود: متاسفانه در حال حاضر 
دول��ت مناب��ع مال��ی زی��ادی 
ن��دارد، در عی��ن ح��ال روز به 
روز بزرگ ت��ر می ش��ود که این 
موضوع در ش��رایط فعلی اصال 
خ��وب نیس��ت و از نظ��ر من 
دول��ت بای��د تصدی گری خود 
اقتص��ادی  فعالیت ه��ای  از  را 

حذف ک��رده و جای خود را به 
بخش خصوصی بدهد. 

شکوری، عضو هیات مدیره خانه 
معدنی ایران با بیان اینکه صادرات 
هم در این زمینه مشکلی را حل 
نمی کند، گفت: با توجه به اینکه 
قیمت تمام شده محصوالت ما به 
دلیل عدم استفاده از تکنولوژی 
روز دنیا و ب��اال بودن هزینه های 
نیروی انس��انی، نس��بت به دنیا 
باال است، صادرات هم نمی تواند 
مشکلی را حل کند و عمال قیمت 
تمام ش��ده محصول ما در کشور 
نس��بت به محصوالت خارجی 

بسیار باال است. 

بدهی هزار میلیاردی 
فوالدی ها

رضا خیام، مدیرعامل شرکت 
خی��ام س��پنتا در گفت وگو با 
این  درب��اره  ام��روز«  »فرصت 
موضوع گفت: یکی از مشکالت 
م��ا در حال حاض��ر، مطالباتی 
اس��ت که از کارخانجات فوالد 

داریم، زیرا شرکت های خریدار 
محص��والت معدنی با قول های 
س��ه ماهه از ما خرید می کنند 
ام��ا متاس��فانه بعد از س��ه ماه 
که مطالب��ات خ��ود را وصول 
نمی کنند هیچ، بلکه بعد از سه 
م��اه هیچگونه تعهدی در قبال 

بدهی خود ندارند. 
وی افزود: وضع ش��رکت های 
س��نگ آهنی به مرات��ب بدتر از 
فوالدی ها اس��ت، زیرا اغلب آنها 
قصد تهاتر بدهی خود با میلگرد 
و... دارند ک��ه اصال برای ما قابل 
قب��ول نیس��ت. خی��ام در ادامه 
گفت: متاسفانه فوالدی ها حدود 
هزاران میلیارد ریال معوق دارند 
که نس��بت به بازپرداخت آن با 

مشکالت جدی مواجه هستند. 

رقابتی شدن شرایط، با نقش 
کم رنگ دولت

بهادر احرامی��ان، عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« در خصوص 

مطالبات معدنی ها از ش��رکت ها 
و کارخانه ه��ای  تابعه گفت: باید 
هم��کاری  روش  در  بازنگ��ری 
تولید کنن��دگان م��واد معدنی و 
فوالدی ها ص��ورت گیرد زیرا اگر 
میان م��راودات و معامالت نقدی 
و مدت دار آنها تغییری ایجاد شود 
می توان تا حدود زیادی از ضرر و 
زیان دو طرف جلوگیری کرد. وی 
افزود: از نظر من یکی از راه حل های 
اساسی در این خصوص آزادسازی 
تجارت از سوی دولت است زیرا در 
این صورت معدن کاران می توانند 
محصوالت خود را به خارج صادر 
کنند و ش��رکت ها هم می توانند 
گزینه واردات محص��والت مورد 
نیاز خود از خارج از کشور را داشته 
باش��ند و اگر دو طرف با مشکلی 
مواجه ش��دند راه های جایگزین 

داشته باشند. 
عضو هی��ات نمایندگان اتاق 
ته��ران در پای��ان اظه��ار کرد: 
هرچه نقش دولت در این مسیر 
کمرنگ تر باشد به رقابتی شدن 
ش��رایط بیش��تر کمک خواهد 
کرد و نتیجه بهتری نیز خواهیم 

داشت. 
برهمی��ن اس��اس، هنگامی 
که معادن از مشکالت قوانین، 
حق��وق دولت��ی و مالی��ات از 
سویی و مش��کالت معادن در 
می برند،  رن��ج  جهان  س��طح 
مطالب��ات آنه��ا از ش��رکت ها 
وکارخانجات مواد معدنی خود 
به مش��کلی بزرگ ب��رای آنها 
تبدیل شده، زیرا در شرایطی 
که اغل��ب صنایع وابس��ته به 
معادن با رکودی جدی مواجه 
هس��تند، مش��کالت مال��ی و 
بده��ی کارخانج��ات فوالدی 
و س��نگ آهن و... به چالشی 
جدی برای آنها تبدیل ش��ده 

است. 

شرکت های دولتی نفس معادن را بند آوردند

معدن داران در آرزوی وصول مطالبات دولتی خود

دبیر انجمن صنفی کارخانجات 
تصفیه کنن��دگان ش��کر خام با 
اعالم خب��ر آغاز ب��ه کار دوباره 
چهار کارخانه تصفیه شکر خام، 
اف��زود: کارخانه ه��ای تولید قند 
ورامی��ن، کرج، فیروزکوه و میبد 
ی��زد، پ��س از رف��ع ممنوعیت 
واردات ش��کر خام کار خود را از 

سر گرفته اند. 
قاسم فالحتی، در گفت و گو با 
براساس  امروز«، گفت:  »فرصت 

تصمیم وزارت جهاد کش��اورزی 
مبن��ی ب��ر واردات 300 هزار تن 
ش��کر خام مورد نیاز برای تامین 
ذخای��ر راهبردی و اس��تراتژیک 
کش��ور، 150 هزار تن شکر خام 

وارد شد. 
وی اظهار کرد: از این 150 هزار 
تن شکرخام وارد شده 120 هزار 
ت��ن در اختی��ار چه��ار کارخانه 
مذکور قرار گرفت. با آغاز به کار 
دوباره ای��ن واحدهای صنعتی و 

تصفیه کارمزدی شکر خام، 828 
نفر پس از 18 ماه بیکاری، س��ر 

کارشان بازگشتند. 
دبیر انجمن صنفی کارخانجات 
تصفیه کنندگان شکر خام گفت: 
در پ��ی تصمی��م وزارت جه��اد 
کش��اورزی، از 20 فروردین 93 
برای تنظی��م بازار ش��کر، ثبت 
سفارش واردات شکر خام ممنوع 
شد. به دنبال این ممنوعیت که 
ب��ا مخالفت های ش��دید انجمن 

صنفی کارخانجات تصفیه شکر 
خام مواج��ه ش��د، 13 کارخانه 
تصفیه ش��کر خام و تولید قند با 
ظرفی��ت 800 هزار تن تعطیل و 
نزدیک به 3000 نفر بیکار شدند. 
وی ادامه داد: براساس آخرین 
تصمیم وزارت کشاورزی مبنی 
بر تامی��ن ذخای��ر راهبردی و 
استراتژیک شکر، وظیفه تصفیه 
ش��کر خ��ام اجب��ارا ب��ر عهده 
کارخانه های تصفیه ش��کر خام 

گذاشته شد. در حالی که پیش 
از ای��ن کارخانه ه��ای تصفی��ه 
نیشکر و چغندر قند هم در این 

کار سهیم بودند. 
فالحتی افزود: انجمن صنفی 
همچنان پیگیر موضوع اس��ت 
تا تمام��ی 13 کارخانه تصفیه 
ش��کر خام و تولی��د قن��د وارد 
چرخه تولید ش��وند و شکرهای 
خ��ام واردات��ی ب��ه آنه��ا ه��م 

اختصاص یابد. 

خبر دفن 1700 تن سیب زمینی 
در اس��تان ف��ارس که ب��ه گفته 
حسین صفایی، مدیرعامل سازمان 
تعاون روستایی، در تیرماه امسال 
انجام شده بود، واکنش های زیادی 
را در مجل��س، دولت، رس��انه ها و 
مردم درپی داشت. هفته گذشته 
یک��ی از نماین��دگان مجل��س به 
همین دلیل استعفا کرد. محمدباقر 
نوبخت، س��خنگوی دولت نیز در 
پاس��خ به این نماینده اعالم کرد: 
»این اق��الم اصال متعلق به دولت 
نیس��ت، چ��ه کس��ی می پذیرد 
س��یب زمینی تولید و سپس امحا 
ش��ود؟« این در حالی اس��ت که 
مسئوالن وزارت کشاورزی امحای 
ای��ن س��یب زمینی ها را توس��ط 
س��ازمان تعاون روس��تایی استان 
ف��ارس و در حضور نمایندگانی از 
وزارت بهداشت و استانداری اعالم 

کرده اند. 
حس��ین صفایی، در نشس��ت 

خبری روزگذشته خود در پاسخ 
به »فرصت امروز« مبنی بر ضد 
و نقیض گویی مس��ئوالن تصریح 
کرد: گالیه ما از مس��ئوالن این 
اس��ت که چرا در مورد موضوعی 
ک��ه اط��الع ندارن��د، اظهارنظر 
می کنن��د. ما توقع داش��تیم که 
مس��ئوالن و نمایندگان مجلس 
در این زمینه از س��ازمان تعاون 
در  اما  می پرس��یدند  روس��تایی 
ای��ن مدت یک نف��ر از ما چیزی 

نپرسید. 
مدیرعام��ل س��ازمان تع��اون 
روس��تایی ناب��ودی 1700 ت��ن 
س��یب زمینی را رد و اظهار کرد: 
طب��ق قان��ون خری��د تضمینی، 
دولت پ��س از خری��د نمی تواند 
کن��د.  ب��ازار  وارد  را  محص��ول 
ای��ن س��یب زمینی ها ک��ه بهاره 
و از رق��م بامبو بوده ان��د قابلیت 
را  روز   30 ت��ا   10 نگه��داری 
 داش��تند ک��ه بخش��ی از آنه��ا
)320 ت��ن( ب��ا هماهنگی ه��ای 

قبلی به کمیته امداد و بهزیستی 
اس��تان داده ش��د. در مجم��وع 
ح��دود 1400 تن س��یب زمینی 
که فاس��د ش��ده ب��ود و قابلیت 
خ��وراک انس��ان و حت��ی دام را 
نداشت، با انجام تشریفات قانونی 
و در حض��ور مس��ئوالن مربوط، 

امحا شد. 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی 
با اش��اره به میزان تولید س��االنه 
سیب زمینی در کش��ور گفت: در 
تولید س��یب زمینی شرایط خوبی 
داریم و این محصول همواره جزو 
محصوالت صادراتی ما بوده است. 
هر ساله بر حس��ب شرایط، 150 
تا 180 هزار هکت��ار از زمین های 
کشاورزی زیر کشت سیب زمینی 
می رود و بین 4/5 تا 5 میلیون تن 

محصول تولید می شود. 
می��زان  ای��ن  از  اف��زود:  وی 
حدود 10 ت��ا 12 درصد ضایعات 
و سیب زمینی های  داریم  انباری 
امحا ش��ده جزو همی��ن ضایعات 

اس��ت. تولی��د بهاره و تابس��تانه 
داش��تن  دلیل  به  س��یب زمینی 
30 تا 40 درصد رطوبت، معموال 
باید به مصرف تازه خوری برسند 
ام��ا در زمانی که س��یب زمینی 
فارس وارد بازار ش��د، قیمت این 
محص��ول ب��ه کف بازار رس��یده 
ب��ود و کیلوگرمی 100 تومان از 
کش��اورزان خریداری می شد. به 
همی��ن دلیل ما موظف به خرید 

تضمینی محصول شدیم. 
گفتنی است؛ ضد و نقیض گویی 
مس��ئوالن وزارت کش��اورزی در 
مورد دلیل امحای س��یب زمینی 
استان فارس در تابستان گذشته، 
برخ��ی  دارد.  ادام��ه  همچن��ان 
مس��ئوالن دلیل تنظیم بازار را رد 
می کنند اما گفته های شان مبنی 
ب��ر خرید تضمینی، گ��واه تنظیم 

بازار است. 

آغاز به کار 4 کارخانه تصفیه شکرخام پس از 18 ماه تعطیلی

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی:

سیب زمینی های امحا شده فاسد بود
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گزارش2

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفت 

بررسی زمینه های همکاری 
شرکت های تجاری ایران و ایتالیا 

به منظور برگزاری همایش تجاری ایران و ایتالیا، 
ب��ا حضور وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت و جمعی 
از نماین��دگان انجمن ه��ا، اتحادیه ها و ش��رکت های 
خصوصی بخش صنعت،  معدن و تجارت، نشستی با 
هدف هماهنگی و تبادل نظر در خصوص زمینه های 
همکاری بیش��تر با شرکت ها و انجمن های ایتالیایی 

برگزار شد. 
به گ��زارش ش��اتا، نشس��ت هماهنگ��ی در پی 
برگ��زاری همایش تجاری ای��ران و ایتالیا که قرار 
است امروز در محل برج میالد تهران برگزار شود، 

صورت گرفت. 
محمد رض��ا نعم��ت زاده در ای��ن نشس��ت ضمن 
تاکید برضرورت بررس��ی مزیت ه��ای رقابتی ایران 
در بخ��ش صنعت، معدن و تجارت با کش��ور ایتالیا 
افزود: ب��ا بررس��ی زمینه های هم��کاری،  فرصت ها 
و توانمندی ه��ای دو کش��ور می ت��وان در جه��ت 
 ارتق��ای س��طح روابط در بخ��ش تولی��د و تجارت 

بهره برد. 
وی با بیان اینکه س��رمایه گذاری با هدف توس��عه 
صادرات از موارد مهمی اس��ت که باید همواره به آن 
توجه داشته باش��یم، تصریح کرد: دراین رابطه باید 
تالش کنیم تا با رعایت اس��تانداردهای بین المللی، 
خ��ود را به لحاظ کیف��ی باال برده و زمینه توس��عه 
همکاری بیشتر با کشورهای خارجی را فراهم کنیم. 
نعم��ت زاده در ادام��ه ب��ا اش��اره به اینک��ه برای 
تعمیق تعامالت، نیازمند حرکت جهش��ی هس��تیم، 
اف��زود: توس��عه ص��ادرات،  توج��ه ب��ه مزیت ه��ای 
رقابت پذی��ری، یکپارچه س��ازی زنجی��ره تولی��د تا 
مص��رف، توجه به طراحی صنعت��ی،  تبادل اطالعات 
و دان��ش فنی و مهندس��ی و انجام س��رمایه گذاری 
اه��م  از  متوس��ط،  و  کوچ��ک  بنگاه ه��ای  روی 
 مواردی اس��ت ک��ه بای��د روی آنها تمرکز داش��ته 

باشیم. 
گفتن��ی اس��ت، در ای��ن نشس��ت ب��ه مزیت ها، 
توانمندی ه��ا و زمینه ه��ای همکاری ش��رکت های 
ایران��ی درخصوص صنای��ع خودروس��ازی،  چوب و 
مبلمان،  داروسازی،  س��نگ بری، تجهیزات پزشکی، 
 طراحی صنعتی،  چرم، پالس��تیک و... اش��اره شد و 
ظرفیت ها برای گس��ترش تعامالت با ش��رکت های 

ایتالیایی مورد بررسی قرار گرفت. 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک خبر داد

 طرح جدید برای تامین سرمایه در 
گردش صنایع کوچک 

 مدیر عامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع 
کوچک از طرح جدید این صندوق برای تامین سرمایه 

در گردش واحد های صنایع کوچک خبر داد. 
عل��ی تعقلی، در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه 
فرمول هایی را برای تامین سرمایه در گردش صنایع 
کوچ��ک طراحی کرده ایم، اظهار ک��رد: فرمول هایی 
را طراحی کردیم ک��ه صنایع کوچک بدون مراجعه 
به بانک بتوانند تس��هیالت بگیرن��د که این موضوع 
را به عنوان محصول جدیدمان از ش��هریورماه عرضه 

کرده ایم. 
وی اف��زود: تولید کنندگان می توانند به ما مراجعه 
کنن��د و با دریافت ضمانت نامه به صورت قس��طی به 
خری��د مواد اولیه اق��دام کنند، ب��دون اینکه نیاز به 

مراجعه به بانک و اخذ تسهیالت داشته باشند. 
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک ب��ا بیان اینکه در اصناف حلقه واس��ط بین 
فروشنده مواد اولیه و تولید کننده هستیم، ادامه داد: 
در این میان تسهیالت واقعی را فروشنده ماده اولیه 
به تولید کننده ارائه می کن��د، چراکه این مواد اولیه 

بعضا در انبارها مانده است. 
تعقل��ی افزود: از همی��ن رو ما این اتص��ال را بین 
فروش��نده و تولید کننده ایج��اد و حلقه بین صنایع 
بزرگ و کوچک را تدوین کردیم؛ بنابراین مواد اولیه 
به صنایع کوچک برای تولید می رسد و نیازی نیست 

که تسهیالت دریافت کنند. 
وی تصریح کرد: فروش��نده مواد اولیه پولش را از 
خریدار در مواعد مقرر س��ه یا چه��ار ماهه دریافت 
می کنند و تضمین این معامالت نیز به عهده ماست. 
به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک، با این طرح فروشنده خیالش راحت 
اس��ت که جنس��ش را فروخته و در موعد مقرر پول 
خود را دریافت می کند و اگر خریدار پول او را ندهد 

صندوق این مبلغ را به فروشنده ارائه می کند. 
تعقل��ی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ه هرح��ال زمانی که 
تولید کنن��ده م��واد اولی��ه داش��ته باش��د و تولی��د 
کن��د، قطع��ا پ��ول فروش��نده را پرداخ��ت خواهد 
ک��رد، اظه��ار کرد: حدود 500 ش��رکت فروش��نده 
م��اده اولیه را شناس��ایی و با آنها مذاک��ره کرده ایم 
 ک��ه تاکن��ون بخش��ی از آنه��ا ای��ن قرار داد ه��ا را 

پذیرفته اند. 
وی س��قف ص��دور ضمانت نامه را ب��رای هر واحد 
تولیدی 3میلیارد توم��ان عنوان کرد و گفت: در دو 
ماه ابتدای��ی آغاز طرح بی��ش از 100 میلیاردتومان 
تقاض��ا برای ما آمده ک��ه ما از بی��ن آنها طرح های 

اقتصادی و منطقی را می پذیریم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان عنوان کرد

افزایش تصدی گری دولت باوجود 
شعار خصوصی سازی

محم��د اتابک، رئیس هیات مدی��ره انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت س��یمان با اشاره به اینکه اوضاع 
صنای��ع معدن��ی در دولت جدید ش��رایط بدتری را 
پیدا کرده است، گفت: »سیاست گذاری های کنونی 
دول��ت در بخش ه��ای صنعت و مع��دن و صنایعی 
سیاس��ت گذاری های  س��یمان  و  ف��والد  همچ��ون 
تصدی گری اس��ت که باعث ش��ده دولت تش��کل ها 
را کن��ار بزند و خود در عمل هم��ه کارها را برعهده 
داش��ته باش��د، البت��ه در ش��رایطی که ش��عار چیز 
دیگری اس��ت ول��ی عمل به گون��ه ای دیگ��ر اتفاق 
 می افت��د و ما در دولت ه��ای قبل هم با این وضعیت 

رو  به رو بوده ایم.«
او در ادامه به صنعت س��یمان اشاره کرد و گفت: 
»کش��ور ما هم اکنون جایگاه چهارم دنیا را در تولید 
س��یمان دارد، ولی مطمئن هس��تم که تا پایان کار 
ای��ن دولت و باتوجه به ش��رایط رک��ود و افت تولید 
ای��ن درجه به درجه پایین ت��ری کاهش پیدا خواهد 
کرد؛ دول��ت برای صنعت س��یمان پیش بینی کرده  
ک��ه در افق 20 س��اله ب��ه تولی��د 120 میلیون تن 
سیمان در س��ال برس��د اما هم اکنون با افت شدید 
 تولی��د رو ب��ه رو هس��تیم و قطعا این ع��دد محقق 

نخواهد شد.«
اتابک تاکید کرد: »در سیاس��ت گذاری هایی که از 
سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت 
گرفته قرار بود پیشرانه های این بخش صنایع معدنی 
باش��د اما در عم��ل تاکنون اقدام��ات عملی صورت 
نگرفت��ه و برای مث��ال در صنایعی مانند س��یمان و 
فوالد حتی بازگش��ت به عقب داشته ایم و در همین 
راستا به نظر می رسد، به اهداف چشم انداز 1404 تا 

1414 هم نخواهیم رسید.«
او در ادامه به سیاس��ت گذاری های دولت یازدهم 
درباره سیمان اشاره کرد و گفت: »در دولت گذشته 
ب��ا توافقی ک��ه با دولت و مس��ئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صورت گرفت توزیع سیمان و تعادل 
آن در بازار به تش��کل واگذار ش��د و ما شاهد رقابت 
منفی در ب��ازار نبودیم اما ب��ا روی کار آمدن دولت 
جدید به یکباره مدیریت س��یمان و بازار س��یمان از 
تش��کل گرفته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خ��ود تصمیم گرفت که مدیریت کند ولی به محض 
اینکه با وفور س��یمان و رکود رو به رو شد، اعالم کرد 
م��ا با صنای��ع س��یمان کاری نداری��م، در حالی که 
همه اختیارات را گرفته بودند و بنابراین نه تش��کل 
توانس��ت ش��رایط را مدیریت کند و نه دولت کاری 
انجام داد و نتیجه این ماجرا شد افت تولید سیمان، 
اف��ت فروش، افت صادرات و رقابت منفی در صنعت 
 س��یمان و البته20 میلیون تن س��یمان روی زمین 

مانده.«
اتاب��ک گفت: »در صنعت ف��والد دولت پیش بینی 
کرده ک��ه به تولی��د 55 میلیون تن برس��د و توازن 
زنجیره تولید برقرار ش��ود اما در فوالد هم با رش��د 
منفی شدید رو به رو هستیم و با سیاست گذاری های 
دولت��ی ت��وازن در بخ��ش س��رمایه گذاری ها به هم 
خورده و امروز شاهد هستیم که 2 میلیون تن فوالد 
هم روی زمین مانده است و در انبارها وجود دارد.«
او با اش��اره ب��ه اینک��ه در حال حاض��ر در تولید 
فوالد مقام 14 جهان را داریم، ولی در افق 20 س��اله 
پیش بینی ش��ده، ب��ه مقام 7 جهانی برس��یم گفت: 
»ما قطعا تا س��ال 1404 باتوجه به ش��رایط کنونی 
نمی توانی��م به تولید 40 میلیون تن هم برس��یم چه 

رسد به 55 میلیون تن.«

ورود گل های زینتی چینی به 
کشور ممنوع شد

رئی��س س��ازمان حفظ نبات��ات از ممنوع ش��دن 
واردات گل ه��ای زینت��ی چینی به کش��ور خبر داد 
و گف��ت: از هفته پیش تم��ام مجوزهای واردات گل 
زینتی باطل شد و مجوز جدیدی نیز صادر نمی شود. 
به گزارش ایرنا محمد علی باغس��تانی، روز شنبه 
در سی و شش��مین گردهمایی س��االنه مدیران حفظ 
نباتات کشور در بابلسر افزود: تقلب در صدور گواهی 
بهداشت و مجوزهای ضدعفونی برای گل های زنیتی 
چینی سبب شده تا خطر بیماری قرنطینه ای ناشی 

از واردات این نوع گل ها کشور را تهدید کند. 
وی ادامه داد: بررسی نشان داده که نمی توانیم به 
گواهی بهداشتی کش��ور چین برای واردات گل های 
زینت��ی اعتماد کنیم و تنها امس��ال بیش از 30 هزار 
ش��اخه گل زینتی وارداتی از چین را به دلیل اثبات 

وجود بیماری از بین بردیم. 
رئی��س س��ازمان حف��ظ نبات��ات از س��اماندهی 
ش��رکت های ضد عفونی کننده در کش��ور خبر داد و 
گفت: 80 ش��رکت ضد عفونی کننده در کشور فعال 
ب��ود که با انج��ام پایش های قانونی به 30 ش��رکت 

کاهش یافت. 
وی افزود: بسیاری از شرکت های ضد عفونی فقط 
مهر شرکت را در جیب داشتند و بدون انجام مراحل 
قانون��ی، پای برگه های واردات و صادرات محصوالت 

کشاورزی را مهر ضدعفونی می زدند. 

سیمان

تولید

صنعت

رئیس مرک��ز برنامه ری��زی و نظارت بر 
دخانیات کش��ور اعالم کرد: ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز، 20 برند بدون 
مجوز س��یگار را معرفی ک��رد. به گزارش 
ش��اتا، »عل��ی اصغر رم��زی« با اش��اره به 
تصمیمات س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و 
ارز گفت: برای شدت بخش��یدن به برخورد 
ب��ا قاچاقچیان س��یگار مقرر ش��د، جرایم 
س��نگینی برای متخلفان و عرضه کنندگان 

این برندها در نظر گرفته ش��ود. وی با بیان 
تصمیمات س��تاد در م��ورد برند های بدون 
مجوز س��یگار تصریح کرد: اسامی برندهای 
فاقد مجوز، تصویر و پیام بهداشتی به تمامی 
دستگاه های نظارتی و بازرسی داده شد تا با 
آنها برخورد قانونی شود.وی همچنین افزود: 
براساس تصمیم این ستاد از افرادی که در 
خصوص کش��ف برندهای قاچاق همکاری 
کنند، حمایت می ش��ود. رمزی، وجه تمایز 

محصول دخانی قاچاق و قانونی را نداشتن 
پیام و تصویر بهداش��تی بیان کرد و گفت: 
س��یگارهای بدون پیام و تصویر بهداشتی 
به دلیل اس��تفاده از توتون های بی کیفیت 
و دارای سموم دفع آفات نباتی، بسیار مضر 
هستند.  رمزی برندهای بدون مجوز سیگار 
را ب��ه ترتیب اولویت و حجم قاچاق آنها به 

شرح زیر بیان کرد: 
1-  مالبرو-2-  رویال5 

3-  ویلیامز-4-  میالنو 
5-  میکادو-6-  گراند

7-  ویکتوری-8-   ام ام 
9-  کینگ دام-10-  پرستیژ 

11-  سر-12-  والدن
13-  میامی-14-  پلیژر

15-  کمل-16-  اسیکس
17-  الگانس-18-  بن

19-  اروس-20-  منچستر

20 برند عمده سیگار هدف قرار گرفتند

معرفی برندهای بدون مجوز سیگار

ساناز کالهدوز

مولود غالمی



واژه ای  مش��تری مداری 
اس��ت ک��ه مدی��ران بانک ها 
بس��یار از آن سخن می گویند 
ام��ا بانک ه��ای کش��ور واقعا 
تا چ��ه ان��دازه به این ش��عار 
به جز  بانک ها  پایبند هستند؟ 
پرداختی  س��ودهای  جذابیت 
به مش��تریان از چه ابزارهای 
دیگری برای جذب مش��تری 

استفاده می کنند؟ 

تحولی که با بانک های 
خصوصی رقم خورد

که��ن دژ،  محم��د  دکت��ر 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
در ای��ن ب��اره گف��ت: یکی از 
بانک ه��ا  مه��م  جاذبه ه��ای 
برای جذب مش��تری استفاده 
س��ود  ن��رخ  انحص��ارات  از 
بانک��ی اس��ت. درصورتی ک��ه 
کش��ورهای  بانک��داری  در 
توس��عه یافته، نرخ سود بانکی 
عامل��ی در کن��ار عوامل دیگر 

است برای جذب مشتری. 
وی افزود: در کش��ور ما به 
دلی��ل تعیین دس��توری نرخ 
س��ود و فاصله معن��اداری که 
میان نرخ س��ود بانکی و تورم 
ب��رای  بانک ه��ا  دارد  وج��ود 
اس��تفاده از ش��یوه های دیگر 
جذب مش��تری احساس نیاز 
نمی کنن��د درصورتی ک��ه این 

در  به س��زایی  تأثیر  ش��یوه ها 
جذب مشتریان دارد. 

وی تأکی��د کرد: ت��ا پیش 
بانک ه��ای  راه ان��دازی  از 
خصوص��ی در ایران، بانکداری 
در ایران به ش��یوه ای سنتی، 
ب��دون خالقیت و ابتکار انجام 
می ش��د. نگاه کارمندان بانک 
به مشتریان به مثابه بسیاری 
از ادارات دولت��ی ب��ود که از 
موض��ع باال با مشتریان ش��ان 
برخ��ورد می کنند و مش��تری 
را ف��ردی محت��اج خدم��ات 
قلمداد می کردن��د که به آنها 
رجوع ک��رده و این ن��گاه که 
ورود یک مشتری به شعبه به 
معنای ورود یک فرصت است 
جایی در بانک های ما نداشت. 
به همی��ن دلیل ه��م بود که 
کارمندان بانک ها گاهی حتی 
با مشتریان  بدی  برخوردهای 

داشتند. 
ورود  ک��رد:  اظه��ار  وی 
عرصه  به  بانک های خصوصی 
بانکداری کش��ور تحولی را در 
این زمینه به وجود آورد. آنها 
به کارمن��دان خ��ود آموخته 
بودند ک��ه باید به مش��تریان 
احترام بگذارند و با دید جذب 
به  سرمایه گذاری  فرصت های 
آنها بنگرند. برخورد مناس��ب، 
ایجاد س��ازوکاری برای رتق و 
فتق امور مشتریان در حداقل 
زمان ممک��ن در مقایس��ه با 

بانک ه��ای دولت��ی و حت��ی 
کارمندان  پوشش  بارز  تفاوت 
مزیت ه��ای  جمل��ه  از  آنه��ا 
بانک های خصوصی نسبت به 
بانک های دولتی بود. موفقیت 
استراتژی بانک های خصوصی 
در مشتری مداری موجب شد 
ک��ه چن��دی بع��د بانک های 
دولت��ی هم همی��ن راه را در 
ج��ذب مش��تریان در پی��ش 
گیرند و تالش کنند تا فاصله 
معن��ا دار خ��ود ب��ا بانک های 
در مش��تری مداری  خصوصی 

را پر کنند. 
دکت��ر که��ن دژ در ادام��ه 
گف��ت: ام��ا نکت��ه مه��م این 
اس��ت ک��ه بانک ه��ای م��ا از 
اینجا ب��ه بعد دیگ��ر متوقف 
ش��ده اند و ما سال هاست که 
تح��ول مهم��ی را در مقول��ه 
بانک ه��ا  مش��تری مداری 
نیس��تیم. درصورتی که  شاهد 
تحوالت مهمی در این زمینه 
در جه��ان رخ داده اس��ت و 
انتق��ال این تجربیات می تواند 
در بازده��ی صنعت بانکداری 
ایران تأثیر به س��زایی بگذارد. 
در ح��ال حاض��ر بانک ه��ای 
پیش��رو جهان��ی وارد دوره ای 
ش��ده اند که می توان اسم آن 
را مشتری س��االری گذاش��ت. 
یعنی آنها تا ای��ن اندازه روی 
جذب مش��تری تمرک��ز پیدا 

کرده اند. 

وی اف��زود: اگر حمایت های 
دولت��ی از صنع��ت بانکداری 
از  برخ��ی  ش��ود  برداش��ته 
ت��وان  ب��زرگ  بانک ه��ای 
دس��ت  از  را  رقابت ش��ان 
می دهند. این نش��ان می دهد 
ک��ه بانک های بزرگ و پرآوازه 
ما رشد نیافته باقی مانده اند و 
تنها با استفاده از حمایت های 
دولت��ی و امتی��ازات ویژه در 
بازار پولی و مالی توانس��ته اند 

خود را سرپا نگه دارند. 

آموزش باید جدی گرفته 
شود

قهرمان جلیلی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در ای��ن ب��اره ب��ه 
یکی  گفت:  ام��روز«  »فرصت 
از مقوالت مه��م در بهره وری 
یکی  هم  مش��تری مداری  که 
آن  مه��م  زیرش��اخه های  از 
بازدهی نیروی  ارتقای  اس��ت 
انس��انی ش��اغل در بانک ه��ا 
اس��ت. اگ��ر بانک ه��ا بتوانند 
از نی��روی انس��انی کارآم��د، 
ص��ادق و امانتدار به درس��تی 
مهمی  بخش  کنند  اس��تفاده 
برطرف  بانک ها  از مش��کالت 
دالی��ل  از  یک��ی  می ش��ود. 
در  بانکی  معوق��ات  افزای��ش 
کش��ور آش��نا نب��ودن نیروی 
انسانی ش��اغل در بانک ها به 
جنبه ه��ای مختلف حقوقی و 

قضایی این معضل است. 

وی افزود: بانکداری نوین در 
از تکنولوژی هایی  حال حاضر 
برخوردار اس��ت ک��ه نیازهای 
مش��تریان را با دق��ت فراوان 
و در حداق��ل زمان ب��رآورده 
درصورتی ک��ه  می کن��د. 
بانک��داری م��ا هن��وز ب��ا این 
و در  دارد  مق��والت مش��کل 
مقاب��ل میلیاردها ریال معوقه 
کارتخوان ه��ا  کارم��زد  روی 
حس��اب باز کرده و مشتریان 
چنی��ن  به خاط��ر  را  خ��ود 
می کند.  آزرده خاطر  مواردی 
درصورتی که اگر بانک ها نباید 
ب��ر چنین درآمده��ای جزئی 
و اندکی متمرکز ش��وند، این 
هزینه ه��ا در مقاب��ل آورده ای 
ک��ه از ج��ذب مش��تریان به 
دس��ت می آی��د اص��ال قاب��ل 

مالحظه نیست. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
تأکی��د ک��رد: آم��وزش نقش 
بسیار مؤثری در ارتقای سطح 
مش��تری بانک ه��ا دارد. ه��ر 
چقدر بانک ه��ا در این بخش 
بیشتر هزینه و کارمندان خود 
با مش��تری مداری بیش��تر  را 
آش��نا کنن��د در طوالنی مدت 
بازده��ی بیش��تری را ش��اهد 
خواهند ب��ود. این آموزش هم 
بای��د از رأس مدیران بانک ها 
آغاز ش��ود و تا سطح مدیران 
ش��عب و کارمندان همه را در 

برگیرد. 

فرصت سودآوری که بانک ها روی آن کمتر سرمایه گذاری می کنند

ازمشتریمداریتامشتریساالری

میزان س��پرده های بانک ها در 
نیمه اول امس��ال با رش��د 100 
هزار میلیارد تومانی همراه ش��د؛ 
مجموع��ه 842 ه��زار میلیاردی 
که عمده آن به س��رمایه گذاری 

مدت دار تعلق دارد. 
به گزارش ایسنا، مانده سپرده 
بخش های غیردولتی در طول دو 
س��ال و در فاصله ش��هریور سال 
1392 تا پای��ان همین دوره در 
 400 حدود  رش��د  س��ال جاری 
ه��زار میلیارد تومانی داش��ته و 
از 478 ه��زار میلی��ارد به 842 
هزار میلیارد تومان رسیده است. 
گرچه روند کلی جذب سپرده در 
این مدت همواره افزایش��ی بوده 
ولی س��رعت آن متفاوت اس��ت 
به گونه ای که در فاصله ش��هریور 
1392 تا پایان همان س��ال بالغ 
ب��ر 128 ه��زار میلی��ارد تومان 
بر س��پرده های بانک ه��ا افزوده 
ش��د که باالترین حد رش��د در 
دوره های ش��ش ماهه در دو سال 

اخیر است. 
ام��ا در رده بع��دی، بیش��ترین 
می��زان جذب س��پرده متعلق به 
نیم��ه اول امس��ال اس��ت که در 
مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 
95 هزار میلیاردی دارد و از 747 
هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد 

تومان افزایش یافته است. 
دی��داری،  س��پرده های 
و  م��دت دار  س��رمایه گذاری 
قرض الحس��نه در حال��ی عمده 
را  بانک ه��ا  ن��زد  س��پرده های 
به عن��وان بده��ی آنها تش��کیل 

می ده��د که بی��ش از 83درصد 
ب��ه  متعل��ق  مجموع��ه  ای��ن 
س��پرده های مدت دار است. این 
س��رمایه گذاری که در دوره های 
9، 6، 3و 12 ماه��ه در بانک ه��ا 
ت��ا  توانس��ته  می ش��ود  انج��ام 
700 ه��زار میلی��ارد توم��ان از 
س��رمایه گذاری ش��بکه بانکی را 
به خود اختصاص دهد. بررس��ی 
ترازنامه منتشره بانک ها از سوی 
بانک مرکزی نش��ان می دهد که 
در ش��ش ماهه اول س��ال جاری 
نس��بت به دوره قبل روند جذب 
س��پرده های مدت دار با ش��دت 
بیش��تری بوده به ط��وری که در 
نیمه دوم س��ال گذش��ته حدود 
70 هزار میلیارد تومان اما در دو 
فصل اول سال جاری بیش از 90 
هزار میلیارد تومان افزایش دارد 
و از 610 ه��زار میلیارد به 700 

هزار میلیارد تومان رسیده است. 
در عی��ن ح��ال ک��ه می��زان 
س��پرده های دیداری از 85 هزار 
میلی��ارد ب��ه 87 ه��زار میلیارد 
توم��ان و همچنین س��پرده های 
قرض الحسنه از 39 هزار میلیارد 
به 39.6 ه��زار میلی��ارد تومان 

افزایش یافته است. 
رشد 12.7 درصدی سپرده ها 
به ویژه س��پرده های  بانک ها  نزد 
م��دت دار در حال��ی ثبت ش��ده 
که ب��ا دو بار کاهش نرخ س��ود 
بانکی در س��ال گذشته و امسال 
و همچنی��ن طرح کاهش مجدد 
در آین��ده ای نزدی��ک احتم��ال 
خ��روج س��پرده از بانک ه��ا نیز 
مط��رح خواهد بود. موضوعی که 
البته از س��وی برخ��ی مدیران و 
کارشناس��ان مثبت تلقی شده و 
عامل��ی ب��رای ورود منابع مانده 

در بانک ها ب��ه بازارهای نیازمند 
نقدینگی از جمله مسکن و بازار 
س��رمایه اس��ت و از سویی دیگر 
نگرانی از کاه��ش منابع بانک ها 
و وارد ش��دن ای��ن س��رمایه به 
بازاره��ای م��وازی و مخرب نیز 

وجود دارد. 
اما بع��د از کاهش نرخ س��ود 
بانکی ب��ه 22 درصد س��االنه از 
ارقام قاب��ل مالحظه که گاهی تا 
30 درصد ه��م پیش می رفت و 
تغییر مجدد در سال جاری به 20 
درصد احتم��ال بازنگری ریزش 
آن ت��ا 18 درصد مطرح اس��ت. 
بازنگ��ری در نرخ س��ود بانکی و 
تناسب سازی آن با تورم در حال 
حاض��ر ب��ه یک��ی از چالش های 
موجود اقتصادی کش��ور تبدیل 
شده و با وجود تمایل کلی برای 
کاهش آن به نظر می رسد هنوز 

تصمیم گیرندگان در این رابطه و 
در رأس آنه��ا س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی، وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی به نظر مش��ترکی 

در این رابطه نرسیده اند. 
این در حالی اس��ت که چندی 
پیش ش��ورای هماهنگی بانک ها 
نیز در جلسه خود رأی بر کاهش 
ن��رخ س��ود حداقل ت��ا زمانی که 
ش��رایط و زمین��ه الزم ب��رای آن 
فراهم نش��ده، ن��داد. وزیر اقتصاد 
هم با وجود تمامی پافشاری های 
قبلی از موضع خود تا حدی کوتاه 
آمد و گف��ت که »اکنون س��وال 
اینجاس��ت که صرفا ب��ا تصویب 
دس��تورالعمل و بخشنامه ابالغ به 
نظام بانکی می ش��ود نرخ سود را 
کاه��ش داد یا خیر. ما باید عوامل 
کاهش نرخ س��ود را بررسی کنیم 
و مصوب��ه قبل��ی ش��ورای پول و 
اعتبار به صورت موفق اجرا ش��ده 
و تدابیری بیندیش��یم که مصوبه 
جدید را چگون��ه به صورت موفق 

می توانیم اجرا کنیم.«
آنچ��ه  براس��اس  به هرح��ال 
از اظه��ارات اخی��ر مس��ئوالن 
اع��الم  برمی آی��د و همچنی��ن 
ش��ورای  اعضای  برخ��ی  نظ��ر 
پ��ول و اعتب��ار به وی��ژه رئیس 
این گون��ه  بان��ک مرک��زی  کل 
ب��ه نظر می رس��د ک��ه کاهش 
ن��رخ س��ود بانکی گ��ر چه در 
می دهد،  رخ  نزدی��ک  آینده ای 
اما تدریجی و با تأمل بیش��تری 
دستوری  کاهش های  به  نسبت 
در دوره های قبلی خواه��د بود. 

سرمایه گذاری در بانک ها شدت گرفت
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خبرنــامه

هشدار بانک مرکزی به استفاده از
ussd های غیر مجاز

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نسبت 
به اس��تفاده از خدمات ش��رکت های ussd غیرمجاز 
هش��دار داد و تعداد کارت های صادره در کش��ور را 

حدود 340 میلیون کارت اعالم کرد. 
داوود محمدبیگ��ی در گفت وگ��و ب��ا مه��ر تع��داد 
کارت های بانکی صادره در کشور را براساس آخرین 
آمارهای دریافت شده از بانک های کشور حدود 340 
میلی��ون کارت اع��الم و تصریح کرد: از این تعداد 67 
درصد کارت پرداخت، حدود 32 درصد کارت هدیه 
و ب��ن کارت و کمت��ر از یک درصد کارت های اعتباری 
صادر شده، این در حالی است که پیش بینی می شود 
با برنامه جدید بانک مرکزی در طرح فروش اقساطی، 

تعداد کارت های اعتباری افزایش یابد. 
مدی��ر اداره نظام ه��ای پرداخ��ت بان��ک مرک��زی 
در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه آی��ا در ح��ال حاضر 
هم��ان ی��ا    ussd ش��رکت های  کش��ور   در 

  Unstructured Supplementary Service Data
)ارس��ال پیام از طریق کد دس��توری( غیرمجاز هم 
مانند موسسات اعتباری غیرمجاز به فعالیت مشغول 
هس��تند، عنوان کرد: چنین ش��رکت هایی در کش��ور 

فعال هستند و چندان کوچک هم نیستند. 
وی ضم��ن اینک��ه به م��ردم توصیه کرد از خدمات 
ش��رکت های فعال دارای مجوز در این حوزه استفاده 
کنند، افزود: دریافت خدمات از موسس��ات غیرمجاز 
فعال در این حوزه مانند دریافت خدمات از موسسات 
اعتباری غیرمجاز است. مردم نمی توانند در موسسات 
غیرمجاز پول خود را س��رمایه گذاری کنند و پس از 
اینک��ه به مش��کل برخ��ورد کردن��د از بانک مرکزی 
بخواهن��د ک��ه به آن ورود کن��د، در این حوزه نیز به 
همین شکل است. این مقام مسئول در بانک مرکزی 
گف��ت: اطالعات ش��رکت های مجاز در این زمینه در 
س��ایت ش��اپرک وجود دارد و تمام اطالعات مربوط 
به بانک ها، س��رویس ها، وب س��ایت ها، تلفن بانک ها و 
درگاه ussd مج��از در ای��ن زمین��ه در س��ایت بانک 
مرکزی وجود دارد و استفاده کنندگان با یک بررسی 
می توانند بدون کمترین ریس��ک و چالش از خدمات 
آنها اس��تفاده کنند. محمدبیگی با اعالم اینکه بانک 
مرکزی با ش��رکت های فعال غیرمجاز در این بخش 
برخورد می کند، افزود: این در حالی است که برخی 
 ussd از این شرکت های ارائه کننده خدمات غیرمجاز
خدم��ات خ��ود را تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی 
انجام نمی دهند. متأسفانه این در حالی است که برای 
دریافت س��رویس ها در این بخش هر فردی می تواند 
به راحتی از این گونه خدمات استفاده کند بدون اینکه 
این سرویس به شبکه پرداخت کشور متصل باشد. 

وی گفت: یکس��ری از خدمات ارائه ش��ده در این 
بخ��ش ممکن اس��ت که از کانال ه��ای بانک مرکزی 
ص��ورت نگی��رد و اگر م��ردم از زیرس��اخت های آنها 
اس��تفاده کنند، بانک مرکزی در قبال آن مس��ئولیتی 
ندارد. این مانند آن است که یکی از آشنایان سرویسی 
ارائه کند و شما برای استفاده از این سرویس اطالعات 

خود را در اختیار وی قرار دهید. 
مدی��راداره نظام ه��ای پرداخ��ت بان��ک مرک��زی 
خاطرنش��ان کرد: بس��ترهای استفاده از ussd باید از 
امنی��ت الزم و کاف��ی برخوردار باش��ند، اصول بانک 
مرک��زی می گوی��د ک��ه اطالع��ات مربوط به ش��بکه 
پرداخت باید صرفا در حوزه ش��بکه پرداخت باش��د 
و نبای��د ب��ه خارج از این حوزه منتقل ش��ود. گفتنی 
است: یکی از امکانات بانکداری الکترونیک استفاده از 
کدهای ussd روی تلفن همراه است که از این طریق 
ب��دون نصب هیچ گونه نرم افزاری روی گوش��ی تلفن 
همراه تنها با گرفتن چند عدد قابل استفاده است. 

دورخیز روسیه و اندونزی برای 
کنار گذاشتن دالر

طی سال های گذشته و با افزایش تهدید تحریم های 
ارزی علیه روسیه، این کشور اقداماتی را در راستای 
استفاده از دیگر ارزهای بین المللی و همچنین روبل 

در مبادالت خود با کشورها انجام داده است. 
ب��ه گ��زارش فارس ب��ه نقل از RBTH از زمان باال 
گرفتن اختالفات سیاس��ی بین روسیه و غرب به ویژه 
آمریکا و افزایش تهدید اعمال محدودیت های مبادالت 
ارزی علیه روسیه، این کشور اقدامات چشمگیری را 
در راستای کاهش وابستگی خود به دالر انجام داده 
اس��ت. روس��یه در این مدت با 11 کشور خریدار گاز 
خود به توافق رسیده است تا هزینه گاز صادراتی به 
این کشورها را به روبل یا ارز آن کشورها دریافت کند. 
از س��وی دیگر، روس��یه اقدامات قابل توجهی را در 
راستای کنار گذاشتن دالر از مبادالت خود با چین، 
هند، اندونزی و کشورهای جنوب شرق آسیا صورت 
داده است. این کشور طی ماه های گذشته تالش های 
متعددی را برای پایه ریزی اس��تفاده از روبل و روپیه 

اندونزی در مبادله با این کشور انجام داده است. 
در ماه آوریل سال جاری، روسیه و اندونزی قراردادی 
را در راستای مبادالت تجاری براساس ارزهای خود به 
امضا رس��اندند. بنا به گفته صوفیان جلیل، وزیر امور 
اقتصاد اندونزی اعالم کرده که این کشور نیز تمایل 
دارد وابستگی خود را به دالر در مبادالت بین المللی 
کاهش دهد. از سوی دیگر طی ماه های گذشته، روبل 
روسیه و روپیه اندونزی هردو روند کاهشی ارزش را 

در برابر دالر تجربه کرده اند. 
حجم مبادالت ساالنه تجاری بین روسیه و اندونزی، 
حدود 7 میلیارد دالر برآورد می شود که صادرات منابع 
طبیعی س��هم کمی را از این حجم صادرات دارد. در 
صورتی که روس��یه و اندونزی این توافق خود را عملی 
کنند و استفاده از روبل و روپیه در مبادالت دوجانبه 
این کشورها کلید بخورد، روابط اندونزی با آمریکا نیز 
تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این تغییر روابط اندونزی 
با آمریکا در حالی است که اندونزی از تمایل خود برای 
پیوستن به قرارداد تجاری »شراکت ترنس پسیفیک« با 
آمریکا خبرداده است. به اعتقاد والدیمیر بورالخکوف، 
اس��تاد دانش��گاه اقتصاد پالخانوف روسیه، به طورکلی 
این گون��ه اقدامات از س��وی مقام��ات آمریکایی و کاخ 

سفید به عنوان یک تهدید تلقی می شود. 

نرخنــامه

دالر3,634 تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3.634تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح 

جدید را 910.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3.860 تومان و ه��ر پوند نیز 
5.495توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
457.000تومان و هر ربع سکه 250.000 تومان فروخته 
ش��د. هر سکه یک گرمی 167.000 تومان خریدوفروش 
شد و هر گرم طالی 18 عیار92.230 تومان قیمت خورد. 
هر اونس طال هم در بازار های جهانی 10.570 دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3.634 دالر آمریکا

3.860 یورو اروپا

5.495 پوند انگلیس

994 درهم امارات

1.270 لیر ترکیه

585 یوان چین

30 ین ژاپن

2.760 دالر کانادا

3.570فرانک سوییس

12.050دینار کویت

955 ریال عربستان

310دینار عراق

57 روپیه هند

880 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

10.570 اونس طال

399.700 مثقال طال

92.230هر گرم طالی 18 عیار

904.000سکه بهار آزادی

905.000سکه طرح جدید

457.000نیم سکه

250.000ربع سکه

167.000سکه گرمی

افتتاح 6 باب کتابخانه در همدان توسط 
بانک پاسارگاد

گام بلند بانک پاسارگاد در ارتقای 
کیفیت دانش در مناطق محروم

رس��الت های  ایف��ای  راس��تای  در  بانک پاس��ارگاد 
اجتماع��ی خود، ش��ش ب��اب کتابخان��ه در برخی از 

روستاهای محروم استان همدان افتتاح کرد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، در مراسمی 
که ب��ا حضور دکتر پورمختار رئیس کمیس��یون اصل 
90 مجل��س و نماین��ده مردم شهرس��تا ن های بهار و 
کبودرآهنگ، الهی تبار معاون اس��تانداری، مس��ئوالن 
استان، فرمانداران شهرستان ها، مسئوالن کتابخانه های 
عمومی استان همدان، اعضای شوراهای اسالمی شهر 
و روس��تا، مس��ئوالن محلی و مدیران بانک پاس��ارگاد 
برگزار ش��د، ش��ش باب کتابخان��ه در مناطق محروم 
اس��تان همدان، با حضور پرشور و اس��تقبال کم نظیر 

اهالی منطقه افتتاح شد. 
براس��اس این خبر، ای��ن کتابخانه ها ک��ه در مدت 
کمت��ر از پنج ماه و ب��ا اعتباری بی��ش از یک  میلیارد 
و 500 میلی��ون تومان به بهره برداری رس��یده اند، هر 
ی��ک با مس��احت 125 مترمربع بن��ا و 100 مترمربع 
محوطه س��ازی در روس��تاهای امیرآب��اد، خان آب��اد و 
سوباش��ی در شهرس��تان کبودرآهنگ و روس��تاهای 
حس��ام آباد، بهادربی��گ و پولوک در شهرس��تان بهار 
ساخته ش��د. در این مراس��م دکتر پورمختار به تعهد 
و قول مس��ئوالن بانک پاسارگاد که فراتر از انتظار بود، 
اش��اره کرد و از س��رعت کار در پ��روژه و اتمام آن در 

کوتاه ترین زمان ممکن تقدیر کرد. 
پیش از ای��ن نیز بانک پاس��ارگاد در مناطق محروم 
اس��تان های مختل��ف کش��ور، به س��اخت مدرس��ه و 
کتابخانه ه��ای عموم��ی اقدام ک��رده  ب��ود. این بانک 
قصد دارد با انجام این گون��ه اقدامات، با فراهم آوردن 
زمینه مناس��ب برای بهره من��دی هم میهنان گرامی از 
محیط  های مناس��ب ب��رای تحصیل دان��ش، کیفیت 
آموزش را در کش��ور ارتقا دهد و گام های اساس��ی در 

این مسیر بردارد. 
گفتن��ی اس��ت بانک پاس��ارگاد در راس��تای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماع��ی خ��ود اقدامات��ی از قبیل 
حمایت از موسسات عام المنفعه و جمعیت های خیریه، 
حمایت از نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور سراسری 
تا هر مقطعی که ادام��ه تحصیل دهند، توجه ویژه به 
بحث ورزش و حمایت از ورزشکاران تیم های مختلفی 
مانند کش��تی، فوتس��ال، کوهن��وردی و...، حمایت از 
برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی و تخصصی، 
کمک به آزادی زندانیان مالی غیرمقصر، پش��تیبانی از 
هنرمندان و فعالیت های هنری، کمک به نیازمندان و 
افراد آس��یب دیده از بالیای طبیع��ی و... را در کارنامه 

خود دارد. 

بانکنامه

نسیم نجفی
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 پیمان پولی دوجانبه ایران و عراق 
فراگیر نشده است 

 دبیرکل مش��ترک ات��اق بازرگانی ای��ران و عراق 
عنوان کرد: باوجود همکاری های تجاری بزرگ بین 
دو کشور، اما پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور در 
زمین��ه تجارت خرد و پروژه های کوچک پیش��رفتی 

نداشته است. 
جهانبخ��ش س��نجابی ش��یرازی در گفت وگ��و با 
ایس��نا، درباره آخرین وضعیت پیمان پولی دوجانبه 
بین ایران و عراق، گفت:  از بهمن س��ال گذشته و با 
مذاکراتی که بین رؤس��ای بانک مرکزی دو کش��ور 
ش��کل گرفت بس��تر های الزم برای برقراری پیمان 
پولی دوجانبه بین ایران و عراق فراهم شد و گام های 

اجرایی در این زمینه برداشته شد. 
وی ادام��ه داد: پیمان پول��ی زمانی محقق خواهد 
ش��د که در میان مدت موازنه تجاری بین دو کشور 
به ش��کل معقولی اتفاق بیفتد. چرا که کش��وری که 
تراز مثبتی نسبت به طرف مقابل دارد عمال با حجم 
باالیی از ارز کش��ور مقابل مواجه می شود. ارزی که 
ممکن اس��ت امکان خرید در کشور های دیگر را نیز 
نداش��ته باش��د که عماًل باعث متوقف شدن فرآیند 

پیمان پولی می شود. 
سنجابی ش��یرازی با بیان اینکه پیمان پولی بین 
ایران و عراق به طور کامل محقق نشده است، عنوان 
کرد: پیمان پولی دوجانبه بین ایران و عراق به صورت 
موردی ش��روع شده است، اما هنوز به صورت فراگیر 
درنیامده اس��ت. ای��ن پیمان پولی زمان��ی می تواند 
موفق باش��د که همگام ب��ا س��ایر پیمان های پولی 
کشور هایی ش��ود که صادرکننده به عراق هستند و 
همزمان با ایران دارای روابط تجاری هس��تند مانند 

چین و روسیه. 
دبیرکل ات��اق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق 
ادام��ه داد: پیمان پولی دوجانبه بی��ن ایران و عراق 
در پروژه ه��ای کوچ��ک و تجارت خ��رد و پیله وری 
که 50 درصد روابط تجاری ایران و عراق را ش��امل 
می شود توفیق نداشته است اما به صورت موردی در 
همکاری های تجاری بزرگ بین دو کش��ور در حال 
انجام اس��ت و می توان گفت در این بخش 30 تا 40 
درصد از آنچه به عنوان چش��م انداز تعیین شده بود، 

تاکنون محقق شده است. 
س��نجابی ش��یرازی به پیمان پولی بی��ن ایران و 
روس��یه و تأثیر آن روی پیمان پول��ی ایران و عراق 
اش��اره کرد و گفت: توافق برای برقراری پیمان پولی 
دوجانبه بین ایران و روس��یه انجام شده و قرار است 
ریزه کاری ه��ای آن انجام ش��ود. ایران و روس��یه به 
این نقطه مش��ترک رس��یده اند که دالر و یورو را از 
مبادالت تج��اری خود حذف کنند، اگر پیمان پولی 
دوجانبه بین ایران و روس��یه اجرایی شود، به تحقق 
پیمان پولی دوجانبه ایران و عراق نیز کمک خواهد 
ک��رد و اگر در آین��ده نزدیک روس��یه پیمان پولی 
دوجانبه با عراق امضا کند،  این پیمان به یک پیمان 
پولی چندجانبه تبدیل خواهد شد که می تواند نتایج 

مثبتی داشته باشد. 
 

خسارت ۷۳5,۲ میلیارد ریالی 
صنعت بیمه در سال ۱۳۹۳

صنعت بیمه کش��ور در سال ۱3۹3 در رشته بیمه 
ح��وادث بالغ ب��ر۷35,۲ میلیارد ریال خس��ارت به 
بیمه گذاران پرداخت کرده اس��ت که در مقایس��ه با 

سال قبل ۱۸ درصد رشد نشان می دهد. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ب��ه نق��ل از اداره کل رواب��ط 
عموم��ی بیمه مرکزی، براس��اس بررس��ی آمارهای 
موج��ود در س��النامه آماری صنعت بیمه، در س��ال 
۱3۹3 در رش��ته بیمه حوادث تع��داد ۱,۶۲۶,50۹ 
فقره بیمه  نامه صادر ش��ده که مجموع کل خسارت 
پرداختی در این رش��ته مبل��غ ۷35,۲ میلیارد ریال 
بوده که در مقایس��ه با س��ال قبل ۱۸ درصد رش��د 
داش��ته اس��ت. مطابق آمارهای موجود در س��امانه 
س��نهاب، در س��ال ۱3۹3حدود ۷۹ فقره بیمه  نامه 
دارای مجموع خس��ارت بیش از ی��ک میلیارد ریال 
بوده اس��ت که خس��ارت تجمیعی این بیمه  نامه  ها، 

جمعا حدود ۲۸۱ میلیارد ریال شده است. 
براس��اس همین آمار، همچنین تع��داد ۲۲ فقره 
بیمه نامه دارای مجموع خس��ارت بیش از 3 میلیارد 
ریال بوده اس��ت که مجموع مبلغ خسارت پرداختی 

به آنها بالغ بر ۱۹۹ میلیارد ریال شده است. 

شرط اعزام رایزنان بازرگانی 
به آمریکا اعالم شد 

 در چند س��ال گذش��ته با توجه به محدودیت  در 
روابط با غرب، عمدتا رایزنان بازرگانی به کشورهای 
آس��یایی و به میزان کمتری به کشورهای آفریقایی 
و آمری��کای جنوبی اعزام  ش��ده اند و هن��وز رایزنی 
به کش��ورهای اروپایی اعزام نش��ده ک��ه برنامه اعزام 
رایزنان به کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه 
در حال بررسی است، اما به گفته مدیرکل دفتر امور 
نمایندگی های سازمان توسعه تجارت، اعزام رایزنان 
بازرگانی به آمریکا منوط به تصمیم گیری در س��طح 

کالن کشور است. 
رضا عباس��قلی در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: 
وزارت ام��ور خارجه باید تش��خیص دهد که روابط 
تجاری م��ا با آمریکا در چه حدی خواهد بود و پس 

از آن در این مورد تصمیم گیری کند. 
وی با بیان اینکه اع��زام رایزن بازرگانی به آمریکا 
تابع روابط سیاس��ی اس��ت، تأکید کرد: این موضوع 
باید در س��طح ب��اال تصمیم گیری ش��ود و چنانچه 
توجیه سیاس��ی و اقتصادی با توجه ب��ه منابع ملی 

داشته باشد این کار انجام می شود. 
مدی��رکل دفت��ر ام��ور نمایندگی های س��ازمان 
توس��عه تج��ارت همچنی��ن با اش��اره به نشس��ت 
رایزنان بازرگانی ایرانی مس��تقر در دیگر کشورها 
و بازدید آنها از مناطق مختلف کش��ور گفت: برای 
نخس��تین بار رایزنان س��ند راهب��ردی تجارت با 
کش��ور محل ماموریت ش��ان را با هم��کاری دفاتر 
تخصصی سازمان توس��عه تجارت تدوین کردند و 
با یک برنامه کامال مش��خص س��فر کردند و برای 
آنها مشخص ش��د که برنامه هایشان باید در جهت 
افزایش حجم مبادالت تج��اری با اولویت افزایش 

صادرات باشد. 
همچنی��ن رئی��س س��ازمان توس��عه تجارت در 
این زمینه گفت: در طول ۱۸ ماه گذش��ته، تالش 
ش��د با توجه به اقدام��ات دولت برای بهبود روابط 
خارج��ی، تعداد رایزنان بازرگان��ی افزایش یابد به 
شکلی که امروز مجموعا در 30 کشور اجازه اعزام 

رایزن داریم. 
به گفته افخمی راد، در برخی کش��ورها همچون 
چین، سطح باالی روابط تجاری دو رایزن در پکن 
و ش��انگهای داریم ام��ا در برخی کش��ورها حجم 
تجارت پایین است و در صورت اعزام رایزن حجم 
مب��ادالت افزای��ش نمی یابد یا در برخی کش��ورها 
رایزنان اعالم می کنند که امکان گس��ترش روابط 
تجاری نیس��ت و محل خدمت آنان تغییر می کند 
ی��ا در مواردی نیز س��ازمان توس��عه تج��ارت به 
این نتیجه می رس��د که رایزن اعزام��ی توانایی به 
پایان رس��اندن اهداف ابالغی را ندارد و به کش��ور 

فراخوانده می شود. 
طب��ق اظه��ارات معاون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت، ش��رایط تحریم باعث ش��ده بود که ارتباط 
تجاری ایران با دنیا قطع ش��ود؛ بنابراین بسیاری از 
رایزنان بازرگانی ترجیح دادند به ایران برگردند و به 
همی��ن منظور محل مأموریت خ��ود را ترک کردند. 
از ۱۸ م��اه قب��ل که فعالی��ت ای��ران در عرصه های 
اقتص��ادی و تجاری مجدد آغاز ش��د، بررس��ی های 
مجدد برای انتخاب کش��ورهای مناسب برای اعزام 

رایزن بازرگانی انجام شد. 
به گزارش ایسنا، رایزنان بازرگانی به نحو مطلوب 
ش��رایط ارتباط بیشتر تجار کش��ورمان را با تجار و 
فعاالن اقتصادی کش��ورهای هدف فراهم می کنند و 
با توجه به امکانات��ی که دولت در حوزه دیپلماتیک 
و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در بخش تجاری 
در اختیار آنان می گذارد، باعث ارتقای سطح تجاری 
ایران با جهان می ش��وند، ام��ا اگرچه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موفق ش��ده، مجوز اعزام 30 رایزن 
بازرگان��ی به خارج از ایران را از هیأت دولت دریافت 
کند، ولی به دلیل کمبود منابع، هنوز تعداد اعزام ها 

به این رقم نرسیده است. 

اعداد و ارقام اعالمی از سوی 
منابع مختلف نشان می دهد با 
توجه به جوان بودن جمعیت 
کشور ما، عالقه زیادی به انواع 
بازی های دیجیتالی در جامعه 
گفته های  طب��ق  دارد.  وجود 
یکی از اعضای ش��ورای عالی 
ای��ران  در  مج��ازی  فض��ای 
بازی ه��ای  نف��ر  ۲5میلی��ون 
انج��ام می دهند که  ویدئویی 
ه��ر روز ۱,5س��اعت از وقت 
خود را صرف این نوع بازی ها 

می کنند. 
از غیر بومی  س��عید عاملی، 
ب��ودن ۹5 درصد از بازی های 
ویدئوی��ی در ب��ازار خبر داد و 
گفت: با توجه ب��ه این آمار و 
استفاده از بازی های ویدئویی، 
به ایجاد مرکز داده بازی های 

ملی نیازمندیم. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه 
 40 ت��ا   30 بی��ن  ایرانی ه��ا 
میلی��ون س��اعت وق��ت خود 
ویدئویی  بازی ه��ای  صرف  را 
در  ک��رد:  اظه��ار  می کنن��د، 
مجازی  فضای  عالی  ش��ورای 
مط��رح ش��د ک��ه ع��الوه بر 
اینک��ه بازی ه��ای ویدئوی��ی 
دارای  جنبه س��رگرمی دارد، 
جنبه آموزش��ی نیز هست که 
در ای��ن بازی ه��ا مهار ت های 
ب��ه  اجتماع��ی  زندگی ه��ای 
افراد منتقل می شود و انتقال 
فرهنگ سایر جوامع ایران هم 
می تواند از طریق این بازی ها 

اتفاق بیفتد. 
اما طی س��ال های گذش��ته 
و ب��ا توج��ه به هجم��ه تولید 
بازی ه��ای رایانه ای چه تدابیر 
نظارت��ی و فرهنگی برای این 
نرم اف��زاری  س��رگرمی های 
اندیشیده شده و آیا این تدابیر 

مؤثر واقع شده اند؟ 
پورس��لطان،  علیرض��ا 
یک��ی از س��ازندگان بازی های 
ویدئوی��ی در پاس��خ ب��ه این 
س��وال ب��ه »فرص��ت امروز« 
گفت: طی س��ال های گذشته 
بنیاد مل��ی بازی های رایانه ای 
نظارت هایی را روی بازی های 
وارداتی داشته و از سوی دیگر 
م��ردم را به خری��د بازی های 
اما  داخل��ی ترغی��ب ک��رده، 
متأس��فانه این نظارت ها کافی 
نب��وده و می بینیم ک��ه هنوز 
بازی ه��ای خارج��ی ف��روش 

باالیی در بازار دارند. 
وی اف��زود: حتی بازی هایی 
و  فرهن��گ  مس��تقیما  ک��ه 
مذهب ما را تحت الشعاع قرار 
می دهن��د، در ب��ازار به راحتی 
جوان��ان  و  می ش��وند  پی��دا 
و نوجوان��ان م��ا خواس��ته یا 
بازی ه��ا  ای��ن  از  ناخواس��ته 

استقبال می کنند. 
ای��ن ب��ازی س��از رایانه ای 
درباره وضعیت تولید کنندگان 
در  ویدئوی��ی  بازی ه��ای 

تولیدکنندگان  گفت:  کش��ور 
این  ایرانی  بازی های ویدئویی 
روز ها حال چندان خوشایندی 
ندارند و از فعالیت بازمانده اند. 
پورس��لطانی اظه��ار ک��رد: 
از  م��ردم  نک��ردن  حمای��ت 
یک��ی  داخل��ی  بازی ه��ای 
علت ه��ای  بزرگ تری��ن  از 
ورشکسته ش��دن این صنعت 
در داخ��ل کش��ور اس��ت که 
قانون  نش��دن  ج��دی گرفته 
کپی رای��ت نیز ای��ن روند را 

تسریع کرده است. 
درحالی ک��ه بازی س��ازان از 
فق��دان حمایت ه��ای مردمی 
گل��ه دارند م��ردم نیز کیفیت 
تولیدات داخل��ی را در مقابل 

قیمت آنها پایین می دانند. 
مجی��د دانش��ی زاده یک��ی 
بازی ه��ای  خری��داران  از 
تماشای  که مشغول  ویدئویی 
ویترین  پشت  دی وی دی های 
فروشگاه ها بود درباره کیفیت 
تولی��د محص��والت ایرانی به  
»فرص��ت ام��روز« گفت: من 
س��اله   ۱۲ و   ۱0 فرزن��د  دو 

دارم که در س��نی هستند که 
عالق��ه زی��ادی ب��ه بازی های 
رایان��ه ای دارن��د و هر از چند 
گاهی ب��رای آنها تع��دادی از 
این دی وی دی ها را خریداری 
می کنم، چند باری محصوالت 
ایران��ی را برای آنها خریدم اما 
بعد متوجه شدم که فرزندانم 
عالقه زی��ادی به آنها ندارند و 
خارجی ها را ترجیح می دهند. 
وی در پاسخ به این سوال که 
آیا نگران مش��کالت فرهنگی و 
روانی بازی های خارجی نیست؟  
گفت: یکی از نگرانی های بزرگ 
من و همس��رم همین موضوع 
اس��ت و به همین دلیل سعی 
می کنیم ت��ا از خرید بازی های 
خش��ونت آمیز دوری کنیم اما 
ب��ا این حال بیش��تر بازی های 
ب��ازار  در  موج��ود  خارج��ی 
مشکالت فرهنگی را در خود به 

همراه دارند. 
فرش��ید مالزاده، روانشناس 
ب��ا  گفت وگ��و  در  ک��ودکان 
»فرصت ام��روز« درباره نقش 
روی  رایان��ه ای  بازی ه��ای 

اظهار  نوجوان��ان  و  ک��ودکان 
و  کودک��ی  دوران  در  ک��رد: 
بازی ها  گذش��ته  در  نوجوانی 
تنه��ا در ح��رکات فیزیکی و 
ذهنی و ش��ور و نش��اط های 
واقعی خالصه می شد اما حاال 
بازی ها تنها در حرکات ذهنی 
و ح��رکات فیزیک��ی محدود. 
ام��ا بازهم با ش��ور و نش��اط 
شاید بپرس��ید این دو تفاوت 
زیادی ب��ا هم ندارن��د بله اما 
این جمله را ش��نیدید که هر 
کنش یک واکنش یا هر عمل 

عکس العملی دارد. 
وی اف��زود: ک��ودک، جوان 
و نوجوان با انج��ام بازی های 
رایان��ه ای کنش ه��ای فراوانی 
را از س��وی ش��رکت بازی ساز 
دریافت می کن��د، اما به علت 
رفت��اری  محدودیت ه��ای 
نمی تواند واکنش��ی را صورت 
دهد ی��ا با محدودی��ت انجام 
خ��ود  ای��ن  ک��ه  می ده��د 
ام��راض گوناگون��ی  موج��ب 
ه��م چ��ون اس��ترس بیش از 
ح��د، س��ردرد های م��داوم و 
عوارض های قلبی از این قبیل 

مشکالت می شود. 
ک��ودک  روانش��ناس  ای��ن 
گفت: البته بازی های رایانه ای 
تأثی��رات خ��وب زی��ادی هم 
دارند ک��ه می توان ب��ه القای 
س��بک زندگی، نهادینه سازی 
و  آلزایم��ر  از  جلوگی��ری 
اس��تراحت ذهن��ی مناس��ب 

اشاره کرد. 
م��ال زاده اظه��ار ک��رد: در 
دنیای امروز نمی توان کودکان 
را بیش از حد محدود کرد اما 
والدین باید وقت بیشتری را با 
فرزندان خود س��پری کنند و 
از بازی هایی که کودکان انجام 

می دهند آشنا باشند. 

ایرانی ها روزانه ۱,5 ساعت بازی های ویدئویی انجام می دهند

خارجی ها همچنان سلطه گر بازار 
تجارت

بیمه

بازرگانی

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد 
 تغییر مهلت ارائه اظهارنامه 

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
قائم مقام س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از تغییر مهلت ارائ��ه اظهارنامه مالیاتی 
صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی از پایان تیرماه به 3۱ خردادماه خبرداد و گفت: 
این تغییر به منظور ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مودیان محترم مالیاتی صورت 
گرف��ت. به گزارش رس��انه مالیاتی ایران، محمد قاس��م پناهی با اش��اره به اینکه 
قانون مالیات های مس��تقیم با رویکردی عدالت نگر و مودی محوری تصویب و ابالغ 
شده است، گفت: یکی از تغییراتی که در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته، 

تغییر مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی مودیان اشخاص حقیقی است. 
وی اف��زود: تا قبل از تصوی��ب این قانون تمام مودیان مالیاتی اعم از اش��خاص 
حقیق��ی، مالکان واحدهای اجاری و اکثر اش��خاص حقوقی تا پایان تیرماه فرصت 
داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور 
مالیاتی ارائه کنند و متأسفانه اغلب مودیان، این کار را به روزهای آخر ماه موکول 
می کردن��د؛ درنتیجه به علت حجم و تراکم زیاد اظهارنامه ها مش��کالت متعددی 
برای مودیان و کارکنان س��ازمان ایجاد می ش��د. قائم مقام س��ازمان امور مالیاتی 
کشور با بیان اینکه در قانون جدید موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی صاحبان 
مش��اغل از تی��ر ماه به خرداد ماه تغییر یافته، عنوان ک��رد: این تغییرات با رویکرد 
تس��هیل و تسریع در ارائه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به 
ثبت اطالعات و داده ه��ای مربوط، افزایش راندمان ارائه خدمات در زمان دریافت 

اظهارنامه های مالیاتی توسط ماموران و کارکنان سازمان است. 
پناهی تصریح  کرد: پس از اجرای اصالحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای 
س��ال۹5، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد س��ال ۱3۹4 و سال های 
بعد مودیان اشخاص حقیقی  )تمام صاحبان مشاغل( تا پایان خردادماه هر سال و 
موعد مقرر ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی همانند گذشته، چهار ماه پس 
از سال مالی آنها خواهد بود که چون سال مالی اکثر اشخاص حقوقی مطابق سال 
شمسی است، بنابراین مهلت تسلیم اظهارنامه آنها 3۱ تیرماه هر سال خواهد بود. 

رئیس آژانس ملی تجارت خارجی ایتالیا: 
ایتالیا شریکی قابل اعتماد برای سرمایه گذاری 

و انتقال فناوری به ایران است
رئیس آژانس ملی تجارت خارجی ایتالیا  )ایچه( در آس��تانه س��فر هیأت بزرگ 
اقتصادی این کش��ور به ته��ران گفت: ایران در پی یافتن ش��رکای قابل اعتمادی 
برای سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری است و ایتالیا در این زمینه می تواند 

شریک خوبی برای این کشور باشد. 
به گزارش ایرنا، »ریکاردو مونتی« رئیس آژانس »ایچه« برای کمک به توس��عه 
تج��ارت ایتالیا در خ��ارج از این کش��ور در مصاحبه با خبرگزاری رس��می ایتالیا  
)انس��ا( با اشاره به سفر روز شنبه هیأت بزرگ اقتصادی ایتالیا به ایران گفت: این 
بزرگ ترین هیأت اقتصادی ایتالیا اس��ت که عازم ایران می ش��ود. ایران در ماه های 
اخیر روشن کرده که صرفاً قصد خرید محصوالت خارجی را ندارد و در پی یافتن 
شرکای قابل اعتمادی برای سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری برای تولید در 
داخل کشور است و ایتالیا در این زمینه می تواند برای ایران شریک خوبی باشد. 
وی اف��زود: کارآفرین��ان حاض��ر در این هیأت بیش��تر در بخش ه��ای مکانیک، 
تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، خودرو و انرژی های تجدید پذیر و همچنین 
محیط زیس��ت فعال هستند. وی گفت: در این ماموریت بزرگ اقتصادی قرار است 
بی��ش از ۷00 دیدار بین ش��رکت های ایتالیایی و ایران��ی در تهران صورت بگیرد 
ت��ا از این طریق بتوان گونه های مختلف همکاری، از س��رمایه گذاری مش��ترک تا 

قراردادهای تجاری را به منصه ظهور رساند. 
آژان��س ایچه از ماه ها پیش مش��غول کار روی مقدمات س��فر این هیأت بزرگ 
اقتصادی اس��ت و به گفته مونتی، کارآفرینان ایتالیایی عالقه مند به بازگش��ت به 
کش��وری هس��تند که »عالوه بر برخی پیچیدگی ها دارای کارآفرینان توانمند و با 

حضور پررنگ دولت در اقتصاد« هستند. 
گفتنی اس��ت امروز ۱۷۸ شرکت، ۲0 انجمن و ۱۲ گروه بانکی مجموعا متشکل 
از 3۷0 نف��ر برای آغاز بزرگ تری��ن ماموریت اقتصادی ایتالی��ا در ایران به تهران 

می آیند. 

محمد ممتازپور
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پس از اینکه سیاس��ت های 
دولت��ی حریف رکود مس��کن 
نشد، انبوه سازان برای تحرک 
در بازار دس��ت به کار ش��دند 
ت��ا خانه ه��ای خال��ی را ب��ه 
فروش برس��انند. سال گذشته 
»مس��کن  طرح  انبوه س��ازان 
قسطی« را به دولت پیشنهاد 
دادن��د و گویا این پیش��نهاد 
انبوه سازان قرار است به عنوان 
یکی از ابزارهای کاهش عمق 
رکود در بازار مسکن در کنار 
س��ایر سیاس��ت های حمایتی 
هرچند  ش��ود.  اجرایی  دولت 
هنوز طرح مس��کن قس��طی 
تایید و تصویب نشده اما گویا 
ازجمله  مالی  نهاده��ای  ورود 
بانک ه��ا و حت��ی بیمه ه��ا به 
ای��ن ط��رح در ح��د کارگزار 
اس��ت و دخالت مس��تقیم بر 
و  ندارن��د  سیاس��ت گذاری ها 
تنه��ا بخ��ش ضمان��ت آن را 

برعهده خواهند گرفت. 
هرچند پیش بینی می شد، با 
تصویب تسهیالت 80 میلیون 
تومانی خرید مس��کن، تقاضا 
ب��رای افتت��اح حس��اب برای 
پس انداز در صندوق پس انداز 
یک��م افزای��ش یابد ام��ا گویا 
استقبال در حد انتظار نبود و 
یکی از عوامل مهم اس��تقبال 
تس��هیالت  ای��ن  از  م��ردم 
حمایت��ی س��پرده گذاری یک 
س��اله 40 میلی��ون تومان��ی 
بان��ک  حس��اب های   در 
مس��کن بود. از س��ویی دیگر 
وام 60 میلی��ون تومانی اوراق 
ممت��از هم هنوز ابالغ نش��ده 
است و به نظر می رسد اجرای 
آن همزم��ان باش��د. حال در 
دست  انبوه سازان  شرایط  این 
به کار شدند تا با فراهم آوردن 
شرایط حمایتی خانه هایی که 
روی دست ش��ان مان��ده را به 

فروش برسانند. 
مس��کن قس��طی طرح��ی 

اس��ت که از سوی انبوه سازان 
به دولت پیش��نهاد ش��د تا با 
ایجاد تحریک تقاض��ا بازار را 
به س��مت رونق هدایت کند. 
ب��ا توجه به ش��رایط مس��کن 
اقس��اطی؛ پیش بینی می شود 
ش��امل  نمی تواند  ط��رح  این 
و  لوک��س  خانه ه��ای  ح��ال 
گران قیم��ت ش��ود و می تواند 
در بازار خانه های میان قیمتی 
تح��رک ایجاد کند و اثربخش 

باشد. 

جزییات مسکن قسطی 
براس��اس اع��الم مدی��رکل 
طرح و برنامه بانک مس��کن؛ 
قرار  اولی��ه  ط��رح  براس��اس 
اس��ت که در ای��ن طرح بانک 
تا س��قف 100 میلیون تومان 
از ارزش ملک را ضمانت کند 
ای��ن معنا که س��ازندگان  به 
می توانن��د ب��ا ضمان��ت بانک 
100 میلیون توم��ان از قیمت 
ملک را در اقس��اط چند ساله 

به خریدار بفروشند. 
این طرح ش��امل خانه های 
میان قیمتی و نوساز می شوند 
و از ای��ن طری��ق س��ازندگان 
می توانن��د خانه ه��ای آم��اده 
تحوی��ل خ��ود را در ش��رایط 
حمایتی ب��ه متقاضیان واگذار 
کنن��د و 100 میلیون تومان 
از قیم��ت خانه را با ش��رایط 
قس��طی ب��ه مش��تری واگذار 
کنن��د به طوری که اگر قیمت 
ملک��ی 300 میلی��ون تومان 
می توان��د  خری��دار  باش��د، 
یک سوم مبلغ را به طور اقساط 
به فروش��نده بپ��ردازد. بانک 
 100 ای��ن  اقس��اط  پرداخت 
میلی��ون توم��ان را ضمان��ت 
می کند و ملک موضوع معامله 
را به عن��وان وثیق��ه از خریدار 

قبول می کند. 
از موضوعات مهم این طرح؛ 
سود اقساط است که گویا این 
سود توافقی اس��ت و خریدار 
و فروش��نده بر س��ر نرخ سود 

باید به توافق برسند که البته 
رقمی ه��م به عن��وان کارمزد 
ب��ه بان��ک داده می ش��ود که 
برای  مسکن  بانک  پیش��نهاد 
ن��رخ کارمزد 5 درصد اس��ت 
که البته هن��وز به تایید بانک 

مرکزی نرسیده است. 

نرخ سود اقساط کمتر از 
نرخ بانکی است 

معتقد  مس��کن  کارشناسان 
هس��تند ک��ه ط��رح مس��کن 
نتیجه بخش تر  قسطی می تواند 
از لیزین��گ مس��کن عمل کند 
و در خ��روج رک��ود از بازار هم 
اث��ر س��ریع تری بگ��ذارد. ایرج 
رهبر، رئیس کانون سراس��ری 
انبوه س��ازان در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت امروز« ب��ا بیان اینکه 
پیش نوی��س نهایی این طرح از 
س��وی انبوه س��ازان و صاحبان 
صنع��ت س��اختمان نهای��ی و 
تس��لیم نماین��ده دولت ش��د، 
گفت: خ��ود انبوه س��ازان برای 

خ��روج رک��ود از بازار مس��کن 
پیش قدم ش��دند و معتقدم این 
طرح سریع تر از طرح هایی چون 
تس��هیالت حمایتی و لیزینگ 
می تواند تاثیر گذار باشد چراکه 
ش��امل خانه های آماده تحویل 
می ش��ود و بانک تنها به عنوان 
ی��ک کارگزار عم��ل می کند و 
نیازی به سرمایه گذاری از سوی 

دولت نیست. 
وی با اشاره به نقش بانک ها 
در این معام��الت گفت: بانک 
نق��ش تضمین کننده برای دو 
طرف خریدار و فروشنده دارد 
و بخشی از مبلغ هزینه خرید 
را می توان��د ب��رای پرداخ��ت 
بانک  اقساطی تضمین کند و 
از این لحاظ انتخاب ش��د که 
م��ردم اعتم��اد بیش��تری به 
بیمه ها  وگرنه  دارن��د  بانک ها 
ه��م می توانس��تند این نقش 

ضمانتی را ایفا کنند. 
رهب��ر ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
به طور  اقس��اط  س��ود  ن��رخ 
ح��دود  چی��زی   قط��ع 
14 تا 16 درصد خواهد بود، 
گفت: نرخ س��ود اقساط این 
س��قف از مبلغ را که بانک ها 
ضمانت آن را می کنند درحد 
10 ت��ا 12 درص��د خواه��د 
 ب��ود ک��ه البت��ه بان��ک هم 
3 تا 4 درصد نرخ کارمزد را 

دریافت خواهد کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ه��ر 
چ��ه زود ت��ر ای��ن ط��رح به 
در  تح��رک  برس��د،  اج��را 
بازار مس��کن س��ریع تر اتفاق 
این طرح  در  افزود:  می افتد، 
قرار نیس��ت دول��ت مداخله 
و  باش��د  داش��ته  مس��تقیم 
گزینه  بهترین  ای��ن  معتقدم 
اس��ت  برای دولت  میز  روی 
تا  بازار س��ریع تر وارد دوره 
رونق ش��ود چراکه این طرح 
کامال آماده عملیات اس��ت و 
بین تایید طرح تا اجرای آن 

فاصله زمانی وجود ندارد. 

انبوه سازان برای خروج رکود از بازار، دست به کار شدند 
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 کاهش دخالت دولت 
در تأمین مسکن 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه با توجه 
ب��ه دوران س��خت اقتصادی کش��ور، نبای��د به دنبال 
پاس��خ هایی س��اده انگارانه برای حل مس��ائل مسکن 
باش��یم، گفت: باید به س��مت راه حل های ساختاری و 
نهادی حرکت کنیم و دولت در حوزه تأمین مسکن 
از دخالت حداکثری خودداری کرده و بهتر اس��ت به 

ایفای نقش تسهیل گری بپردازد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، حامد مظاهریان معاون مس��کن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی افزود: از سوی دیگر 
دولت باید نگاه نظارتی به کاالیی ش��دن قوانین ش��هری 
داشته باشد و بحث انضباط شهری را جدی بگیرد. مسکن 
مقوله ای با اهمیت و پیچیده در اقتصاد کش��ور اس��ت و 
باید با تفاهم با سیاست گذاران اقتصادی بر نقش مسکن 
در پیشرانی در خروج اقتصاد از رکود تأکید شود. معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی به اهمیت ش��اخص های اقتصاد 
کالن در حوزه مس��کن اش��اره کرد و توضیح داد: باید به 
شاخص های اقتصاد کالن چشم داشت و این نکته را در 
نظر گرفت که با بهبود این شاخص هاست که می توانیم 
زمینه افزایش ظرفیت در بخش تولید و افزایش قدرت 
خری��د خانواره��ا را فراه��م آوریم و اهداف در نظر گرفته 
ش��ده برای بخش مس��کن را عملیاتی کنیم. وی افزود: 
باید راه حلی در بخش سیاست های مدیریتی اعمال کرد 
ت��ا بانک ه��ا از وضعی��ت بحرانی فعلی خارج ش��وند و به 
تبع آن رونق به اقتصاد کالن و بخش مس��کن بازگردد. 
مظاهریان ادامه داد: در طرح جامع مس��کن نس��بت به 
تأس��یس نهادهایی از جمله صندوق های ضمانت تأکید 
ش��ده اس��ت که این صندوق ها حلقه مفقوده ای در نظام 
تأمین مالی محسوب می شوند. با این کار می توان به بازار 
مسکن کمک کرد تا گروه هایی که قصد سرمایه گذاری 
در ای��ن بخ��ش را دارن��د تضمین مناس��بی پیدا کنند و 
فعالیت بیشتری در حوزه مسکن داشته باشند.  معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه نبود نهاد توس��عه ای 
در بخش مس��کن یکی دیگر از مش��کالت اس��ت، گفت: 
بانک مسکن می تواند به عنوان یک نهاد توسعه ای برای 
بخش مسکن حرکت کند و نسبت به این موضوع توافق 
هم وجود دارد و باید مراحل تبدیل بانک مسکن به نهاد 
توس��عه ای هر چه زودتر طی ش��ود. وی گفت: گرچه در 
حال حاضر در یک رکود به سر می بریم اما بخش مسکن 
هم زمان فرصت مناسبی به دست می دهد و اگر مسکن 
را پیشران اقتصاد کشور بدانیم می تواند فرصت مناسبی 
برای سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی فراهم  آورد. 
ظاهریان ادامه داد: شهرفروش��ی و تراکم فروشی معضل 
دیگر مدیریت شهری است که باید محدود شود و درآمد 
ش��هرداری ها متکی به آن نباشد تا کیفیت ساخت وساز 
نیز ارتقا یابد. در تدوین برنامه های اجتماعی مسکن باید 
نگاهی انسانی داشت و از حاکم شدن دیدگاه های ابزاری 

و کاالیی شدن انسان ها در این حوزه جلوگیری کرد. 

هواپیما؛ ضامن پرداخت تسهیالت 
صندوق توسعه ملی 

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه 
اختصاص تس��هیالت از منابع صندوق توس��عه ملی 
ب��رای خرید هواپیما از تکالیف صندوق توس��عه ملی 
اس��ت، گفت: با هدف توس��عه ناوگان هوایی، هواپیما 
به عنوان ضمانت پرداخت تس��هیالت صندوق توسعه 

ملی پذیرفته می شود. 
محمدعلی عبداهلل زاده در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی گفت: طبق ماده 84 قانون 
برنامه پنجم توس��عه اساس��نامه صندوق توسعه ملی 
تعریف و شروطی نیز برای پرداخت تسهیالت توسط 

این صندوق تعیین شده است. 
نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس ش��ورای 
اس��المی افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه برای 
 س��رمایه گذاری در آین��ده، در س��ال اول ای��ن قانون 
)س��ال ۹0( 20 درصد از منابع حاصل از درآمدهای 
نفتی باید به صندوق توسعه واریز و هر سال 3 درصد 
به این میزان افزوده ش��ود که بر این اس��اس در سال 
ج��اری بای��د 32 درصد از منابع حاصل از درآمد نفت 
ب��ه ای��ن صندوق واریز می ش��د، اما ب��ه دلیل کاهش 
قیمت نفت طی سال های اخیر امکان واریز 32 درصد 
از این منابع به صندوق نیس��ت و در س��ال جاری نیز 
همچون سال نخست برنامه پنجم توسعه 20 درصد 
از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز می شود. 
عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی با بیان اینکه 
اختصاص تس��هیالت از منابع صندوق توس��عه ملی 
برای خرید هواپیما به ش��رکت های هواپیمایی یکی 
از تکالیف صندوق توسعه ملی است، درباره اینکه چرا 
باوجود اجازه قانونی ش��رکت های هواپیمایی توانایی 
دریاف��ت تس��هیالت از این صن��دوق را ندارند، گفت: 
طبق اساس��نامه صندوق توس��عه ملی اگر وام گیرنده 
ب��ه تعه��دات خود در بازپرداخت تس��هیالت به بانک 
عامل عمل نکند بانک مرکزی و صندوق مجاز است 
از منابع بانک عامل برداشت کند، بنابراین تمام ریسک 

آن برای بانک ها است. 
وی گفت: در حوزه توس��عه ناوگان هوایی، هواپیما 
به عنوان ضمانت پرداخت تس��هیالت صندوق توسعه 
ملی قابل قبول اس��ت در حالی که در گذش��ته بانک 
عام��ل هواپیما را به عن��وان تضمین قبول نمی کرد و 
این برای شرکت های هواپیمایی مشکل ساز شده بود. 
عب��داهلل زاده مناب��ع فعل��ی این صن��دوق را حدود 
42میلی��ارد دالر عن��وان ک��رد و گف��ت: ب��ا توجه به 
محدودی��ت مناب��ع صندوق توس��عه مل��ی منابع این 
صندوق بیشتر صرف پروژه های اولویت دار و طرح های 

دارای سرمایه در گردش باال می شود.

 بدهی چند ایرالین 
بیش از سرمایه آنهاست

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور، ایرالین های 
بدهکار به این ش��رکت را به س��ه گروه تقس��یم کرد و 
گفت: بدهی چند ایرالین به شرکت فرودگاه ها بیش 

از سرمایه آنها است. 
رحم��ت اهلل مه آب��ادی در گفت وگ��و ب��ا پای��گاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی گفت: گروه نخس��ت، 
ایرالین هایی هس��تند که توانایی پرداخت بدهی های 
خود را دارند و معموال در خارج از صنعت هوانوردی 
نیز س��رمایه گذاری می کنند ک��ه این ایرالین ها باید 

بدهی های شان را سریعا پرداخت کنند. 
مه آب��ادی ب��ا بیان اینک��ه گروه دوم ش��رکت های 
هواپیمای��ی بدهکار از درآمدهای خود برای صنعت و 
توس��عه ناوگان استفاده می کنند افزود: مشکالت این 
ایرالین ه��ا به نوعی بیش از ش��رکت های هواپیمایی 
گروه نخست است، اما این ایرالین ها به جای پرداخت 
بدهی  به ش��رکت فرودگاه های کش��ور، برای افزایش 

سرمایه ایرالین خود اقدام می کنند. 
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه های کش��ور ادامه داد: 
گ��روه س��وم از ایرالین ه��ای بدهکار، ش��رکت هایی 
هس��تند ک��ه به دلیل کاه��ش توانایی مالی و درآمد 
ام��کان پرداخ��ت هزینه ه��ای خ��ود را ندارن��د که 
قانون گ��ذار، مراج��ع ناظ��ر ب��ر فعالیت ه��ای آنها و 
دس��تگاه های ذی ربط باید درباره آنها تعیین تکلیف 
کنند چراکه در غیر این صورت به تدریج مش��کالت 
ای��ن ایرالین ه��ا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی  به 
شرکت فرودگاه ها منتقل می شود و در نهایت فعالیت 
آنها باید تعطیل شود؛ با تعطیلی و ورشکستگی این 
ایرالین ها مطالبات شرکت فرودگاه های کشور از این 
ایرالین ها هم وصول نشده و امکان بازگشت منابع ما 

وجود نخواهد داشت. 
وی تاکید کرد: میزان بدهی گروه سوم از ایرالین ها 
بیش از سرمایه آنها است و مشکالتی را برای شرکت 
فرودگاه ها ایجاد کرده  اس��ت به طوری که هر روز در 
فرودگاه های مختلف باید از آنها درخواس��ت کنیم تا 
بدهی های خود را پرداخت کنند اما ارقام بسیار جزئی 
از سهم بدهی خود را پرداخت می کنند و بدهی های 

این گروه روز به روز در حال افزایش است. 

نازیال مهدیانی 

عمران

مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی در ام��ور 
مدیریت و تامین مالی با بیان اینکه آخوندی 
پیگیر کاهش نرخ س��ود بانکی است، گفت: 
قصد وزیر راه و شهرس��ازی این است که نرخ 
س��ود بانکی را از طریق ارائه یک بس��ته در 

شورای پول و اعتبار کاهش دهد. 
حسین عبده تبریزی در گفت و گو با فارس 
گف��ت: وزیر راه و شهرس��ازی به عنوان یک 
گزین��ه کابینه در حال پیگیری این موضوع 
است که نرخ سود بانکی را از طریق شورای 
پول و اعتبار و از طریق یک پکیج و نه فقط 

به یک شکل موضوعی کاهش دهد. 
وی توضی��ح داد: اگر نرخ س��ود بانکی به 
شکل موضوعی کاهش یابد، بانک ها پول ها 
را به ش��رکت های تابعه می دهند و آن وقت 
اس��ت که نظر ما تامین نمی ش��ود، بنابراین 
باید این موضوع از طریق یک بس��ته و یک 

پکیج کلی پیگیری شود. 
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد: 
آخوندی موافق کاهش نرخ سود بانکی است 
و تا زمانی که نرخ سود بانکی کاهش نیابد 
نه مسکن بلکه سایر بخش ها نیز در اقتصاد 
رون��ق نمی گیرد. عبده تبری��زی ادامه داد: 
دولت ب��رای 400هزار میلیارد تومان بدهی 
خود اگر بگوید وام 30 س��اله می دهد تنها 
در سال اول باید 25 درصد سود بدهد که این 
سود عدد بزرگی در حدود 100 هزار میلیارد 
تومان خواهد ش��د که در حد بودجه جاری 
کشور است. مشاور وزیر راه و شهرسازی در 
امور مدیریت و تامین مالی در پاسخ به این 
س��وال که ش��ما عدد 20 میلیارد دالر خانه 

خالی از س��کنه را اعالم کرده اید، این عدد 
را از کجا استخراج کرده اید؟ گفت: دو سال 
پیش مرکز آمار اعالم کرده بود 1.6 میلیون 
واحد مسکونی خالی از سکنه است و سپس 
اعالم کرد 1.3 میلیون داریم که این عدد را 
بر متراژ متوس��ط کشور تقسیم کرده و این 

عدد به دست آمد. 
وی افزود: در مورد واحدهایی که قبل از 
عمر مفید نیز تخریب می شوند، عدد باالی 
27 میلیارد دالر استخراج شده است که این 
هم مربوط به محاس��بات 15 س��ال گذشته 
و مرب��وط به واحدهای��ی که زودتر از موعد 
مقرر تخریب شده اند به دست آمده است. 
عب��ده تبری��زی در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه نظرتان در مورد فروش تراکم توس��ط 
ش��هرداری ها چیس��ت، گف��ت: اقتصاد یک 
جای��ی جل��وی ش��ما می ایس��تد، دائ��م به 
ش��هرداری ها می گوییم که تراکم نفروشید 
ام��ا گ��وش نکردند، ام��ا اقتصاد االن جلوی 
آنها ایستاده است و می بینید خریدوفروش 

و ساخت و ساز جلوی آنها ایستاده است. 
وی ادامه داد: اینکه ش��هرداری ها بگویند 
جل��و جل��و پول عوارض را واریز کنید و پول 
تراک��م را بدهید ک��ه در فروردین ماه گران 
می شود، می بینید که این اتفاق نمی افتد و 
گران نمی ش��ود، یعنی االن اقتصاد در تمام 
ای��ن حوزه ه��ا جلوی این حرف ها ایس��تاده 
اس��ت. وی اف��زود: ما سیاس��ت را س��خت 
می توانی��م اج��را کنیم، در نهایت همه چیز 
می مان��د ت��ا اینکه با اقتص��اد تعیین تکلیف 

شود و این چیز بدی است. 

مشاور آخوندی: 

 پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی
در قالب بسته سیاستی
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ضواب��ط  دس��ت�ورال�ع�م�ل 
خودروهای س��واری ق��رار بود 
مشکالت واردات را مرتفع کند 
در حالی که سه ماه پس از ابالغ 
این دستورالعمل واردکنندگان 
ش���رک�ت های  شکل گیری  از 
واس�ط�ه ای می گویند که حق 
گارانتی را چند میلیون تومان 
بیش از آنکه در دس��تورالعمل 
آمده، دریاف��ت می کنند اما در 
زمان سریع تری می توانند مجوز 

واردات را اخذ کنند. 
ضواب��ط  دس���ت�ورال�ع�مل 
س����واری،  خ��ودروه����ای 
شهریور ماه سال جاری توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ابالغ ش��د تا شرایط واردات را 
نفع مش��تری س��اماندهی  به 
از  برخ��ی  ح��اال  ام��ا  کن��د، 
واردکنندگان از نقصی در این 
می گویند  سخن  دستورالعمل 

که زیان برای مشتری است. 
برخ��ی از واردکنندگان در 
تم��اس ب��ا »فرص��ت امروز« 
می گویند: »ق��رار بود با ابالغ 

دس��تورالعمل واردات خودرو، 
در  انحص��ار  و  واس��طه گری 
واردات از بین برود اما در حال 
حاضر ش��رکت های واسطه ای 
ش��کل گرفته ان��د ک��ه دارای 
کارت بازرگانی دیگر هس��تند 
و می توانند مج��وز واردات را 
راحت تر از اش��خاص حقیقی 
و حقوق��ی دیگر وارد کنند اما 
این ش��رکت ها مث��ال به جای 
دریاف��ت ح��ق گارانت��ی یک 
خودرو ک��ه 2 میلیون و 500 
ه��زار تومان اس��ت، 6میلیون 
تومان دریاف��ت می کنند. این 
هزینه اضاف��ی به قیمت تمام 
ش��ده خودرو اضافه می ش��ود 
که در نهایت به زیان مشتری 

است.«
اظهار  واردکنن��دگان  ای��ن 
ش��رکت های  ک��ه  می کنن��د 
واس��طه ای می توانند در زمان 
کمت��ر و راحت ت��ر اق��دام به 
اخ��ذ مج��وز واردات کنند و 
این ام��کان از طریق دور زدن 
واردات خودرو  دس��تورالعمل 
انجم��ن  می گی��رد.  ص��ورت 
به عنوان  واردکنندگان خودرو 

مجری  دستورالعمل، در نوک 
پی��کان چنی��ن اتهام��ی قرار 

دارد. 
زاد،  احتش��ام  فره��اد 
واردکنندگان  انجم��ن  رئیس 
خ��ودرو، درباره ای��ن ادعا به 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»ما با چنی��ن تخلفی روبه رو 
نشده ایم و اگر کسی اطالعات 
و اس��نادی درباره این تخلف 
دارن��د حتما به انجم��ن ارائه 
کنن��د و م��ا طب��ق ضوابط با 
برخ��ورد خواهی��م کرد.  آنها 
طب��ق دس��تورالعمل، واردات 
از طری��ق نمایندگان رس��می 
که به تایید اصناف رسیده اند 
انج��ام می ش��ود و اش��خاص 
حقیقی و حقوقی که نماینده 
رس��می نیس��تند می توانن��د 
درخواس��ت واردات خود را به 
انجم��ن ارائه کنند. در صورت 
کام��ل ب��ودن م��دارک آنها، 
خود انجمن درخواس��ت ها را 
ب��ه نمایندگان رس��می ابالغ 
می کن��د و نمایندگ��ی با این 
می کند.  امضا  توافق نامه  افراد 
س��پس این توافق مجددا در 

انجم��ن تایید می ش��ود و بعد 
از آن واردات انجام می گیرد.«

او می افزای��د: »اینک��ه این 
ش��رکت های  توس��ط  فرآیند 
گی��رد  ص��ورت  واس��طه ای 
امکان پذیر نیس��ت زی��را تنها 
هس��تند  رس��می  نمایندگان 
که می توانند گارانتی را صادر 

کنند.«
احتش��ام زاد در پاس��خ به 
واسطه ای  اینکه ش��رکت های 
ابتدای��ی  در هم��ان مرحل��ه 
ش��کل  مج��وز  درخواس��ت 
گرفته ان��د و گویا درخواس��ت 
راحت ت��ر  ش��رکت ها  ای��ن 
رس��یدگی می ش��ود، توضیح 
واردات  راه  می ده��د: »تنه��ا 
انجمن واردکنندگان اس��ت و 
برای ثبت سفارش حتما باید 
تاییدیه انجمن وجود داش��ته 
باش��د. اگ��ر در ای��ن فرآیند 
بیش از زمان مش��خص شده 
پاسخی از سوی نمایندگی به 
ارائه نشود  درخواس��ت دهنده 
ی��ا مبلغی بی��ش از 3 درصد 
مشخص شده در دستورالعمل 
از درخواس��ت کنندگان طلب 

ش��ود، ای��ن اف��راد می توانند 
موض��وع را به انجم��ن اعالم 
کنند و حتی اگر انجمن نتواند 
ب��ه این موض��وع رس��یدگی 
س��ازمان  ب��ه  قطع��ا  کن��د، 
مصرف کنندگان  ح�م�ای���ت 
منعک��س  تولیدکنن��دگان  و 

خواهد شد.«
ب��ه گفت��ه رئی��س انجمن 
واردکنندگان خودرو، اگر افراد 
سندی در زمینه بروز هرگونه 
تخلف��ی دارن��د، ای��ن انجمن 
رس��یدگی خواهد کرد. در هر 
صورت انجم��ن واردکنندگان 
تخلفی  خودرو وج��ود چنین 
س��وی  در  می کن��د.  رد  را 
دیگ��ر ای��ن ماجرا، س��ازمان 
مصرف کنن��دگان  حمای��ت 
به عن��وان  تولیدکنن��دگان  و 
ناظ��ر اج��رای دس��تورالعمل 
واردات خودرو ق��رار دارد که 
پیگیری ه��ای روزنامه فرصت 
امروز برای دریافت پاس��خ از 
این س��ازمان ادامه دارد اما تا 
لحظه انتشار این گزارش هنوز 
هیچ واکنشی از سوی سازمان 

مذکور صورت نگرفته است. 

بی نظمی در بازار ساماندهی شده واردات خودرو

دالالنازدستورالعملوارداتخودروسودمیبرند؟

 رس��انه های آلمانی پنجشنبه 
25 نوامبر از مش��کل نرم افزاری 
جدی��د فولک��س واگ��ن خب��ر 
بنزی��ن  مص��رف  ک��ه  دادن��د 
تح��ت  را  خودروه��ا  بعض��ی 
این ش��رکت  می دهد.  قرار  تاثیر 
خودروس��از آلمانی، اخیرا نیز با 
رس��وایی نرم اف��زار فریب دهنده 
 تس��ت ض��د آلودگ��ی رو به رو 

شده بود. 
روزنام��ه آلمان��ی »دی ولت« 
پنجش��نبه  روز   )Die Welt(
نوش��ت: »فولکس واگن مشکل 
نرم اف��زاری جدی��دی دارد ک��ه 
ای��ن مش��کل تاثیر مس��تقیمی 
روی مصرف خودرو می گذارد.« 
ای��ن روزنام��ه اضاف��ه می کند: 
»این م��ورد مربوط به مش��کل 
نرم افزاری اس��ت ک��ه مدیریت 
باتری را  انرژی جنبشی  بازیابی 

به عهده دارد.«
در  واگن  فولکس  س��خنگوی 
گفت وگو با این روزنامه مش��کل 
نرم اف��زاری را تایید کرد و اضافه 
کرد که این مشکل ساختاری در 
»تمام ماش��ین ها و تمام مدل ها 
وجود ن��دارد و مربوط به برخی 
خبرگزاری  ماشین هاس��ت.«  از 
فرانسه قصد پیگیری این خبر را 
داشته که فولکس واگن حاضر به 

توضیح نشده است. 
به گفته »دی ولت«، احتماال 
در پای��ان ماه س��پتامبر هنگام 
بررسی شورای تحقیق در مورد 
رس��وایی محی��ط زیس��تی این 
شرکت عظیم خودروسازی، این 
مش��کل جدید برمال شده است. 
ش��ورای تحقیق که به دس��تور 
وزی��ر حمل و نق��ل و خ��ودروی 
آلم��ان ایجاد ش��ده، پیش��نهاد 
کرده که فولکس واگن فراخوانی 
برای ماش��ین هایی ک��ه به این 

مش��کل دچار هس��تند، داشته 
باشد. 

یکی از اعضای ش��ورای بررسی 
ب��ه ای��ن روزنام��ه اعالم ک��رده: 
»اگ��ر خط��ای نرم اف��زاری روی 
مصرف ماش��ین و گازCO2 آن 
تاثیر بگ��ذارد، باید مج��وز عبور 
و مرورش درخواس��ت ش��ود که 
هنوز معتبر اس��ت یا ن��ه«. »دی 
ولت« می نویس��د: ب��ا وجود این، 
»محتمل« اس��ت که این مشکل 
در چارچوب بازرس��ی های ساده 

حل شود. 
از اول ژانوی��ه، 12نش��ان برتر 
خ��ودرو )س��یت و اس��کودا در 
برلی��ن، آئ��ودی و پورش��ه(که 
جزو 8 و نی��م میلیون خودروی 
فراخوانده ش��ده هستند، تحت 
عملی��ات ب��زرگ تعمی��ر ق��رار 
خواهن��د گرفت ک��ه جنبه های 
 24 چهارش��نبه  روز  آن  فن��ی 

نوامبر رونمایی شد. 

 مدیرعامل پژو س��یتروئن به 
نش��ریه »اتو موتور اند اسپورت« 
این خودروس��از  آلمان گف��ت: 
که در مقایس��ه ب��ا همتایانش 
نتوانس��ته مش��تریان آلمانی را 
نس��بت ب��ه ارزش و جذابی��ت 
خودروهای��ش متقاع��د کن��د، 
باید موقعیتش در این کشور را 

بهبود بخشد. 
به گ��زارش ایس��نا، کارلوس 
ت��اوارس اظه��ار ک��رد: نتای��ج 
غیررضای��ت بخ��ش در آلم��ان 
ب��ه دلیل ای��ن حقیقت اس��ت 
پ��ژو  آلمان��ی  ک��ه مش��تریان 
س��یتروئن همانن��د مش��تریان 
اتریشی  فرانس��وی،  اسپانیایی، 
ی��ا هلن��دی ای��ن خودروس��از 
 نسبت به محصوالت ما متقاعد 

نشده اند. 
وی گفت: پژو س��یتروئن باید 
تصویر خود و همچنین ش��بکه 
واس��طه فروش خ��ود در آلمان 

را ک��ه در آن برنده��ای پ��ژو و 
س��یتروئن در 10 ماهه امسال 
حدود 3.3 درصد س��هم داشتند 
بهبود بخشد. در مقایسه با سهم 
این خودروساز فرانسوی از بازار 
آلم��ان، س��هم فولک��س واگن 
7.1 درصد  اوپ��ل  و  21 درص��د 

بوده است. 
وی در پاسخ به اینکه آیا این 
خودروس��از تمایلی به پذیرفتن 
دارد،  جدی��د  س��رمایه گذاران 
گف��ت: پژو س��یتروئن می تواند 
مس��تقل بماند اما نیازی به این 

کار ندارد. 
براس��اس گزارش رویترز، پژو 
س��یتروئن که نیمه اول امسال 
ب��رای نخس��تین ب��ار از س��ال 
2011 س��ودآور ش��د، با وجود 
نوس��انات  تاثیر  مانند  موانع��ی 
ارزی و کندی رش��د بازار چین، 
انتظار دارد امسال به سودآوری 

برسد. 

دغدغه پژو سیتروئن در آلمان مشکل جدید نرم افزاری فولکس واگن

تکنولوژی

تشخیص خودکار عابران پیاده 
NCAP به زودی از سوی یورو

س��ازمان Euro NCAP یک سازمان اروپایی و 
مستقل اس��ت که در س��ال 1997 به منظور انجام 
آزمایش هایی روی امنیت خودروها ایجاد شد و قرار 
اس��ت از سال 2016 تشخیص خودکار عابرین پیاده 

را نیز در دستور کار خود قرار دهد. 
اکث��ر خودروهای��ی که ب��ه بازار عرضه می ش��وند 
توس��ط یورو NCAP مورد آزمایش های تصادف و 
تس��ت های امنیتی قرار می گیرن��د. درجه کیفیت را 
با نماد س��تاره )حداکثر 5 ستاره( نشان می دهند. با 
وجود این، بسیاری از خودروسازان در زمینه ایمنی 
فعال و غیر فعال رشد های بسیاری داشته اند که دیگر 
گرفتن 5 ستاره حقیقت دور از ذهن نیست. بنابراین 
ی��ورو NCAP  معیار های انتخاب خود را با در نظر 
گرفتن سیستم تشخیص خودکار عابرین پیاده برای 
ب��ه حداقل رس��اندن برخورد ها تعمیق می بخش��د. 
الزم به ذکر اس��ت که عابران پی��اده قربانیان اصلی 
تصادفات جاده ای در س��ال 2013 بودند و همچنان 
نیمی از کش��ته ش��دگان جاده ها در اروپا به حساب 

می آیند. 
مطالع��ه ای به تازگی نش��ان داد ک��ه در بریتانیا و 
آلمان، سیس��تم های از پیش طراحی شده می توانند 
از هر پنج نفر جان یک نفر را در مواردی که ترمزی 
وجود ندارد یا خیلی دیر گرفته می شود، نجات دهد. 
بیشتر خودرو هایی که به این فناوری مجهز شده اند 
)مانند مرس��دس بنز کالس c، بی ام دبلیو سری 2 و 
i3 و...( قرار است به زودی مورد آزمایش واقعی قرار 
گیرند. این وس��ایل قادرند در مواقعی که با س��رعت 
40 کیلومت��ر بر س��اعت در حرکتند در موقع ضرور 

بایستند. 
در پایان احتمال می رود که س��تاره شش��می هم 
برای نشان حداکثری امنیت، به میزان درجه کیفیت 

اضافه شود. 

به حقیقت پیوستن رانندگی 
خودکار، زودتر از آنچه فکر کنید

»وی بی��ن ژان��گ«، ی��ک مهن��دس تحقیقات��ی 
می گوید: چند س��ال پیش سیس��تم پ��ارک کردن 
اتوماتیک یک انقالب در تکنول��وژی بود، اما اکنون 
ی��ک گزینه اس��تاندارد در برخ��ی مدل های خودرو 
است و به همین دلیل باور دارم ما شاهد ماشین های 

بدون راننده در آینده ای نزدیک خواهیم بود. 
م��ا هم اکنون ش��اهد ماش��ین هایی هس��تیم که 
می توانن��د مس��یر حرکت خود را حف��ظ کنند و در 
مواق��ع الزم ترمز ه��ای ض��روری بزنن��د. براس��اس 
مطالعاتی که توس��ط سیس��تم حمل و نقل هوشمند 
)ITS(  ش��ده، پیش بینی می شود که بازار رانندگی 
خ��ودکار )Self Driving(  تا پنج س��ال آینده تا 

33.98 میلیارد دالر رشد داشته باشد. 
در م��اه آگوس��ت، موسس��ه مهندس��ان ب��رق و 
الکترونیک )IEEE(  جلس��ه ای را در رابطه با آینده 
و کاربرد ماشین های بدون راننده به میزبانی دانشگاه 
کالیفرنیا جنوبی برگزار کردن��د. تمامی متخصصان 
حاضر در جلسه بر سر این موضوع که این تکنولوژی 
تا س��ال 2030 مورد استفاده گس��ترده قرار خواهد 
گرفت توافق داش��تند، اما به وضوح اعالم کردند که 
هنوز چند موضوع هست که قبل از به وقوع پیوستن 

این تکنولوژی باید به آن اشاره شود. 
در جواب به این موضوع، موسسه مهندسان برق و 
الکترونیک یک نظرس��نجی بین هم مهندسان و هم 
م��ردم عادی انجام دادند ت��ا یک ایده کلی در رابطه 
با این تکنولوژی داش��ته باش��ند. نتایج نشان دهنده 

نگرانی اندک مردم است. 

ارقام دروغ نمی گویند
براس��اس این نظرس��نجی، اکثر پاس��خ دهندگان 
نگران امنیت کودکان خود بودند. بیش از 70 درصد 
کس��انی که در این نظرسنجی ش��رکت کرده بودند 
اعالم کردند: از اینکه یک خودروی مس��تقل و بدون 
راننده، فرزندان آنها را به مدرسه ببرد احساس خوبی 
ندارند. عالوه بر این، اکثرا بر این عقیده هس��تند که 
ای��ن تکنولوژی، مخصوصا حس��گر نرم اف��زاری باید 
پیشرفته تر شود تا بتوانیم این خودرو ها را امن تلقی 

کنیم. 
همچنین ش��رکت کنندگان مایل بودند بدانند که 
اگر برای یک خودرو بدون راننده تصادفی رخ دهد، 
چه کس��ی مقصر اس��ت. به طور کلی، مردم شرکت 

سازنده نرم افزار را مقصر می دانند تا مالک خودرو. 
در پاس��خ به اینکه این تکنولوژی در آینده چگونه 
مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت بای��د بگوییم که 
طب��ق نظرس��نجی در ش��بکه های اجتماع��ی افراد 
ترجی��ح می دهند ک��ه از این خودرو ه��ا برای رفتن 
به س��ر کار اس��تفاده کنند، در حالی که متخصصان 
معتقدند مردم می توانند ب��رای کار های روزانه خود 

از آن استفاده کنند. 
ه��ر دو گروه تایید کردند ک��ه این تکنولوژی طی 
زم��ان ب��ه آرام��ی وارد ب��ازار خواهد ش��د و آمریکا 
نخس��تین کش��ور پذیرنده ای��ن تکنولوژی اس��ت. 
همچنی��ن آلمان و ژاپن هم ب��ه دنبال پذیرفتن این 

تکنولوژی هستند. 

تعرفه واردات خودرو کاهش یابد 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تاکید 
کرد که ب��رای افزایش کیفی��ت خودروهای داخلی 

تعرفه واردات خودرو در سال آینده کاهش یابد. 
ام��راهلل امینی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: تا 
زمانی که بازار خودروی ایران انحصاری است امیدی 

به افزایش کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اص��وال در ب��ازار انحصاری 
افزای��ش کیفی��ت  ب��رای  انگی��زه ای  تولید کنن��ده 
محصوالت خود ندارد، خاطر نشان کرد: در یک بازار 
انحصاری مشتریان نیز انتخابی جز خرید محصول از 

تولید کننده انحصارگر ندارند. 
عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی ادامه 
داد: بنابراین برای رفع این معضل باید با کاهش تعرفه 
واردات، زمینه را برای رقابتی شدن بازار خودروی ایران 
فراه��م ک��رد، در آن صورت خودروس��ازان داخلی نیز 
چاره ای جز افزایش کیفیت محصوالت ش��ان نخواهند 
داشت. امینی افزود: با توجه به اینکه در ماه های آینده 
تحریم های خارجی علیه ایران لغو خواهد شد، بهترین 
فرصت برای کاهش تعرفه واردات خودرو فراهم ش��ده 
است تا از یکسو خودروسازان داخلی بتوانند با مشارکت 
خودروس��ازان خارجی خودروهای باکیفیت تری تولید  
کنند و از س��وی دیگر خودروه��ای خارجی با قیمت 
ارزان تری وارد ایران ش��وند. وی با بی��ان اینکه در آن 
صورت شاهد رقابتی شدن بازار خودروی ایران خواهیم 
ب��ود، تصریح کرد: در غیر ای��ن صورت هیچ راه دیگری 
برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی وجود نخواهد 
داشت، زیرا خودروسازان داخلی انگیزه الزم برای انجام 

این کار را ندارند. 

بررسی نقش گمرک و سازمان استاندارد در 
ورود تایرها از مبادی رسمی 

تایرهای بی کیفیت از کجا می آیند؟ 

ب��ازار تای��ر در ایران هم مانند دیگ��ر بازارها از گزند 
کاالهای بی کیفیت در امان نبوده اس��ت. کاالهایی که 
برخی از مبادی رس��می و با نظارت گمرک و سازمان 
استاندارد وارد شده و بخشی از آنها از خطوط تولیدی 
کارخانه ه��ای تایرس��از به ب��ازار می آید. بخش س��وم 
تایرهای رس��یده به بازار ایران نیز به صورت قاچاق به 
دس��ت مصرف کنندگان می رسد. اما ش��واهد موجود 
نش��ان می دهد تامین تایر مورد نیاز در کشور با اهرم 
تولید داخل و قدری واردات، جوابگوی نیاز بازار است و 
تنها 10 تا 15 درصد تایرهای موجود از طریق قاچاق به 
بازار تزریق می شود. به گزارش ایلنا، نگاهی به تایرهای 
وارداتی موجود در بازار نشان می دهد بیشترین حجم 
قاچاق تایر های خارجی را تایرهای اروپایی نظیر دانلوپ، 
میشلن و یوکوهاما تشکیل می دهند و مابقی تایرهای 
واردات��ی از چین و کره از مبادی رس��می کش��ور وارد 
شده اند. بررسی عملکرد واردکنندگان تایر هم گویای 
این است که هر کانتینر تایر وارداتی از چین 48 میلیون 
توم��ان هزینه های جانبی در ب��ر دارد که این مبلغ از 
کشورهای کره و ژاپن به ترتیب 65 و 80 میلیون تومان 
برآورد می ش��ود. در همین حال ما به التفاوت کم سود 
واردات تای��ر از مبادی رس��می با قاچ��اق بازرگانان را 

مجاب به واردات غیر قانونی نمی کند. 
ناگفته نماند که براس��اس آمار منتشر شده از سوی 
انجم��ن صنعت تایر ایران، نیاز 300 ه��زار تنی بازار از 
طری��ق 200 هزار تن ظرفیت تولید داخلی و 100 هزار 
تن واردات از مبادی رسمی تامین می شود. فعاالن بازار 
تایر ب��ر این اعتقادند که قاچاق تای��ر صرفه اقتصادی 
باالیی ن��دارد و مخاطرات هم��راه آن از جمله توقیف 
کل بار و جریمه به میزان ارزش کل محموله، ریس��ک 
واردات غیر قانونی این محصول را بسیار باال برده است. 
در این میان اما نباید نقش سازمان هایی نظیر استاندارد 
و گم��رک را در نظارت بر ورود کاالهای بی کیفیت به 
کشور فراموش کرد چرا که حجم باالی واردات تایر به 
کشور و سهم کمتر قاچاق این محصول نشان می دهد، 
کاستی هایی در گمرک صورت گرفته است. همچنین 
اینکه استاندارد ایران نیز بر ورود انواع کاالها به کشور 
نظ��ارت دارد و اگ��ر قرار بر نظارت صحیح اس��ت باید 
ای��ن نظ��ارت از زمان ورود یک کاال به کش��ور صورت 
گیرد. دیگر آنکه به روز رس��انی قیمت ها در سیس��تم 
ارزش گ��ذاری گمرک می تواند نقش مهمی در کاهش 
تخلفات تجاری در کشورمان داشته باشد. به طور مثال 
در بح��ث تای��ر با توجه به کاهش قیم��ت جهانی این 
محصول هنوز به روز رس��انی در سیستم ارزش گذاری 
این س��ازمان انجام نش��ده اس��ت و حق��وق و عوارض 
گمرکی همچنان بر مبنای قیمت های سال 90 و 91 
از واردکنندگان اخذ می شود. با این اوصاف تعرفه موثر 
تایر بین 1/7 تا 2 برابر ارزش واقعی روی اجناس اعمال 
می شود که این خود موجب گرانی این محصول در بازار 

داخل خواهد شد. 
تایرهای R 80/315 5/22 از جمله پر مصرف ترین 
تایرهای اتوبوسی داخلی است که در مسیر قیمت گذاری 
گم��رک ارزش 225 یورویی را به خود اختصاص داده 
اس��ت، حال آنکه قیمت جهانی هر حلقه این محصول 
اکنون 125 یورو اس��ت که به دلیل عدم به روز رسانی 
قیمت ها در گمرک با قیمت بسیار باالتری به کشورمان 
می رس��د. اما س��وال اساسی اینجاس��ت که چگونه با 
وجود حجم تولید مناسب تایر از سوی تولید کنندگان 
داخلی و تامین مابقی نیاز بازار از طریق واردات رسمی 
همچنان گالیه از وجود تایرهای بی کیفیت وارداتی از 
زبان مس��ئوالن به گوش می رسد آن هم در شرایطی 
ک��ه تایرهای وارداتی موجود در ب��ازار همگی از درگاه 
رسمی گمرک و با نظارت همه جانبه سازمان استاندارد 

به خیابان ها می آیند.

دیدگاه

الستیک

بینالملل

 صدور فاکت��ور خودروه��ای فروخته 
ش��ده در ط��رح تس��هیالت 25 میلیون 

تومانی آغاز شد. 
به گزارش ایسنا، با آغاز روند واریز وجه 
تس��هیالت 25 میلیون تومانی از س��وی 
بانک های عامل به حساب خودروسازان، 

یک مقام مس��ئول در ایران خودرو اعالم 
کرد که این ش��رکت روند صدور فاکتور 
ب��رای تحویل خودروه��ا را از امروز آغاز 

کرده است.
ب��ا ص��دور فاکت��ور، اس��ناد مالکیت 
خودروه��ا ب��ه ن��ام خری��داران ص��ادر 

ش��ده و پالک گ��ذاری خودروه��ا آغ��از 
می ش��ود. بنابراین ظرف چند روز آینده 
رون��د تحویل خ��ودرو به مش��تریان در 
آغاز  فروش خودروسازان  نمایندگی های 

خواهد شد. 
این وضعیت در حالی است که تحویل 

خودروه��ای فروخت��ه ش��ده در ط��رح 
تسهیالت 25 میلیون تومانی باید از هفته 
گذش��ته آغاز می شد، اما خودروسازان با 
این بهانه که بانک ها مبلغ تس��هیالت را 
به حساب آنها واریز نکرده اند، از این کار 

خودداری کردند. 

شروع تحویل در چند روز آینده

 خودروهای 25 میلیونی سرانجام فاکتور شدند 

عسل داداشلو

ترجمه: سیدمصطفی موسوی
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از صبح روز ش��نبه طرح س��اماندهی دستفروشان در 
منطق��ه بازار 15 خرداد و بازار با همکاری یگان امداد و 

یگان حفاظت شهرداری تهران آغاز شد. 
در ای��ن ب��اره قالیباف، ش��هردار ته��ران گفت: بحث 
مربوط به انضباط ش��هری یک��ی از طرح هایی بوده که 
بیش از دو س��ال به طور جدی ش��هرداری تهران روی 
آن متمرکز اس��ت تا دستفروش��ان را ساماندهی کند و 
روز ش��نبه این کار آغاز ش��ده اس��ت. نقاط مختلف در 
س��طح شهر تهران مشخص شده و این کار با هماهنگی 
مجموعه خدمات ش��هری و همکاری نیروی انتظامی و 

حوزه شهربان شهرداری تهران انجام خواهد شد. 
همچنین عابد ملکی، ش��هردار منطق��ه 1۲ تهران و 
بازار تهران درباره موضوع دریافت وجه از سوی ماموران 
شهرداری برای اجازه ورود به دستفروشان در محدوده 
ب��ازار گفت: از یک طرف ما درخواس��ت کس��به را برای 
برخورد با ادامه بساط گس��تران داشتیم و از طرف دیگر 
ش��اید تعدادی از ماموران شهرداری تخلف یا مسامحه  
با دستفروش��ان می کردن��د. لذا ما با هم��کاری نیروی 
انتظامی، یگان حفاظت ش��هرداری و ش��رکت شهربان 
موضوع برخورد با سد معبر را از روز شنبه آغاز کردیم. 
ش��هردار منطقه 1۲ تهران در پاسخ به این سوال که 

اعتراض صنفی بازاریان و تهدید آنها به بس��تن مغازه ها 
ش��ائبه ورود جدی شهرداری به برخورد با دستفروشان 
محدوده بازار را تقویت می کند، توضیح داد: به هر حال 
بحث دستفروش��ی و س��د معبر یک آسیب اجتماعی و 
خالف قانون اس��ت. از س��وی دیگر، تخلف نیز از سوی 
برخی مام��وران ش��هرداری صورت می گرف��ت. ما نیز 
ب��ه همین دلی��ل ورود کردی��م زیرا قص��د پایان دادن 
ب��ه وضعی��ت موجود را داش��تیم. به ه��ر روی، یکی از 
پروژه های ما در طرح انضباط شهری موضوع سد معبر 
و بساط گس��تران ب��ود. این موضوع با درخواس��ت های 
متعدد مردم و کس��به به ویژه در هفته های اخیر همراه 

بود. 
ملکی با اش��اره به اینکه از روز شنبه بحث برخورد با 
س��د معبر و ساماندهی همزمان صورت می گیرد، اظهار 
کرد: فرق برخورد با بس��اط گس��تری نسبت به دفعات 
پیشین در این اس��ت که روز شنبه موضوع ساماندهی 
همزمان دستفروشان نیز مطرح است. یعنی با شناسایی 
از قبل و برنامه ریزی های دقیق ما موضوع ش��ب بازارها 
در اطراف بازار و روزبازارها را در سایر مناطق تهران در 
دس��تور کار قرار داده ایم. دستفروشان اول باید ثبت نام 
کنند بعد براس��اس برنامه ریزی ص��ورت گرفته، فضایی 

به صورت زمان بندی ش��ده در اختیار آنها قرار می گیرد. 
در کنار این اقدام، با هرگونه بساط گس��تری نیز برخورد 

قانونی خواهد شد. 
ملکی در پاس��خ به این س��وال که راهکار شهرداری 
برای جلوگی��ری از تکرار حضور دستفروش��ان در بازار 
چیس��ت، گف��ت: موضوع س��د معبر تخلفی اس��ت که 
شهروندان و کس��به بیشترین برخورد با آن را داشتند، 
ضمن اینکه مش��کل اقتصادی دستفروش��ان نیز برای 
ما دغدغه ای اس��ت که مدیریت ش��هری با س��اماندهی 
دستفروش��ان ت��الش ک��رده این مس��ئله رفع ش��ود. 
همچنین با حضور شرکت ش��هربان، نیروی انتظامی و 
یگان حفاظت ش��هرداری با حضور هر دستفروش��ی در 

بازار برخورد جدی خواهد شد. 
ملک��ی در خاتمه در پاس��خ ب��ه این س��وال که چرا 
در دو، س��ه هفت��ه اخیر دستفروش��ان ب��ازار چندبرابر 
ش��دند، گفت: در هفته ه��ای اخیر به دلیل مش��کالت 
پیش آمده از س��وی برخی ماموران متخلف از یکس��و 
و برنامه ریزی برای واگذاری و استقرار پیمانکار جدید و 
هماهنگی با نیروی انتظامی، شاهد وقفه ای در برخورد 
با دستفروش��ان بودیم که همین مس��ئله باعث حضور 

چشمگیر آنها در بازار شد. 

س��رهنگ م��راد م��رادی، رئی��س مرکز 
اطالع رس��انی پلی��س راهور ته��ران بزرگ 
درب��اره اظهارنظ��ر مع��اون حمل و نق��ل و 
ترافیک ش��هرداری تهران درباره مخدوش 
کردن عم��دی پالک های خ��ودرو و تردد 
آس��ان خودروها در مح��دوده اصلی طرح 
ترافی��ک گفت: یک��ی از دغدغه های اصلی 
پلی��س همین مس��ئله اس��ت و پلیس در 
رابط��ه ب��ا این گونه تخلف��ات به طور جدی 
برخورد خواهد کرد تا جایی که قانون گذار 
برای ای��ن ج��رم، جریمه در نظ��ر گرفته 
اس��ت، چنانچه پ��الک خودروی��ی ناخوانا 
باش��د، راننده آن ۴۰ ه��زار تومان جریمه 
خواهد ش��د. اگر ناخوانا بودن پالک ناشی 
از دس��تکاری اع��داد و ارقام پالک باش��د 

این عمل تعمدی محس��وب ش��ده و طبق 
قانون جرم اس��ت. طبق م��اده ۷۲۰ قانون 
جزای اس��المی هر کس��ی در اعداد، ارقام 
و مشخصات پالک وس��یله نقلیه تغییراتی 
ایج��اد و آن را از وضعیت اصلی خود خارج 
کند به حبس شش ماه تا یک سال محکوم 
خواهد ش��د. اهمیتی که قانونگ��ذار برای 
پالک خودرو قائل شده، پالک را جزو یکی 
از ارکان اصالت خودرو برش��مرده اس��ت و 
چنانچه کسی در اصالت خودرو دست ببرد، 
فعل مجرمانه مرتکب شده است. اگر فردی 
در اع��داد و ارق��ام پالک خ��ودرو تغییری 
ایج��اد کند به دلیل آنک��ه هویت و اصالت 
خودرو را دچار اش��کال کرده، طبق قانون 
جرم انجام داده که با آن برخورد می ش��ود. 

رئی��س مرکز اطالع رس��انی پلی��س راهور 
تهران ب��زرگ ادامه داد: ماموران راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ به محض مشاهده 
وس��ایل نقلیه با پالک مخ��دوش مراتب را 
صورتجلسه و مستند کرده، وسیله نقلیه را 
توقیف و راننده را به مرجع قضایی معرفی 
خواهند کرد. پلیس با استفاده از تجهیزات 
هوشمند و دوربین های نظارتی نیز همواره 
نسبت به شناسایی و رصد این گونه تخلفات 
به صورت جدی اقدام می کند. رئیس مرکز 
اطالع رس��انی پلیس راهور تهران بزرگ به 
اقدامات پلیس در هش��ت ماهه سال جاری 
در ای��ن حوزه پرداخت و گفت: در هش��ت 
ماهه س��ال ۹۴، نس��بت به مدت مش��ابه 
در س��ال گذش��ته میزان توقیف خودروها 

با پالک مخ��دوش، 1۲۸ درص��د افزایش 
داش��ته است. س��رهنگ مرادی با اشاره به 
آمار توقی��ف خودروهای پ��الک مخدوش 
در هش��ت ماهه امس��ال نس��بت به مدت 
مش��ابه در سال گذش��ته گفت: طبق آمار 
تعداد توقیفات خودروهای پالک مخدوش 
1۲۸ درص��د افزایش یافته و همکاران بنده 
در ای��ن بازه زمانی تع��داد ۲۷ هزار و ۶1۶ 
خ��ودرو با پالک مخ��دوش را متوقف و به 
پارکینگ منتقل کرده اند. پوش��اندن پالک 
و دس��تکاری پالک با ه��ر عنوان و ابزار در 
قانون ج��رم تلقی ش��ده و مجازات حبس 
شش ماهه تا یک ساله را در بر دارد چراکه 
دس��تکاری پالک، هویت خ��ودرو را دچار 

اخالل می کند. 

در پ��ی حض��ور گش��ت های پلی��س و 
ایس��ت های بازرس��ی در س��طح ته��ران، 
نی��روی انتظام��ی توضی��ح داد. س��رتیپ 
پاس��دار حس��ین س��اجدی نیا، فرمان��ده 
انتظامی تهران بزرگ با اش��اره به آمادگی 
پلیس پایتخت برای مقابله و پیش��گیری 
از هرگونه تهدی��د احتمالی گفت: حضور 
پلی��س در س��طح ش��هر باع��ث افزایش 
احساس امنیت و ایجاد آرامش شهروندان 
می ش��ود. به جهت آمادگی بیشتر پلیس 

ب��رای مقابله با هرگونه تهدی��د احتمالی، 
نیروهای پلیس در س��طح شهر تهران در 

حال تمرین عملیاتی هستند. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه پلی��س در مقابله با 
تهدی��دات احتمالی آمادگ��ی کامل دارد، 
گف��ت: در ای��ن تمرین ه��ای عملیاتی از 
نیروهای یگان ویژه، یگان امداد، تیم های 
چک و خنثی سازی بمب، واحدهای 11۰ 
و نیروهای نامحس��وس مرد و زن استفاده 
شده و قطعا این اقدام باعث ایجاد آرامش 

و ارتق��ای احس��اس امنی��ت ش��هروندان 
خواهد ش��د. این اقدام��ات و تمرین های 
ضدتروریس��تی ت��ا زمانی که الزم باش��د 
ادامه داش��ته و حضور یگان های عملیاتی 
پلیس در س��طح شهر تهران صرفا اقدامی 
پیشگیرانه برای برخورد با هرگونه تهدید 
اس��ت و قطع��ا این تمرین م��ورد رضایت 

مردم شریف تهران نیز هست. 
سردار ساجدی نیا در پایان ضمن اشاره 
ب��ه افزایش گش��ت ها در س��طح محالت 

و معاب��ر ش��هرتهران اف��زود: یگان ه��ای 
انتظام��ی و نیروهای پلی��س پایتخت در 
حال حاضر به صورت موتوری و خودرویی 
در نقاط حس��اس شهر مس��تقر هستند و 
ش��هروندان می توانند در صورت مشاهده 
هرگون��ه م��وارد مش��کوک مرات��ب را به 
مرک��ز فوریت های پلیس��ی 11۰ اعالم یا 
با مراجعه ب��ه نزدیک ترین واحد انتظامی، 
خب��ر و گزارش ه��ای خ��ود را ب��ه پلیس 

منعکس کنند. 

 فخرالس��ادات محتشمی پور، مدیرکل 
اس��بق امور بانوان وزارت کش��ور و فعال 
حوزه زنان با اش��اره ب��ه انتخابات مجلس 
گفت: در صورت فراهم شدن شرایط الزم 
می توان انتظار داشت زنانی که به درجه ای 
از خودباوری نس��بت به توانایی های خود 
رس��یده اند به عن��وان کاندی��دای مجلس 
حضور بیش��تری داشته باش��ند و پس از 
کس��ب آرای الزم ش��رایطی به وجود آید 
که چهره  مردانه محض مجلس تغییر یابد. 
اگر مجلس ش��ورای اسالمی را خانه ملت 
می دانیم باید اقشار مختلف آن اعم از زن 
و مرد و پیر و جوان نمایندگان قابل قبولی 

را در مجلس دهم داشته باشند. 
 محمد عطریانفر، عضو ارش��د ش��ورای 
مرک��زی حزب کارگ��زاران با اش��اره به این 
نظ��ر که کارگ��زاران در بی��ن اصالح طلبان 
محوری��ت دارد، گفت: حتم��اً اصالح طلبان 
و در دل اصالح طلب��ان محوری تری��ن گروه 
-شاید بتوانم اش��اره کنم کارگزاران- حتما 
به ی��ک قدرت پاک و مهذب می اندیش��ند. 
عطریانف��ر همچنین درب��اره علی الریجانی 
در گفت وگو با هفته نامه مثلث گفته اس��ت: 
طی��ف الریجانی خیل��ی عالقه مند به پیوند 
خوردن با اصالح طلبان نیست. او همچنین 
گفته به حس��اب اینکه در گذشته عقالنیت 

عارف به موفقیت روحانی کمک کرد، آیا این 
گام عقالنی عارف، امتیاز و مزیت و یک حق 
اولویت برای آن عزیزان در انتخابات مجلس 
فراهم می کن��د؟  ما صحبت مان این بود که 
خی��ر، آن پدی��ده و پرونده تمام ش��د و در 
پرونده جدید باید از نو و متناسب با اقتضائات 

انتخابات مجلس دهم برنامه ریزی کرد. 
 عل��ی پورعل��ی مطل��ق، دبیر س��تاد 
انتخابات کش��ور ب��ا ی��ادآوری ویژگی ها و 
اهمی��ت انتخاب��ات دهمی��ن دوره مجلس 
ش��ورای اس��المی و پنجمین دوره مجلس 
خب��رگان رهب��ری گف��ت: این نخس��تین 
انتخاباتی اس��ت که در دولت یازدهم برگزار 

می ش��ود و دولت می خواهد این انتخابات را 
باشکوه، آزاد، س��الم و قانونمند برگزار کند. 
در گذشته اعضای ستاد انتخابات از مدیران 
کل وزارتخانه منصوب می ش��دند اما در این 
دوره تمامی اعضا، معاونان وزیر هستند که 
این اقدام باعث سهولت در تصمیم گیری ها 
شده و نشان دهنده ارزش و اعتبار این دوره 
از انتخابات اس��ت. او ادام��ه داد: در صورت 
تأیید شورای نگهبان، رأی حداقل 3۰ درصد 
واجدان شرایط شرکت در انتخابات دهمین 
دوره مجلس ش��ورای اس��المی و پنجمین 
دوره مجل��س خبرگان رهب��ری به صورت 

الکترونیکی اخذ می شود. 

مجازات حبس برای دستکاری عمدی پالک خودرو در محدوده طرح ترافیک

آخرین اخبار انتخاباتی

جانشین فرمانده کل سپاه: 
پاسخ ایران به هرگونه تحرک گرو ه های تکفیری دندان شکن خواهد بود

سردار سرتیپ پاسدار حسین سالمی، جانشین فرمانده 
کل س��پاه در جریان بازدید از مرز مه��ران با بیان اینکه 
امنی��ت برای زائران اربعین در کل کش��ور برقرار اس��ت، 
گفت: با تالش  نهادهای امنیتی، انتظامی و س��پاه، اشراف 
اطالعاتی خوب و کافی در مرزها محقق شده و در صورت 

هرگونه تحرک گرو ه های تکفیری پاسخ ایران دندان شکن 
خواهد بود. همه مجموعه ها در تالش هستند ضمن ایجاد 
امنیت الزم، تکریم و احترام گذاش��تن به زوار آنگونه که 
شایسته آنها اس��ت، انجام شود. سردار س��المی با اشاره 
به خدمات انجام گرفته در مرز مهران تأکید کرد: س��پاه 

ب��ا تمام توان در حال خدمات رس��انی ب��ه زوار بوده و در 
مرز مهران با ایجاد اردوگاهی ۶ هزار نفری، بیمارس��تان 
صحرای��ی و همچنی��ن تدارک صدها دس��تگاه خودروی 
ترابری در هر لحظه از ش��بانه روز برای آس��ودگی زائران 

اربعین حسینی تالش می کند. 

اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری دستفروشان در بازار تهران
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رئیس جمهوری آمریکا کمک مالی ۸۰۰ میلیون دالری 
پنتاگون به مخالفان میانه روی س��وری و دولت کی یف را 
امض��ا کرده و قول داد تا درب��اره تعطیلی زندان گوانتانامو 

در کوبا نیز به بررسی بپردازد. 
به گزارش راش��اتودی، ب��اراک اوبام��ا، رئیس جمهوری 
آمری��کا قانون دف��اع ملی را برای س��ال ۲۰15 و پیش از 
مراس��م عید ش��کرگزاری امضا کرده اس��ت. وی پیش تر 
اختصاص مبلغ ۶1۲ میلیارد دالر برای بودجه پنتاگون را 
در اکتب��ر ۲۰15 وتو کرده بود. اگرچه کنگره آمریکا مبلغ 
مذک��ور را به ۶۰۷ میلیارد دالر کاه��ش داد اما این اقدام 
تأثیری بر مبلغ 3۰۰ میلیون دالر کمک به دولت اوکراین 
ی��ا برنامه جاسوس��ی 3 میلیارد دالری نگذاش��ته اس��ت. 
همچنین دول��ت آمریکا مبلغ 5۰۰ میلیون دالر هم برای 
آموزش و تجهیز مخالفان میانه روی سوری در نظر گرفته 
است؛ برنامه ای که پنتاگون آن را قبال کنار گذاشته است. 

ژنرال لوید آستین، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در 1۶ 
سپتامبر ۲۰15 به قانونگذاران آمریکایی گفت: در اصل این 
برنامه برای آموزش و تجهیز 15 هزار نیرو تا ۲۰1۶ بود که به 
۲۰۰ نیرو کاهش یافت و هرگز این افراد برای مقابله با داعش 
به کار گرفته نشدند. نخستین گروه از نیروهای تحت آموزش 
آمریکا که در ترکیه آموزش دیدند، وارد سوریه شدند اما در 
اوت ۲۰15 به دس��ت جبهه النصره گرفتار شدند. گروه دوم 
در سپتامبر همین سال گرفتار این گروه شبه نظامی شده و 
تجهیزات و تس��لیحات خود را به جبه��ه النصره دادند. تنها 
چهار یا پنج نیروی آموزش دیده هم اکنون در سوریه هستند. 
براساس قانون دفاع ملی از ارسال کمک های آمریکا به داعش 
در عراق و س��وریه، جبهه النصره، گروه خراسان، یا هر گروه 
دیگری که س��ازمانی تروریستی و افراط گراست و همچنین 
ارتش عرب سوریه یا هر سازمان دیگری که از دولت دمشق 

حمایت می کند، جلوگیری به عمل خواهد آمد. 

اوباما قانون دفاع ملی را امضا کرد؛ 800 میلیون دالر برای شورشیان سوری 

 روسیه، همزمان با افزایش تنش با غرب، 
درباره برنامه توس�عه ناتو نزدیک مرزهای 
این کش�ور و اس�تقرار احتمالی پایگاه در 
کش�ورهای بلوک شرق هشدار داد و اعالم 

کرد تمامی تحوالت را رصد می کند. 
  دور جدید سرکوب شیعیان در جمهوری 

آذربایج�ان ب�ا برخورد نیروه�ای پلیس و 
امنیتی جمه�وری آذربایجان در آس�تانه 
اربعین حس�ینی با شهادت چهار شیعه در  

»نارداران« در حومه باکو آغاز شد. 

نیروه�ای اطالعات�ی گارد مدنی اس�پانیا در همکاری ب�ا یگان های پلیس 
کاتالونیا، دو مرد و یک زن را که از اعضای یک ش�بکه عضوگیری و اعزام 
تروریس�ت ها به مناطق تحت پوش�ش گروه تروریس�تی داعش بودند، در 

بارسلون دستگیر کردند

تیتر اخبار

س��یروس نصیری، مدیرکل فنی بیمه ش��دگان سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: بر این اساس افرادی که قباًل تحت 
پوش��ش سازمان تأمین اجتماعی بوده اند و در حال حاضر 
از ش��مول بیمه اجباری تأمین اجتماعی خارج ش��ده اند، 

می توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. 
او با بیان اینکه متقاضیان واجد ش��رایط می توانند برای 
ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری به شعب سازمان تأمین 
اجتماعی مراجعه کنند، افزود: شرایط ادامه بیمه به صورت 
اختیاری دارا بودن حداقل 3۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه 
و حداکثر 5۰ س��ال برای مردان و زنان است. درصورتی که 
س��ن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از 5۰ سال باشد، 

دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی مقرر 
الزامی خواهد بود و پذیرش درخواس��ت افرادی که بیش از 
1۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، بدون رعایت شرط 
س��نی امکان پذیر است. سازمان تأمین اجتماعی در صورت 
وجود ش��رایط قانونی، متقاضیان را برای معاینه پزشکی به 
کمیسیون پزشکی معرفی می کند و چنانچه در تاریخ ارائه 
درخواست بیش از ۹ ماه از قطع ارتباط بیمه ای آنان سپری 
نش��ده باش��د و قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته 
حداقل 3۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه را که به لحاظ از 
کار افتادگی معتبر است دارا باشند از انجام معاینه پزشکی 

معاف خواهند بود. 

امکان تداوم بیمه به صورت اختیاری برای افراد زیر ۵0 سال وجود دارد

 زلزله ای به بزرگی ۵.9 ریشتر جزیره  
ل�رزه  ب�ه  را  »ش�یکوتان« در روس�یه 

درآورد. 
  عیس�ی فره�ادی، فرمان�دار ته�ران 

تم�ام  دیگ�ر  روز   ۱0 ت�ا  ک�رد:  اع�الم 
معتادان متجاهر زن در س�طح تهران با 
همکاری فرمانداری و ش�هرداری تهران 
جمع آوری شده و دیگر زنان معتاد را در 

سطح پایتخت نخواهید دید. 
جدیدترین تصاویر دوربین های تله  ای مستقر در پناهگاه حیات وحش میاندشت 
نشان می دهد یک پلنگ مادر به همراه یک توله دیگر در این منطقه حضور دارند.

تیتر اخبار

همس��ر ش��ان کانری به دلیل تقلب مالیاتی در اسپانیا با 
احتمال زندانی ش��دن روبه رو شده است. به گزارش گاردین، 
میشلین راکبرون، همسر شان کانری به دلیل فرار مالیاتی با 
جریمه ای 1۶ میلیون پوندی و احتمال حکم دو سال زندان 
روبه رو ش��ده است. همسر شان کانری که به عنوان نخستین 
جیمز باند سینما، شهرتی جهانی دارد، به تقلب مالیاتی چند 
میلیون یورویی در مورد مالیات امالک در ماربالی اس��پانیا 
متهم ش��ده است. در صورت اثبات این اتهام، خانم راکبرون 
۸۶ ساله ضمن پرداخت 1۶ میلیون پوند جریمه با زندانی تا 

دو سال و نیم روبه رو خواهد شد. دادستان شهر ماربال که این 
امالک در آنجا واقع اس��ت، خانم راکبرون را متهم کرده که 
در یک تقلب مالیاتی در مالیبو در سال 1۹۹۸ به ارزش ۶.۴ 

میلیون یورو دست داشته است. 
ش��ان کانری ۸5 ساله در آغاز تحقیقاتی که سال پیش 
انجام شد و مقامات اسپانیایی نام عملیات  »گلدفینگر« را 
با اشاره به فیلم مشهوری از جیمز باند به همین نام بر آن 
نهادند، از این اتهام تبرئه شد، اما همسر وی و وکالی او و 

چند تاجر به این فروش غیرقانونی متهم شدند. 

پرونده تقلب مالیاتی همسر جیمز بانِد سابق باز شد

 گریم�ور هاکونارس�ون، کارگردان فیلم 
تحس�ین ش�ده  »قوچ ها« اعالم کرد فیلم 

بعدی اش را هم در روستا می سازد. 
  حس�ین علیزاده  )نوازنده و آهنگساز( 

کنسرت زمستا نی اش را با همراهی گروه  
»هم آوای�ان« و آواز محم�د معتمدی در 
سالن همایش های برج میالد روی صحنه 

خواهد برد. 
دولت لهس�تان اعالم کرد رومن پوالنسکی، کارگردان لهستانی را به دولت و 

دادگاه آمریکا تحویل نمی دهد

تیتر اخبار

ش��هیندخت م��والوردی، معاون رئیس جمه��ور در امور 
زن��ان و خانواده درب��اره نحوه حمایت معاون��ت امور زنان 
ریاس��ت جمهوری از زن��ان فعال در ورزش ه��ای قهرمانی 
گفت: یکی از ماموریت های معاونت در ماده ۲۰3 به ارتقای 
سالمت زنان مربوط می شود چراکه ورزش، تربیت بدنی و 
غنی س��ازی اوقات فراغت می تواند به ارتقای سالمت زنان 
در همه ابعاد همچون جسمی و سالمت روانی کمک کند. 
معاونت زنان برنامه های متعددی در این راس��تا در دستور 
کار ق��رار داده و »کارگروه تخصصی ورزش و تربیت بدنی« 
به این منظور تش��کیل شده، این کارگروه طی بررسی ها و 
مطالعاتی که انجام داده، پیشنهادات الزم را جهت پیگیری 

در ورزش همگانی و قهرمانی ارائه داده است. 
او با تأکید بر اینکه ظرفیت های مختلف در دولت و حتی 
مجلس از سوی معاونت متبوعش شناسایی شده است و در 

برخی موارد اقداماتی ص��ورت گرفته و فعالیت های دیگری 
نیز در دس��تور کار اس��ت، اضافه کرد: از جمله این اقدامات 
می توان به اجباری کردن س��اعت ورزش بانوان در ادارات و 
آموزش های خودمراقبتی که به عنوان آموزش ضمن خدمت 
آنها ابالغ ش��ده اش��اره کرد. موالوردی با بیان اینکه ورزش 
بان��وان متولی خاص خود را دارد، گف��ت: معاونت امور زنان 
از جایگاه ستادی فقط می تواند ظرفیت ها را شناسایی کرده 
و حمایت های الزم را داش��ته باشد. وی با اشاره به مشکالتی 
که زنان ورزش��کار برای خروج از کشور دارند، گفت: اگر در 
مرحل��ه ای ورود معاونت زنان ب��ه موضوعات مرتبط با بانوان 
قهرمان همچون مس��ائل حقوقی آنها الزم دیده شود، حتما 
ورود خواهد کرد اما مطلوب این است که کار به این مرحله 
نرسد و رفتارهای عادالنه و رفع تبعیض که ریاست جمهوری 

بارها به آن اشاره کردند به عنوان یک سیاست اجرا شوند. 

ورود معاونت امور زنان ریاست جمهوری به موضوعات بانوان ورزشکار

 آرس�ن ونگ�ر اع�الم کرده شنبه ش�ب 
پس از صرف ش�ام با هواپیم�ا راهی نوریچ 
خواهند ش�د و در ای�ن باره ب�ه گروه های 
حامی محیط زیست گفته اند برای کمک به 
پاکیزگی هوا بهتر می بود کاروان آرسنال با 

قطار یا اتوبوس راهی این مسابقه می شد. 
 روبین سوالکا، مدافع عراقی تیم فوتبال 
س�یاه جامگان که با این باش�گاه به توافق 
نهایی رسیده بود، از حضور در ایران منصرف 

شد و به سوئد برگشت. 

رسانه های اسپانیایی از اختالف خامس رودریگس با رافائل بنیتس، سرمربی 
رئال مادرید نوش�تند و اعالم کردند که این بازیکن از ش�رایط خود در رئال 

راضی نیست

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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 تبلیغات جنگ ستارگان
از فرودگاه سنگاپور تا مراسم 

جایزه موسیقی آمریکا

جنگ س��تارگان نام یک اثر دنباله دار س��ینمایی 
اس��ت که پرفروش ترین اثر تاریخ هالیوود به ش��مار 
می آید. براس��اس این س��ری فیلم پرفروش بازی ها، 
انیمیش��ن ها و محصوالت تجاری فراوانی تولید شده 

است. 
س��ری تازه جنگ س��تارگان که هفتمین قس��مت 
از این فیلم حماس��ی دنباله دار اس��ت با عنوان »نیرو 
برمی خیزد« در 18دس��امبر، آخرین ماه از سال جاری 
میالدی، روی پرده سینماها خواهد رفت. این نخستین 
قس��مت از سه گانه س��وم این فیلم است که البته قرار 
نبود س��اخته شود اما در س��ال 2012 کمپانی بزرگ 
والت دیزنی ش��رکت لوکاس فیلم، تولید کننده جنگ 

ستارگان را خرید تا ساخت آن را ادامه دهد. 
کلیپ ه��ای تبلیغات��ی، آگهی ه��ای تلویزیون��ی، 
تبلیغ��ات محیطی و فعالیت ه��ای گوناگون دیگر از 
جمله کارهایی  اس��ت که کمپانی والت دیزنی برای 
معرفی سری تازه جنگ ستارگان انجام داده است. 

آن ط��ور ک��ه از خبره��ا برمی آی��د پیش ف��روش 
بلیت های این فیلم بس��یار باال بوده و انتظار می رود 
جمعیت زیادی در جهان با خاطره خوش از س��ری 

تازه جنگ ستارگان به استقبال کریسمس بروند. 
فرودگاه سنگاپور در قرق جنگ جویان ستاره ای

صاحب��ان وال��ت دیزن��ی، آنچنان که گفته ش��د، 
کارهای تبلیغاتی گسترده ای برای آن انجام داده اند 
که از مهم تری��ن آنها فعالیت های ش��ان در فرودگاه 

زیبای سنگاپور است. 
در این حرکت تبلیغاتی والت دیزنی با مش��ارکت 
فرودگاه س��نگاپور این ف��رودگاه را به میدان جنگ 
س��تارگان تبدیل کرد تا مس��افرانی که پای شان به 
فرودگاه سنگاپور باز می شود از دیدن تبلیغات عظیم 

جنگ ستارگان بی نصیب نمانند. 
بر این اس��اس از روز 13 نوامبر 2015 تا 5 ژانویه 
2016 )22 آب��ان ت��ا 15 دی(، بازدیدکنن��دگان از 
ف��رودگاه چانگ��ی در س��نگاپور می توانن��د در یک 
ماجراجویی بین کهکش��انی ک��ه در ترمینال 3 این 
فرودگاه به راه افتاده، شرکت کنند. در این ترمینال 
ی��ک جنگنده ایکس وینگ تی ام با اندازه  واقعی قرار 
گرفته اس��ت. در این حرکت حاض��ران در فرودگاه 
س��نگاپور از خلبانان جنگ ستارگان استقبال کرده 

و می کنند. 
بازدیدکنن��دگان همچنی��ن می توانند با جنگنده، 
خلبان��ان و اعضای گارد ضربت عک��س یادگاری به 

صورت رایگان بگیرند. 
کمپانی والت دیزنی همچنین یک روبات انسان نما 
را در ف��رودگاه چانگ��ی مس��تقر کرده اس��ت که به 
بازدیدکنندگان تکیه کالم ه��ا و عبارت های محبوب 
جن��گ س��تارگان را به 10 زبان زن��ده دنیا آموزش 
می دهد. از دیگر المان های آش��نای جنگ ستارگان 
که در فرودگاه چانگی س��نگاپور به چشم می خورد، 
یک جنگنده TIE TM اس��ت ک��ه پنج عضو گارد 
ضرب��ت آن را حفاظت می کنند و در ترمینال 2 این 

فرودگاه دیده می شود. 
مس��افرانی که گذرش��ان به ترمین��ال 2 فرودگاه 
س��نگاپور می افتد همچنین می توانند انتظار این را 
داش��ته باش��ند که به گیتی برخورد کنند که با تم 

جنگ ستارگان نظرها را جلب می کند. 
همچنی��ن در راهرویی که مس��افران از طریق آن 
وارد هواپیما می ش��وند مجسمه هایی وجود دارد که 
به ش��کل اعض��ای گارد ضربت هس��تند و به نوعی 

مسافران را بدرقه یا از آنها استقبال می کنند. 
این جشن پایان سال میالدی که در فرودگاه چانگی 
به پاست، البته به اینجا ختم نمی شود. برچسب هایی 
که روی چمدان ها نصب می شود، یک مجموعه کامل 
از قس��مت های مختلف فیلم جنگ ستارگان است و 
اسباب بازی های مختلف الهام گرفته شده از این فیلم 

نیز در این فرودگاه یافت می شود. 
این اسباب بازی ها ش��امل شخصیت های محبوبی 
چ��ون یودا ت��ی ام، چیوباکا ت��ی ام، دارس ویدر تی 
ام، بوب��ا ف��ت تی ام، اعض��ای گارد ضربت و س��ایر 
ش��خصیت های محبوب می ش��ود که در دس��ترس 

عالقه مندان برای فروش هستند. 
وقتی هواداران بهترین تبلیغات چی می شوند

جن��گ س��تارگان آنقدر طرف��داران وف��ادار دارد 
که س��ازندگانش نیاز چندانی ب��ه تبلیغات پرهزینه 
ندارن��د. در این راس��تا گروه هایی از ه��واداران این 
س��ری فیلم گروه ها و انجمن هایی تش��کیل داده اند 
که برای جنگ س��تارگان بزرگ ترین تبلیغ اس��ت. 
 501st legion چ��ون  انجمن های��ی  و  گروه ه��ا 
ک��ه یونیفورم های��ی ش��بیه آنچ��ه در فیلم هس��ت 
 را ب��رای اعضای گ��روه ضربت درس��ت می کنند یا

R2 Builders ک��ه R2D2 هایی در اندازه واقعی 
می سازند، از جمله این هواداران هستند. 

پای جنگ ستارگان به جوایز موسیقی آمریکا 
هم باز شد

هرچه به اکران اصلی س��ری تازه جنگ ستارگان 
در 18 دس��امبر نزدیک ت��ر می ش��ویم تالش ه��ای 
کمپانی دیزنی برای تبلیغ بیش��تر جنگ س��تارگان 
روز اف��زون می ش��ود. کمپانی دیزن��ی در تازه ترین 
حرکت خود در مراسم اهدای جوایز موسیقی آمریکا 
AMA یک کلیپ کوتاه تبلیغاتی از جنگ ستارگان 
پخش کرد. این کلیپ تبلیغاتی اگرچه کوتاه بود اما 
دوباره به همگان یادآوری کرد که جنگ س��تارگان 

در راه است. 
در این مراسم همچنین یک گروه موسیقی به نام 
Penatonix آهنگ��ی را اجرا کردن��د که مرتبط با 
جنگ ستارگان بود. جالب اینکه نوع پوشش و ظاهر 
اعضای این گروه پنج نفره هم یادآور شخصیت های 

این سری فیلم پرطرفدار بود. 
این مراسم به تازگی در آمریکا برگزار شده است. 
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نرگس فرجی

کافه تبلیغات

سهم تبلیغات در گردش چرخه اقتصادی 
دکتر حس��ین خطیبی درباره کمپین »تبلیغات برای 
تبلیغات« می گوید: بعد از تالش هایی که دولت در جهت 
کنترل تورم اقتصادی در کش��ور انجام داده اس��ت یکی 
از موضوع��ات مهم حال حاضر خ��روج از رکود اقتصادی 
و ورود ب��ه دوران رون��ق اقتص��ادی اس��ت. همان ط��ور 
ک��ه می دانید یک��ی از راه های خ��روج از رکود اقتصادی 
دس��تکاری در تقاضاست که این دس��تکاری نیازمند به 
گ��ردش درآوردن چرخه اقتصادی اس��ت. وقتی فضای 
اقتصادی کش��ور به این س��مت و س��و م��ی رود، وظیفه 
تمامی ارگان ها و س��ازمان ها اس��ت که سهمی در جهت 

بهبود وضعیت موجود انجام دهند. 
صنع��ت تبلیغات نی��ز به عنوان بخش��ی از این چرخه 
اقتصادی باید در این راس��تا فعالیت��ی را انجام دهد. به 
همین دلیل انجمن صنفی ش��رکت های تبلیغاتی ایران 
از طریق فراخوانی از ش��رکت های تبلیغاتی خواسته که 
دس��ت به کار ش��وند و کمپینی را ب��رای رونق تبلیغات 
و جذب مش��تریان طراحی کنند. ای��ن کمپین با عنوان 
»تبلیغات برای تبلیغات« قرار اس��ت برنامه ریزی ش��ود. 
درواقع ش��رکت های تبلیغاتی از طریق این کمپین باید 
ارزش تبلیغ��ات را به گ��روه مخاطبان م��ورد نظر خود 

بشناسانند. 

گروه  مخاطبانی که باید مجددا شناسایی شوند 
ب��رای  تبلیغات��ی  خطیب��ی می گوی��د: ش��رکت های 
ش��کل گیری ای��ن کمپین باید س��ه گ��روه مخاطبان را 
مج��ددا شناس��ایی کنند و در نظر بگیرند؛ س��ه گروهی 
که نقش مهمی در تبلیغات کش��ور دارن��د و این روزها 
در حال کنارگیری از این صنف هس��تند. س��ه گروه در 
نظر گرفته شده در این کمپین، یک: تولیدکنندگان کاال 
و خدم��ات، دو: مصرف کنن��دگان کاال و خدمات و س��ه: 
س��ازمان ها و نهاد های مربوطه هستند. این کمپین باید 
با هدف آموزش��ی طراحی و برنامه ریزی شود. درواقع از 
طریق این کمپین باید به این س��ه گ��روه آموزش داده 
 ش��ود که تبلیغات چقدر می تواند ب��رای آنها مفید یا به 
نوع��ی تبلیغات چق��در می تواند برای آنه��ا ارزش  آفرین 
باش��د ب��رای مث��ال می ت��وان از طریق ای��ن کمپین به 
تولیدکنن��دگان گفت که تبلیغات ش��رایط رس��یدن به 
مرحله رونق و پیش��رفت را برای آنها فراهم خواهد کرد 
و عامل��ی برای افزای��ش تقاضا برای این گروه می ش��ود 
ی��ا تبلیغات برای مصرف کنن��دگان می تواند عاملی برای 
دسترس��ی به تولیدکنن��دگان مختلف باش��د. خطیبی 
می گوید: مصرف کنندگان نگاه مثبتی به تبلیغات ندارند 
و با این کمپین می توان نوع نگاه آنها را نسبت به موضوع 
تغییر داد و ش��رایط همکاری آنها را فراهم کرد. تبلیغات 
در بازار رقابتی حال حاضر به نفع مصرف کنندگان است 
و آنها با تبلیغات می توانند برندهای مختلف را بشناسند 
و ب��ا انتخاب آنها از طریق تبلیغات در جهت منافع خود 

بهره برداری کنند. 

تبلیغات می تواند عامل 5 اتفاق مهم در صنعت 
کشور باشد

عضو انجمن صنفی شرکت های تبلیغات ایران می گوید: 
تبلیغات می تواند عامل پنج اتفاق مهم در صنعت کشور 

باش��د ک��ه در این کمپین نی��ز باید به عن��وان محور در 
نظ��ر گرفته ش��ود، 1- ایجاد کارآفرین��ی و فرصت های 

 ش��غلی جدی��د 2- باال بردن س��طح اس��تاندارد زندگی 
3- ایجاد فضای رقبتی سالم و اختصاص حق انتخاب به 

مصرف کنندگان. در چنین فضایی مصرف کننده محکوم 
به خرید از یک برند یا از یک ش��رکت نیس��ت. تبلیغات 
درس��ت می تواند به مصرف کنندگان اطالعات درس��ت 
بدهد و به آنها یادآوری کند که چه تعداد برند در بازاری 
ک��ه قصد خری��د از آن را دارند، وجود دارد. 4- توس��عه 
رس��انه های تبلیغاتی و به کارگیری رسانه های جدید در 
ح��وزه تبلیغات. این عام��ل نیز در جه��ت رونق فضای 
اقتصادی کش��ور تاثیر زیادی خواهد گذاش��ت و موجب 
ایجاد فرصت های ش��غلی جدید خواهد ش��د. 5- فراهم 
آوردن ش��رایط الزم در جهت رش��د و توسعه اقتصادی 

کل کشور. 

در نظر گرفتن پیام آموزشی برای کمپین 
خطیب��ی می گوید: این پن��ج موض��وع عوامل مهمی 
برای ش��کل گیری این کمپین و فراخوانی اس��ت که به 
ش��رکت های تبلیغاتی داده ش��ده اس��ت. ش��رکت های 
تبلیغاتی بای��د طرح های خود را به انجمن بفرس��تند و 
بعد از طی مراحل و داوری های مختلف توس��ط اساتید 
برجس��ته تبلیغاتی، کمپین برگزیده اکران خواهد ش��د. 
کمپی��ن منتخب از طریق رس��انه های چاپی و محیطی 
اکران خواهد شد. پس در این کمپین به سه گروه هدف 
اصل��ی آموزش داده می ش��ود که تبلیغ��ات چه تاثیری 
در زندگ��ی کاری و اجتماعی آنها خواهد گذاش��ت. این 
آموزش از طریق طرح های تبلیغاتی خواهد بود و به نوعی 
نوع پیام هایی که از طریق این کمپین به مخاطبان داده 

می شود، آموزشی خواهد بود. 

تاثیر کمپین تبلیغات برای تبلیغات بر صنعت 
کشور 

خطیبی در پاس��خ به این س��وال که کمپین تبلیغات 
ب��رای تبلیغات چه تاثی��ری بر صنعت تبلیغات کش��ور 
خواه��د گذاش��ت، می گوید: مطمئنا وقت��ی کمپینی در 
جه��ت تبلیغات برگزار ش��ود، به ای��ن صنعت نیز کمک 
خواهد ک��رد. تصور کنید مخاطب��ان اصلی کمپین پیام 
آن را دریاف��ت کنن��د و نگاه منفی قبلی آنها نس��بت به 
تبلیغات تغییر کند. نگاه��ی که اگر تغییر کند، خواهان 
مراجعه دوباره به تبلیغات خواهد ش��د و فعاالن تبلیغات 
باید نیازی که از طریق این کمپین ایجاد شده را برطرف 
کنن��د. هرچند هدف اصلی برگ��زاری این کمپین کمک 
ک��ردن به رونق صنعت تبلیغات نیس��ت، هدف کمک به 
فضای توس��عه اقتصادی کشور است. اعتقاد ما این است 
ک��ه از طریق ای��ن کمپین تمامی حوزه ه��ای اقتصادی 
کش��ور رونق پیدا خواه��د کرد و ب��ه تمامی بخش های 
اقتصادی کمک خواهد ش��د. ای��ن موضوع از طریق پنج 
فاکتوری که در طراحی کمپین لحاظ شده اتفاق خواهد 
افتاد. ای��ن کمپین حتما تاثیر خود را خواهد گذش��ت، 
درنتیجه باید تالش کنیم تا به بهترین نحوه اجرا شود تا 
تاثیر آن نیز بیش��تر شود. انجام تبلیغات درست می تواند 
منجر به س��ود سه جانبه شود. س��ود سه جانبه ای که هم 
مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان و هم فعاالن عرصه 
تبلیغات کش��ور از آن منفعت خواهند برد. وقتی اوضاع 
به این ش��کل باش��د، فضای اقتصادی کشور نیز از رکود 
خارج خواهد ش��د و رونق دوب��اره ای در آن جریان پیدا 

خواهد کرد. 

هیاهوی عجیبی در کش�ورمان برپاس�ت. اگر به س�طح شهر نگاهی 
بیندازید، چشم بادامی ها و چشم آبی های زیادی را مشاهده خواهید کرد 
که به قصد سرمایه گذاری به کشور مراجعه کرده و حوالی وزارتخانه های 
مختل�ف در ح�ال رفت وآمدند. ای�ن رفت وآمدها خبر از ای�ن دارند که 
برنده�ای مختلفی قص�د مراجعه به ایران را دارن�د و این موضوع باعث 
ایجاد تحولی اقتصادی در کشورمان خواهد شد. تحولی که بعد از دوران 
رکود نسبی به وقوع می پیوندد. وقتی اوضاع کشور این شکل در می آید، 
باید تمامی ارگان ها و سازمان ها برای خروج از رکود تالش کنند تا بتوانند 

در این کارزار سهمی داشته باشند. تبلیغات نیز در این میان نباید خود را 
از مابقی جدا بداند و باید فعالیتی گسترده  انجام دهد اما مسئله تبلیغات 
شاید به نسبت مابقی حوزه های اقتصادی متفاوت باشد. شاید این صنعت 
بعد از این تحوالت دچار یک دگردیسی دوباره شود. پس باید از نو شروع 
و برای خود تعاریف تازه ای ایجاد کند. ش�اید نخس�تین قدم در این باره 
تعریف کمپینی تبلیغاتی برای خود تبلیغات باش�د؛ کمپینی که انجمن 
صنفی ش�رکت های تبلیغاتی درص�دد راه اندازی و اجرای آن اس�ت. در 
این کمپین ش�رکت های تبلیغاتی قرار اس�ت کانسپتی در جهت تبلیغ 
صنف خودش�ان برنامه ریزی و راه اندازی کنن�د. کمپینی خالق که خود 
تبلیغات چیان باید برای صنف خودش�ان طرح ریزی و اجرا کنند. در این 

راس�تا انجمن صنفی از طریق فراخوانی از تمامی شرکت های تبلیغاتی 
خواسته که کمپینی را با عنوان »تبلیغات برای تبلیغات« تعریف و برای 
انجمن ارس�ال کنند و انجمن کمپین های ارس�الی را بررس�ی و کمپین 
برگزیده را از طریق رس�انه های تبلیغاتی اکران کند. فعاالن تبلیغات از 
طریق کمپی�ن تبلیغات برای تبلیغات می خواهند نق�ش تبلیغات را در 
پیشرفت اقتصادی نش�ان دهند و گروه مخاطبان شان جایگاه تبلیغات 
را دوباره یادآور شوند. »فرصت امروز« برای دریافت اطالعات بیشتر در 
مورد این کمپین س�راغ دکتر حسین خطیبی، عضو انجمن هیات مدیره 
انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی و مسئول بخش آژانس ها رفته  است. 

خطیبی در این باره به سواالت مختلف پاسخ داده  است. 

تبلیغات خالق

آگهی: Price minister - شعار: فروش با یک کلیک 

ایستگاه تبلیغات

کمپین روزهای شاد هوندایی آغاز شد

هون��دا کمپین روزهای ش��اد هوندایی را به مناس��بت 
نزدیک ش��دن به تعطیالت س��ال نوی میالدی آغاز کرد. 
کمپین تلویزیونی هوندا همزمان با روزهای آخر سال جاری 
در تلویزیون پخش ش��د. در این تبلیغ، مردمی ش��اد در 
حال گذراندن تعطیالت با ماش��ین هوندای خود هستند. 
ای��ن تبلیغ از صحنه های واقعی و کامپیوتری در کنار هم 
استفاده کرده تا دنیای جادویی را وارد زندگی مردم کند. 
به این صورت که ش��خصی دره��ای مختلف جعبه ای به 
رنگ چوب را که رویش روزهای ش��اد هوندایی حک شده 
ب��از می کند تا دنیای درون آن را نش��ان دهد. صحنه های 
مختلفی چون برف بازی کودکان و اس��کیت بازی در هر 
در مختلف درون جعبه نش��ان داده می شود. هوندا با این 
آگه��ی به مش��تریان خود این باور را می ده��د که رویداد 
فروش روزهای شاد هوندایی بهترین زمان را برای گرفتن 
هدیه ای است که تمام طول سال منتظرش بوده اند. هدف 
آنها از این کمپین فصلی، تقویت فروش و برجسته سازی 
برند است. همچنین آنها با این تبلیغ خواهان انتقال حس 
شادی و منحصر به فرد مشتریان نسبت به هوندا هستند. 

گزارش »فرصت امروز« از کمپین جدید انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی

تبلیغات برای تبلیغات

انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران از طریق 
فراخوانی از شرکت های تبلیغاتی خواسته که 

دست به کار شوند و کمپینی را برای رونق تبلیغات 
و جذب مشتریان طراحی کنند. این کمپین با عنوان 

»تبلیغات برای تبلیغات« قرار است برنامه ریزی 
شود. درواقع شرکت های تبلیغاتی از طریق این 
کمپین باید ارزش تبلیغات را به گروه مخاطبان 

مورد نظر خود بشناسانند



کانال های توزیع؛ کانال های 
موفقیت 

در گذشته نه چندان دور بس��یاری از کسب وکارهای 
کوچک کمتر گسترش پیدا می کردند. آنها لزومی برای 
توسعه نمی دیدند و تالش��ی هم برای آن نداشتند. مثال 
ساده این جمله سوپرمارکت ها هستند که پیش ترها به 
نام  » بقالی «  شناخته می ش��دند. این گونه کسب وکارها 
که در واقع خرده فروش های به درد بخوری هم بودند، با 
تعیین ناخودآگاه مخاطب هدف محدود و با چش��م انداز 
پوشش یک محله یا خیابان راه اندازی شده بودند و اتفاقا 
در این مسیر بس��یار هم موفق عمل کردند اما به مرور با 
افزایش تعداد این خرده فروش ها و متمرکز ش��دن آنها 
در یک مح��دوده جغرافیایی کم کم ش��رایط تغییر کرد 
و س��وپرمارکت ها را به فکر گس��ترش کار با استفاده از 
ابزارهای جانبی انداخت. ابزارهایی نظیر پیک های حمل 
کاال برای افزایش دامنه تحت پوش��ش ی��ا حتی گاهی 
سایت های اینترنتی برای معرفی یا فروش بیشتر. در واقع 
آنها که خود واسطه ای برای توزیع بودند، سعی کردند از 
ابزارهایی برای موفقیت بیشتر سود جویند. در پس زمینه 
این بنگاه های کوچک خرده فروش ک��ه امروز با افزایش 
رقب��ا و تغییر فرهنگ عمومی در پی توس��عه هس��تند، 
شرکت هایی قرار می گیرند که چندبرابر این فروشگاه های 
محلی نگران سیاس��ت های توزی��ع و انتخاب روش های 
مناسب پخش و فروش هستند. سیاست گذاری انتخاب 
کانال های فروش یکی از مهم تری��ن تصمیم گیری های 
تیم استراتژیک شرکت هاس��ت. تصمیم گیری معموال با 
معیارهای درنظر گرفتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، 
وضعیت نقدینگی شرکت، موجودی کاال و سرمایه گذاری 
در بنگاه انجام می ش��ود. پس بررس��ی سیاست گذاری 
کلی، انتخاب کانال های مناس��ب براساس نوع و ساختار 
بازار، زیرس��اخت های تجاری، حاشیه س��ود محصول، 
معیارهای مختلف مصرف کنن��دگان، میزان هزینه های 
توزیع کانال های مختل��ف و تحلیل انواع کانال ها صورت 
می گیرد. کانال های توزیع را معموال در س��طح متفاوت 
تعریف می کنند که به س��طوح صفر، یک و دو مش��هور 
است. کانال س��طح صفر به کانال هایی از توزیع و فروش 
می گویند که تولیدکننده خود مستقیما در آنها مبادرت 
به ف��روش می کند و واس��طه ای در این بین ق��رار ندارد. 
کانال هایی که تمام روش های فروش مس��تقیم را شامل 
می شود و مدل هایی همانند ش��رکت در نمایشگاه های 
فروش، تأس��یس نمایندگی هایی که کامال توسط خود 
شرکت کنترل می ش��ود، فروش اینترنتی، ایجاد باشگاه 
مش��تریان و برخی مدل های بازاریابی و فروش چریکی 
توسط تیم تصمیم گیرنده طراحی می شود. محصوالت 
این گونه کانال ها از آنجا که مستقیما از طرف تولیدکننده 
راه اندازی شده اس��ت، قیمت پایین تری نسبت به دیگر 
واس��طه ها دارد و به همین س��بب می تواند مش��تریان 
بیشتری را جذب کند، هرچند با توجه به حذف واسطه ها 
حاشیه سود بیشتری را برای تولیدکننده ایجاد می کند. 
همچنین با فروش انحصاری محصوالت، فروش مستقیم 
و ایجاد س��اختار مناس��ب در ذهن مخاطبان به اعتبار و 
افزایش ارزش برند خود می افزاید. سهولت در بازاریابی، 
نظارت بر روند ف��روش و برنامه ری��زی می تواند از دیگر 
مزایای این مدل از کانال ها باشد. این شکل از شبکه های 
توزیع این ام��کان را فراهم می آورند ت��ا تولیدکنندگان 
اصلی بازخورد اصلی از مصرف کنندگان نهایی را دریافت 
کرده و بتوانند سیاست گذاری بهتری درخصوص تمامی 
معیارهای کس��ب وکار خود داشته باش��ند. البته مانند 
تمامی فرآیندهای دیگر این روش هم دارای نکات منفی 
است که قبل از انتخاب آن باید بدان ها توجه کرد. هزینه 
زیاد راه اندازی برای نمایندگی مس��تقیم، دامنه محدود 
فروش  )غی��ر از روش های اینترنتی(، میزان س��وددهی 
کم  )با اینکه حاشیه س��ود باالتر از روش های دیگر است 
اما چون حجم ف��روش پایین می آید، س��ود نهایی عدد 
کوچک تری خواهد بود(، محدودیت های منابع انس��انی  
)علی الخصوص در نمایشگاه ها(، دشواری در اجرا و عدم 
آش��نایی مش��تریان با روش هایی همچون سیستم های 
فروش اینترنتی اس��ت. مرحله بعدی کانال های فروش، 
کانال های سطح یک است که شامل انواع فروشگاه های 
زنجیره ای، فروش مویرگی و اس��تفاده از خرده فروشان 
است. در واقع این سیستم امکان فروش و بازاریابی با یک 
رده واسطه را فراهم می آورد و با کمک آن می توان حجم 
فروش را افزای��ش داد. همچنین ب��ا کاهش قیمت های 
بازاریابی و تبلیغات س��هولت در فروش ایجاد می ش��ود 
و بس��یاری از نقاط دورافتاده نیز با محصوالت شما آشنا 
می شوند. با این روش خدمات بهتری به مشتریان عرضه 
می شود و کنترل بر آمیخته بازاریابی افزایش می یابد ولی 
از طرفی شاید نفوذ به بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای  
)هرچند با افزایش روزافزون این فروشگاه ها این همکاری 
نس��بت به قبل تسهیل ش��ده اس��ت( و در برخی موارد 
کنترل بر فروشندگان مویرگی و خرده فروشان در جهت 
حفظ اعتبار برند و اهمیت تثبیت قیمت ها سخت باشد 
که از مشکالت س��طح یک توزیع است. مشکالتی که در 
شیوه های فروش شبکه ای که شکلی از سطح اول توزیع 
است نیز دیده می شود. کانال س��طح دوم، کانال هایی از 
توزیع و فروش است که با یک واس��طه اضافی محصول 
را به دست مشتریان می رساند. فروش به عمده فروشان، 
ش��رکت های پخش و اعط��ای نمایندگ��ی از جمله این 
روش هاست. عمده فروشان که معموال شمه ای از سیستم 
فروش س��نتی را تداعی می کنند حداقل ای��ن مزیت را 
دارند که تولیدکننده مطمئن است که محصوالت خود 
را در محدوده جغرافیایی آن عمده فروش خواهد داشت. 
هرچند عمده فروش��ان حجم فروش را ت��ا میزان زیادی 
افزایش می دهند اما هزینه واس��طه گری آنها به نسبت 
واحد کاال معموال بسیار باالست. نمایندگی های فروش 
شرایط متفاوتی دارند و می توان با استفاده از سیاست های 
محدودکننده ای، کنترل بیشتری بر نماینده فعال داشت. 
هرچند این کنترل بیش��تر منوط بر ق��درت مالی و نام 

تجاری شرکت خواهد بود. 
توزیع یکی از مهم ترین بخش ه��ای آمیخته بازاریابی 
یک شرکت است که می تواند تأثیر بس��زایی بر موفقیت 
در بازاریابی ش��رکت داش��ته باش��د. همان طور که امروز 
تمامی بخش های بازار و شرکت که در امر بازاریابی دخیل 
هستند، با رویکرد مشتری مداری و توسعه، سیاست گذاری 
می شوند، بخش توزیع نیز بر همین اساس طراحی می شود. 

بهترین مشاور

برای مشاوره باید از بهترین ها استفاده کنید. همه 
بازاریابان به مش��اوره احتیاج دارند ول��ی بازاریابان 
موف��ق مشاورانش��ان را از بی��ن بهترین ه��ا انتخاب 
می کنند. در ح��ال حاضر تعداد زی��ادی از مدیران 
ش��رکت ها و سازمان ها از خدمات مش��اور بازاریابی 

بهره می برند.
بس��یاری از شرکت ها از مش��اورین بازاریابی برای 
کس��ب اطالع��ات تکمیل��ی و کمک گرفت��ن برای 
شناس��ایی و حل مسائل سازمانی استفاده می کنند. 
تجربه نش��ان می دهد سازمان ها دالیل و انگیزه های 
مختلفی برای به کارگیری مش��اوران بازاریابی دارند، 
ام��ا اهم این دالی��ل عبارت اس��ت از تعیین اهداف 
و اس��تراتژی های بازاریاب��ی، تدوین و پیاده س��ازی 
فرهن��گ بازاریاب��ی در س��ازمان و می��ان کارکنان، 
تبدیل وضعیت سازمان از حالت روزمره به وضعیت 
یادگیرن��ده و نوآور، حل مس��ائل س��ازمانی مؤثر به 
کمک تجارب قدیمی، به کارگیری خدمات مشاورین 
با توجه به تجربه آنها و مقرون به صرفه بودن هزینه. 
در نظر داش��ته باش��ید برای آنکه بهترین مشاور 
را انتخ��اب کنید، باید از افراد صاحب س��بک کمک 
بگیرید. بهترین و سریع ترین روش شناسایی مشاور 
از طری��ق جس��ت وجوی اینترنتی اس��ت. این افراد 
باید از مهارت و شایس��تگی علم��ی، تجربه عملی و 
اجرایی، در دسترس بودن، تعهد، وفاداری و رازداری 

برخوردار باشند.
هم��ه ما غالب��اً در معرض مش��کالت و مس��ائلی 
ق��رار می گیریم که ب��ه دلیل محدود ب��ودن دانش 
و تجربیاتم��ان ب��ه همفکری ب��ا دیگران نی��از پیدا 
می کنیم. می دانید که حتی ب��ا ثبات ترین افراد نیز 
گاهی از بحران های عاطفی مصون نیستند. تحوالت 
و تغییرات��ی ک��ه در زندگی رخ می ده��د گاهی ما 
را دچ��ار اضطراب، تردید، نگران��ی، تعارض و حتی 

بحران می سازد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت هنگام س��ازش ب��ا محیطی 
جدی��د و تجربه ای نو، داش��تن احساس��ات فوق تا 
حدی طبیعی اس��ت اما اگر این احساس��ات منفی 
از حد طبیعی بیش��تر ش��ود، می تواند باعث کاهش 
تمرکز آرامش و سالمت جسم و روان شود. مشاوره 
انجام چیزی برای کس��ی نیس��ت، بلکه یک فرآیند 
تعامل�ی و پویاس��ت که با گفت وگو درباره نگرانی ها، 
مس��ائل، رواب��ط، باورها، احساس��ات و رفتار ها آغاز 
می ش��ود، از این طریق چارچوب و ابعاد مس��ئله ای 
ک��ه مراج��ع درك کرده مش��خص یا به ش��یوه ای 
کارس��از، بازشناس��ی و تعریف می شود و در طی آن 
راه حل ه��ای جدید تکوین یافته و ارباب رجوع برای 
انتخاب راه حل مناس��ب، تصمیم گیری و اجرای آن 

یاری و حمایت می شود. 

مش��اوره فرآیندی اس��ت که ط��ی آن از روش 
مصاحبه ب��رای کمک به ارباب رج��وع در گرفتن 
یک تصمی��م منطقی محکم براس��اس موارد قابل 
انتخ��اب و اطالع��ات حقیقی اس��تفاده می ش��ود. 
مش��اوران احتمال��ی را مورد ارزیابی ق��رار دهید. 
پس از دریافت پیش��نهادهای مش��اوران احتمالی 
س��عی کنید ب��ا انجام مصاحب��ه رو در رو مواردی 
چون تجربه عملی مشاور، رویکردهای پیشنهادی 
انجام کار، نحوه انتقال مهارت ها، میزان سازگاری 
و می��زان ارزش آفرینی مورد ارزیاب��ی دقیق قرار 

گیرند.
مش��اوره مؤث��ر، نیازمن��د داش��تن ش��ناخت و 
درك مناس��بی از ویژگی ها، نیاز ه��ا و قابلیت های 
مراجعان و وضعیت هایی اس��ت که خود را در آنها 
می بینن��د. همواره از پیدایش نس��ل انس��ان و از 
زمانی که زندگی گروهی و اجتماعی شکل گرفت 
و تن��وع فعالیت ها و ارتباطات انس��ان ها پیچیده تر 
ش��د، بعضا بش��ر مرتکب خطا و اش��تباهاتی ش��د 
ک��ه معم��وال جبران ناپذیر بود. تا اینکه انس��ان ها 
دریافتن��د ب��رای انج��ام بعضی امور نیاز اس��ت از 
فکر و اندیش��ه دیگران هم کمک بگیرند. استفاده 
از مش��اور بازاریابی مناسب در س��ازمان می تواند 
سرعت رسیدن به نتایج خیره کننده را در سازمان 
بس��یار کوتاه کرده و مانع از بسیاری از هزینه های 

بدون برنامه بازاریابی ش��ود. 

بازاریابی با مجوز 
مج��وز  ب��ا  بازاریاب��ی  می دانس��تید   آی��ا 
اس��ت  اصطالحی   )Permission marketing(
ک��ه در بازاریاب��ی الکترونیکی مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد؟ بازاریابان پی��ش از اینکه آگهی های خود 
را به مش��تریان آتی خود ارسال کنند، از آنها اجازه 
الزم را خواهند گرفت. این ش��یوه توس��ط برخی از 
بازاریاب��ان اینترنتی، بازاریابان ایمیل��ی و بازاریابان 
موبایل��ی مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد. این کار 
در ابت��دا نی��از به ای��ن دارد که م��ردم در ابتدا آن 
را انتخاب کنند، س��پس ارس��ال آگهی های آتی به 
مشتریان با کسب اجازه از آنها صورت خواهد گرفت 
ت��ا درصورت راضی بودن آنها ب��ه این کار، آگهی ها 

برایشان ارسال شود. 
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بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

کارگاه مارکتینگ

رضا مافیعطیه عظیمی
 مشاور توسعه بازار

نگاهی عمیق تر به بازاریابی محتوایی و تجربه مشتری در دومین روز گردهمایی بازاریابی جهانی

چگونه محتوای بااصالت خلق کنیم
هدی رضایی

دومی�ن روز گردهمای�ی بازاریاب�ی جهان�ی ب�ا 
س�خنرانی میهمانان�ی از کش�ورهای مختلف حول 
موضوعاتی چون برندسازی از طریق دانش و قوانین 

تجربه مش�تری برای دخالت مؤثر مخاطب در مرکز 
همایش های دانش�گاه شهید بهش�تی برگزار شد. 
سخنرانان از اهمیت محتوا و تجربه مشتری صحبت 
کردن�د. حقیقت این اس�ت که در عصر مش�تری، 
همه تصمیمات با مصرف کننده اس�ت. آنها همیشه 

اطالع�ات دارند و به هر طریقی اطالع�ات به روز را 
پی�دا می کنند. آنچ�ه از منظر مصرف کنن�ده برای 
برندها اهمیت دارد تجربه مش�تری اس�ت و محتوا 
بیش از هر چیز دیگری تجربه را ش�کل می دهد. در 
ادامه گزارش شرح این موضوع را به تفصیل بخوانید. 

هنرمندان خودشان را به مخاطب 
تحمیل نمی کنند، بلکه مخاطب خلق 
می کنند. محتوا چیزی نیست که آن 
را کپی کنیم بلکه چیزی است که 

باید در آن اصالت و خالقیت داشته 
باشیم. گاهی اوقات از هنرمندبودن 

می ترسیم. باید بتوانیم محتوایی تولید 
کنیم که اصالت و خالقیت داشته باشد

بازاریابی در خأل شکل 
نمی گیرد

مک��س هولم��ن، موس��س و 
رئی��س ش��رکت بیبلی��و، حول 
موض��وع محتوا و برندس��ازی از 
طری��ق دانش صحبت ک��رد. او 
بیان کرد: در بازاریابی سه نکته 
حائز اهمیت است: توجه، اصالت 
و الگوریت��م. ابت��دا بای��د گفت 
تجربه، بنیاد و اس��اس خیلی از 
مس��ائل بازاریابی است. یکی از 
چالش های بازاریابی مسئله توجه 
اس��ت. بازاریابی در خأل نیست و 
ح��ول ارتباط��ات و اطالع��ات 
شکل می گیرد. همه سایت های 
اینترنتی از بستر متن به عکس 
رس��یده اند.  ویدئ��و  س��پس  و 
فیس بوك در ابتدا فقط متن بود، 
بعد عکس محور شد و سه سال 
دیگر جایگاهی برای فیلم و ویدئو 
می ش��ود. کاربران گوشی شان را 
150 ب��ار در روز چک می کنند 
و این یکی از تغییرات اساسی در 
رسانه های بازاریابی است که باید 

به آن توجه شود. 

خالف جهت حرکت کردن 
برای خلق محتوای برتر

مورد بعدی الگوریتم است که 
خیلی از شرکت ها در کشورهای 
پیش��رفته به آن ب��اور دارند. در 
دنیایی ک��ه پر از محتواس��ت، 
کشف محتوای خوب مهم ترین 
بخ��ش کار بازاریابی اس��ت. در 
ه��وش مصنوع��ی نی��ز همین 
ش��رکتی  کار  اس��اس  اس��ت. 
همی��ن  نتفلیک��س  مانن��د 
 300 آنه��ا  الگوریتم هاس��ت. 
کارمند دارند که تنها روی محتوا 
و الگوریت��م فعالی��ت می کنند. 
تغییر بزرگ دوم محتوا از طریق 
ش��بکه های اجتماع��ی اس��ت. 
ب��رای خل��ق محتوای  معموال 
برتر بای��د خالف جهت حرکت 
ک��رد. با مثالی از گوگل موضوع 
را بیش��تر باز می کنیم. نوآوری 
گوگل از سال 2009 در زمینه 
رتبه بن��دی سایت هاس��ت. یک 
نوآوری بس��یار ساده که هرچه 
سایت شما بیشتر لینک داشته 
باشد، باال می آید. حال مهم ترین 
عوامل��ی ک��ه در جس��ت وجو 
اهمیت دارند عبارتند از محتوا، 
س��اختار صفحه و کلی��دواژه و 
یکی از مهم ترین عوامل کیفیت 
و تجربه بازدیدکنن��ده یا کاربر 
اس��ت. تجربه خوب جنبه های 
مختلفی دارد. باید بررسی کنیم 
آیا در س��ایت مان تجربه خوب 
برای مش��تری ایج��اد کرده ایم 
یا خیر. گوگل اع��الم کرده که 
از الگوریت��م ه��وش مصنوعی 
برای جست وجوهایش استفاده 
می کند. توصیه محتوا به یوتیوب 
یکی از روش هایی اس��ت که با 
هوش مصنوعی انجام می شود. 
مسئله کشف محتوا یک مسئله 
جهانی است. مثال آسمانخراش 
در اینجا مثال خوبی است. اگر 
دیدگاه مردم را به آسمانخراش 
بدانی��د و بخواهی��د آن دید را 
در س��اختن خانه اعمال کنید، 
سعی در ساختن بلندترین خانه 
خواهید داش��ت. وقت��ی محتوا 
تولید می کنید نیز با بررسی های 
قبلی دریابی��د که چه محتوای 
جدیدی می توانید بسازید. باید 
محتوایی تولید کنید که ارزش 
افزوده برای مردم داشته باشد. 

در محتواسازی اصالت و 
خالقیت داشته باشیم

او در ادام��ه صحبت های��ش 
به س��ومین مورد یعنی اصالت 
اش��اره کرد و ادام��ه داد: وقتی 
درب��اره محتوا ح��رف می زنیم، 
حتما نیاز به اصال��ت داریم. در 
کتابی جمل��ه ای زیبا در همین 
خصوص آمده ب��ا این مضمون 
ک��ه هنرمندان خودش��ان را به 
مخاط��ب تحمی��ل نمی کنند، 
بلکه مخاطب خل��ق می کنند. 
محتوا چیزی نیس��ت که آن را 
کپی کنیم بلکه چیزی اس��ت 
که باید در آن اصالت و خالقیت 
داش��ته باش��یم. گاهی اوقات از 
باید  می ترس��یم.  هنرمندبودن 

بتوانیم محتوای��ی تولید کنیم 
ک��ه اصالت و خالقیت داش��ته 
باشد تا بتوانیم سال های مدید 
در آن مسیر حرکت کنیم. توجه 
را نمی توان خرید بلکه باید آن 
را به صورت طبیعی جلب کرد. 
اما چ��را این س��ه عنصر یعنی 
توجه، اصالت و الگوریتم به هم 
ربط دارند؟  جواب این س��وال 
به نیمکره های مغز بازمی گردد. 
در خیل��ی از تعام��الت س��طح 
باال معم��وال خریده��ا عاطفی 
انج��ام می ش��ود. اگر ب��رای بار 
دوم بخواهی��د خ��ودرو بخرید، 
18 درص��د احتم��ال دارد که 
خودرو شبیه اولی باشد. خیلی 
از مردم براس��اس رنگ خودرو 
آن را می خرند. انتخاب و خرید 
آنه��ا معموال حس��ی و عاطفی 
اس��ت نه عاقالن��ه. درخصوص 
ارتب��اط می��ان رفت��ار خرید و 
احساس��ات بای��د ارزیابی کنید 
که کمپین ش��ما چقدر عواطف 

م��ردم را ب��ر می انگیزد. 
در ایج��اد محتوا باید به 
احساسی  واکنش  ایجاد 
مخاط��ب فک��ر کنی��م. 
اصالت یعنی ش��جاعت. 
بهتر اس��ت گاهی شبیه 
هنرمن��دان و به راه های 
جدی��د فکر کنی��د. در 
تبلیغات خود احساسات 
برانگیزی��د.  را  م��ردم 
می توانید ارتباط مستقیم 
می��ان اصال��ت، توجه و 

ف��روش ایجاد کنید به ش��رط 
اینکه الگوریتم ها یادتان باشد!  

محتوا، موتور محرکه 
فعالیت های بازاریابی 

آیرینا پاشینا، مدیر ارتباطات 
 ،Sap Se ش��رکت  بازاریاب��ی 
ب��رای  قان��ون   5 درخص��وص 
درگیر ک��ردن مؤث��ر مخاطب 
صحبت کرد. او س��خنانش را با 
این موضوع ش��روع کرد که آیا 
کس��ی می داند که دیروز یعنی 
نخستین روز همایش، چند بار 
از کلمه »محتوا« استفاده شده 
است؟  و این نش��ان از اهمیت 
محت��وا در جذب مخاطب دارد. 
اما چرا محتوا و تجربه مشتری 
مهم اس��ت؟  بازاریابان به نوعی 
مام��ور ارتباطات هس��تند. در 
عصر مشتری، مصرف کنندگان 
با اطالعاتی ک��ه دارند تصمیم 
می گیرند کج��ا و چگونه خرید 
کنن��د. ب��رای ش��رکت ها نی��ز 
تجرب��ه مصرف کنن��ده اهمیت 
برن��د  گف��ت  نمی ت��وان  دارد. 
اهمیت ندارد اما تجربه مشتری 
مهم تر است. اگر خواهان وفادار 
ساختن مش��تری هستیم باید 
به ای��ن موضوع توجه کنیم. اما 
چرا تجربه مشتری مهم است؟  
تجربه مش��تری س��بب تمایز 
برندها می ش��ود و ارتباط آن با 
محت��وا بدین صورت اس��ت که 
محت��وا پیش ش��رط الزم برای 
تجربه مش��تری اس��ت. محتوا 
موت��ور محرک��ه فعالیت ه��ای 

بازاریابی ما است. 

وجه تمایز برندها محتواست 
او در ادام��ه ب��ه نقش محتوا 
در بازاریابی اشاره و اضافه کرد: 
محتوا به م��ردم کمک می کند 

تصمیم بگیرند. پتانسیل زیادی 
در ای��ن واژه اس��ت. محصوالت 
زیادی در ب��ازار وجود دارند که 
شبیه به یکدیگر هستند، اینکه 
چطور تصمی��م بگیرید کدام را 
بخرید به محتوا مربوط اس��ت. 
در واق��ع تنها وجه تمایز برندها 
محتواس��ت. محت��وا پلی میان 
تجارت و مشتری است. در اینجا 
بح��ث برانگیختن احساس��ات 
مطرح است و محتوا هم همین 
نقش را ایفا می کند. محتوا تنها 
وجه تمایز برند اس��ت و باید با 
کار کردن روی محتوا به بهترین 
تجربه مشتری رسید. مهم ترین 
اصل در بازاریابی، مشتری است 
ام��ا در کمپین ها همیش��ه این 
نبوده، تنها اطالعاتی غیرمرتبط 
را س��ر مش��تری ریخته ایم و از 
تعری��ف می کنیم و  خودم��ان 
انتظار تجرب��ه و واکنش خوب 
داریم. مش��تری انس��ان است و 

تنها مفهومی انتزاعی نیست. 

قوانین کلیدی برای تجربه 
مشتری 

اما برای درگی��ر کردن مؤثر 
مخاطب و تجربه مشتری، الزم 
است به قواعدی توجه کنیم که 
یکی از آنها ش��ناخت مشتری 
اس��ت. پی��ش نی��از بازاریاب��ی 
این اس��ت که مش��تری خود را 
بشناس��ید. در محتوا فضا برای 
بهب��ود زیاد اس��ت. قطع��ا باید 
درك خ��ود را از مش��تری ب��ه 
چالش بکش��یم و با آنها صادق 
باشیم. یکی از مدیران بازاریابی 
هتلی در تبلیغات��ش ادعا کرده 
م��ا بدترین هتل دنیا هس��تیم. 
مخاطب آنها جوانانی هستند که 
دنبال تنها یک جای خواب گرم 
هس��تند. آنها با مخاطب صادق 
بوده اند و این صداقت برایش��ان 
جواب داده اس��ت. مورد بعدی 
فرهنگ است. حقیقت این است 
که فرهنگ ها با هم فرق دارند و 
باید تفاوتشان را درك کنید. باید 
فرهنگ ها را شناخته و رویشان 
کار کنید تا به فرهنگ مشتری 
نزدیک تر شوید. مشتریان نیز در 
مقابل این تفاوت را دیده و از آن 
تقدیر می کنند. ایجاد ارزش نیز 
یکی دیگر از موضوعات مهم در 
درگیر س��اختن مشتری است. 
براساس تجربیات ما تنها 7 تا 8 
ثانیه وقت داریم تا توجه کسی 
را جل��ب کنی��م. اوال باید ایجاد 
ارزش کنیم. محتوا باید شفاف 
و موجه و مختصر بوده و ارتباط 
موضوع��ی نیز داش��ته باش��د. 
اصالت و خالقیت و همین طور 
چابک تر بودن نیز خیلی اهمیت 
دارد. چون همیش��ه در محیط 
تغییر وجود دارد و باید نس��بت 
به تغییرات چابک باشیم. محتوا 

بیش از هرچیز تجربه مشتری را 
شکل می دهد. دنیا چابک است 
و اگ��ر همراه با آن تغییر نکنیم 

شکست می خوریم. 

پرسش و پاسخ با 
شرکت کنندگان

در ادام��ه در میزگ��ردی که 
با حض��ور این دو کارش��ناس 
برگزار شد به سواالت میهمانان 
نشست پاس��خ داده شد. سوال 
یکی از ش��رکت کنندگان این 
بود ک��ه در م��ورد محصوالت 
صنعتی چگونه می توان روایت 
و محت��وا تعریف ک��رد؟   آیرینا 
پاش��ینا این گون��ه پاس��خ داد 
که در کنفرانس��ی ک��ه در ماه 
مارس در آلمان برگزار ش��د به 
این نکته اشاره شد که شرکت 
بوش محتواسازی را به مخاطب 
واگذار ک��رده و طی مس��ابقه 
انج��ام  را  آن  وبالگ نویس��ی 
داده اس��ت. طی مس��ابقه ای با 
حضور 10 وبالگ نویس 
و ع��کاس داس��تان را با 
عک��س تعری��ف کردند 
توانس��تند وجه��ه ای  و 
انس��انی ب��ه محص��ول 
راهی  همیش��ه  بدهند. 
ب��رای ای��ن کار وج��ود 
دارد. هولم��ن نیز گفت: 
در سفری که به جنوب 
آفریق��ا ب��رای س��اخت 
پیچ گوش��تی  تبلی��غ 
داش��تیم، با اس��کوتر و 
موتور این تبلیغ را انجام دادیم. 
می توانی��د فیلم و نمایش هایی 
برای تلویزیون س��اخت که در 
نش��ان  را  محصوالت ت��ان  آن 
دهی��د. هن��ر در واق��ع همان 
ش��مایلی اس��ت که در تبلیغ 
ب��ه محصول می دهی��د. گاهی 
نیز بهتر اس��ت از دید مشتری 
آن را ببینی��د. مثال آن پیچ در 
دستگاهی در بیمارستان است 
ک��ه زندگ��ی یک��ی از اعضای 
خانواده ت��ان را نجات می دهد. 
این همان برانگیختن احساس 
مشتری است. در سوالی دیگر 
نی��ز در پاس��خ ب��ه چگونگ��ی 
تولید محت��وای متمایز آنها به 
این نکته اش��اره کردند که این 
مس��ئله به عواطف بازمی گردد. 
یکی از برندهای��ی که از تمایز 
اس��تفاده کرده برند داو اس��ت 
چندین سال است که شعاری با 
این مضمون دارد که شما زنی 
زیباتر از بقیه هستید. مردم به 
چی��زی اهمی��ت می دهند که 
نس��بت به آن احساسی شوند. 
باید  نی��ز  اصال��ت  همچنی��ن 
خالق باشد. این خالقیت برای 
ضروری  احس��اس  برانگیختن 
اس��ت و دارای سطوحی است 
که باید با انتخاب یک س��طح 

سعی کنیم به آن برسیم. 

ایجاد ارزش افزوده برای 
شرکت 

در سخنرانی بعدی نیز هوبرت 
گریلیش، مشاور برند و بازاریابی 
فیلیپ��س درخص��وص ایج��اد 
ارزش اف��زوده صحب��ت کرد. او 
بیان کرد: در گذشته بازاریابی، 
خطی بود اما االن مبتنی بر نیاز 
مشتری است. بازاریابی شبیه به 
پرنده ای با دو بال است که یک 

بال آن تکنول��وژی و بال دیگر 
انتظ��ارات اس��ت. در بازاریابی 
باید چش��م اندازتان را قوی و در 
مغزت��ان به چیزه��ای جدید و 
مختلف فک��ر کنید تا بتوانید از 
آنها ایده بگیرید. همه کشورهای 
دنی��ا ب��ه مکالم��ات مبتنی بر 
فناوری گرایش پی��دا کرده اند. 
به موج های فناوری دقت کنید. 
با پیشرفت تکنولوژی یک چیز 
تغیی��ر ک��رده و آن توانمندی 
ماس��ت که بتوانیم ن��وآوری و 
آزادی را هم��راه ه��م کنیم تا 
ایده های جدی��دی خلق کنیم. 
دنیا وابس��ته به نوآوری ماست 
و توانمن��دی م��ا ارزش افزوده 
به زندگ��ی مردم ایجاد می کند. 
نکته بع��دی وجه تمایز عاطفی 
و حسی اس��ت که کارشناسان 
دیگ��ر توضی��ح دادن��د و نکته 
بعدی نظر ش��ما درب��اره نقش 
خودتان است. حتی در باالترین 
س��طح س��ازمان نیز باید دقیق 
و ش��فاف کارها را انجام داد. از 
نظر عملیاتی نیز بای��د به امور 
آگاه باش��یم. همچنین مشتری 
را بشناس��ید و ببینی��د نظ��ر 
آنها نس��بت به ش��ما چیست؟  
ارزش باید از طریق بس��ترها و 
تکنول��وژی از یک ف��رد به فرد 
دیگر منتقل ش��ود. تا ارتباطات 
حس��ی و عاطف��ی با مش��تری 
ایج��اد نکنی��د محصول تان به 
فروش نخواهد رفت. باید کاری 
بگیرد  کنیم مش��تری تصمیم 
محص��ول ش��ما را بخ��رد. باید 
بازاریابی  برای  راه های جدیدی 
ایج��اد و ب��ا انس��ان های خالق 
کار ک��رد تا با بودجه ای محدود 
موفقیتی بزرگ رقم زد. اینترنت 
نوآوری نس��بتا جدیدی است، 
با فعالیت ه��ای آنالین و آفالین 
باید به آینده توجه کرد. دنیای 
دیجیت��ال روزب��ه روز در ح��ال 
گسترش است. در هنگام اجرای 
یک کمپین بخشی از آن را باید 
روی اینترن��ت آورد. در قال��ب 
اس��تفاده از روش ه��ای آنالین 
می توان از سیس��تم های سنتی 
مانند اس��تفاده از مش��وق هایی 
مانند کوپن اس��تفاده کرد. این 
موارد در موفقیت بازاریابی شما 
کمک کنن��ده اس��ت. فرصت ها 
پراکنده اند و باید نوآوری ایجاد 
کرد ت��ا از این فرصت ها به نحو 
احس��ن اس��تفاده کرد. ممکن 
اس��ت ش��رکتی یک کمپین را 
شروع کند و در اواسط حرکتش 
متوجه شود شرکت دیگری نیز 
این کار را انجام داده است. شرط 
برنده شدن ایده خوب پروراندن 
و اجرای درس��ت اس��ت. مهم 
این اس��ت که ایده ها را درست 
از ذه��ن خود ب��ه ذهن دیگران 

منتقل کنیم. 

یک داستان برای برندتان 
بسازید

هوب��رت گریلی��ش در ادامه 
 Big Data اهمی��ت درب��اره 
برای  اطالع��ات  ای��ن  گف��ت: 
مطالع��ات و انس��جام رویه ه��ا 
مناسب است. بازاریابی برای این 
است که فرآیندهای مختلف را 
ترکی��ب کنی��م ت��ا پیام مان را 
شفاف تر انتقال دهیم. بنابراین 
ه��دف را گم نکنید و ب��ازار را 
جدی بگیرید. رقابت س��نگین 
اس��ت. فقط دنبال اطالعات و 
داده ها نباش��ید، بلکه شرکتی 
موفق اس��ت که از آنها درست 
اس��تفاده کند. شهرت می تواند 
جایگاه ما را به صورت اینترنتی 
ارتق��ا ده��د. بای��د حتما یک 
داس��تان پشت برندتان باشد تا 
مش��تری  برای  پیام های تان  با 
ارزش افزوده ایجاد کنید. پیام 
درس��ت، کانال درست، زمان و 
مخاطب درس��ت مهم است اما 
در کنار اینها به حاشیه فناوری 
در رقابت با رقبا توجه کنید. با 
هموار کردن مشکالت و بهبود، 
جای رشد را بیابید. یک پایگاه 
داده برای خود داش��ته باشید 
و آن را ب��ه روز کنی��د. زم��ان 
تغیی��ر می کند و با توجه به آن 

ارتباطات ما نیز همینطور. 
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برای مطالعه 345 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی  )28(
اضافه کردن سهامداران

تنه��ا  ش��ما  س��هامداران  ک��ه  نیس��ت  نی��ازی 
در  ش��ما  تالش ه��ای  منفع��ل  دریافت کنن��دگان 
زمینه رواب��ط عمومی باش��ند بلکه می ت��وان آنان را 
در پروژه های روابط عمومی ش��رکت داد. ب��ا این کار 
آنان احس��اس مالکیت بیشتری بر ش��رکت کرده و به 
همان میزان مقدار وفاداری و همکاری ش��ان نس��بت 
به پروژه های بعدی ش��ما بیش��تر خواهد شد. در عین 
ح��ال یافتن چی��زی که در نظ��ر م��ردم ارزش خرید 
داش��ته باش��د از نکات مهم در زمین��ه روابط عمومی 
اس��ت. القای ای��ن ذهنیت به م��ردم که کاالی ش��ما 
ویژگی به خصوص��ی را به آن��ان ارائ��ه می دهد باعث 
آسان تر شدن پروسه خریدوفروش کاالی تان می شود. 
همچنین همراه ساختن نظرات س��هامداران مختلف 
که دارای ط��رز نگرش ه��ای متفاوتند یک��ی دیگر از 

چالش های مدیران روابط عمومی است. 
ایده

شهر بلمونت در غرب اس��ترالیا و چهار مایلی جنوب 
ش��هر پرت قرار دارد، در واقع این ش��هر ی��ک خوابگاه 
حومه ای به حساب می آید. سهولت دسترسی به شهر، 
نرخ پایین جرم و جنایت، م��دارس ممتاز، مراکز خرید 
مناس��ب و از همه مهم تر وجود فرودگاه اصلی ناحیه در 
شهر بلمونت که در واقع بهترین زیرساخت حمل و نقل 
منطقه را دارا است از امکانات کم نظیر بلمونت محسوب 
می شود. در عین حال در گذشته به دلیل وجود فرودگاه 
اغلب مناطق شهر توس��ط انبار ها و پارک های صنعتی 
اش��غال ش��ده بود و بلمونت به شهری کس��ل کننده و 

صنعتی با خانه های ارزان قیمت شهرت داشت. 
در نهایت ش��ورای ش��هر تصمیم به اس��تخدام یک 
مشاور روابط عمومی گرفت تا از یک سو تصویر موجود 
از ش��هر را تغییر دهد و از سوی دیگر س��رمایه گذاران 
داخلی را متمایل به سرمایه گذاری در منطقه بلمونت 
کند. ش��رکت مش��اوره ای »جی ام جی« در نخستین 
قدم تصمیم به ایجاد برندی قوی برای بلمونت باعنوان 
ش��هر فرصت ها گرفت. لوگو طراحی ش��ده برای برند 
بلمونت در برگیرنده عالمت انحصاری ش��ورای شهر و 
همچنین نش��ان های مربوط به کسب وکارهای محلی 
بود. »جی ام جی« در ادامه برای رونق کسب وکارهای 
محلی اقدام به صدور کارت اش��تراک برای س��اکنان 
شهر کرد، مردم شهر با ارائه این کارت ها هنگام خرید 
از تخفیف ویژه ای که برای ساکنان شهر در نظر گرفته 
شده بود بهره مند می ش��دند. این اقدام شرکت نه تنها 
باعث رونق کس��ب وکارهای محلی ش��د بلکه به ایجاد 
حس همبس��تگی اجتماعی در میان مردم ش��هر نیز 
انجامید. همچنین برای رونق کس��ب وکارهای محلی 
نیز به ش��اغالن در این زمینه مش��اوره های بازاریابی 
رای��گان از ط��رف ش��رکت ارائه ش��د. در عی��ن حال 
سهامداران اصلی ش��رکت که شامل توسعه دهندگان، 
س��رمایه گذاران، مراک��ز خرید، گروه ه��ای اجتماعی 
و س��ازمان های دولتی بودند به طور ج��دی به حضور 
در هیات مدیره ترغیب ش��دند. در ادام��ه این روند رو 
به رشد ش��هر فرصت ها، لوگوی شرکت برای تبلیغات 

روی بیلبورد های مختلف نقش بست. 
نتیجه کار، هجوم حدود 150 میلیون دالر س��رمایه 
در سه س��ال اول اجرای طرح، افزایش جمعیت شهر و 
همچنین ارزش قیمت خانه در شهری بود که به شهر 
فرصت ها ش��هرت داش��ت. در عین حال شرکت های 
بزرگی مانند »نس��تله« ش��عبه های خود را در ش��هر 
تأس��یس کردند و در نهایت غرور اجتماعی به ش��هر 

بلمونت بازگشت. 
آنچه در عمل باید انجام دهیم

- برنام��ه معینی برای س��هامدارانی ک��ه قصد وارد 
کردن شان به تجارت تان را دارید، بریزید. 

- یک زمینه مناس��ب برای نام گذاری برند ش��رکت 
یا مؤسس��ه خود بیابید. در مثال فوق ش��هر فرصت ها 

همان زمینه مشترک بود. 
- با س��هامداران مش��ورت کنی��د و از دیکته کردن 

راهکار های خود به آنان خودداری کنید. 

یکشنبه
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پاسخ کارش�ناس: به صورت کلی ممکن است بخشی 
از هزینه هایی که ش��ما در حوزه تبلیغات انجام می دهید 
بیهوده باش��د و اثر بخش نباشد اما س��ازمان  شما در ابتدا 
باید گ��روه هدف خود را مش��خص کند و بر اس��اس گروه 
هدف رس��انه ای را ب��رای تبلیغ��ات انتخاب کن��د؛ چون 
ممکن است گروه هدف ش��ما در خیابان آزادی اصال تردد 
نداشته باش��ند. ممکن است مشکل ش��ما از اینجا نشات 
بگیرد که برخ��ی از آژانس های تبلیغاتی چون خودش��ان 
صاحب رسانه هس��تند به شما پیش��نهاد می کنند که در 

این نقاط ش��هر بیلبوردی را النچ کنید، ام��ا واقعیت این 
اس��ت که س��ازمان ش��ما باید این موضوع را انتخاب کند 
و تحقیقات ب��ازاری را انجام دهد که از چه نوع رس��انه ای 
اس��تفاده کند، اثر بخش تر خواهد بود. اگر س��ازمان شما 
بودج��ه زی��ادی را در خصوص تحقیق��ات ب��ازار در نظر 
نگرفته است نیز می تواند از س��ازمان های دیگر که رقیب 
ش��ما در بازار هس��تند الگوبرداری کند؛ به عن��وان نمونه 
ببینید که س��ازمان های رقی��ب که محصوالت ش��ان در 
سطح شما هستند از چه رس��انه های تبلیغاتی و در کدام 
نقطه از شهر اس��تفاده می کنند؛ این تحقیقات تا حدودی 
می تواند وضعیت س��ازمان شما را مش��خص کند. در این 

میان با تحقیقاتی که انجام می دهید شاید متوجه شوید که 
اگر این بودجه تبلیغاتی را صرف رس��انه های ارزان تر کنید 
اما تعداد آنها بیشتر باشد، مثمر ثمرتر خواهد بود؛ به عنوان 
نمونه در تعطیالت از بیلبورد هایی که در ش��هرهای شمال 
کشور هستند استفاده کنید چون این مناطق در تعطیالت 
بسیار پر ترافیک خواهد بود، البته انتخاب چنین رسانه هایی 
مستلزم این موضوع اس��ت که ش��ما گروه هدف خود را به 
خوبی انتخاب کرده و به شناخت درستی از مخاطب دست 
پیدا کرده باشید و این موضوع صرفا به طبقه اجتماعی گروه 
هدف ش��ما خالصه نش��ود و به مقوله های روان شناختی، 

دموگرافیکی و... نیز توجه ویژه ای داشته باشید.

ناکارآمدی آژانس تبلیغاتی

پرس�ش: مدیر تبلیغات و بازاریابی شرکتی هس�تم که چندی پیش با یکی از آژانس تبلیغاتی همکاری هایی را آغاز کرده و 
یک کمپین تبلیغاتی را النچ کردیم اما متاسفانه با اینکه هزینه های زیادی را در این خصوص صرف کردیم اما بازخوردهای 
مناسبی را از این موضوع دریافت نکردیم. البته در این کمپین از رسانه های محیطی در خیابان  آزادی و منطقه 11 و 12  تهران 
استفاده شده است که چندان با جنس و طبقه اجتماعی مخاطبان ما هماهنگی ندارد. با توجه به این موضوع شما چه راهکار 

و پیشنهاد هایی را در راستای اثر بخشی به سازمان ما ارائه می دهید؟

کلینیک کسب و کار

با گوگل بدون دانلود برنامه ها به 
آنها دسترسی پیدا کنید

گوگل ح��اال دیگ��ر می توان��د محتویات یکس��ری 
نرم افزار های خاص را برای کارب��ران اینترنت از طریق 
موبایل حتی در صورت عدم دانلود آنها نیز پخش کند. 
در دنی��ای جس��ت وجو های اینترنتی ک��ه هدف از 
انجام هر کار کاه��ش فاصله میان مص��رف کنندگان 
و عالیق آنهاس��ت، خبری خوش ب��رای بازاریابان در 
راه اس��ت. انتش��ار این خبر همچنین راه را برای پاسخ 
دادن گوگل به تمای��ل مصرف کنندگان به یکس��ری 
نرم افزار های خاص و دور ش��دن از دنیای باز اینترنت 

که گوگل بر آن مسلط است، باز می کند. 
بازاریاب��ان وق��ت و بودج��ه زیادی را ص��رف تالش 
برای کوت��اه کردن س��فر مش��تری کرده ان��د. پخش 
برنامه ها هرگونه مش��کل یا گام های اضافی را از س��ر 
راه مصرف کننده بر می دارد. به ای��ن ترتیب از مراحل 
حرکت مصرف کننده از تحقیق به سوی تغییر چندین 

گام حذف می شود. 
تاکن��ون بحث ه��ای فراوان��ی راج��ع ب��ه تحقیق و 
لینک ه��ای عمق��ی ص��ورت گرفته اس��ت ام��ا ایده 
خری��د و تفریح��ی کار ک��ردن با ی��ک نرم اف��زار قبل 
از دانل��ود آن، ظرفی��ت تغیی��ر رون��د ب��ازی را دارد. 
واضح اس��ت که گ��وگل در همی��ن حین یک��ی از آن 
ویژگی ه��ا را نداش��ته اس��ت. از قبل چند هش��دار در 
ای��ن زمینه داده ش��د. ب��رای مث��ال ام��کان پخش و 
اجرای نرم افزار ه��ا اخیراً فقط برای کاربران سیس��تم 
عام��ل اندروید به وجود آمده اس��ت. ب��رای انجام این 
کار نیاز به یک ارتب��اط WiFi قوی داری��د. در ادامه 
 گوگل فقط ب��ه آزمای��ش یکس��ری نرم افزار ش��امل
  HotelTonight، Chimani، Daily Horoscope 

و نقشه متروی نیویورک می پردازد. 
گوگل نمی تواند همه برنامه های دلخواه خود را اجرا 
کند، برای انج��ام این کار گوگل نیاز به تایید ش��رکت 

پخش کننده نرم افزار دارد. 
تبلیغات هنوز به طور مس��تقیم وارد بازی نشده اند. 
اجرای یک برنام��ه در اصل به کاربران امکان کس��ب 
یک تجربه یکس��ان به منظور نص��ب آن را می دهد اما 
هیچ کدام از 9 ش��ریکی که گوگل ش��روع به آزمایش 
این فناوری روی آنها کرده اس��ت، اخی��را آگهی های 

تبلیغاتی را نمایش نمی دهند. 
مبارزه برای درك و حفظ آن

چند س��ال پی��ش، در اص��ل اف��راد در کامپیوتر به 
جست وجوی اینترنتی می پرداختند اما در حال حاضر 

شرایط تغییر کرده است. 
با توجه به اطالعات دریافتی از یک شرکت تحلیلگر 
دنیای دیجیتال به ن��ام  » ComScore «، نس��بت 
زمان اس��تفاده از موبای��ل به کامپیوتر ه��ای رومیزی 
60 به 40 اس��ت. عالوه ب��ر این، با وج��ود مقاومت در 
برابر موتور جس��ت وجوگر گوشی هوش��مند، کاربران 
88درص��د از وقت خ��ود را صرف کار ب��ا نرم افزار های 

موبایل می کنند. 
جس��ت وجوی  ب��رای  مصرف کنن��دگان  اق��دام 
 Chrome محصوالت با نرم اف��زار آمازون به ج��ای
روی گوش��ی های موبایل، می تواند منحصرا به گوگل 
ضربه بزند. برای مثال، گوگل دس��ت به انجام اقدامات 
گوناگون در راس��تای دفع دیگ��ر حرکت های موجود 

زده است. 
نوآوری به عنوان یک استراتژی تهاجمی در حقیقت 

یک حرکت دفاعی است. 
حدود دو سال پیش گوگل ش��روع به تهیه فهرستی 
از نرم افزار های ش��اخص خ��ود کرد. ه��م اکنون این 
ش��رکت دارای 100 میلی��ارد لینک عمق��ی در میان 
برنامه های فهرس��ت ش��ده خود اس��ت که برای مثال 
می ت��وان به فیس بوک، اینس��تاگرام، یک وب س��ایت 
برای تهیه فهرس��ت، کش��ف و اج��اره مس��کن به نام  
»Airbnb« و وبسایتی مخصوص به اشتراک گذاری 

عکس موسوم به»Pinterest«  اشاره کرد. 
اوایل سال جاری میالدی، گوگل سهام یک شرکت 
تازه تاسیس به اسم»Agawi« را خرید که به اجرای 

نرم افزار های موبایل روی اینترنت می پردازد. 
از  ای��ن ش��رکت خب��ر  روز گذش��ته  در چن��د 
 اعم��ال یکس��ری تغیی��رات از طراح��ی گرفت��ه ت��ا

 Google Shopping  داد که ابتدا ش��امل کاربران 
موبایل با ارائ��ه امکانات مختلف از جمل��ه اجرای یک 
طرح شبیه به برنامه، جست وجوی س��ریع تر و عرضه 
اطالع��ات نظیر ن��وآوری پیرام��ون م��وارد خاص در 
خرده فروش��ی های نزدی��ک ب��ه محل س��کونت خود 
می ش��ود. با توجه به رش��د نقل مکان های موتور های 
جست وجوگر اینترنتی از کامپیوتر رومیزی به موبایل، 
اقدام اخیر گوگل هوش��مندانه اس��ت اما با نگرش��ی 
گسترده تر، جست وجوی اینترنتی در چند سال آینده 

تغییر بزرگی می کند. 
گ��وگل در ماه های گذش��ته ب��ه همراهی ب��ا رفتار 
متغیر مصرف کننده می اندیش��د. بازاریابان محتوا باید 
درک بهتری از این روند پیدا و به راه های بهینه سازی 
ارائه، کش��ف و س��ازگاری برند ه��ا و محت��وای آنها با 

مصرف کنندگان فکر کنند. 
www.adage.com

استراتژی استفاده از کلمات 
کلیدی پایه

آیا می دانس��تید ب��رای بازخ��ورد بیش��تر بازاریابی 
ویدئویی، در هنگام س��اخت ویدئو، باید اصول پایه در 
اس��تفاده از کلمات کلیدی را رعایت کنید؟ برای مثال 
در بهینه س��ازی ویدئو در س��ایت هایی مانند یوتیوب، 
مطمئن ش��وید که کلمات کلیدی مناس��ب و مرتبط 
را در تایتل و ن��ام ویدئو، توضیحات و تگ ها اس��تفاده 
کرده اید. از متون وب س��ایت خود برای نش��ان دادن 
نقش��ه راه به گوگل اس��تفاده کنید و ویدیوی خود را 
در وب س��ایت در میان متون مرتب��ط جاگذاری کنید 
تا موتورهای جس��ت وجوگر ارتب��اط آن را راحت تر با 
کلمات کلیدی درک کنند و ویدئوی شما روی کلمات 
و عبارات کلی��دی مناس��ب در موتورجس��ت وجوگر 
گوگل فهرس��ت ش��ود. برای مثال اگر کلم��ه کلیدی 
شما »س��انترال« اس��ت بهتر اس��ت از عبارت کلیدی 
»تلفن سانترال پاناسونیک« اس��تفاده کنید تا شانس 
بیش��تری برای حضور در صفحات نتای��ج موتورهای 

جست وجوگر داشته 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  .

ترجمه: امیر آل علی

مدیریت امروز

همه بانوان عالقه دارند برای 
هر عروسی و مجلس مهم، یک 
لب��اس متف��اوت به تن کنند و 
ای��ن موضوع ع��الوه بر اقتصاد 
خان��واده، کس��ب و کاره��ای 
زی��ادی را تحت تأثیر قرار داده 
است. تولید لباس های مجلسی 
یا همان لباس  شب یک صنعت 
بس��یار گسترده  در جهان است 
و در ای��ن صنع��ت گس��ترده 
اف��راد بس��یار زیادی مش��غول 
کار هس��تند؛ از طراح گرفته تا 
اف��رادی که وظیفه دوخت این 
لباس ه��ا را بر عهده می گیرند. 
حتی هر س��ال یک جش��نواره 
در کش��ورهای اروپایی برگزار 
می شود و در آن مسابقه افراد از 
طرح های جدید خود رونمایی 
می کنند. این صنعت اکنون به 
ایران نیز منتقل ش��ده و چند 
س��الی است که رونق گرفته. تا 
حدی ک��ه چند هزار مغازه در 
کشور به فروش لباس های شب 
مش��غول هس��تند و از این راه 
امرار معاش می کنند و غالبا از 
وضعیت مالی خوبی برخوردار 
هس��تند. اگر ش��ما نیز در این 
ش��غل فعالیت دارید بد نیست 
نگاهی به این گزارش بیندازید 
و از چن��د و چ��ون موفقیت در 

شغل تان مطلع شوید. 
اینک��ه مغ��ازه ش��ما در بازار 
لب��اس  فروش��ندگان  اصل��ی 
ش��ب اس��ت یا به صورت تکی 
فعالی��ت دارید بس��یار اهمیت 
دارد. اگر در راس��ته اصلی این 
بازار هس��تید بای��د بدانید که 
ه��ر قیمت��ی و هر نوع لباس��ی 
مش��تری  ب��ه  نمی توانی��د  را 
بفروشید. به این دلیل که تنوع 
محص��والت در بازارهای اصلی 

آنقدر باالس��ت ک��ه انتخاب را 
برای مشتری سخت می کند و 
بعض��اً برخی افراد چندین روز 
برای خرید زم��ان می گذارند. 
فعالیت ش��ما در راس��ته اصلی 
بازار باید به این صورت باش��د 
ک��ه در ویتری��ن مدل های روز 
دنی��ا را نمای��ش دهی��د. حتی 
در برخ��ی م��وارد مانکن را در 
مغ��ازه بگذاری��د تا مش��تری 
ش��ما بتوان��د جن��س پارچه را 
از نزدیک مش��اهده کند. برای 
جذب مش��تری ای��ن اقدامات 
الزم است اما کافی نیست. اگر 
به ص��ورت تکی فعالیت دارید 
بای��د بدانی��د که فروش ش��ما 
نس��بت ب��ه بازار اصلی بس��یار 
کمتر است اما قیمت شما باید 

ب��ه گون��ه ای باش��د که 
بتواند هزینه های ش��ما 

را پوشش دهد. 

استفاده از 
پارچه های مرغوب

ب��رای اینک��ه بتوانید 
نظر مشتریان را نسبت 
ب��ه فعالی��ت خود جلب 
کنید حتم��اً از اجناس 
و پارچه های درجه یک 

اس��تفاده کنی��د. اینکه پارچه 
برای چه کش��وری است برای 
شما اهمیت نداشته باشد و تنها 
صداق��ت را س��رلوحه کار خود 
قرار دهی��د. پارچه های درجه 
یک باعث می ش��ود تا کار شما 
همیش��ه در خانه مشتریان تان 
حض��ور داش��ته باش��د که این 
موض��وع خ��ود نوع��ی تبلیغ 
است. س��عی کنید در انتخاب 
رنگ پارچ��ه برای مدل اصلی 
نهایت توجه را داش��ته باش��ید 
پارچه های��ی  انتخ��اب  از  و 
ک��ه ف��روش کمت��ری دارن��د 

خ��ودداری کنی��د. لباس های 
ش��ب حت��ی مدل های��ش هم 
فروش خواهد رفت و برای این 
کار کاف��ی اس��ت تا رنگ بندی 
مناسبی برای مدل های خود در 
نظر بگیرید. برای اینکه کارتان 
جلوه بهتری داشته باشد باید از 
خیاطان ماهر و زبردست در این 
حوزه بهره ببرید. س��عی کنید 
آنق��در فروش مغازه را افزایش 
دهید ت��ا خیاط تنها تمایل به 
همکاری با ش��ما داشته باشد. 
در این صورت خیاط با تمرکز 
بیش��تری روی محصوالت شما 

کار خواهد کرد. 
خیاط ماهر فردی اس��ت که 
بتوان��د همه مدل های جدید را 
روی پارچ��ه ب��ه همان ش��کل 

و ش��مایلی که داده ش��ده در 
بی��اورد. اگر تع��داد نارضایتی 
مش��تریان نس��بت به دوخت 
لب��اس افزای��ش یاف��ت حتماً 
فردی را جایگزین خیاط کنید. 
از س��وی دیگ��ر بای��د آنقدر 
ه��وای خی��اط خود را داش��ته 
باش��ید ک��ه رغبت بیش��تری 
نس��بت ب��ه همکاری با ش��ما 
داشته باشد. ممکن است برخی 
اف��راد خیاطان ماهر را به دلیل 
دستمزد پایین از دست بدهند 
و شما سعی کنید از آن دسته 

از افراد نباشید. 

طراحی سایت و تبلیغات
برای اینکه مشتریان بتوانند 
راحت ت��ر محصوالت ش��ما را 
مش��اهده و از س��فرهای درون 
شهری برای دیدن مدل لباس 
خ��ودداری کنن��د حتم��اً یک 
سایت که همه مدل های روز را 
در بر دارد طراحی کنید. در این 
س��ایت باید ریزه کاری های کار 
خود را توضیح دهید. همچنین 
می توانی��د برای اینکه تبلیغات 
را ه��م در کار خ��ود قرار داده 
باش��ید از شبکه های اجتماعی 
بهره  ببری��د. مدل های موجود 
در مغ��ازه و آنهای��ی را ک��ه 
آماده ارائه هس��تید در صفحه 
خ��ود قرار داده و از مش��تریان 
بخواهید که آن را تأیید کنند. 
اگ��ر تعداد تاییدات یک 
م��دل افزای��ش یاف��ت 
را در  بای��د کار خ��ود 
این زمین��ه آغاز کنید. 
در ای��ن ص��ورت بای��د 
ب��ا اعمال ی��ک تخفیف 
برای افرادی که مدل را 
تأیید کرده اند آنها را به 
مغازه بکشانید تا خرید 
کنند. همچنین از مدلی 
که مش��تری پسندیده 
رنگ ه��ای متن��وع ارائه دهید 
تا مش��تری گزینه های انتخابی 
بیشتری داشته باشد. حتما در 
سایت و ش��بکه های اجتماعی 
محص��والت خ��ود را با قیمت 
در معرض دید مش��تریان قرار 
دهی��د. در برخ��ی ای��ام نیز از 
تخفیف های ویژه غافل نشوید. 
این کار ش��ما باعث می شود تا 
افراد بیش��تری شما در سایت 
و ش��بکه های اجتماعی دنبال 
کنن��د و ب��رای همی��ن اف��راد 
تخفیف هایی را در نظر بگیرید 

که مشتری ثابت تان شوند. 

ارسال رگال لباس
ممکن است برخی افراد بنا به 
دالیلی امکان سفر درون شهری 
را برای مراجعه به مغازه نداشته 
باشند. در این صورت شما باید 
س��فارش این افراد را در سایت 
یا شبکه اجتماعی دریافت کنید 
و یک رگال لباس در مدل های 
مختل��ف ب��ه منزل مش��تری 
بفرس��تید ت��ا هر مدل��ی را که 
انتخاب ک��رد همان جا فاکتور 
را صادر کرده و مبلغ را دریافت 
کنید. این کار شما ممکن است 
در وهله اول ساده و غیر ممکن 
به نظر برس��د اما می توانید این 
کار را عملی کرده و برای اینکه 
ش��ما نی��ز از س��فرهای درون 
ش��هری بپرهیزی��د در یک روز 
چند منطقه مجاور هم را برای 

ارسال لباس پوشش دهید. 

استفاده از فروشنده خانم
به دلیل اینکه مش��تریان شما 
خانم هستند، حتماً باید از چند 
فروش��نده خان��م به��ره ببرید. 
ممک��ن اس��ت خانم ه��ا لباس 
مورد نظر یا مدلی را که در نظر 
دارند نتوانند با فروشنده آقا در 
میان بگذارند و خرید خود را به 
مغ��ازه ای دیگر ارجاع دهند که 
فروش��نده خانم دارد. به همین 
دلیل باید از فروش��ندگان خانم 
بهره کافی را ببرید تا مشکلی از 
این بابت به وجود نیاید. حتی در 
برخ��ی موارد بگذارید خانم ها با 
یکدیگر تنها صحبت کنند. برای 
اینک��ه افراد حس راحت تری در 
مغازه داش��ته باشند اتاق پرو را 
در گوشه های مغازه تعبیه کنید 
ب��ه طوری ک��ه هیچ کدام از این 
اتاق ها در معرض دید نباش��د تا 
افراد انتخاب راحت تری در کنار 

همسران شان داشته باشند. 

آیا می دانستید

تریبون

مرضیه فروتن

غزال بابایی

چگونگی فعالیت در یک فروشگاه عرضه کننده لباس شب

کسب و کاری با مشتریان معتاد به خرید! 

شرکت داروسازی آمریکایی »فایزر« با شرکت 
ایرلن��دی »آلرگان« فعال در همی��ن بخش برای 
بزرگ تری��ن عملیات تمل��ک و ادغام ب��ه توافق 

رسیده است. 
دالر  160 میلی��ارد  پرداخ��ت  ب��ا  فای��زر 
بزرگ تری��ن کمپان��ی داروس��ازی جه��ان را 
متولد ک��رد که می��زان فروش س��االنه آن به 

رق��م 60 میلی��ارد دالر خواهد رس��ید. با این 
عملیات ارزش س��هام آلرگان با افزایش بیش 
از 51 دالر در ازای هر س��هم، به رقم بیش از 

۳6۳ دالر رسیده است. 
به گزارش یورونی��وز، دفتر مرکزی این کمپانی 
متولد ش��ده در ایرلن��د تعیین ش��ده، جایی که 

قوانین مالیاتی سختگیرانه ای ندارد. 

بزرگ ترین کمپانی داروسازی جهان متولد شد

برای اینکه بتوانید نظر مشتریان 
را نسبت به فعالیت خود جلب کنید 
حتماً از اجناس و پارچه های درجه 

یک استفاده کنید. اینکه پارچه برای 
چه کشوری است برای شما اهمیت 

نداشته باشد و تنها صداقت را 
سرلوحه کار خود قرار دهید



واگذاری 31 هزار میلیارد ریال سهم 
و اموال دولتی در هفته دوم آذر

بال��غ بر 31 هزار و 712 میلی��ارد و 472 میلیون 
ریال س��هم و اموال دولت در هفته پیش رو توس��ط 
س��ازمان خصوصی س��ازی روی میز فروش می رود. 
از ای��ن می��زان واگ��ذاری، 98.28 درص��د س��هام 
شرکت ماشین س��ازی تبریز به قیمت پایه هر سهم 
1548 ریال، 100 درصد س��هام شرکت ریخته گری 
ماشین س��ازی تبری��ز ب��ه قیم��ت پای��ه هر س��هم 
2661 ریال و 49 درصد س��هام شرکت فرآورده های 
گوش��تی اهواز ب��ه قیمت پایه هر س��هم 23 هزار و 
851 ریال و امالک ایل گلی به مس��احت 83هزار و 
500 متر مربع در روز نهم آذرماه به مزایده گذاشته 
خواهد شد. همچنین پاکت های مزایده دو کشتارگاه 
دولت��ی که در مجموع به ارزش کل پایه 31 میلیارد 
تومان به صورت 10 درصد نقد و بقیه اقس��اط هشت 
س��اله آگهی ش��ده اند در نهمین روز آذرماه امسال 
بازگش��ایی می ش��ود که بر این اس��اس، کشتارگاه 
صنعتی جونقان چهارمحال و بختیاری به ارزش کل 
پایه 19 میلیارد تومان و کش��تارگاه صنعتی فساران 
اصفه��ان به ارزش کل پای��ه 12میلیارد تومان برای 

این مزایده ارزش گذاری شده اند. 

بورس ارز با معامالت آتی ارز در 
بورس کاال آغاز به کار می کند

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس 
گفت: راه اندازی بورس که در آخرین جلس��ه شورای 
عال��ی بورس مورد تصویب قرار گرفت، کار خود را با 
معامالت آتی ارز در بورس کاالی ایران شروع خواهد 
کرد. وی با اش��اره به اینکه پ��س از ماه ها مطالعه و 
بررسی، ش��ورای عالی بورس با تاس��یس بورس ارز 
موافقت ک��رد، افزود: با توجه به تجربه و پتانس��یل 
ب��االی ب��ورس کاال به عن��وان یک��ی از ارکان ب��ازار 
س��رمایه، معامالت آت��ی ارز در این بورس راه اندازی 
خواهد ش��د. عضو ش��ورای عالی بورس در پاسخ به 
این پرس��ش که معامالت آتی ارز در بورس کاال چه 
زمانی آغاز می شود؟ گفت: آغاز معامالت آتی ارز به 
تک نرخی ش��دن ارز، زمان رفع محدودیت های نقل 
و انتقال وجوه به داخل و خارج کش��ور، س��اماندهی 
صراف��ان از طریق یک س��امانه اطالعات��ی و از همه 
مهم ت��ر ع��زم و اراده بان��ک مرکزی ب��رای آغاز این 
معامالت بس��تگی دارد. عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س در پاس��خ به این پرس��ش که ب��ا توجه به 
حضور ولی اهلل س��یف، رئی��س کل بانک مرکزی در 
ش��ورای عالی بورس و تصویب راه اندازی بورس ارز 
در این ش��ورا، آی��ا مقاومتی از س��وی بانک مرکزی 
برای ای��ن کار وجود دارد؟ گف��ت: خیر، رئیس کل 
بان��ک مرکزی مواف��ق راه اندازی بورس ارز اس��ت و 
مقرر ش��ده برنامه زمان بندی تاسیس و آغاز فعالیت 
این بورس در هفته های آینده تدوین ش��ده و به این 
شورا ارائه ش��ود.  پورابراهیمی در مورد انتظاری که 
از راه ان��دازی معامالت آت��ی ارز می رود، گفت: توقع 
داریم این معامالت در گام نخس��ت، ریس��ک پذیری 
س��رمایه گذاری خارجی در کشور را پوشش دهد که 
به واس��طه ابزارهای مش��تقه که در این بورس ارائه 
می ش��ود، می توان این ریسک و نگرانی از خروج ارز 

را برای سرمایه گذاران کاهش داد. 

رشد 1۲۰درصدی حجم معامالت 
صنعتی و معدنی در بورس کاال

هفته گذش��ته در حال��ی بی��ش از 316 هزار تن 
انواع کاال با ارزش��ی بال��غ بر 4395 میلی��ارد ریال 
در ب��ورس کاالی ایران مورد دادوس��تد قرار گرفت 
که تاالر محصوالت صنعتی و معدنی ش��اهد رش��د 
120 درص��دی حجم و 26 درصدی ارزش بود. طی 
هفت��ه مذکور، در تاالر داخلی و صادراتی محصوالت 
صنعت��ی و معدنی، 109 ه��زار و 714 تن انواع کاال 
با ارزشی نزدیک به 1365 میلیارد ریال معامله شد. 
در این تاالر 44 هزار و 881 تن انواع فوالد، 55 هزار 
تن س��نگ آه��ن، 6350 تن انواع م��س، 3040 تن 
آلومینی��وم، 140 تن کنس��انتره مولیبدن، 300 تن 
کک و 3 تن کنسانتره فلزات گرانبها خریداری شد. 
در دو بخ��ش داخلی و صادراتی ت��االر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی، 205 هزار و 691 تن انواع کاال 
ب��ه ارزش نزدیک ب��ه 2787 میلیارد ریال به فروش 
رس��ید. در این تاالر، 69 ه��زار و 458 تن انواع قیر، 
42 هزار و 439 ت��ن مواد پلیمری، 62 هزار و 670 
ت��ن وکیوم باتوم، 9030 تن ل��وب کات، 14 هزار و 
523 تن مواد ش��یمیایی، 400 ت��ن عایق رطوبتی، 
4630 ت��ن گوگ��رد، 2500 تن س��الپس واکس و 
40 تن آرگون معامله شد. تاالر محصوالت کشاورزی 

نیز شاهد معامله 50تن روغن خام بود. 

اخراج سهام بانک یونان 
از بورس نیویورک

یونان  به دنبال افت 91 درصدی ارزش سهام بانک 
در س��ال جاری میالدی، بورس نیوی��ورک تصمیم 
گرف��ت هرچ��ه س��ریع تر ای��ن بان��ک را از لیس��ت 
شرکت های پذیرفته شده خود خارج کند. در آخرین 
س��اعات معامالتی در روز جمعه قیمت س��هام این 
بانک به طرز عجیبی افت 16 س��نتی را متحمل شد 
که به این ترتیب هر سهم آن 1.96 دالر معامله شد، 
قیمتی که بورس نیویورک آن را »افت غیرمعمول« 
اع��الم کرد. چهارمین بانک ب��زرگ یونان حتی با به 
نتیجه رس��یدن مذاکرات بدهی یونان نیز نتوانست 
با روند افزایش��ی قیمت سهام همراه شود، در حالی 
که ای��ن بانک حدود 15.3 میلیارد دالر بدهی دارد. 
خروج بانک یونان از بورس نیویورک در جدید ترین 
جلس��ه هیات مدیره بورس نیویورک مطرح می شود 
اما گمانه زنی ها نش��ان از اخراج این شرکت از بورس 

نیویورک است. 

بورس کاال

بورس بین الملل

ب��ازار س��هام در نخس��تین 
روز معامالت��ی هفت��ه بار دیگر 
ش��اهد درج��ا زدن نماگرهای 
خ��ود زی��ر س��ایه بازارگردانی 
صاحبان صندوق و شرکت های 
س��رمایه گذاری بزرگ بود. این 
مه��م در حالی ط��ی روزهای 
متوال��ی اتف��اق افت��اده که در 
ب��ازار پایه توافقی در بر گیرنده 
ش��رکت های  از  مجموع��ه ای 
اخراج��ی ب��ورس، ای��ن روزها 
نوسان های عجیب  و غریبی را 
شاهد هستیم. سال گذشته در 
همین روزها بود که متولی بازار 
فرابورس با انتش��ار اعالمیه ای 
از اخ��راج 14 نم��اد معامالتی 
به ب��ازار پایه توافق��ی خبر داد 
که ش��وک پیش بینی نشده ای 
برای س��رمایه گذاران ب��ود اما 
اکن��ون این نمادها به جوالنگاه 
نوس��ان گیران حرف��ه ای ب��ازار 
تبدیل شده است. از سوی دیگر 
بازار س��هام این روزها در حالی 
به نوس��ان های مثب��ت قیمت 
ارز خیره ش��ده که هنوز انتظار 
برای آثار ناش��ی از تسعیر نرخ 
ارز در صورت ه��ای مالی دور از 
انتظارات بازار اس��ت. با افزایش 
قیم��ت دالر در روزه��ای اخیر 
و گذش��تن قیم��ت آن از مرز 
3600 توم��ان، توج��ه اهال��ی 
تاالر شیش��ه ای به س��مت این 
بازار معطوف ش��د. در بازارهای 
جهانی نیز به ویژه در گروه سرب 
و روی به افزایش نگرانی از بابت 
امکان تحق��ق بودجه برآوردی 
این  صادرات محور  شرکت های 
اغلب  اس��ت.  انجامیده  گ��روه 
شرکت های این گروه بودجه ای 
برآورد خود را باالتر از نرخ های 
پیش بین��ی  فعل��ی  جهان��ی 
کرد ه اند. موارد فوق باعث ش��د 
روز گذشته شاخص کل بورس 
اوراق به��ادار در پایان معامالت 
با 99 واحد کاهش، در ایستگاه 
62 هزار و635 واحدی بایستد؛ 
همچنی��ن همه ش��اخص های 
بورسی منفی و تاالر شیشه ای 

قرمز  پ��وش ش��وند. در س��ایه 
برای  س��هامداران  بی رغبت��ی 
خرید س��هم و حاکم بودن جو 
منفی در فضای تاالر شیشه ای 
حج��م و ارزش معام��الت هم 
به ش��دت افت کرد و تنها 423 
میلی��ون س��هم ب��ه ارزش 98 
میلیارد تومان دادوس��تد شد و 
ارزش بازار سهام تا سطح 270 

هزار میلیارد تومانی افت کرد. 

عرضه بهمن دیزل، گروه 
بهمن را مثبت کرد

روز گذش��ته در گروه بانک 
معام��الت در بازه منفی انجام 
گرفت. بانک مل��ت در دقایق 
آغازی��ن معامالت پرتقاضا بود 
و بان��ک ص��ادرات ای��ران نیز 
پرحجم معامله شد و با معامله 
51 میلیون س��هم بیش��ترین 
حج��م معام��الت را ب��ه خود 
اختصاص داد. در گروه خودرو 
و س��اخت قطع��ات، معامالت 
در ط��ول روز منفی بود. گروه 
بهم��ن ب��ه دلی��ل عرضه 10 
درص��د از س��هم بهمن دیزل 
طی معامالت یکشنبه و تاثیر 
مثبت این عرضه بر س��ود آن، 
روز گذشته از سهم های مثبت 

در گروه بود و ب��ا معامله 17 
بیشترین حجم  میلیون سهم 
معام��الت گ��روه را داش��ت. 
پیرامون این گروه خبر رسید 
ب��ا گذش��ت 12 روز از پایان 
ف��روش خ��ودرو در قالب وام 
25 میلی��ون تومان��ی امروز با 
تامی��ن اعتبار بان��ک مرکزی 
تحوی��ل خودروها آغاز ش��ده 
محصوالت  گ��روه  در  اس��ت. 
ش��یمیایی معام��الت متعادل 
بود. پلی اکری��ل از اوایل بازار، 
روند صعودی در پیش گرفت 
و صف خرید ش��د. ب��ا معامله 
16.6میلیون س��هم این نماد 
بیشترین حجم معامالت گروه 
را به خود اختصاص داد. کربن 
ایران با س��رمایه 25 میلیارد 
تومان��ی ب��رای س��ال مال��ی 
منته��ی به اس��فند 94، 187 
ریال سود پیش بینی کرده که 
این مقدار نسبت به پیش بینی 
قبلی 9درصد افزایش داشته و 
در دوره ش��ش ماهه 93 ریال 
زیان کرده است. این در حالی 
است که در دوره مشابه سال 
گذش��ته 12 درصد را پوشش 
انبوه سازی  داده بود. در گروه 
معامالت همس��و با روند بازار 

منفی انجام گرفت و با معامله 
1.6میلیون س��هم، نوس��ازی 
و س��اختمان تهران بیشترین 
حجم معامالت گروه را داشت. 
آمار رسمی حاکی از آن است 
که معامالت امالک در کشور 
و تهران طی آبان ماه امسال به 
ترتیب 12 و 15 درصد نسبت 
به مهر 94 کاه��ش یافته که 
ای��ن مس��ئله نش��ان می دهد 
خ��واب پاییزی بازار مس��کن 

سنگین تر شده است. 

افت 4.5 واحدی آیفکس
در پای��ان معام��الت هفتم 
85میلی��ون   ،1394 آذر م��اه 
به��ادار  ورق��ه  840ه��زار  و 
خریدوفروش شد و ارزش آن 
به 529میلیارد و 100میلیون 
ریال رس��ید و آیفکس با 4.5 
واح��د اف��ت نس��بت ب��ه روز 
معامالتی قب��ل، عدد 68787 
را نش��ان داد. در روز نخس��ت 
هفت��ه، 4 میلیون و 440 هزار 
از  اصفه��ان  س��هم ذوب آهن 
دادوستد  معامله گران  س��وی 
شد و بیشترین حجم معامالت 
سهام را به نام خود ثبت کرد؛ 
این در حالی است که بیشترین 

ارزش معامالت امروز به میزان 
16میلی��ارد و 770 میلی��ون 
ریال مربوط به س��هام پاالیش 
نفت الوان بود. سهام صنعتی 
مرج��ان کار  کن��ار  در  مین��و 
بیش��ترین  ش��یروان  قن��د  و 
افزای��ش قیمت را داش��تند و 
در س��وی دیگر بازار، س��هام 
س��رمایه گذاری  ش��رکت های 
مس��کن زاین��ده رود، آه��ن و 
ف��والد ارفع و روان ف��ن آور با 
بیش��ترین افت قیمت روبه رو 
ش��دند. عالوه بر ای��ن در بازار 
ابزارهای نوین مالی، بیشترین 
حج��م معام��الت ETF ب��ه 
س��رمایه گذاری  صن��دوق 
ب��ا  پارس��یان  اعتمادآفری��ن 
خریدوفروش 4میلیون س��هم 
اختص��اص یافت و بیش��ترین 
حج��م معامالت در بازار اوراق 
با درآمد ثابت ه��م متعلق به 
معامل��ه 159 هزار ورقه اجاره 
س��ه ماهه رایتل ب��ود. در روز 
بازگش��ایی  ش��اهد  گذش��ته 
بیمه  معامالتی ش��رکت  نماد 
دی پ��س از ارائ��ه اطالع��ات 
پیش بین��ی و نم��اد معامالتی 
تق��دم  ح��ق  گواه��ی  اوراق 
اس��تفاده از تسهیالت مسکن 
)تسه94081(  آبان ماه 1394 
در ب��ازار عادی ب��ا محدودیت 
5درص��دی  نوس��ان  دامن��ه 
قیم��ت بودیم. گفتنی اس��ت، 
خزانه  اس��ناد  خریدوف��روش 
ب��ا  اس��المی در روز ج��اری 
قیمت 932 هزار و 984 ریال 
به پایان رس��ید و نرخ بازده تا 
سررس��ید این اوراق با 0.77 
درصد رشد نسبت به روز قبل، 
مع��ادل 26.97 درصد ش��د. 
در عین حال امروز یکش��نبه 
س��هم  100میلی��ون  تع��داد 
معادل 10درصد از کل سهام 
ش��رکت بهمن دیزل در بازار 
دوم فرابورس برای نخس��تین 
ب��ار عرض��ه می ش��ود. برخی  
تحلیل ه��ا از کش��ف قیم��ت 
حدود 250تومانی این س��هم 

خبر می دهند.

بازار سهام در سراشیب نزولی دیگر

روزهای ابری شاخص کل

س�نا - محمدرض��ا محس��نی، 
س��پرده گذاری  شرکت  مدیرعامل 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)س��مات( در اج��الس بورس های 
عضو س��ازمان کنفرانس اس��المی 
)OIC(، پیش��نهاد تش��کیل یک 
صندوق سرمایه گذاری میان اعضای 
ای��ن کنفرانس را ارائ��ه داد. وی در 
س��خنرانی خ��ود ک��ه در اجالس 
بورس های عضو سازمان کنفرانس 
اسالمی )OIC( در استانبول ترکیه 
برگزار ش��د، افزود: کشورهای عضو 
س��ازمان کنفرانس اس��المی نقاط 
مش��ترک زی��ادی در زمینه واحد 

پولی، مدیریت معامالت براس��اس 
قوانین و مقررات اسالمی و... دارند 
که می توان با راه اندازی یک صندوق 
سرمایه گذاری مش��ترک، گام های 
بلندی را برای گسترش روابط های 
تج��اری و اقتصادی برداش��ت. وی 
خاطرنش��ان کرد: اعضای سازمان 
همکاری های اسالمی پتانسیل های 
زیادی برای رش��د اقتصادی دارند 
بنابرای��ن یکپارچگی اقتصادی آنها 
منجر به رشد و توسعه بیشتر شرکا 
و همچنین برخورداری از سیستم 
به عن��وان یک س��ازمان  جهان��ی 
منحصر به فرد می ش��ود. محسنی 

اظهار داش��ت: همگرای��ی اعضای 
س��ازمان همکاری های اسالمی از 
اس��ت  برخوردار  اهمیت وی��ژه ای 
به سیاس��ت گذاران  که می توان��د 
در توس��عه رواب��ط تج��اری و در 
نهای��ت بهبود وضعی��ت اقتصادی 
آین��ده خود  برنامه ریزی ه��ای  در 
کمک ش��ایانی کن��د. وی با بیان 
اینکه ایران بعد از توافق هسته ای، 
تعامل سازنده ای را براساس احترام 
متقابل با س��ایر کشورها آغاز کرده 
است، افزود: هم اکنون شاهد حضور 
هیات ه��ای اقتص��ادی و تج��اری 
زیادی به وی��ژه از قاره اروپا به ایران 

هس��تیم تا روابط اقتص��ادی ما با 
دیگر کش��ورهای جهان گسترش 
یابد. محس��نی خاطرنش��ان کرد: 
ای��ران یک رویک��رد بلند مدت را با 
هدف تدوین چارچ��وب اقتصادی 
جایگزی��ن در نظر گرفت��ه که این 
برنام��ه اقتص��ادی ش��امل ایج��اد 
ش��بکه های مالی و تجاری جدید 
و جذب س��رمایه گذار از کشورهای 
غیر غربی اس��ت. مدیرعامل سمات 
اظه��ار داش��ت: در همی��ن رابطه، 
ای��ران ب��رای نیل به اه��داف فوق 
قص��د دارد ت��ا همکاری های خود 
را ب��ا کش��ورهای آس��یا، آفریقا و 

آمری��کای التین گس��ترش دهد. 
وی گفت: ش��رکت س��پرده گذاری 
مرک��زی ای��ران نیز همانند س��ایر 
همتایان خود در جهان در اندیشه 
فراهم کردن زیرس��اخت های الزم 
بین المللی  استانداردهای  براساس 
برای آغ��از تعامالت بازار س��رمایه 
ایران با س��ایر بورس ه��ای جهان 
است. محسنی افزود: باید با افزایش 
شفافیت، ثبات، پشتیبانی مطلوب 
و تنوع س��ازی ابزارهای مالی بتوان 
اقدام��ات الزم را ب��رای ب��از کردن 
جریان س��رمایه به سمت اقتصاد و 

به خصوص بازار سرمایه انجام داد.

ایس�نا - برای بهب��ود وضعیت 
بورس دولت باید در بودجه س��ال 
آینده نرخ س��ود س��پرده بانکی، 
ش��رکت های  خ��وراک  قیم��ت 
پتروش��یمی و همچنی��ن به��ره 
مالکانه مع��ادن را مورد توجه قرار 
داده و با اتخاذ سیاست هایی سمت 
تقاضا را تقویت کند. علی رحمانی، 
مدیرعامل سابق ش��رکت بورس، 
ش��رایط رکودی بازار س��رمایه را 
متاثر از ش��رایط رکودی حاکم بر 
اقتصاد دانس��ت و گف��ت: در حال 
حاضر ش��رایط رک��ودی حاکم بر 

اقتص��اد وضعیت بازار س��رمایه را 
تحت تاثی��ر ق��رار داده و موجب 
کاه��ش س��ودآوری ش��رکت ها و 
زیان سهامداران ش��ده است. وی 
با بیان اینک��ه برای خروج از رکود 
باید طرح جامعی ارائه شود، افزود: 
برنامه دولت ب��رای خروج از رکود 
در قالب اعطای وام خودرو و کارت 
اعتباری اگرچه شروع خوبی است 
ام��ا کافی نب��وده و بای��د اقدامات 
دیگ��ری همچ��ون تجدیدنظر در 
نرخ خ��وراک پتروش��یمی ها ارائه 
شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: 

ع��الوه بر اقتصاد داخلی، ش��رایط 
جهانی نیز دچار مش��کل ش��ده و 
قیمت نف��ت و فلزات اساس��ی با 
کاهش های ش��دیدی روبه رو شده 
ک��ه ای��ن عوامل به نوب��ه خود در 
بازار س��رمایه تاثیر گذار است. وی 
به نزدیک شدن زمان ارائه بودجه 
95 اشاره کرد و گفت: دولت برای 
بهبود وضعیت بازار سرمایه باید در 
بودجه 1395 سیاست هایی اتخاذ 
کن��د تا هزینه ش��رکت ها کاهش 
یافته و مخارج دولت افزایش یابد و 
سمت تقاضا تقویت شود. همچنین 

در بودجه س��ال آین��ده نباید نرخ 
س��ود بانکی به صورت دس��توری 
کاه��ش پیدا کن��د همچنین باید 
بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی 
را کاه��ش دهد ت��ا نرخ ها کاهش 
پیدا کند. مدیر عامل سابق شرکت 
بورس تصریح کرد: اگرچه شرایط 
جهان��ی و قیمت کاالها در تعیین 
قیم��ت نفت موث��ر اس��ت و این 
ش��رایط در اختیار دولت نیس��ت، 
اما دول��ت می توان��د در خصوص 
آنچه در اختیار خود اس��ت مانند 
نرخ س��ود س��پرده بانکی، قیمت 

خوراک شرکت های پتروشیمی و 
بهره مالکانه مع��ادن را در بودجه 
س��ال آینده مورد توجه قرار دهد. 
وی با بیان اینک��ه دولت می تواند 
از بودجه عمرانی به عنوان محرک 
اقتص��ادی ب��رای خ��روج از رکود 
استفاده کند، تصریح کرد: در حال 
حاضر با توجه به شرایط داخلی و 
جهانی نمی توان زمان دقیقی برای 
بهبود روند ب��ورس ارائه داد اما در 
این ش��رایط می ت��وان محرکی را 
ایجاد کرد و فضای سرمایه گذاری 

را بهبود بخشید. 

ف�ارس- همزم��ان با انتش��ار 
یون��ان،  اقتص��ادی  آمار ه��ای 
شاخص های بورس اتحادیه اروپا 
قرمز  پوش شد. شاخص اطمینان 
از کس��ب و کار یونان درماه نوامبر 
)آبان ماه تا آذرماه س��ال جاری( 
نس��بت به ماه گذش��ته با 86.5 
واحد بدون تغییر بوده اس��ت اما 
ضری��ب اطمین��ان مصرف کننده 
نهایی اتحادی��ه اروپا در حالی به 

منف��ی 5.9 واحد رس��یده که در 
ماه قبل این رقم منفی 7.5 واحد 
بود. در یونان اما ضریب اطمینان 
مصرف کنن��ده در حالی به منفی 
64.1 واحد رس��یده ک��ه در ماه 
قب��ل این آم��ار به منف��ی 59.6 
واحد رسیده بود. نرخ نهایی رشد 
تولی��د ناخال��ص داخل��ی نیز در 
نوامبر به منفی 0.9 درصد رسید، 
در حالی که ماه قبل از آن مثبت 

0.3 درص��د بود. ش��اخص قیمت 
تولید کنن��ده )PPI( یونان نیز از 
منف��ی 10.4 درص��د در ماه قبل 
به منفی 9.6 درصد رسیده است. 
 GDP نرخ رشد س��االنه نهایی
یونان ام��ا از مثبت 1.3 درصد به 
منفی 0.9 درصد کاهش یافته که 
چشم انداز نامطلوبی را برای این 
کش��ور بح��ران زده اتحادیه اروپا 
ترس��یم کرده اس��ت. در آلمان، 

اقتص��ادی  ق��درت  بزرگ تری��ن 
اتحادیه اروپ��ا نیز قیمت واردات 
ماهانه و س��االنه به ترتیب منفی 
0.3 درص��د و منف��ی 4.1 درصد 
رس��یده ک��ه حاک��ی از کاهش 
رشد پیش بینی ها است. با انتشار 
این آمار اقتصادی ش��اخص های 
بورس اروپا با کاهش مواجه شده 
به طوری که ش��اخص اس��تاکس 
اروپ��ا ب��ا 10 واحد اف��ت به رقم 

3488 واحد بس��ته شد. شاخص 
بورس داکس آلم��ان نیز با افت 
27 واح��دی به ع��دد 11 هزار و 
293 واح��د افت کرد. ش��اخص 
کک فرانسه نیز در حالی کاهش 
16 واح��دی را تجرب��ه کرد که 
نمایانگر رقم 4930 واحدی برای 
این بازار بود. فوتس��ی بریتانیا اما 
پس از اف��ت 18 واحدی به رقم 

6 هزار و 375 واحد رسید. 

مدیرعامل سمات پیشنهاد کرد 
OIC  تشکیل صندوق سرمایه گذاری میان بورس های عضو

بورس در بودجه 95 به چه مواردی نیاز دارد؟ 

آمار منفی یونان شاخص های بورس اروپا را قرمز  پوش کرد

یکشنبه
8 آذر 1394 1۲

دریچه

از نگاه کارشناسان

قاب

نماگر بازار سهامخبر

سیدمحمد صدرالغروی

شماره 384 www.forsatnet.irمدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
صنایع ش��یمیایی فارس در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که 

گرانیت بهسرام در جایگاه  دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5.2144.99شیمیایی فارس
1.9514.95گرانیت بهسرام

1.3214.76قند نیشابور
2.8624.72قند مرودشت
2.4994.56فنرسازی خاور
6.2884.56شیشه رازی

1.1974.54شکر شاهرود

بیشترین درصد کاهش
کیمیدارو صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
روز گذش��ته شد. س��یمان کارون در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. بیمه ما و داروس��ازی امین هم در میان سهم 

هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفتند.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.84(5.858کیمیدارو

)4.37(2.672سیمان کارون
)4.32(1.950بیمه ما

)3.76(2.766داروسازی امین
)3.68(2.405سایپا آذین

)3.41(1.697آبسال
)2.98(11.427کنتورسازی

پرمعامله ترین سهم
روز گذش��ته بانک صادرات ایران  پرمعامله ترین سهم 
بازار شناخته ش��د. حق تقدم فوالد مبارکه اصفهان در 
رده دوم این گروه ایس��تاد. بانک ملت و سرمایه گذاری 

صنعت بیمه در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
تعداد دفعهقیمتنام

51.151 870بانک صادرات

32.715 100ح . فوالد مبارکه
27.949 1948بانک ملت

17.642 1543س. صنعت  بیمه 
17.284 1814گروه بهمن 
16.661 2465پلي اکریل 

12.434 863پارس  خودرو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را روز گذشته 
بانک ملت به خود اختصاص داد. بانک صادرات هم رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. پتروش��یمی مبین نیز در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامله قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

54.435 1948بانک ملت
44.489 870بانک صادرات 

41.072 2465پلي اکریل 
31.359 1814گروه بهمن 

28.855 2854بانک خاورمیانه
27.224 1543س.  صنعت  بیمه 
26.775 3109پتروشیمي مبین

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که بانک صادرات 
ای��ران در این گروه چهارم ش��د و پارس خودرو در رده 

پنجم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
24652052پلی اکریل

15431628س. صنعت بیمه
8731346بانک تجارت
8701343بانک صادرات
863951پارس خودرو
2768893قند لرستان

100865ح. فوالد مبارکه

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
پس��ت بان��ک ایران ب��ه دس��ت آورد. س��هم خودرویی 

محورسازان ایران خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
1034517پست بانک

1943389محور سازان 
1905127قند قزوین

1181107الکتریک خودرو شرق
249945فنرسازی خاور

451244تولید الیاف مصنوعی
132143قند نیشابور

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتبار ای��ران در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 
پردیس و س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی در رده های 

بعدی قرار گرفتند.
P/Eقیمتنام شرکت

10551.95س. اعتبار ایران
7512.25سرمایه گذاری پردیس
36313.18س. گروه توسعه ملی

33503.27گروه صنعتی بارز
20033.31س. صنعت نفت
19043.36بیمه پارسیان

10373.37سرمایه گذاری شاهد



 مدیریت تحقیق و توس�عه  بورس اوراق بهادار 
تهران گزارش »بررسی قوانین و مقررات تقسیم 

سود در کشورهای منتخب« را منتشر کرد. 
ب�ه گ�زارش س�نا، براس�اس قان�ون تج�ارت، 
ش�رکت های س�هامی عام بعد از پایان سال مالی، 
موظ�ف به برگزاری مجمع عمومی س�االنه و ارائه 
گزارش عملکرد اقدامات یکس�اله خود هستند و 
باید درخصوص برخی امور ش�رکت ازجمله میزان 
تقس�یم س�ود تصمیم گیری   کنند. در اکثر اوقات، 
بحث برانگیزترین بخش مجمع، تصمیم گیری درباره 

تقسیم سود است، به این دلیل که سهامداران برای 
دریافت بازده نقدی سرمایه گذاری خود، پیشنهاد 
توزیع حداکثری سود را ارائه می کنند و در مقابل، 
مدیران ش�رکت ها برای جبران کمبود نقدینگی و 
جلوگیری از خروج منابع مالی، تمایلی به تقسیم 
سود ندارند. بنابراین مباحث مختلفی در رابطه با 
تقس�یم س�ود از جمله میزان تقسیم سود و زمان 
پرداخت بین مدیران و سهامداران مطرح می شود 
که در نهایت تعیین کننده سیاست شرکت در مورد 
تقسیم سود نقدی است. درحال حاضر از یک طرف 
س�هامداران شرکت های بورس�ی از سیاست های 
تقس�یم س�ود ش�رکت ها و زم�ان پرداخ�ت آن 
ش�کایت دارند و از طرف دیگر مدیران ش�رکت ها 

ب�ا مش�کالت ع�دم نقدینگی کاف�ی در پرداخت 
س�ود مصوب مجمع دست به گریبانند که این امر 

پرداخت سود را به تعویق می اندازد. 
این پژوهش، در راستای افزایش آگاهی در رابطه 
با قوانین و مقررات تقسیم سود، ابتدا به بررسی 
مقررات تقسیم سود در ایران می پردازد و سپس 
مقررات تقس�یم سود در کشورهای هند، ترکیه، 
فرانس�ه، انگلس�تان، مالزی، بحرین، مجارستان، 
فیلیپی�ن، ک�ره جنوبی و چی�ن را از لحاظ مرجع 
تصمیم گیر، جرایم مربوط به تقسیم سود، میزان 
س�ود تقسیمی، سودهای میان دوره و مدت زمان 
پرداخت سود بررسی می کند. مختصری از قوانین 

کشورهای بررسی شده به شرح زیر است: 

کشور هند
قان��ون  هن��د  کش��ور  در 
ش��رکت ها )2013( و قان��ون 
اعالم و پرداخت سود تقسیمی 
ش��رکت ها )2014( ناظ��ر ب��ر 
مقررات تقس��یم س��ود اس��ت. 
در این کش��ور، هیأت مدیره در 
گ��زارش خود به مجمع، مقدار 
سود تقسیمی پیشنهادی را )در 
ص��ورت وجود( اع��الم می کند 
)این امر در مورد سود تقسیمی 
می��ان دوره ای صدق نمی کند( 
س��االنه  عموم��ی  مجم��ع  و 
تصمیم گیرن��ده نهای��ی میزان 
تقسیم سود است. این سود باید 
ظ��رف 30 روز پ��س از تصویب 
مجمع پرداخت ش��ود. اگر سود 
تقس��یمی ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ اعالم به وس��یله شرکت 
پرداخت نش��ده باشد، مدیران 
مرب��وط که آگاهانه مرتکب این 
نکول ش��ده اند، مش��مول به دو 
س��ال زندان و پرداخت جریمه 
1000روپیه برای هر روز تأخیر 
در پرداخت می ش��وند. شرکت 
بای��د برای تأخی��ر در پرداخت 
س��ود نق��دی، به��ره ای معادل 
18درص��د س��االنه طی مدت 
نک��ول پرداخت کند. همچنین 
در صورتی که ش��رکتی نتواند 
س��ود نقدی را پرداخت کند و 
ای��ن تأخیر تا یک س��ال ادامه 
هیأت مدی��ره  اعض��ای  یاب��د، 
شرکت در زمانی که این قصور 
ش��ده  ردصالحی��ت  داد،  رخ 
و نمی توانن��د ت��ا پنج س��ال به 
عنوان هیأت مدیره شرکت های 

بورسی انتخاب شوند. 
 

کشور ترکیه
ب��ازار  قان��ون  ترکی��ه،  در 
س��رمایه )2012( و اعالمی��ه 
چگونگی تقسیم سود )2014( 
ناظر بر نحوه تقس��یم س��ود در 
شرکت هاس��ت. در این کشور، 
ش��رکت های س��هامی عام باید 
س��ود خ��ود را در چارچ��وب 
سیاس��ت های تقسیم سود که 
ب��ه تصوی��ب مجم��ع عمومی 
آن  ش��رکت ها رس��یده اس��ت 
و براس��اس مق��ررات مربوطه، 
تعیین کنند. همچنین پرداخت 
س��ود می تواند به صورت نقدی 
ی��ا اقس��اطی ص��ورت گی��رد. 
در ص��ورت پرداخ��ت س��ود به 
ص��ورت اقس��اطی، مقادیر این 
اقس��اط می توان��د یکس��ان یا 
متف��اوت باش��د. تصمیم گیری 
در مورد اقس��اط سود تقسیمی 
و تع��داد آن، ب��ر عهده مجمع 
عمومی صاحبان س��هام است. 
البته مجم��ع عمومی می تواند 
اختی��ار ای��ن تصمیم گیری را 
به هیأت مدیره ش��رکت واگذار 

کند. در کشور ترکیه، شرکت ها 
می توانند س��ود می��ان دوره ای 
پرداخ��ت کنند به ش��رطی که 
کل سود تقسیمی میان دوره ای 
ک��ه در یک دوره مالی پرداخت 
می ش��ود از نصف س��ود خالص 

دوره قبل بیشتر نباشد. 
 

کشور فرانسه
براس��اس مق��ررات تقس��یم 
س��ود در قانون تجارت فرانسه، 
مجمع عمومی صاحبان س��هام 
می تواند میزان س��ود به دس��ت 
آم��ده و س��ود قاب��ل توزیع در 
کل دوره را تصویب کند و این 
اختی��ار را دارد ک��ه توزیع تمام 
یا بخش��ی از س��ود را به صورت 
س��ود نقدی یا س��ود س��همی 
همچنی��ن  کن��د.  مش��خص 
براس��اس قوانی��ن، ش��رکت ها 
می توانند برای سهامدارانی که 
در طول دو س��ال گذشته و در 
تاریخ پرداخت س��ود همچنان 
هس��تند،  ش��رکت  س��هامدار 
افزایش��ی را در س��ود تا سقف 
10 درص��د تعیی��ن کنن��د که 
نرخ آن توس��ط مجمع عمومی 
فوق الع��اده تعیی��ن می ش��ود. 
در ش��رکت های پذیرفته ش��ده 
در ب��ورس، تعداد س��هام واجد 
ش��رایط ب��رای ای��ن افزای��ش 
در س��ود ب��رای هر س��هامدار 
نمی تواند از 0/5 درصد سرمایه 

شرکت بیشتر باشد. 
 

کشور انگلستان
براس��اس قانون شرکت های 
)2006( در کش��ور انگلستان، 
ش��رکت ها به صورت ساالنه در 
مجمع عمومی س��ود را افش��ا و 
برای پرداخت آن تصمیم گیری 
می کنند. افش��ای س��ود نباید 
ب��دون گ��زارش توجیهی انجام 
ش��ود و پرداخ��ت س��ود نباید 
از می��زان م��ورد نظ��ر مدیران 
بیش��تر باشد. به عبارتی مقدار 
س��ود تقس��یمی پایان سال در 
گ��زارش توجیهی هیأت مدیره 
اع��الم می ش��ود و مقدار س��ود 
تقس��یمی تصویب شده توسط 
مجم��ع نمی توان��د از مق��دار 
بیشتر  هیأت مدیره  پیشنهادی 
باشد. مدت زمان پرداخت سود 
ساالنه در شرکت های پذیرفته 
شده در بورس، نمی تواند بیشتر 
از 30 روز بعد از تاریخ تصویب 

سود باشد. 
 

کشور مالزی
قان��ون ش��رکت های مالزی 
)1965( و الیحه ش��رکت های 
مال��زی )2013( ناظر بر مجمع 
عمومی و تقس��یم سود در این 
کش��ور اس��ت. در مالزی، قبل 

از هرگون��ه تقس��یم س��ودی، 
هیأت مدیره ش��رکت باید اجازه 
تقس��یم س��ود را بدهد. میزان 
تقس��یم س��ود و زمان پرداخت 
اختی��ار هیأت مدی��ره  آن، در 

شرکت است. 
 

کشور بحرین
در این کش��ور، قانون تجارت 
ب��ر  ناظ��ر   )2001( بحری��ن 
مجمع عمومی و تقس��یم سود 
شرکت هاس��ت. در این کش��ور 
مجم��ع عموم��ی س��االنه نهاد 
تصمیم گی��ر در مورد تقس��یم 
سود است. براساس قوانین، در 
ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس، مجمع عمومی س��االنه 
باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ 
سال مالی شرکت تشکیل شود. 
همچنی��ن هرگون��ه توصیه ای 
مبنی بر تقس��یم س��ود شامل 
نرخ تقس��یم سود و میزان آن، 
باید حداکثر ظرف مدت 10 روز 
کاری از تاری��خ برگزاری مجمع 
عمومی اعالم ش��ود. همچنین، 
تمامی سودهای تقسیمی ظرف 
مدت 45 روز از تاریخ اعالم آن 

باید پرداخت شود. 
 

کشور مجارستان
تجاری  ش��رکت های  قانون 
مجارس��تان )2006( ، ناظ��ر 
بر مقررات مربوط به تقس��یم 
سود در ش��رکت های سهامی 
ع��ام اس��ت. براس��اس ای��ن 
قانون میزان س��ود تقس��یمی، 
از طرف هیأت مدیره ش��رکت 
ب��ه مجم��ع عموم��ی س��االنه 
پیش��نهاد می ش��ود و مجم��ع 
آن را ب��ه تصویب می رس��اند. 
همچنی��ن براس��اس قوانی��ن 
مجام��ع عمومی ش��رکت های 
بورسی در صورت وجود مجوز 
اساس��نامه ش��رکت و داشتن 
برخ��ی ش��رایط می توانند در 
مورد سود نقدی میان دوره ای 
تصمیم گی��ری کنند و اختیار 
آن را به هیأت مدیره ش��رکت 

بدهند. 
 

کشور فیلیپین
در کش��ور فیلیپی��ن قان��ون 
فیلیپی��ن،  ش��رکت های 
راهنمای تقس��یم سود و قانون 
حاکمی��ت ش��رکتی فیلیپین، 
ناظر بر مقررات تقس��یم س��ود 
ش��رکت های فیلیپین است. در 
این کش��ور مرج��ع تصمیم گیر 
تقس��یم س��ود، هیأت مدی��ره 
ش��رکت اس��ت و هیأت مدیره 
ش��رکت می تواند تقسیم سود 
نقدی را به صورت سود نقدی، 
دارایی و س��ود س��همی انجام 

دهد. 

 کره جنوبی
قان��ون تج��ارت کره جنوبی 
ناظر بر مقررات تقس��یم س��ود 
اس��ت. براس��اس ای��ن قانون، 
مرجع تصمیم گیر در مورد سود 
تقسیمی ساالنه، مجمع عمومی 
و در م��ورد س��ود تقس��یمی 
هیأت مدی��ره  می��ان دوره ای 
اس��ت. پرداخت سود تقسیمی 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تصوی��ب آن در مجمع عمومی 
س��االنه )در مورد پرداخت سود 
تقسیمی س��االنه( یا در جلسه 
هیأت مدیره )در مورد پرداخت 
س��ود تقس��یمی میان دوره ای( 

صورت پذیرد. 
 

کشور چین
قان��ون  چی��ن،  کش��ور  در 
ش��رکت های چی��ن و راهنمای 
تقسیم سود نقدی در شرکت های 
پذیرفته ش��ده، مقررات تقسیم 
س��ود را تعیین می کند. مطابق 
با این قوانین مرجع تصمیم گیر 
برای پرداخت س��ود تقس��یمی 
مجمع عمومی صاحبان س��هام 
اس��ت. الزم ب��ه ذکر اس��ت که 
براس��اس قوانی��ن، برنامه ریزی 
ب��رای تقس��یم س��ود بر عه��ده 
شرکت هاس��ت  هیأت مدی��ره 
و هیأت مدی��ره ش��رکت ب��ا در 
نظ��ر گرفت��ن عوامل��ی مانن��د 
ویژگی ه��ای صنع��ت، مرحل��ه 
توسعه ش��رکت، مدل عملیات 
کس��ب وکار، سطح سودآوری و 
مخ��ارج س��رمایه ای قابل توجه 
ش��رکت، باید سیاس��ت تقسیم 
س��ود خ��ود را در موقعیت های 

مختلف تعیین  کند. 
 

جمع بندی
در بررس��ی قوانی��ن مرتبط 
با تقس��یم س��ود در کشورهای 
منتخب نکات زیر قابل برداشت 

است: 
1. تعیین سقف میزان تقسیم 
سود توسط هیأت مدیره: بررسی 
انجام ش��ده در قوانین و مقررات 
تقسیم س��ود در کشورها نشان 
می ده��د که در اغلب کش��ورها، 
س��هامداران براس��اس قوانی��ن 
مربوطه، حق دریافت سود ساالنه 
را دارند و مرجع تصمیم گیر برای 
سیاس��ت تقسیم س��ود عموماً 
مجم��ع عموم��ی و در برخی از 
کش��ورها هیأت مدیره اس��ت. با 
این وجود در بیشتر موارد میزان 
تقسیم سود از طرف هیأت مدیره 
به مجمع پیشنهاد شده و مجمع 
عمومی نمی تواند بیش��تر از این 

مقدار را تصویب کند. 
2. مدت زمان پرداخت س��ود: 
در بیش��تر کش��ورهای م��ورد 
بررس��ی، پرداخ��ت س��ود در 

دوره ای کوتاه م��دت )به مراتب 
کوتاه تر از یک سال مالی( است. 
به طور مثال پرداخت س��ود در 
هند 30 روز، انگلستان 30 روز، 
بحرین 45 روز و کره جنوبی 30 
روز بعد از مجمع یا زمان اعالم 

سود انجام می شود. 
3. تقسیم سود میان دوره ای: 
ب��ا نگاهی به کش��ورهای مورد 
بررس��ی می ت��وان پ��ی برد که 
در قوانی��ن اکث��ر کش��ورهای 
س��ود  تقس��یم  فوق الذک��ر، 
می��ان دوره ای مج��از ب��وده و 
شرکت ها با تصویب هیأت مدیره 
خود و با کس��ب اجازه قبلی از 
مجم��ع یا اساس��نامه ش��رکت 
می توانن��د در مقاطع مختلفی 
مجم��ع  تش��کیل  از  قب��ل 
عمومی س��االنه )حداقل سالی 
یکب��ار(، س��ود تقس��یم کنند. 
امکان تقس��یم س��ود طی دوره 
موجب می ش��ود ک��ه انتظارات 
سهامداران نسبت به سوددهی 
شرکت های تحت مالکیت شان 
در پای��ان دوره تعدی��ل ش��ود. 
عالوه بر این قریب الوقوع بودن 
و س��هل الوصول تر بودن کسب 
س��ود تقسیمی طی دوره، خود 
عاملی اس��ت ب��رای نگهداری 
بلندم��دت س��هام و جذاب ت��ر 

شدن سهم در بازار سرمایه. 
4. تقس��یم س��ود به صورت 
اقس��اطی: از آنجایی ک��ه حفظ 
نقدینگی در شرکت برای اجرای 
طرح های توسعه ای بسیار حائز 
اهمیت اس��ت، در قوانین کشور 
ترکیه، اجازه پرداخت س��ود به 
صورت اقساطی داده شده است. 
5. تقس��یم س��ود نق��دی یا 
غیرنق��دی: در قوانین برخی از 
کش��ورها از جمله مجارس��تان 
و فیلیپی��ن، پرداخ��ت س��ود 
تقس��یمی می توان��د به صورت 
نق��دی یا غیر نق��دی )مثاًل به 
ص��ورت س��هام ش��رکت های 

زیرمجموعه( باشد. 
6. جرای��م و مجازات ه��ا: در 
اکثر کش��ور های منتخب مورد 
بررس��ی، مالحظه می شود که 
جرایم مربوطه چندوجهی بوده 
و عالوه بر جرایم نقدی، مجازات 
حبس و بعضاً س��لب صالحیت 
حرف��ه ای برای تصدی عضویت 
در هیأت مدی��ره ش��رکت های 
بورسی را نیز شامل می شود. به 
عنوان نمونه در کشور هند، در 
صورت تداوم تأخیر در پرداخت 
سود تقسیمی تا یک سال پس 
از تصوی��ب در مجمع عمومی، 
اعضای هی��أت مدیره به مدت 
پن��ح س��ال صالحی��ت تصدی 
عضویت در هیأت مدیره تمامی 
ش��رکت های بورسی را از دست 

می د هند.  
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بررسی بازدهی صنایع و بورس در آبان ماه 
 بازار توافقی ها گوی سبقت را 
در کسب بازدهی مثبت ربودند

معامالت آبان ماه س��ال ج��اری بدون رخداد اتفاق 
اهمی��ت اثرگذار ب��ر وضعیت سیاس��ی و اقتصادی  با
کش��ور به پایان رس��ید تا فع��االن بازار س��رمایه ماه 
گذش��ته را همچون ماه های قبل از آن با تحقق زیان 

به پایان برسانند. 
ب��ر این اس��اس اجرایی ش��دن برنامه ه��ای دولت 
برای خ��روج از رک��ود اقتص��ادی همچ��ون اعطای 
وام 25میلیون��ی خرید خودرو حت��ی در کوتاه مدت 
نتوانس��ت تاثی��ر مثبتی بر وضعیت اقتصادی کش��ور 
اعم��ال کند و ع��الوه بر آن کاهش نرخ س��ود بانکی 
به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های دولت در بس��ته 
اقتص��ادی خروج از رک��ود که به اعتقاد بس��یاری از 
کارشناس��ان راه نجات اقتصاد کش��ور از رکود عمیق 
است، همچنان در هاله ای از ابهام باقی ماند و تصمیم 
قطعی در خصوص آن توس��ط ش��ورای پول و اعتبار 
اتخاذ نشد تا همچنان چشم امید فعاالن بازار سرمایه 
به اج��رای طرح برجام و لغ��و تحریم های بین المللی 
دوخته شود تا ش��اید این موضوع روزنه امیدی برای 
ایج��اد افقی روش��ن پیرام��ون روند آتی س��ودآوری 

شرکت های بورسی ایجاد کند. 
در این ش��رایط طی ماه گذشته، در حالی موضوع 
افزایش س��رمایه 28 درصدی بزرگ ترین خودروساز 
داخلی یعنی ای��ران خودرو از محل مطالبات و آورده 
نقدی سهامداران مطرح شد که این برنامه با استقبال 
سرد س��هامداران و فعاالن بازار س��رمایه مواجه شد 
و در نهای��ت نماد »خودرو« به منظ��ور تصمیم گیری 
هیات مدیره در باره اجرای افزایش س��رمایه با معامله 
بیش از 27 میلیون س��هم و با حداکثرکاهش قیمت 

مجاز روزانه سهام متوقف شد. 
بر این اس��اس ش��اخص کل طی معامالت آبان ماه 
س��ال جاری با نوس��ان در مح��دوده کانال های 62 و 
63 ه��زار واحدی در نهایت، در مدار 62 هزار واحدی 
ایس��تاد و طی ای��ن مدت بازار س��هام بازدهی مثبت 
1.6درصدی را ب��رای معامالت ماه گذش��ته به ثبت 

رسانید. 
از میان صنایع مختلف صنعت وس��ایل ارتباطی به 
طور میانگین بازدهی مثبت حدود 40 درصدی را به 
دست آورد و بدین ترتیب عنوان پر بازده ترین صنعت 
را از آن خ��ود س��اخت. بعد از آن صنعت اس��تخراج 
س��ایر معادن به مدد رشد قیمتی حدود 28 درصدی 
تک سهم آن یعنی تامین ماسه ریخته گری در جایگاه 
دوم پ��ر بازده ترین صنایع قرار گرف��ت و در کنار آن 
ابزار پزش��کی به واس��طه افزایش 15 درصدی ارزش 
س��هام تک نماد آن یعنی کنتور سازی ایران در ردیف 

سوم جای گرفت. 
این در حالی اس��ت که برخی از صنایع با کس��ب 
بازدهی منفی موجب کاهش س��رمایه س��هامداران 
خود ش��دند که در این بین گروه سایر حمل ونقل 
در حال��ی بازدهی منفی ح��دود 11 درصدی را به 
ثبت رس��انید که این گ��روه به عنوان کم بازده ترین 
صنعت از میان صنایع مختلف ش��ناخته ش��د. پس 
از آن گروه تجارت عمده و خرده فروش��ی با کسب 
بازده��ی منفی بیش از هش��ت درص��دی رتبه دوم 
را ب��ه خود اختص��اص داد و گروه اس��تخراج نفت 
به ج��ز گاز با تحقق بازدهی منفی هفت درصدی در 

سکوی سوم ایستاد. 
در خصوص بازدهی سهام شرکت های فعال در بازار 
سرمایه نیز شرکت های صنعتی پیام، سموم علف کشی 
و آزمای��ش هر ی��ک بازدهی ح��دود 110درصدی را 
به دس��ت آوردند که نسبت به س��هام سایر شرکت ها 
بیش��ترین بازدهی مثبت محاسبه می شود و در کنار 
آن شرکت قند تربت جام با رشد قیمتی 56 درصدی 
مواجه شد. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است 
که نماد معامالتی شرکت های مذکور در بازار توافقی 

فرابورس معامله می شوند. 
بر این اس��اس صرف نظر از نماد های مذکور شرکت 
پلی اکریل ایران طی معامالت آبان ماه امس��ال رشد 
قیمتی 54درصدی را تجربه کرد و عنوان پربازده ترین 
سهم را به خود اختصاص داد و بعد از آن شرکت قند 
لرستان با کس��ب بازدهی مثبت 43 درصدی در این 

جایگاه قرار گرفت. 
البته توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د 
که »ش��پلی« به واسطه مطرح شدن موضوع اجرای 
برنام��ه افزایش س��رمایه 1200 درصدی با افزایش 
تقاضا برای خرید س��هام و رش��د قیمتی همراه شد 
و ای��ن امر مهم ترین عامل در کس��ب بازدهی قابل 
توجه آن به ش��مار می رود که البته »ش��پلی« پس 
از تجربه افزایش قیمت 54 درصدی با افت قیمتی 

مواجه شد. 
حال آنکه ش��رکت لوازم خانگی پارس و س��یمان 
قائ��ن هر یک بازدهی منفی بی��ش از 45 درصدی را 
محقق س��اختند و در کنار آنها شرکت سیمان خزر با 
اف��ت قیمتی 36 درصدی همراه ش��د و بدین ترتیب 
»لخانه«، »س��قاین« و »س��خزر« در ردیف های اول 
جدول رتبه بندی ش��رکت ها از نظر کس��ب کمترین 

بازدهی جای گرفتند. 
در پایان گفتنی اس��ت که عنوان نقدش��ونده ترین 
سهام به شرکت های پلی اکریل ایران، بانک صادرات 
ای��ران و ذوب آهن اصفهان اعطا ش��د و معامله بیش 
از 10میلیارد و 381میلیون س��هم ارزش��ی به مبلغ 
20هزار و 663میلیارد ریال را برای معامالت آبان ماه 

امسال رقم زد. 

افزایش سرمایه 1۰۰۰ درصدی 
 » شپلی «   مایه نجات یا عذاب؟ 

طرح افزایش سرمایه بیش از1000درصدی پلی اکریل 
ایران باعث دلخوشی برخی مبنی بر نجات این شرکت از 
یک طرف و مایه عذاب گروه دیگری شده تا سهام آن طی 
سه ماه اخیر با افت و خیز 45درصدی سهام همراه شود. 
ب��ه گ��زارش بورس پرس، ش��رکت پلی اکریل اصفهان 
درحالی حدود 35 س��ال س��ابقه فعالیت دارد که طی سه 
ماه اخیر سهام آن با نوسان معناداری بین منفی 27 درصد 
تا مثبت 18 درصد افت و خیز داشته که عمدتا   ناشی از 
طرح افزایش س��رمایه 1000 درصدی و ش��اید بیشتر آن 
هم از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و اعتقاد برخی 
فعاالن به حضور نوسان گیران متعدد در این سهم است. 
این ش��رکت درحالی در آخرین گزارش زیان انباش��ته 
300 میلی��ارد تومان��ی را اع��الم و درآم��د هر س��هم را با 
زی��ان 1249 ریال��ی پیش بین��ی کرده ک��ه برخی اعتقاد 
دارند در صورت عملی ش��دن افزایش س��رمایه بیش از 
1000درصدی تحوالت مثبتی در این شرکت رخ خواهد 
داد اما گروهی هم بر این باورند که با توجه به زیان سنگین، 
این افزایش سرمایه هیچ تحولی را رقم نخواهد نزد و فقط 
حساب و سرمایه شرکت تغییر خواهد کرد.  با این حال 
طرح افزایش س��رمایه بیش از1000درصدی پلی اکریل 
ایران باعث دلخوشی برخی مبنی بر نجات این شرکت از 
یک طرف و مایه عذاب گروه دیگری از سهامداران شده 
است. پلی اکریل ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نخ و الیاف پلی اس��تر و تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک 
ایران به شمار می رود و تأمین مواد اولیه حدود 410 واحد 
کوچ��ک و ب��زرگ نس��اجی را به عه��ده دارد و با این حال 
بزرگ ترین مشکل شرکت در سال های اخیر تحریم ها و 
نبود نقدینگی الزم برای تأمین مواد اولیه بوده که منجر 
به ادامه فعالیت آن به صورت کارمزدی شده است.  در این 
میان با توجه به برنامه های شرکت مبنی بر خروج از ماده 
141 و دوران پساتحریم و گشایش های بانکی، سودسازی 
ناخالص می تواند طبق چشم انداز شرکت فراهم شود. از 
س��وی دیگر راه اندازی خطوط تولید به دلیل نبود مواد 
اولیه و ظرفیت های خالی ش��رکت نیز می تواند با ورود 
نقدینگی به شرکت فعال شده و شرکت با افزایش مبلغ 
فروش نیز مواجه شود. خط تولید اکریلیک 2 که دارای 
تکنولوژی جدید اروپا است از جمله ظرفیت های خالی 
شرکت است.  با این اوصاف جهت برون رفت  » شپلی «  
 از ماده 141 قانون تجارت، چندین سال است که افزایش 
س��رمایه این ش��رکت مطرح است و هیات مدیره متعهد 
شده سرمایه را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و 
روش های دیگر را از 49 میلیارد تومان کنونی به حدود 
600 میلی��ارد تومان برس��اند. به طوری که مدیرعامل و 
معاون مالی س��ابق ش��رکت در مصاحبه هایی با برخی 
رس��انه ها چندین بار به صراحت به آن اذعان کرده اند. 
این درحالی اس��ت که بعد از پیگیری های بورس پرس 
و تعدادی از س��هامداران حقیقی از سرپرس��ت ارزیابی 
دارایی های پلی اکریل در کانون کارشناسان دادگستری 
استان اصفهان، مشخص شد فرآیند ارزیابی دارایی ها از 
اواسط خردادماه سال جاری آغاز و در اواخر شهریور بعد 
از جلسه هماهنگی کانون کارشناسان و شرکت، ارزیابی 
مجدد دارایی ها توسط تیم 15 نفره کانون شروع شد و 
پیش پرداخت حق الزحمه کارشناس��ان هم به مبلغ 50 
میلیون تومان واریز ش��ده اس��ت.  )طبق شفاف س��ازی 
اعالم��ی در ک��دال( این درحالی اس��ت که از قرارمعلوم 
حدود 25 روز است که نه تنها گزارش کانون کارشناسان 
دادگستری آماده و توانایی خارج کردن شرکت از ماده 
141 قانون تجارت فراهم ش��ده، بلکه بنابر اعالم برخی 
مناب��ع و اخب��ار غیر رس��می، گ��زارش توجیهی افزایش 
س��رمایه تهیه ش��ده و مدیرعامل  » شپلی   «   پیش از این 
هم شفاف سازی کرده است. با توجه به این مسائل، برخی 
فعاالن معتقدند منافع گروهی خاص و کدهای شخصی و 
حقوقی و مشکوک به دسترسی اطالعات نهانی، مدت ها 
اس��ت که با ایجاد س��فته بازی در س��هم از طریق انتشار 
شایعات مرتبط با فرآیند افزایش سرمایه، سعی در ایجاد 
جو روانی و به تبع آن نوسان گیری های متعدد کرده اند.  
ً   با مسئوالن نظارتی سازمان بورس در  این موضوع اخیرا
میان گذاش��ته ش��ده و قرار است بررسی های ویژه ای در 
مورد ش��ایعات و نوس��ان های متعدد  »  شپلی «   انجام شود 
تا با توجه به ظرفیت های این صنعت و ناگزیر بودن این 
ش��رکت در خ��روج از م��اده 141 قان��ون تجارت و تأکید 
رئیس هیات مدیره برای تأمین سرمایه در گردش و اخذ 
تسهیالت بانکی مصوب شده ریالی و ارزی، بدون اتالف 
وقت نسبت به شفاف سازی افزایش سرمایه سنگین این 
شرکت اقدام و از عملیات سفته بازی در سهام این نماد 
جلوگیری به عمل آید و مش��خص ش��ود افزایش سرمایه 

آن با چه نتایجی همراه خواهد بود. 

از کدال چه خبر؟ 

ثباغ: ش��رکت شهرسازی و خانه س��ازی باغمیشه با 
انتش��ار گزارش 12 ماهه، پرونده عملکرد س��ال مالی 
منته��ی به 1394/6/31 را با کاهش 10درصد نس��بت 
به آخرین بودجه خود بس��ت. بر این اساس، ثباغ موفق 
به تحقق 492 ریال به ازای هر س��هم با س��رمایه 800 
میلیارد ریال ش��ده که نسبت به س��ال قبل با کاهش 
9درصد همراه اس��ت. رکود عمیق در بخش ساختمان 
در دو سال گذشته ش��رکت های این گروه را آزار داده 
و با مش��کالت فراوانی مواجه س��اخته است. نگاهی به 
آمار پروانه های س��اختمانی صادره نشان از عمق رکود 
داش��ته و به همین دلیل پروژه های در دس��ت اجرای 
زیادی با توقف مواجه ش��ده اس��ت. رکود بازار موجب 
ش��ده طرف عرضه تا حدی ف��روش واحدهای خود را 
به تأخیر انداخته و س��رمایه زیادی در این بخش راکد 
بماند و کاهش گردش بر رکود بیش��تر دامن زده است. 
ثباغ که در نخس��تین گزارش پیش بینی، فروش س��ال 
94 را 904 میلیارد ری��ال تخمین زده بود در عملکرد 
94 تنه��ا 692 میلیارد ریال را محق��ق کرد. درنتیجه 
رکود صنعت، این ش��رکت در افزای��ش فروش ریالی و 
مقداری واحدهای تکمیل شده ناکام ماند. بااین حال در 
پیش بینی س��ال بعد ش��رکت بر افزایش فروش تأکید 

شده است. 

تحلیل نگاه کارشناس

بی سر و سامانی سیاست پرداخت سود به سهامداران ایرانی

بورس های جهانی چگونه سود پرداخت می کنند ؟
مهسا جمشیدی ویسمه، مسعود طادی

کارشناسان مسئول مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران

سمانه جامعی
کارشناس بازار سرمایه

دریچه

شهربانو جمشیدی
کارشناس بازار سرمایه
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گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در تولید پالستوفوم

وقتی تنوع نادیده گرفته می شود 
سرمایه گذاری در گاز و ورزش

کالف اول

مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران ط��ی خبری با 
بیان اینکه فرصت های فراوانی برای سرمایه گذاری در 
صنعت گاز وجود دارد، گفت: هم اکنون سیاست خرید 
کاال در میان نیست و آماده دریافت و خرید فناوری در 

حوزه گاز هستیم. 
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ای��ران، در تش��ریح 
برنامه های این ش��رکت اظهار داشت: هم اکنون امکان 
۴۰ میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری در صنع��ت گاز ب��ه 

روش های BOO و BOT وجود دارد. 
حمیدرضا عراقی گفت: صنع��ت گاز بازار مطمئنی 
برای سرمایه گذاری در پساتحریم به شمار می رود و با 
تعامل در این دوران می توانیم از سرمایه گذاران خارجی 

برای حضور در پروژه ها دعوت کنیم. 
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران با بی��ان اینکه 
  LNGهم اکن��ون ص��ادرات گاز به روش خ��ط لوله و
انجام می ش��ود، گفت: صادرات گاز تا سه هزار کیلومتر 
با قطرهای باالی خط لوله توجیه پذیر است. وی تاکید 
کرد: در پس��اتحریم با ایج��اد ارتباط منطقی و معقول 
می توانیم با کش��ورهای همسایه رابطه داشته باشیم و 
به راحتی گاز را به این کش��ورها صادر کنیم. به گفته 
معاون وزیر نفت در امور گاز، از س��وی دیگر می توانیم 
گاز را ب��ه فرآورده ه��ای باارزش بیش��تر تبدیل کنیم؛ 
همچنین با تزریق آن به چاه های نفت، مقدار برداشت 
و تولید نفت را افزایش دهیم. معاون وزیر نفت با بیان 
اینکه هم اکنون کمیته کارشناسی اتحادیه بین المللی 
گاز )IGU(  ب��ا حضور ۳۰ کش��ور در ای��ران در حال 
برگزاری است، گفت: بیش از ۱۴۰ کشور در این مجمع 

بین المللی حوزه گاز عضو هستند. 

کالف دوم

س��رمایه گذاری در حوزه ورزش یکی از بخش هایی 
اس��ت که برای بسیاری از افراد عالقه مند به این حوزه 
دارای جذابیت های فراوانی است. استان اردبیل به عنوان 
یکی از مناطقی که توجه ویژه ای به عرصه های ورزشی 
دارد یکی از مس��ئولین استانی به تازگی خبری مبنی 
بر حمای��ت از س��رمایه گذاران بخش خصوصی در این 
حوزه منتش��ر کرده اس��ت و طی این خبر اعالم کرده 
ک��ه تمام��ی اقدامات قانون��ی در راس��تای حمایت از 
این س��رمایه گذاران صورت گرفته و مس��یر حضور و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و عالقه مندان و خیران 
ح��وزه ورزش هموار ش��ده و اداره کل ورزش و جوانان 
استان اردبیل نیز در راستای سیاست های وزارت ورزش 
به صورت جدی صاحبان سرمایه را دعوت به مشارکت 

کرده است. 
معاون توس��عه منابع و پش��تیبانی ورزش و جوانان 
اس��تان اردبیل گف��ت: با ارائ��ه مش��وق های الزم در 
چارچوب قانونی سرمایه گذاران در حوزه ورزش استان 
اردبیل حمایت می ش��وند. بهرام آقاخانی اظهار داشت: 
تکمیل پروژه های ورزش��ی اس��تان با جلب مشارکت 
بخش خصوص��ی در اولویت برنامه های ای��ن اداره کل 
ب��وده که به ص��ورت جدی پیگی��ری می کنیم. معاون 
توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان استان اردبیل 
افزود: پیگیری های متعددی از س��وی وزارت ورزش و 
جوانان و مدیرکل ورزش و جوانان استان در مورد جلب 
نظر بخش خصوصی و اس��تفاده از ظرفیت های آن در 
تکمیل پروژه های نیمه تمام، ایجاد پروژه های جدید و 

نیز بهسازی پروژه های ورزشی صورت گرفته است. 

پالستوفوم در ایران به نام یونولیت 
شناخته می ش��ود؛ اما نام اصلی آن 
 Expanded پلی استیرن انبساطی
اس��ت.   EPS ی��ا   Polystyrene
در بس��یاری از کش��ورهای آمریکا 
 ش��مالی این محصول را استایرفوم
پالستوفوم،  Styrofoamمی نامند. 
نوع��ی پلیمر س��فید رن��گ و عایق 
رطوب��ت و ص��دا و دما اس��ت که از 
فرآیندهای پتروشیمی تهیه می شود. 
این فناوری در سال ۱۸۳۹ توسط 
ادوارد سیمون کشف شد و در سال 
۱۹۵۹ به وس��یله کمپان��ی »کوپر« 
پل��ی اس��تایرن انبس��اطی تولی��د 
ش��د و برای عایق س��ازی، س��اخت 
وس��ایل نیازمن��د عای��ق حرارتی و 
الکتریکی،  ابزار حساس  بسته بندی 
اس��تفاده  و مکانیکی  الکترونیک��ی 
می ش��ود و با توجه ب��ه نوع کاربرد، 
چندی��ن نام تج��اری و علمی برای 
آن استفاده می شود که از رایج ترین 
آنه��ا می ت��وان ب��ه  »پلی ف��وم« و  

»استایروفوم« اشاره کرد. 

محصولی با کاربرد های متنوع 
از ورق های پالستوفوم  اس��تفاده 
ابع��اد ۱۰۰×2۰۰ س��انتی متر و  تا 
ضخامت های گوناگون از ۴ تا ۱۰۰۰ 
میلی متر به عنوان پس زمینه انواع 
تابلوه��ا، مانن��د تابل��وی اعالن��ات، 
ورق و بلوك ه��ای پالس��توفوم در 
بسته بندی های خاص و شکل دهی 
با دستگاه برش، ورق یا دانه های فوم  
)گرانول( جهت ساخت اشکال، انواع 
طرح ها و حروف فارسی و انگلیسی، 
س��اخت ماک��ت، تهی��ه تابلوه��ای 
تبلیغاتی و تزیین��ی و به عنوان فوم 
ریخته گری و فوم ُگل س��ازی، عایق 
س��قفی  بلوك ه��ای  و  س��اختمان 
جایگزی��ن  به عن��وان  پالس��توفوم 
بلوك های س��یمانی یا س��فالی در 
صنع��ت س��اختمان ب��ه کار گرفته 
یونولی��ت  از  واق��ع  در  می ش��ود. 
اس��تودیوهای  س��ردخانه ها،  در 
صداب��رداری و ایزوالس��یون ص��دا 
آلودگی ه��ای  دارای  فضاه��ای  در 
ب��االی صوتی و همچنین س��اخت 
ماک��ت، تابلوه��ای تبلیغاتی موقت 
و دکوراسیون ها اس��تفاده می شود. 
همچنی��ن در صنع��ت س��اختمان 
ای��ن  از  اس��تفاده  و  دارد  کارب��رد 
فرآین��د در اندازه ه��ای مختل��ف و 
بلوك ه��ای  به عن��وان  اس��تاندارد 
س��قفی کاربرد دارد. ماده اولیه اش 
 )اس��تایرن( در پتروشیمی به دست 

می آید. 

ماشین آالت مورد نیاز
ب��رای تولی��د پالس��توفوم مانند 
دیگر صنایع قطعا به ماش��ین آالت 
نیازمندی��م. برای تولی��د این عایق 

نی��ز نیاز ب��ه تهیه خ��ط تولیدی با 
دستگاه های زیر هستیم. 

یک: دیگ بخار الزاما استاندارد
دو: دستگاه موادپز پالستوفوم

س��ه: دس��تگاه خش��ک کن مواد 
پالستوفوم

چهار: دستگاه بلوکر پالستوفوم
پنج: دس��تگاه برش  )میز برش(

پالستوفوم
شش: آسیاب مواد زائد پالستوفوم

البت��ه غی��ر  از این ب��ه تجهیزات 
جانبی دیگ��ری نیز نیاز اس��ت که 

برخی از آنها به شرح زیر است: 
محافظت  یک: سختگیری جهت 
افزای��ش عم��ر  از دی��گ بخ��ار و 

ماشین آالت پالستوفوم
جه��ت  کندان��س  مخ��زن  دو: 
صرفه جوی��ی در هزینه س��وخت و 

آب مصرفی
س��ه: س��یلوی مواد پخته شده و 
سیس��تم های ش��وتینگ و انتق��ال 

موادپالستوفوم
چهار: تأسیسات و شیرهای بخار.

کارخانه یونولیت سقفی 
در ش��اخه های  اگرچه می ت��وان 
یونولی��ت  تولی��د  مختل��ف 
س��رمایه گذاری کرد؛ اما نوع بسیار 
رایج آن تولید یونولیت های س��قفی 
اس��ت ک��ه در کن��ار یونولیت هایی 
که برای بس��ته بندی تولید می شود 

از بازار بیش��تری برخوردار اس��ت. 
ب��رای تولید یونولیت س��قفی ابتدا 
به زمینی نیازمندیم تا س��وله ای در 
آن بن��ا کنیم که با فرض در اختیار 
داش��تن زمین به ازای هر مترمربع 
ح��دود ۳۰۰ هزار تومان )بس��ته به 
س��رمایه گذاری  باید  مصال��ح(  نوع 
کرد. مرحله بعدی ب��رای تولید در 
اختیار گرفتن ماش��ین آالت اس��ت. 
می ت��وان ابتدا بلوك ه��ای آماده را 
 CNC خرید و صرفا با یک دستگاه

برش داد و به بازار فرس��تاد؛ اما در 
صورت در اختیار داشتن منابع مالی 
می توان بلوك ه��ا را هم تولید کرد 
که البته ناگفته پیداس��ت س��رمایه 

بیشتری را می طلبد. 

یک نمونه نسبتا مناسب برای 
سرمایه گذاری

با توجه به مقدار سرمایه می توان 

کارگاه ه��ای ب��زرگ ی��ا کوچک��ی 
راه اندازی کرد؛ ام��ا برای راه اندازی 
یک کارگاه معمولی به س��رمایه ای 
ح��دود 7۰۰ میلی��ون توم��ان نیاز 
دارید ک��ه البته ای��ن مبلغ منهای 
هزینه ه��ای تأمی��ن زمی��ن اس��ت 
برای ش��روع بای��د زمین��ی حدود 
۸۰۰ مترمرب��ع در اختیار داش��ته 
باشید. یک س��وله ۴۰۰ متری برای 
راه اندازی کارخانه در نخستین قدم 
کافیس��ت که ح��دود 2۰۰ تا 2۵۰ 

میلیون س��رمایه نیاز دارد. عالوه بر 
این در حدود ۱۰۰ متر فضای اداری 
و 2۰ متر سرایداری و نگهبانی نیاز 
دارید که ۱۰۰ میلیونی برایتان آب 
می خورد هزینه های تأسیسات برق، 
گاز، آب و. . . . را ه��م بای��د در نظر 
داشته باش��ید، در آخر ماشین آالت 
تولی��د ک��ه رقمی در ح��دود ۳۰۰ 
میلی��ون توم��ان را بالغ می ش��ود. 

چنین مجموع��ه ای را با ۱۰ نیروی 
کار می توانید اداره کنید. 

مزایای استفاده از پالستوفوم در 
ساختمان

ی��ک: سبک س��ازی و کاهش بار 
م��رده س��اختمان به می��زان 2۰۰ 

کیلوگرم در هر مترمکعب
دو: ضربه پذی��ری و پای��داری در 

برابر زلزله به دلیل انعطاف
س��ه: عایق مطلوب برای س��رما، 

گرما و رطوبت
چهار: نصب س��ریع و صرفه جویی 
قابل توجه در مصرف میلگرد و بتن
پنج: س��بک وزن ب��ودن و حمل 

آسان در طبقات

مجوز ها و حمایت های دولتی
ب��رای راه ان��دازی کارگاه تولی��د 
پالس��توفوم نی��از به اخ��ذ مجوز از 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
است که البته چندان زمان بر نیست 
و پس از اخ��ذ مجوز نیز می توان از 
تس��هیالت بانکی مناس��ب استفاده 
ک��رد. تولید پالس��توفوم با ظرفیت 
۳۵۰۰ ت��ن در س��ال، در حال��ت 
حرفه ای منجر به اشتغال زایی برای 
۴۰ نفر خواهد ش��د و حدود ۴۰۰۰ 
مترمربع زمین مورد نیاز اس��ت که 
در ص��ورت تهی��ه امکان��ات اولیه، 
تولیدکنندگان از حمایت های بانکی 

بهره مند خواهند شد. 

توصیه های پایانی 
پالس��توفوم  تولی��د  در  آنچ��ه 
محس��وس ب��ه نظ��ر می رس��د؛ در 
نگاه اول تنوع در قیمت هاس��ت. به 
سبب نوع کار می توان مواد اولیه را 
به ص��ورت خام تهیه ک��رد و پس از 
تبدیل به ورق های مورد نیاز آنها را 
به ابعاد یا اش��کال موردنظر درآورد 
و ب��ه مصرف کننده عرض��ه کرد. اما 
درصورتی که سرمایه محدودتری در 
اختیار داشته باشیم می توانیم مواد 
اولیه فرآوری شده را به صورت های 
ورق در ابع��اد مختل��ف خری��داری 
 CNC و ب��ا اس��تفاده از دس��تگاه
تبدیل به اش��کال مختل��ف کرده و 
به بازار بفرس��تیم. نگاهی کوتاه به 
بازار ماش��ین آالت نش��ان می دهد، 
تفاوت قیمت همین دو شکل تولید 
 چی��زی حدود یک میلی��ارد تومان 

است. 
باید اضافه کرد غیر از ماشین آالت 
ن��و ک��ه از کش��ورهایی نظیر چین 
وارد می ش��ود، این روزه��ا در بازار 
ماش��ین آالت دس��ت دوم نی��ز در 
بازار موجود اس��ت که ب��ا توجه به 
مقدار س��ال های کارکرد و سالمت 
دس��تگاه، قیمت های متفاوتی دارد. 
سرمایه گذاری در تولید یونولیت به 
دلیل اهمیت آن در ساختمان های 
ام��روزی، همچنی��ن اس��تفاده در 

بسته بندی به نظر می رسد. 

خبر
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سرمایه گذاری 29 میلیارد تومانی 
ایرانسل در ایالم

مدی��رکل پروژه ایرانس��ل گفت: ایرانس��ل از ابتدای 
س��ال جاری ۱۹ میلیارد تومان در ایالم سرمایه گذاری 
کرده و تا پایان سال ۱۰ میلیارد تومان دیگر برای نسل 

سوم و چهارم سرمایه گذاری خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا منصوری اظهار کرد: در 
ایام اربعین شش سایت سیار نسل سوم و چهارم ایجاد 
ش��ده و هشت سایت ماکرو را افزایش ظرفیت داده ایم 
و در چزابه هفت سایت نسل دوم، سوم و چهارم سیار 
و در شلمچه نیز سه سایت سیار راه اندازی شده است. 
 وی با بیان اینکه در مهران نیز س��ه س��ایت س��یار 
راه اندازی ش��ده است، ادامه داد: در پنج مسیر منتهی 
به شلمچه 2۴ سایت ماکرو ارتقا ظرفیت داشته اند و در 
این مرز نیز ۱۰۰۰ تی. آر. ایکس. ایجاد شده و مجموعا 

2۱ سایت سیار راه اندازی شده است. 
 مدیرکل پروژه ایرانس��ل با بی��ان اینکه پهنای باند 
دستیابی رومینگ 6۴ برابر شده است، گفت: هزینه های 
تماس از عراق ۹۹۹ ریال اس��ت.  منصوری هزینه هر 
مگابایت اینترنت را ۴۹۹ تومان عنوان و تصریح کرد: در 
ش��هر ایالم شبکه نسل ۳ و ۴ با هفت سایت راه اندازی 
ش��ده است.  وی گفت: ایرانس��ل از ابتدای سال جاری 
۱۹میلی��ارد تومان در ایالم س��رمایه گذاری کرده و تا 
پایان س��ال ۱۰میلیارد تومان دیگر برای نسل سوم و 

چهارم سرمایه گذاری خواهد شد. 

مش��اور اقتص��ادی رئیس جمه��وری گف��ت: اقتصاد 
کش��ور برای رش��د و توس��عه خود نیازمن��د توجه به 

سرمایه گذاری در بخش نفت است. 
به گزارش شانا، مسعود نیلی در کنفرانس تهران که 
با هدف معرفی مدل جدی��د قراردادهای صنعت نفت  
)IPC(  در سالن اجالس سران برگزار شد، اظهار کرد: 
آمارها همگی بیانگر نقش بسیار باالی نفت در اقتصاد 

ما و تولید ناخالص داخلی کشور است. 
وی با اشاره به نقش نفت در ایجاد درآمد برای دولت 
و فراه��م آوردن زمینه ای برای امکان ارائه خدمات در 
همه بخش ها تصریح کرد: در طول 2۴ س��ال گذشته 
به طور متوسط ۵۳ درصد از درآمد دولت از محل نفت 
تأمین می ش��د به نحوی که نفت توانس��ته است بخش 
قابل توجهی از ظرفیت های ایجاد ش��ده در اقتصادمان 

را تأمین کند. 
نیلی یکی از رسالت های مهم نفت را در اقتصاد ایران 
فراهم آوردن امکان تهیه اقالم سرمایه ای و زمینه های 
سرمایه گذاری دانست و افزود: صنعت نفت توانسته از 
طریق این سرمایه گذاری ها رشد اقتصادی را در کشور 

محقق کند. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: از سوی دیگر 
تأمین کاالهای واس��طه ای مورد نیاز فعالیت اقتصادی 
در کش��ور حاصل درآمدی ب��وده که بخش نفت ایجاد 

کرده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه افزای��ش درآمد نف��ت ارتباط 
مس��تقیمی با تولید آن دارد، تصریح کرد: در سال های 
اخی��ر تولید نفت در اقتصاد ما ع��دد ثابتی میان ۳/۵ 
ت��ا ۴ میلیون بش��که ب��وده که آمارها نش��ان می دهد 
میزان س��رمایه گذاری نفت عمدتا به اندازه ای بوده که 

استهالك آن را جبران کند. 
نیل��ی ادامه داد: معنای ثابت مان��دن بلندمدت رقم 
س��رمایه گذاری نفت در اقتصاد این است که نوسانات 
موج��ود در قیم��ت جهان��ی نفت به طور مس��تقیم به 

اقتصاد کشور سرایت می کند. 
ب��ه گفته وی، ثابت ماندن بخ��ش تولید نفت در امر 
س��رمایه گذاری در یک دوره طوالنی باعث می شود تا 

نوسانات اقتصادی ما در سطح کالن افزایش یابد. 
نیل��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه م��ا در بخ��ش نفت از 
ظرفیت ه��ای خوبی برخوردار هس��تیم، ادام��ه داد: با 
این حال در ی��ک دوره طوالنی به صورت کامل از این 

ظرفیت استفاده نکرده ایم. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه بخش 
نفت هم��واره مناب��ع الزم را برای س��رمایه گذاری در 
بخش های دیگر فراهم کرده اس��ت، یادآور شد: با این 
حال سهم این صنعت از سرمایه گذاری در بخش نفت 

بسیار کم بوده است. 

کالن  مش��ارکت های  و  س��رمایه گذاری  مدی��ر 
اقتصادی ش��هرداری مشهد با اشاره به تأثیر راه اندازی 
بازار ه��ا و مراکز تج��اری در نقاط کم برخوردار ش��هر، 
گف��ت: راه ان��دازی مجموعه ه��ای تج��اری و بازار های 
 ب��زرگ منج��ر ب��ه ارتق��ای فرهنگ��ی ای��ن مناط��ق 

می شود. 
به گزارش تس��نیم، رش��ید صحابی ضمن اشاره به 
س��ند چش��م انداز ۱۴۰۴، اظهار داش��ت: در این سند 
مش��هد در ابعاد مختلف به عنوان یک برند با محوریت 
زیارت دیده شده، چراکه اگر بخواهیم سرفصل زیارت 
را از این ش��هر حذف کنیم، جذابیتی برای این ش��هر 

وجود نخواهد داشت. 
وی اف��زود: براس��اس ای��ن س��ند، زی��ارت در همه 
ابعاد ش��هر مش��هد مانن��د اقتصاد، تج��ارت و عمران 
ش��هری به عن��وان مح��ور هم��ه فعالیت ه��ا در نظ��ر 
 گرفت��ه ش��ده ک��ه بای��د از ای��ن ظرفیت ب��ه خوبی 

استفاده کرد. 
صحابی ب��ا بیان اینکه گردش��گر و زائ��ر ذائقه های 
متفاوتی دارند که باید تمامی این موارد در نظر گرفته 
ش��ود، تأکید کرد: به ط��ور قطع ما باید خ��ود را برای 
تأمین همه این ذائقه ها آماده کنیم، این درس��ت است 
ک��ه زوار با رویکرد زیارت به مش��هد می آیند اما قطعا 
تم��ام زمان س��فر خود را صرف زی��ارت نخواهند کرد 

و باید ب��ا برنامه ریزی صحیح س��ایر نیازهای زائران را 
برطرف کنیم. 

وی ب��ا اش��اره به خألهای موجود در ش��هر مش��هد 
گردش��گرپذیر  و  توریس��تی  ش��هر  ی��ک  به عن��وان 
خاطرنش��ان کرد: به عنوان نمونه زائری که به مش��هد 
می آید حتما به ییالقات مش��هد که  در مناطق طرقبه 
و شاندیز واقع اس��ت، مراجعه می کند و این مسئله به 
 این دلیل اس��ت که ما در مش��هد چنی��ن فضاهایی را 

نداریم. 
صحاب��ی افزود: ما در این زمینه مطالعاتی داش��ته و 
به این نتیجه رس��یده ایم که فضای مش��هد نسبت به 
ییالقات دور ب��وده و ما نیازمند ایجاد چنین فضاهایی 
در ش��هر مشهد هس��تیم تا این گونه تفرج ها در مشهد 

صورت گیرد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت های ش��هرداری مش��هد 
برای ایجاد فضاهای تفرجی در س��طح ش��هر مش��هد 
تصریح کرد: در این راس��تا ما در ح��ال راه اندازی باغ 
گیاه شناسی هستیم تا در اختیار سرمایه گذار خارجی 
ق��رار گرفته و این باغ هم ارتق��ای کمی و کیفی پیدا 
کند و هم رویکرد آموزش��ی و تفریحی داشته باشد تا 
بتواند بخشی از نیازهای زائران خارجی را برطرف کند 
و با ایجاد فضاهایی س��بب افزایش ماندگاری زائران در 

مشهد شویم. 

مرکز تجاری در مناطق کم برخوردار مشهد راه اندازی می شودرشد و توسعه کشور در گرو سرمایه گذاری در بخش نفت است

ح�دود 70 س�ال گذش�ت ت�ا پالس�توفوم در 
س�اختمان های ایران استفاده شود. البته حدود 

یک دهه یا کمی بیش�تر از ای�ن اتفاق در ایران 
می گذرد؛ اما سابقه اس�تفاده از یونولیت عمری 
ح�دود هفت ده�ه در صنع�ت جه�ان دارد که 
البت�ه تنه�ا مصرفش س�اختمانی نیس�ت و در 

صنای�ع بس�ته بندی، عایق ه�ای ح�رارت، صدا 
و. . . م�ورد اس�تفاده قرار می گی�رد. با این حال 
هم اکنون این محصول بخش جداناشدنی صنعت 
س�اختمان ایران اس�ت و ب�ا توجه ب�ه افزایش 

ساخت و س�از تقاض�ا نی�ز پایین یا ب�اال می رود. 
ب�ا نگاهی ب�ه تولید ای�ن ورق های س�فید رنگ 
 ب�ا چگونگی س�رمایه گذاری اش در ایران آش�نا 

خواهیم شد. 

برای راه اندازی کارگاه تولید پالستوفوم نیاز به اخذ 
مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است که 
البته چندان زمان بر نیست و پس از اخذ مجوز نیز 
می توان از تسهیالت بانکی مناسب استفاده کرد 

که در صورت تهیه امکانات اولیه، تولیدکنندگان از 
حمایت های بانکی بهره مند خواهند شد 



آفرین�ی،  کار  جهان�ی  هفت�ه  نخس�ت  روز  در 
ش�اخص جهانی کار آفرینی۱۳۰ کشور اعالم شد. 
ای�ن گ�زارش حاک�ی از آن بود که رتب�ه ایران در 
میان ۱۳۰ کش�ور جهان، ۸۰ و در میان ۱۵ کش�ور 
منطق�ه خاورمیان�ه و ش�مال آفریقا ۱۴ اس�ت که 
وضعی�ت خوبی را نش�ان نمی دهد. ای�ن در حالی 
اس�ت که به اعتقاد کارآفرینان بدنه بزرگ دولتی 

در کش�ورمان، عدم تحقق وعده های داده شده از 
سوی مس�ئوالن، تمایل بخش خصوصی به دریافت 
س�ودهای باال، قوانین پیچیده و دس�ت و پاگیر و 
نبود قوانین حمایت کننده از کارآفرینی و خالقیت 
از دالیل افت شاخص های کارآفرینی در کشورمان 

است. 
 حتی ای�ن اعتق�اد در می�ان کارآفرینان وجود 
دارد ک�ه در دولت قبلی اعط�ای وام هایی با اعداد 
بس�یار کوچک و ب�ه این نام ک�ه می خواهند برای 

قش�ر روس�تایی اش�تغال زایی کنند، موجب ش�د 
که برخ�ی کارآفرینان به بی�کاران بدهکار تبدیل 
ش�وند. در عی�ن ح�ال کارآفرین�ان معتقدند که 
ش�اخص های کارآفرین�ی در کش�ورمان قاعدت�ا 
منطبق با ش�اخص های بین المللی است و چنانچه 
مشکالتی وجود دارد به مسائل و معضالت داخلی 
خودم�ان باز می گردد. »فرصت امروز« در گفت وگو 
ب�ا تعدادی از کارآفرینان ابعاد این موضوع را مورد 

بررسی قرار داده است. 
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مشکالت و چالش های متعدد 
کارآفرینان 

 

چن��دی پیش یک گ��زارش بین المللی نش��ان داد 
که ای��ران رتبه چندان مطلوبی در م��ورد کارآفرینی 
ندارد و در میان 130 کش��وری که مورد ارزیابی قرار 
گرفته اند، رتبه 80 را دارد. به این ترتیب با استناد به 
این گزارش می توان گفت که ایران وضعیت مطلوبی 
از نظر شاخص های کارآفرینی ندارد و باید دالیل این 

موضوع واکاوی و ارزیابی شود. 
این در حالی است که دولت قبلی ادعاهای بسیاری 
در مورد باال بودن میزان کارآفرینی داش��ت و همواره 
مدعی بود که اقدامات بسیاری در زمینه بسترسازی 
برای کارآفرینی داشته است. البته در پایان این دولت 
مشخص شد که آنچه عنوان می شده واقعیت نداشته 
و اقدام��ات قاب��ل توجهی در م��ورد کارآفرینی انجام 

نشده است. 
در این مورد باید به این موضوع اش��اره کنم که من 
از 12 س��الی که مشغول فعالیت و کارآفرینی هستم، 
هی��چ کمکی را از طرف دولت ندی��دم. چه در دولت 
نهم و چ��ه در دولت دهم، حمایت��ی از کارآفرینی و 
کارآفرینان انجام نش��د. البته ممکن اس��ت در دولت 
یازده��م، اقداماتی در مورد ش��رکت های دانش بنیان 
انجام شود و این شرکت ها کمکی به کارآفرینان بدهد 
ولی متأس��فانه ما هنوز نتوانس��تیم استفاده ای از این 

موضوع ببریم. 
متأسفانه در کشور ما مشکالت و معضالت بسیاری 
پیش روی کارآفرینان وج��ود دارد و مالیات بر ارزش 
افزوده، بیمه، حسابرس��ی و غیره دردس��رهایی برای 
کارآفرین��ان به وج��ود آورده اس��ت. درواقع هیچ گاه 
کمکی از سوی دولت نشده و اصوالً آنچه من می دانم 
این اس��ت که دولت نبای��د کارآفرینی کند بلکه باید 
زمینه ها و بسترهای کارآفرینی را ایجاد کند. در زمینه 
ایجاد بستر کارآفرینی نیز در این دولت اقداماتی انجام 
ش��ده ولی به نظر می آید که کافی نیس��ت و موانع و 
مش��کالت بیش از بس��ترها و مقدمات الزم است. در 

مجموع فرآیند کارآفرینی منفی است تا مثبت. 
کارآفرینان در سال های اخیر تالش های بسیاری را 
انجام داده اند و می توان نتایج آن را به تدریج مشاهده 
ک��رد و از تجربی��ات کارآفرین��ان در جه��ت جذب 
س��رمایه گذاری خارجی استفاده کرد. این بستر برای 
کارآفرینی مهیا اس��ت به ش��رط آنکه بتوان موانع را 

برطرف کرد. 

اص��وال جرقه کارآفرینی با ی��ک خالقیت و نوآوری 
شروع می شود و باید این جرقه به یک محصول تبدیل 
شود که بتوان به عنوان یک محصول جدید ارائه کرد. 
در ایران هم مدل های مختلفی از کارآفرینی را شاهد 
هس��تیم. به عنوان مثال کارآفرینی در ایران ش��رایط 
بس��یار مستعدی دارد و با یک س��رمایه گذاری اندک 
ام��کان فعالیت در این حوزه وجود دارد. این در حالی 
اس��ت که اش��تغال زایی در یک کارخانه ممکن است 
برای هر نفر 100 میلیون تومان هزینه داشته باشد اما 
در حوزه آی تی کارآفرینی بسیار کم هزینه تر و ساده تر 

است و باید بسترهای الزم برای این کار مهیا شود. 
اما در مورد معیارها و شاخص هایی که در کشورمان 
برای کارآفرینی در نظر گرفته می شود و تفاوت آن با 
ش��اخص های کارآفرینی در دنی��ا باید به این موضوع 
اش��اره کرد ک��ه ای��ن دو در حال نزدیک ش��دن به 
هم هس��تند. البته ما تفاوت هایی در اس��تانداردها و 
ش��اخص های کارآفرینی در مقایسه با دنیا داریم که 
همین موضوع هم سبب می شود رتبه 80 را در میان 

130 کشور از این جهت کسب کنیم. 
البته در س��ال های اخیر اتفاق��ات خوبی در زمینه 
ارتقای شاخص های کارآفرینی در کشورمان رخ داده 
است و مراکز ش��تاب دهنده و رشد دهنده آغاز به کار 
کرده اند ت��ا بتوانند افرادی که ای��ده و نوآوری و تیم 
دارند را به بلوغی برس��انند و از قبل آن کارآفرینی و 
اش��تغال زایی ایجاد شود. در حال حاضر این مراکز در 
حال ازدیاد هستند و هر چه تعداد این مراکز افزایش 

یابد، بستر برای کارآفرینی مهیا تر می شود. 
اگر درمجموع بخواهم به مش��کالت و چالش های 
کارآفرینی در کش��ورمان نگاه��ی بیندازم، معضالت 
بس��یاری وجود دارد. در قوانین نقص بسیاری وجود 
دارد و ای��ن قوانی��ن قدیمی هس��تند و بای��د به روز 
ش��وند. در بح��ث معافیت های مالیات��ی هنوز خوب 
عمل نکرده ایم و خیلی پروس��ه س��خت و زمان بری 
دارد و این مش��کل موجب می ش��ود که بسیاری از 
کارآفرین��ان حت��ی س��راغ این کار نرون��د و ترجیح 
بدهند ک��ه به دنبال این مس��ائل نرون��د. همچنین 
در بحث خدمات س��ربازی مش��کالتی وجود دارد و 
جوان��ان باید به خدمت س��ربازی برون��د و بنابراین 
بس��یاری از آنه��ا ترجی��ح می دهن��د ک��ه از ایران 
خارج ش��وند و فرار مغزها را ش��اهد هس��تیم. بحث 
کمبود س��رمایه گذاری و نبود بس��تر مناس��ب برای 
س��رمایه گذار را داریم که باید رفع شود یا به سمت 
رفع ش��دن برود. مشکل دیگر در رابطه با کارآفرینی 
دانشگاه های کشور هستند که دروس آنها بیشتر در 
حوزه تئوریک اس��ت تا عملی و ای��ن موضوع باعث 
می ش��ود که بس��تر کارآفرینی ضعیف شود و فردی 
که ایده  و خالقیتی برای کارآفرینی دارد، زمانی که 
وارد عرصه عمل می ش��ود، مشاهده می کند آنچه در 
دانش��گاه ها آموخته فاصله بس��یاری با واقعیت دارد. 
شاید بهتر باشد که در این راستا از کشورهایی مانند 
ترکی��ه الگوبرداری کنیم که خیلی خوب روی بحث 

کارآفرینی کار کرده اند. 

کارآفرینی مستمر و اقتصاد پر ثمر 

ارائه ی��ک تعریف جامع از مفه��وم کارآفرینی، کار 
چندان ساده ای نیست، در برخی مقاالت، کارآفرینی 
بر مبنای نوآوری و در تعاریفی دیگر، به عنوان فعالیتی 
توضیح داده ش��ده که واجد ریس��ک پذیری باالست. 
به طورکل��ی کارآفرینی، بر توس��عه، تولی��د، صادرات 
و افزای��ش رونق اقتص��ادی جامعه تأثیر گذار اس��ت. 
دولت های��ی ب��ا اقتصادهای کارآفرین، چه در س��طح 
جامعه داخلی و چه در س��طح بین الملل، برتری های 
ویژه ای نس��بت به س��ایر دولت ها دارن��د. در واقع اگر 
نش��اط اقتصادی یک جامعه، به عن��وان پیش فرضی 
ب��رای پویایی کلی جامعه، تصور ش��ود، کارآفرینی در 
بخش ه��ای زیربنایی جامعه، مثل بخش بهداش��ت و 
درمان، خدمات اجتماعی، مس��کن، و. . . بس��یار مهم 

جلوه می کند. 
اش��تباه رای��ج برخی کش��ورهای در حال توس��عه، 
تالش برای دس��تیابی به سرمایه های خارجی و جلب 
مش��ارکت حداکثری سرمایه گذاران خارجی در کشور 
برای بازسازی و احیای زیرساخت های اقتصادی است، 
درصورتی ک��ه، کارآفرین��ی در این مرحل��ه، می تواند 
به عنوان نقطه عطفی در جهت ارتقای سطح اقتصادی 
عمل کند. نکته مهم دیگر، عدم توجه به کارآفرینی در 
سطح روستاهاست. طبق گزارش سازمان جهانی غذا، 
اغلب کش��ورهای در حال توسعه، برکارآفرینی شهری 
متمرکز ش��ده اند، این در حالی  اس��ت که کارآفرینی 
روستایی، به ویژه در بخش های کشاورزی و دامداری، 

اثرات مفیدی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. 

کارآفرینی و کارآفرین ها
بی ش��ک، حمایت های دولت و حذف موانع مختلف 
ب��رای توس��عه کارآفرین��ی، اهمیت زی��ادی دارد، اما 
ایج��اد فرهن��گ کارآفرین��ی در جامع��ه، نی��ز، جزو 
ملزومات اش��اعه کارآفرینی در س��طح کالن و نوعی 
برنامه ریزی اس��تراتژیک بلند مدت اس��ت. بسیاری از 
پروژه های کارآفرینی کشورهای در حال توسعه، تحت 
تأثیر ضعف اف��راد متولی چنین پروژه های شکس��ت 
خورده ان��د. بنابرای��ن هر جامعه، به اف��رادی که واجد 
صفات مناس��ب ب��رای کارآفرینی هس��تند، نیاز دارد. 

برخی از این صفات عبارتند از: 
- شخصیت ریسک پذیر و تحول نگر 

- داش��تن فرهنگ توسعه مشخص برای سازمان یا 
مجموعه تحت سرپرستی 

- ایج��اد تیم های تخصصی، مانن��د تیم مالی، برای 
حمایت صحیح از پروژه های در دست 

- تمرک��ز ب��ر وضعیت نوس��ان ب��ازار و آینده نگری 
اقتصادی 

- ق��درت تصمیم گی��ری قاط��ع و هماهنگ��ی ب��ا 
مقتضیات اقتصادی 

- برخورداری از دانش و مهارت کافی 

ایران و فرصت های کمتر دیده شده 
خبرگزاری رویترز، در گزارش��ی به بررسی وضعیت 
کارآفرین��ی در ایران پرداخته اس��ت. در این گزارش 
به ط��ور خاص، ب��ه پتانس��یل های باالی ای��ران برای 
افزایش کارآفرینی در بخش ارتباطات و فضای مجازی 
اشاره ش��ده و برخی برندهای کس��ب وکار آنالین که 
توسط جوان های ایرانی به راه افتاده بازتاب داده شده 
اس��ت. با این وجود، فضای حمایت از جوانان فعال در 
این عرصه چندان قوی تلقی نشده است. به ویژه آنکه 
در شرایط تحریم ایران، کارآفرینان این کشور، مجال 
چندانی برای فعالیت در عرصه بین الملل و مش��ارکت 
در پروژه ه��ای بین ق��اره ای را نداش��ته اند. اکنون که 
ش��رایط و فضای باز ارتباطی ایجاد شده، فرصت های 
کارآفرینی در بخش تکنول��وژی، ارتباطات و فناوری، 
اولویت هایی هستند که می توانند به دولت در ارتقای 
ش��اخص های کارآفرین��ی ی��اری کند. اف��زون براین، 
وضعی��ت حمایت از بخش خصوص��ی در کارآفرینی و 
ایجاد اش��تغال نیاز به بازنگری و حمایت های بیشتری 

دارد. 

تجربه شیرین هند 
از اوایل دهه نود می��الدی، تاکنون، دولت هند، در 
راستای طرح های توس��عه اقتصادی، توجه ویژه ای به 
بخش کارآفرینی معطوف کرده اس��ت. در س��ال های 
اول، تالش ها برای کارآفرینی اغلب با شکس��ت مواجه 
می ش��د، این شکست، متاثر از محدودیت های دولتی، 
قوانین مالیاتی نامناس��ب و کارش��کنی برخی نهادها 
اتفاق می افتاد، اما در طول س��ال های اخیر و با ایجاد 
تغیی��رات زیربنایی در اقتصاد، اکن��ون، هند، به عنوان 
یکی از کش��ورهای برتر در زمینه کارآفرینی شناخته 
می ش��ود و افرادی چون موکش��ی آمبانی و الکشمی، 
جزو افراد شناخته شده کارآفرین در سطح بین الملل 
قرار گرفته اند. ش��اید یکی از نقاط قوت هند در حوزه 
کارآفرین��ی، توس��عه فن��اوری در هند باش��د. تعداد 
بی شماری ش��رکت مرتبط با فناوری و رایانه، در هند 
فعالیت می کنند که همین مس��ئله، بسترساز توسعه 

کارآفرینی در این حوزه شده است. 

علل شکست پروژه های کارآفرینی 
متأس��فانه کش��ورهای در حال توس��عه، در بخش 
کارآفرینی، بارها با شکس��ت روبه رو شده اند، ویم ناود، 
محق��ق ارش��د و مدی��ر پ��روژه ارتق��ای ظرفیت های 
کارآفرینی هلس��ینکی فنالند، عم��ده دالیل این نوع 
شکست ها را، شامل مواردی چون عجله کشورهای در 
حال توسعه برای به ثمر رسیدن پروژه های کارآفرینی، 
عدم برنامه ریزی مناس��ب بلند م��دت، محدودیت های 
دولتی، که مانع از اجرا و پیشرد پروژه های کارآفرینی 
به وی��ژه در بخش خصوصی می ش��وند و عدم توجه به 
نقش زنان در کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصادی 

می داند. 
با وجود این دالیل، برخی کشورهای درحال توسعه، 
در طول س��ال های اخیر، رشد قابل توجهی در بخش 
کارآفرینی داشته اند، اما فاصله شاخص های کارآفرینی 
بین کش��ورهای در حال توس��عه و توس��عه نایافته با 

کشورهای توسعه یافته، بسیار است. 

آزموده دیدگاه

مسعود طباطبایی
کارآفرین

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

المیرا اکرمی

سیده فاطمه مقیمی، کارآفرین 
و مدیرعام��ل ش��رکت حمل و نقل 
بین الملل س��دیدبار معتقد اس��ت 
در  کش��ورمان  ش��اخص های 
بحث ه��ای کارآفرینی، ایده خالق 
و نوآوری، مطابق با ش��اخص های 
بین الملل��ی اس��ت و فق��ط بای��د 
قوانین حمایت کننده از خالقیت و 

کارآفرینی تهیه و تدوین شود. 
ای�ران رتب�ه ۸۰ را در بین ۱۳۰ 
کشور جهان از نظر کارآفرینی 
دارد. برخ�ی عملک�رد دول�ت 
قبلی را در این موضوع بس�یار 
مؤث�ر می دانند. ش�ما به عنوان 
یک کارآفرین مهم ترین دالیل 
اف�ت ش�اخص های کارآفرینی 
در کشورمان را چه موضوعاتی 

می دانید؟  
البت��ه نمی توانی��م هم��ه موارد 
را در ه��ر مقطع زمان��ی به گردن 
بیندازی��م که در  مجموعه های��ی 

ح��ال حاضر ش��اهد پاس��خگویی 
از س��وی آنان نیس��تیم. اگ��ر قرار 
اس��ت رش��دی را در کارآفرین��ی 
شاهد باش��یم با وجود نقاط ضعف 
موارد قبل، چنانچه عملکرد امروز 
خود را اص��الح کنیم می توانیم به 
س��متی برویم که موفقیت هایی را 
کس��ب کنیم. ما حاضر نیستیم به 
مش��کالتی که داریم نگاهی کنیم. 
امروز نقایص م��ا در کارآفرینی به 
رونده��ای مدیریتی حال حاضر ما 
مربوط می شود. ما می توانستیم یک 
انقالب کارآفرینی در کشور ایجاد 
کنیم. شروع برخی از کسب وکارها 
نیاز به س��رمایه گذاری های مادی 
دارد ک��ه ش��اید در ش��رایط رکود 
منابع  یا محدودیت های  اقتصادی 
اقتص��ادی کش��ور، مان��ع ایج��اد 

ش��ود اما تفکر چیزی نیس��ت که 
محدودیت بردار باشد. 

ما در م��ورد کارآفرینی به تفکر 
خالق و نوآور اشاره می کنیم و تفکر 
خالق می تواند جایگاه رشد داشته 
باش��د اگ��ر حمای��ت الزم از تفکر 
خالق و نبوغ خالق شکل بگیرد. در 
ابتدای ش��کل گیری دولت یازدهم 
پیش��نهاد تش��کیل ی��ک معاونت 
کارآفرینی را من به رئیس جمهور 
ارائ��ه دادم زیرا معتق��دم که تفکر 
کارآفرین در هر کشور می تواند به 
رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. 
کارآفرینی یک بحث فراجنسیتی 
اس��ت و با توجه به درصد بس��یار 
باالی تحصیلکردگان جامعه، اینها 
می توانن��د نوآورانه در بس��یاری از 
امور حضور فعال داش��ته باشند و 

تفکر و ایده آنها باعث رشد و تکامل 
و جبران عدم وجود س��رمایه مالی 

اولیه شود. 
پس این موضوع که شاخص های 
کش�ورمان  در  کارآفرین�ی 
اف�ت کرده اس�ت، ت�ا حدودی 
ب�ه عملک�رد خودم�ان مربوط 

می شود؟  
بله، قطع��ا این طور نیس��ت که 
ما بگوییم صرف��ا موانع بین المللی 
موجب ش��ده که ما رشد خالقیت 
و نوآوری نداش��ته باشیم. یکسری 
از تحریم ه��ای داخل��ی خودم��ان 
مانع از رش��د کارآفرینی می شود. 
در واقع عملکرد برخی از سازمان ها 
و وزارتخانه ها به گونه ای اس��ت که 
مانع از کارآفرینی به معنای واقعی 

می شود. 

موضوعی هم ک�ه وجود دارد 
این اس�ت ک�ه کارشناس�ان 
ب�ر ای�ن باورن�د معیاره�ای 
کارآفرین�ی ما ب�ا معیارهای 
ای�ن  دارد.  فاص�ه  جهان�ی 

موضوع را شما قبول دارید؟ 
ش��اخص های کارآفرینی توسط 
یک مؤسس��ه بین الملل��ی تعریف 
می ش��ود و ما س��عی کرده ایم که 
خود را در ش��اخص ها قرار دهیم. 
درواقع در کشورمان، شاخص های 
کارآفرینی، ایده خ��الق و نوآوری 
مطابق با ش��اخص های بین المللی 
قوانی��ن  بای��د  فق��ط  و  اس��ت 
حمایت کننده از خالقیت به وجود 
بیاید. به عبارتی می توانیم بگوییم 
که فق��دان قوانی��ن و بعضا وجود 
قوانی��ن م��وازی و مزاحم یکدیگر 
موجب ش��ده اس��ت که بر سر راه 
کارآفرینی مش��کالت و معضالت 

متعددی وجود داشته باشد. 

افت شاخص های کارآفرینی در ایران بررسی می شود

کارآفرینیدرپیچوعدههایدولتیها

س��عید جارودی، کارآفرین و مدیرعامل 
شرکت چیلک ش��رقی معتقد است بدنه 
ب��زرگ دولتی در برخ��ی مواقع تبدیل به 
مانع��ی برای انجام کار، تولید و کارآفرینی 

می شود. 
دول�ت قبل�ی ادعاه�ای بس�یاری در 
مورد کارآفرینی داش�ت اما در نهایت 
مشخص شد که واقعیت چیز دیگری 
ب�وده اس�ت. اص�والً به چ�ه اقداماتی 
کارآفرینی گفته می شود و معیارهایی 
که م�ا برای کارآفرینی در کش�ورمان 
داری�م، چقدر ب�ه معیاره�ای جهانی 

نزدیک است؟ 
اوالً ش��اخص کارآفرین��ی ب��ه می��زان 
محاس��به اش��تغال یا ع��دم اش��تغال در 
جامع��ه برمی گردد به طوری ک��ه اگر نرخ 
اش��تغال زایی متناس��ب با رشد جمعیت 
باشد و تعداد افراد فاقد شغل اندک باشد، 
نش��ان می دهد که م��ا کارآفرینی را انجام 
داده ایم و فرق��ی نمی کند که دولت انجام 
داده باشد یا بخش خصوصی. بنابراین یکی 
از شاخص های کارآفرینی اندازه گیری نرخ 

اشتغال در کشور است. 
مسئله دیگر این است که دولت های ما 
اساساً دچار شعارزدگی هستند و مسائلی 
را در م��ورد اقداماتی که می خواهند انجام 
دهن��د، مطرح می کنن��د اما معم��والً به 
وعده هایی که داده اند عمل نمی کنند. آنچه 
من به آن رس��یده ام این اس��ت که ما یک 
بدنه قوی دولتی در کش��ور داریم و زمانی 
که دولت ها تغییر می کنند، این بدنه تغییر 
نمی کند و بنابراین نگرانی از اشتغال خود 

دارند. 
بنابراین این بدنه دولتی در برخی مواقع 
تبدیل ب��ه موانعی برای انجام کار، تولید و 
کارآفرینی می شود. برای رفع این مشکل 
قانونی با نام رفع موانع تولید تهیه و تدوین 
کردن��د که این قانون هم اگر اجرا ش��ود، 
ممکن است بخشی از تأثیرات آن منجر به 

ایجاد اشتغال و کارآفرینی شود. 

بنابراین نظر ش�ما این اس�ت تا زمانی 
که مش�کالت مذکور وجود دارد کمتر 
کس�ی تمایل ب�ه کارآفرین�ی خواهد 

داشت؟  
بل��ه، دقیقا ب��ه همین دلیل اس��ت که 
کمتر کسی به خود این جرات و جسارت 
را می دهد که در کش��ور تولید راه بیندازد 
و یک��ی از دالیل��ی ک��ه تعداد زی��ادی از 
کارخانج��ات تعطیل هس��تند، نیز همین 
موضوع اس��ت. هر بار که فردی می خواهد 
کار کن��د و کارخانه ای راه بین��دازد، باید 
مدت ها درگیر موانع و مش��کالت بس��یار 
زیادی باش��د و بیش��تر در حاشیه به سر 
می برد تا اینکه در متن کاری که می خواهد 
انجام دهد، باشد. تمام این مسائل به نوعی 
گرفتاری ایجاد می کند و از همین روست 
که ام��روز م��ردم از س��رمایه گذاری فرار 

می کنند. 
عالوه بر موضوعاتی که اشاره کردید، 
به عنوان ی�ک کارآفری�ن دالیل افت 
شاخص های کارآفرینی در کشورمان 

را چه می دانید؟  
اگ��ر بخواهیم منصفانه قض��اوت کنیم 
فقط بخش دولتی را مقصر در این موضوع 
نمی دانیم. بخش خصوصی هم تقصیرهایی 
دارد و تقصیر بخش خصوصی این است که 
به نرخ درآمد و سود باال در طول سال های 
جنگ و تحریم عادت کرده است و در این 
مدت نسبت سود برخی از افراد و شرکت ها 
خیلی باال بوده است. این در حالی است که 
امروز که داریم وارد عرصه رقابتی می شویم 
آن حاشیه سود کاهش پیدا کرده است و 
از آنجا که بخش خصوصی خود را به سود 
باال عادت داده اس��ت، دیگر تمایلی ندارد 
با س��ود کم کار کن��د و بنابراین طبیعی 
اس��ت که در چنین شرایطی شاخص های 
کارآفرینی افت می کن��د. ما باید عادت ها 
و فرهنگ خود را تغییر دهیم و همس��و با 
جریانات اقتصادی که در کشور وجود دارد، 

حرکت کنیم. 

مریم نصیری، کارآفرین معتقد است 
در دولت قبلی اعطای وام هایی با اعداد 
بسیار کوچک و به نام اشتغال زایی برای 
قشر روس��تایی موجب ش��د که برخی 
کارآفرینان به بی��کاران بدهکار تبدیل 

شوند. 
دول�ت قبل�ی ادعاهای�ی در م�ورد 
افزایش میزان کارآفرینی در کشور 
داشت اما یک گزارش بین المللی که 
اخیراً منتشر شده نشان می دهد که 
ش�اخص های کارآفرین�ی در ایران 
افت کرده اس�ت. س�والم این است 
ک�ه ب�ا توجه ب�ه تعاری�ف متعددی 
ک�ه از کارآفرین�ی وج�ود دارد، به 
چ�ه اقداماتی مش�خصا کارآفرینی 
گفته می ش�ود و معیاره�ای ما برای 
کارآفرینی چ�ه تفاوتی با معیارهای 

جهانی دارد؟  
آن چی��زی که م��ن به عین��ه دیده و 
تجربه کرده ام این است که در دولت قبلی 
بسترس��ازی برای کارآفرینی انجام نشد 
و حمایت درس��تی از کارآفرینان صورت 
نگرف��ت و اقدامات مدیریت ش��ده ای در 
این ارتباط رخ نداد. البته یک س��ری وام 
توسط بانک ها پرداخت شد اما تعداد قابل 
توجه��ی از این وام ها درگیر رانت ش��د و 
به دس��ت کارآفرینان واقعی نرسید. یک 
سری هم وام هایی با اعداد بسیار کوچک 
ب��ود و به ای��ن نام ک��ه می خواهند برای 
قشر روستایی اشتغال زایی کنند، اینها را 
هم بدهکار کردن��د و این افراد تبدیل به 
بیکاران بدهکار شدند. این موضوعات یک 
نوع بی نظمی و آشفتگی در کارآفرینی به 
وج��ود آورد و به ای��ن نام که می خواهند 
تحریم ها را دور بزنند، عده ای تازه کار وارد 
عرصه کارآفرینی شدند و در نهایت اتفاق 

واقعی در این زمینه رخ نداد. 
اقدام�ات دول�ت یازده�م در م�ورد 
بسترسازی برای کارآفرینی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟  

در دوره فعلی ه��م دولت به دنبال آن 
اس��ت که برخی بسترها را فراهم کند اما 
هن��وز اتفاق واقع��ی و قابل لمس در این 
زمینه رخ نداده است و در این میان خال 
و چالش های��ی برای افرادی که فعالیت و 
صنعت واقعی دارند و می خواهند اقداماتی 
را انجام دهند، به وجود آمده است. یکی از 
دالیل این موضوع که شاخص کارآفرینی 
افت کرده، مربوط به همین مسئله است 
زیرا آنهایی که کارآفرین واقعی هستند، 
فقط توانس��ته اند خود را در یک سطحی 
حف��ظ کنن��د و موفق به گس��ترش کار 
خود نشده اند. عده دیگری هم اصال اهل 
ریس��ک نبودند و جرات نکردند که اقدام 
جدی��دی را در زمین��ه کارآفرینی انجام 
دهند. کس��انی هم ک��ه کارآفرین واقعی 
نبودند تبدیل به بیکار بدهکار شدند. البته 
این نکته قابل ذکر اس��ت که کارآفرینان 
برجس��ته ای وجود دارند که از فرصت ها 
استفاده می کنند و چالش ها را می بینند 
اما سریع خود را از بحران بیرون می کشند 
و در مقاب��ل کارآفرینانی هم وجود دارند 
که حداقل یک س��ال طول می کش��د تا 
بتوانند از شرایط جدید مهیا شده توسط 

دولت یازدهم استفاده کنند. 
در صحبت های خود به یکی از دالیل 
افت ش�اخص های کارآفرینی اش�اره 
کردید. چه عوامل دیگ�ری را در این 

موضوع مؤثر می دانید؟ 
در کشور ما قوانین و پروسه های پیچیده 
اداری وجود دارد و اگر کسی بخواهد برای 
اخذ مجوزهای اولیه اقداماتی را انجام دهد 
بای��د بین چند س��ازمان و اداره دوندگی 
کند و جالب اینجاس��ت که هیچ کدام از 
س��ازمان ها از مقررات س��ازمان دیگری 
اطالع ندارند. بنابراین یک کارآفرین فقط 
باید چندین ماه را صرف اخذ این مجوزها 
کند. پس می توانی��م بگوییم که قوانین 
مربوط به کارآفرینی بازدارنده هس��تند و 

باید مورد اصالح قرار گیرند. 

سعید جارودی: 
بدنه بزرگ دولتی مانع از کارآفرینی است

مریم نصیری: 
برخی کارآفرینان به بیکاران بدهکار تبدیل شده اند 

سیده فاطمه مقیمی: 
قوانین حمایت کننده از کارآفرینی تدوین شود
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خداحافظی همیشگی با شارژرها 
صفحه گوش��ی های 
تلفن همراه هوشمند 
بزرگ تری��ن دلی��ل 
خالی شدن باتری این گوشی ها هستند. به همین دلیل 
اس��ت که تعداد زیادی از کس��انی که از این گوش��ی ها 
استفاده  می کنند، روش��نایی صفحه تلفن همراه خود را 
کم  می کنند. اما اس��تفاده از گوش��ی همراه با نور صفحه 
ک��م آن هم زمانی که هوا آفتابی اس��ت خیلی مش��کل 
اس��ت و کارب��ران مجبور می ش��وند در زیر نور ش��دید 
روشنایی گوش��ی خود را زیاد کنند که این کار باعث از 
 دست دادن باتری می ش��ود. اما شرکت بادل تکنولوژی  
)Bodle Technologies( تصمیم دارد این مشکل را 
حل کند. این ش��رکت یک صفح��ه نمایش جدید تولید 
کرده  اس��ت که از مواد تغییر فاز دهن��ده  )موادی که در 
دم��ای معین از حالت جامد به مای��ع و بالعکس تبدیل 
می ش��وند و انرژی زیادی تولید می کنند( تشکیل شده 
اس��ت. این صفحه تقریبا اصال باتری ای مصرف نمی کند 
و در عین حال ای��ن امکان را به کاربر می دهد تا صفحه 
نمایشگر خود را به وضوح در زیر نور مستقیم ببیند. دکتر 
پیمان حسینی، موسس شرکت بادل تکنولوژی می گوید 
این صفحه نمای��ش می تواند یک بازار جدید ایجاد کند. 
»تلفن  های همراه هوش��مند باید هر شب شارژ شوند. اما 
درصورتی که گوش��ی همراه یا س��اعتی داشته باشید که 
احتیاج به مصرف انرژی زیاد نداشته باشد، نیازی به شارژ 

کردن آن بیش از یک بار در هفته نیست.«
این شرکت به دنبال تجاری کردن این صفحه نمایش 
است. مواد استفاده شده در این صفحات نمایش قابلیت 
ای��ن را هم دارند که جلوی امواج مادون قرمز را گرفته و 
ساختمان ها را طوری خنک نگه دارند که دیگر احتیاجی 

به تهویه مطبوع نباشد. 
ب��ا این حال ش��رکت بادل هنوز اعالم نکرده اس��ت 
ک��ه ب��رای وارد ک��ردن این محص��ول به ب��ازار با چه 
ش��رکت هایی در حال مذاکره  است. درصورتی که این 
محصول بتواند انرژی الزم برای روش��ن شدن صفحه 
نمایش گوش��ی  های همراه هوش��مند را کاهش دهد، 
تاثیر بس��یار زیادی روی صنعت تلف��ن همراه خواهد 
داش��ت. کاهش میزان انرژی مورد استفاده صفحه های 
نمایش، تاثیر بس��زایی هم در محص��والت دیگر مثل 
س��اعت های هوش��مند خواهد داش��ت از آنجا که این 
س��اعت ها هم باید دس��ت کم هر دو روز یک بار شارژ 
ش��وند. ش��رکت بادل مبلغ زیادی را از صندوق بنیاد 
علوم نوآوری آکس��فورد به عنوان مبلغ اولیه این پروژه 
دریافت کرده اس��ت و انتظار می رود ت��ا 12 ماه آینده 

نمونه های اولیه این محصول را تولید کند. 

عروسک های جاسوس در اتاق بچه ها
امنیت��ی  محقق��ان 
که  داده اند  هش��دار 
باربی  عروسک های 
قابل اتصال به شبکه اینترنت به راحتی هک و به وسیله ای 

برای جاسوسی تبدیل می شوند. 
عروس��ک »س��الم« باربی امس��ال به عنوان نخستین 
عروس��ک با قابلیت تعام��ل دنیا به بازار عرضه ش��ده و 
می توان��د ب��ه صحبت های ک��ودکان گوش بده��د و به 
آنها واکنش نش��ان بدهد. فناوری اس��تفاده شده در این 
عروسک ها مش��ابه فناوری سیری ش��رکت اپل، گوگل 
Now  و همین طور کورتانای شرکت مایکروسافت است. 
همه این فناوری ها در واقع سیس��تم های فرمان صوتی 
هستند.  این عروس��ک ها به وای فای وصل می شوند و با 
میکروفونی که در داخل ش��ان دارند می توانند صداهای 
ک��ودکان را ضبط کنند و آنها را به ش��خص س��ومی که 

منطقا باید والدین کودکان باشد، منتقل کنند. 
یک محقق امنیت ش��بکه اما درباره استفاده از این 
عروس��ک ها هش��دار داده و درباره آس��یب پذیربودن 
سیس��تم ایمن آنها نوشته اس��ت؛  »با به دست آوردن 
ای��ن اطالع��ات می توانید خانه هر کس��ی را که از این 
عروسک ها اس��تفاده می کند پیدا کنید. بعد به راحتی 
می توانید س��رور آنها را با سرور خودتان عوض کنید و 
در این صورت، عروس��ک چیزهایی را که شما برایش 
تعریف کرده اید به زبان خواهد آورد.«این نخستین بار 
نیس��ت که این عروس��ک ها به خاطر مسائل مربوط به 
حریم ش��خصی مطرح می شوند. زمانی که فروش این 
عروسک ها در ماه مارس شروع شد، چند کارزار مدعی 
ش��دند که دیالوگ کودکان با این عروس��ک ها توسط 

شرکت ضبط و برای تحلیل استفاده می شود. 

آمریکایی ها حاال دیگر مثل قبل منتظر بابانوئل نمی مانند تا هدیه جدید بگیرند؛ 
به جای آن، آنها خودشان برای خودشان هدیه می گیرند. 

بله، افراد بیش��تر و بیشتری در آمریکا پیدا می شوند که وقتی برای خرید بیرون 
می رون��د، خودش��ان را تحویل می گیرن��د و به فکر هدیه خریدن برای خودش��ان 
هس��تند. براس��اس گزارش فدراس��یون ملی خرده فروش��ی در آمریکا، نزدیک به 

60درصد مردم این کشور برای خودشان هدیه می خرند. 
براس��اس تحقیق استورد ولیو یک شرکت فروشنده کارت های هدیه، این پدیده 
چنان در آمریکا عادی شده است که تعداد مردمی که به راحتی می توانند اعتراف 

کنند برای خودشان هدیه می خرند، در دو سال گذشته دو برابر شده است. 
جن��ی پاری��س، نایب رئیس این ش��رکت می گوید: »مردم در انتهای س��ال این 

احساس را دارند که پول بیشتری دارند که برای خودشان خرید کنند.«
او همچنین به این نکته اش��اره می کند که آمریکایی ها بس��یار صرفه جو شده اند 
و پس اندازهای آنها بیش��تر شده است. با این حال امسال قیمت بنزین برای مدت 
زیادی پایین بوده است و همین باعث شده است تا مردم پول بیشتری برای خرید 

داشته باشند. 
فروش��گاه ها هم به این موضوع پی برده اند. آنها در ح��ال تدارک و تهیه هدایای 
کوچک زیادی هس��تند با این امید که اگر کس��ی می خواهد چیزی برای خودش 

به عنوان هدیه بگیرد، آنها را ببیند و بپسندد.

آمریکایی ها 130 دالر برای هدیه دادن به خودشان هزینه می کنند
در مجموع، براس��اس تحقیق فدراسیون خرده فروشی آمریکا، مردم امسال قصد 
دارند که به اندازه س��ال گذش��ته هزینه کنند، یعنی 800 دالر. از این 800 دالر، 
م��ردم به ص��ورت میانگین 132 دالر را ب��رای خریدن هدیه برای خودش��ان کنار 

می گذارند. 
کثی آلن از فدراس��یون ملی خرده فروش��ی می گوید: »یکی از عوامل اصلی این 

پدیده تحفیف های بزرگ در فروشگاه هاست.«
در آمریکا همچنین مردم خریدهای س��ال نو خود را مدام به جلو می کش��ند و 
هر چه زودتر آن را انجام می دهند. وقتی هم که کارها خیلی زودتر از موقع انجام 

می شوند، یک جایزه کوچک منطقی به نظر می رسد. 
ی��ک دلیل دیگر برای توجی��ه اینکه چرا مردم برای خودش��ان هدیه می خرند، 
عالقه فروشگاه های بزرگ و کوچک به درآمد بیشتر است به این صورت که آنها به 

مشتریان در ازای سقف های مشخصی از خرید، جایزه می دهند. 
پاریس در این باره می گوید: »مشتری ها می گویند به این دلیل برای خود هدیه 

می خرند که از فروشگاه ها جایزه بگیرند.«
فروش��گاه های زیادی به مش��تریانی ک��ه آیتم های خاص��ی را می خرند و میزان 
مش��خصی خرید می کنند جایزه های 10 تا75 دالری ارائه می کنند. مردم هم این 
آیتم های خاص را برای خودشان به عنوان هدیه می خرند تا در مقابل آن جایزه های 

نقدی را دریافت کنند. 
ی��ک دلیل دیگر این اس��ت که م��ردم چیزهایی را به خص��وص در بخش آی تی 
می پس��ندند که بیش��تر از هر کس دیگری،  دوس��ت دارند در دس��ت خودش��ان 
باش��د. همان ط��ور که نیویورک پس��ت نوش��ته اس��ت: »راهنمای هدی��ه آقایان 
 بیش��تر از ه��ر چی��زی، راهنمایی اس��ت ک��ه آدم ب��ا آن می تواند ب��رای خودش 

هدیه بخرد.«

آمریکایی ها بیشتر به خودشان هدیه 
می دهند

با حدود 80 میلیون جمعیت، نیروی کار 
تحصیلکرده و پیشینه ارزنده تولید، کشور 
ایران به عنوان آلمان خاورمیانه مطرح  شده 

است. 
اگر با دنیای نفت و گاز آش��نایی داش��ته 
باش��ید به راحتی متوجه می شوید که چرا 
س��رمایه گذاران و ش��رکت های بین المللی 

آنقدر در مورد ایران هیجان زده هستند. 
پس از سال ها انزوای اقتصادی، پیش بینی 
لغو تحریم ها و باز ش��دن بازار ایران، سبب 
شده تا بسیاری از سرمایه گذاران و روسای 
ش��رکت های بین المللی از ح��اال به دنبال 

سرمایه گذاری در ایران باشند. 
ام��ا در این میان مردم ایران در ش��رایط 
س��ختی به س��ر می برند؛ درآمد متوسط از 
س��ال 2011 با افتی حدود 2000 دالری 
مواجه بوده  است. به عالوه تولید اقتصادی 
ای��ران تنها نص��ف تولید اقتصادی کش��ور 
ترکیه اس��ت، آن هم درحالی که جمعیتی 

حدودا یکسان با ایران دارد. 
تحریم ها طی 4 سال گذشته فشار زیادی 
روی اقتصاد ایران و صنایع تولیدی داشته 
و آن را عقب نگه داشته  است. صنعت فرش 

هم از این فشار مستثنی نبوده  است. 
از جمله مش��کالتی ک��ه تولیدکنندگان 
و فروش��ند گان فرش با آن مواجه بوده اند، 
مشکل نقل و انتقال پول بوده است. برخی 
از این فروش��ندگان معتقدن��د ناکارآمدی 
کارت ه��ای اعتباری بین الملل��ی در ایران، 
س��بب ش��ده تا ب��ا وج��ود تع��داد باالی 
گردش��گران خارجی می��زان فروش فرش 

پایین باشد. 
این فروشندگان به امید روزی هستند که 

ایران به بازار تجارت بین المللی بازگردد. 
با این وجود ایرانیان توانس��ته اند از پس 
تحریم ها بر بیاین��د و راه هایی برای بازنگه 
داشتن درها پیدا کنند. در سال 2012 در 
زیر فش��ار تحریم های س��خت، ریال حدود 
80 درص��د از ارزش خود را از دس��ت داد 
و ن��رخ تورم به 45 درصد رس��ید. اما حاال 
نرخ پول رایج کشور به ثبات رسیده  است. 
ب��ا آنکه تعداد زیادی منتظر بهبود روابط 
با غرب هس��تند، برای برخی هنوز شرایط 
آینده کشور مبهم است. بسیاری امیدوارند 
ک��ه روزی کش��ور ظرفیت بالق��وه خود را 
دریاب��د و آن را بالفعل کند، اما بعضی هم 

تنها راه چاره را در ترک کش��ور می بینند. 
تصمیمی که امیدواران به آینده و کس��انی 
که باور دارن��د ایران در مرحله پیش��رفت 
اس��ت، آن را تصمیم��ی اش��تباه در زمان 

اشتباه می دانند. 
طراح��ان و فروش��ندگان ط��ال و جواهر 
از جمل��ه دیگ��ر کس��انی هس��تند که به 
دلی��ل محدودیت های بانک��ی، مالیات باال 
و سیس��تم بروکراس��ی دلهره آور با مشکل 

مواجه شده اند. 
یک��ی از این طراحان می گوید که منتظر 
روزی اس��ت که روابط ای��ران با غرب بهتر 

شده و در هایش به روی همه باز شود. 
اگر تحریم ها برداش��ته ش��ود و همه چیز 
ب��ه خوبی پیش برود، ایران می تواند ش��اهد 
رش��د اقتصادی 6 درصدی در س��ال 2016 
و 6.5 درص��دی در س��ال بعد از آن باش��د. 
پیش بینی های خوشبینانه حاکی از آن است 
ک��ه دولت فعلی ایران توانایی آن را دارد تا با 
موفقیت تغییرها را هدای��ت کند و ایران در 
آس��تانه خروج از انزوای اقتصادی اس��ت که 

سال ها دچار آن بوده  است. 
CNN :منبع

وزی��ر دارای��ی بریتانیا اعالم ک��رد وجوه 
اختص��اص داده ش��ده ب��ه مب��ارزه علی��ه 
تروریس��م ب��ا افزایش 30درص��دی مواجه 
شده اس��ت اما این تغییر در بودجه پلیس 

مستثنی نیست. 
رئی��س خزان��ه داری، ج��ورج آزبرن که 
دو هفته پی��ش اصالحیه بودج��ه پاییزی 
خ��ود را اع��الم ک��رده ب��ود، هفت��ه پیش 
عن��وان کرد که بودج��ه اختصاص یافته به 
 مب��ارزه علیه تروریس��م 30 درصد افزایش 

یافته است. 
وی در ی��ک برنامه تلویزیونی سیاس��ی 
اظهار داش��ت:  » افزایش 30 درصدی فقط 
به این خاطر اس��ت که در سایر بخش های 
مشمول بودجه، تصمیم گیری های دشواری 

را انجام دادیم تا تجهیزات بیشتری را برای 
مبارزه علیه تروریسم در اختیار ارتش قرار 

دهیم. «  
ج��ورج آزب��رن در صفح��ه توییت��رش 
جزیی��ات را این گونه نوش��ت ک��ه بودجه 
اختص��اص یافت��ه علی��ه تروریس��م ط��ی 
 5 س��ال آین��ده ب��ه 21 میلی��ارد ی��ورو

 خواهد رسید. 
در پی حم��الت پاری��س در 13 نوامبر، 
ک��ه 130 کش��ته ب��ه جا گذاش��ت، دولت 
بریتانی��ا از پی��ش اقدامات مش��ابهی را در 
نظر گرفته اس��ت، از جمل��ه افزایش قریب 
به 15درصد نیروی انس��انی امنیت داخلی  
و   )MI6( خارج��ی   امنی��ت   ،)MI5(
نظ��ارت و نگهبان��ی  )GCHQ( و ای��ن 
ج��ذب  نیرو ها فق��ط با افزای��ش بودجه ای 
 ک��ه در روز یکش��نبه اع��الم ش��د، مقدور 

خواهد بود. 

دغدغه کاهش بودجه نیرو های پلیس
بیانی��ه ای  هی��چ  کار  محافظ��ه  دول��ت 
درخص��وص نیرو های پلیس اع��الم نکرد، 
درحالی که سروصدا های ناشی از نگرانی از 
کاهش بودجه پلیس های بریتانیایی پس از 

حمالت پاریس باال گرفته بود. 
جورج آزبرن درحالی که س��عی داش��ت 
به طور واضح به این پرس��ش پاس��خ ندهد، 
عنوان کرد:  » هر س��رویس خدمات عمومی 
بای��د از مصرف صحیح بودجه اش اطمینان 
حاص��ل کند، اما ما اطمین��ان خواهیم داد 
که بریتانیا در برابر تهدیدات تروریستی به 

خوبی دفاع خواهد کرد. «  
وزیر منابع باید جزییات پیش بینی ش��ده 
در برنام��ه مخارج ذخای��ر عمومی را برای 
رس��یدن به هدف نهایی اش با اس��تفاده از 
مازاد بودجه در س��ال مالی 2019-2020 

اعالم کند. 

درهای ایران به روی دنیا باز می شود 

 بریتانیا بیش از 20 میلیارد یورو برای مبارزه با تروریسم 
هزینه خواهد کرد

130 ه��زار ایرانی، حاال چند نفر کمتر یا بیش��تر، در ط��رح خرید خودرو با وام 
25میلیون تومانی ثبت نام کردند. اش��تیاق ای��ن گروه با مراجعه ناگهانی به مراکز 
تعیین شده برای پیش خرید خودرو و تشکیل صف های طوالنی از روزهای نخست 

چشمگیرتر از آن بود که بتوان آن را نادیده گرفت. 
خودروه��ای منتخ��ب در این ط��رح حداکثر ت��ا 50 میلیون توم��ان و از میان 
خودروه��ای ایرانی انتخاب ش��ده ب��ود، اگر چه خودروس��ازان چین��ی نیز بدون 
کمک ه��ای دولت در این طرح ش��رکت کردند، اما به هر حال بیش��ترین ثبت نام 

برای خرید خودروهای ایرانی صورت گرفت. 
واقعیت این اس��ت که طبقه متوس��ط ایرانی سال هاس��ت که تالش می کند تا از 
طریق دریافت وام های بانکی زندگی اش را بهبود ببخشد، اشتیاق برای دریافت وام 
طی س��ال های اخیر از سوی مردم به قدری تشدید شده که موسسه های غیر مجاز 
مال��ی توانس��تند از این طریق و با پرداخت وام هایی ب��ا بهره های 24 تا 28 درصد 
بخش زیادی از توجه مردم را به خود جلب کنند و سود سرشاری به دست آورند. 
این بار دولت یک گام جلوتر از موسس��ات مالی، اعتباری و لیزینگ ها توانست با 
شناس��ایی نقطه نیاز طبقه متوسط کشور سرمایه های اندک اما پراکنده این گروه 
را به ص��ورت متمرکز مدیریت کند. اقدام دولت برای پرداخت وام خرید خودرو در 
واقع یک تیر با دو نشان بود که در نشان نخست سرمایه های سرگردان بسیاری را 
در یک نقطه متمرکز و قابل مدیریت جمع آوری کرد و در نشان دوم خودروسازان 

را از مهلکه ای که ممکن بود به مرگ شان بینجامد نجات داد. 
ط��ی ماه های اخیر کمپین »نه به خریدخ��ودروی داخلی« تیر خالصی بر پیکر 
نیمه جان خودروس��ازان بود و می توانست فشار آخر برای از بین بردن این صنعت 
مث��ال ملی را در کش��ور ایجاد کن��د. گردآمدن م��ردم در اطراف کمپی��ن »نه به 
خریدخودروی داخلی« از س��ویی یک عزم عمومی برای ایس��تادگی در برابر نگاه 
یک س��ویه خودروس��ازان به بازار بود و از س��وی دیگر قدرت نمایی مردم در برابر 

دولت به حساب می آمد. 
خودروس��ازان داخلی عموما دولتی که تا پیش از ای��ن خودرو را با هر کیفیتی، 
فارغ از ایمن و اس��تاندارد ب��ودن، روانه بازار می کردند و قیمت ه��ا را نه به میزان 
کیفی��ت بلکه به میزان دلخواه هزینه هایی که خودش��ان اع��الم می کردند، تعیین 
می کردند، بعد از کمپین »نه به خریدخودروی داخلی« کمی احساس خطر کردند، 
این حس خطر احتماال به دولت هم س��رایت کرد و چاره اندیش��ی برای حل این 

مشکل آغاز شد. 
به نظر می رس��د تیم کارشناسی که پیش��نهاد وام خرید خودرو را به دولت ارائه 
کرده نه تنها از نارضایتی طبقه متوس��ط از ش��رایط زندگی ش��ان به خوبی آگاهی 
داش��ته بلکه اشتیاق این طبقه را برای باالبردن هرچند اندک سطح زندگی شان به 

خوبی درک کرده است. 
دولت با موافقت با وام خرید خودرو توانس��ت بر تمام حرف و حدیث هایی که از 
کمپین نخریدن خودرو برجای مانده بود غلبه کند و با دریافت 130 هزار تقاضای 
خری��د خودروی داخلی نش��ان بدهد که مردم هنوز و همچن��ان خواهان خرید و 

تصاحب خودروهای داخلی هستند. 
این روزها خریداران در انتظار تحویل گرفتن خودروهای شان هستند، خودروسازان 
در انتظار واریز شدن مبالغ تعیین شده از سوی بانک ها به حساب های شان هستند 
و احتماال کارگران و کارشناسان در معرض بیکاری خودروسازی ها هم با اطمینانی 

نیم بند آینده بهتری را برای خود ترسیم می کنند. 
نمی توان مردم را برای خریدن خودروهای داخلی،  سرزنش کرد، طبقه متوسط 
ایرانی سال هاست که چشم انتظار توجه دولت است، ساکنان این طبقه سال هاست 
که فراموش شده اند و از ذهن و زبان دولتمردان به کلی پاک شده اند، شاید که این 

وام خودرو راهی برای بازگشت طبقه متوسط به گفتمان جامعه است. 

سرمایه های سرگردان طبقه متوسط ایرانی 

سبک زندگی
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جدول امروز

قیمت گوشی موبایل

با ادامه روند صعودی ارزش دالر آمریکا، قیمت طال به پایین ترین حد خود در 6 سال گذشته رسید. هر اونس طال در روز جمعه تنها 1.051 دالر و 60 سنت مبادله شد.

قیمت )تومان(دوربین صفحه نمایش حافظه مدل برند گوشی

 SamsungGalaxy S5 SM-G900H16GB 5.1161.319.000

LGG332GB5.5131.495.000

 SonyExperia C4GB58719.000

Huawei Ascend P68GB4.78737.000

LenovoS8204GB4.712695.000

HTC One M816GB5131.425.000
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