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نگاهی به کمپین های تبلیغاتی روز جهانی بدون پالستیک در سرتاسر دنیا

 فرهنگ سازی بین المللی
برای حفاظت از محیط زیست

پول هایی که در آمار نقدینگی بانک مرکزی منعکس نمی شوند  

 از نقدینگی واقعی
تا نقدینگی آماری

4

مدیران عامل بانک ها در آمریکا سال گذشته افزایش در دریافتی 
خود را ش��اهد بودند. اکثر مدیران ای��ن بانک ها بیش از 20 درصد 
افزایش حقوق داشتند. سال گذشته درآمد مدیران عامل بانک های 

آمریکایی 455 برابر حقوق هر کارگر در این کش��ور بود. 
بنابراین تنها صنعتی که مدیرانش توانستند بیش از ...

هوا را از من بگیر، پاداش را نه
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راه فرار مالیاتی کور می شود؟
حذف مالیات علی الراس و تاثیرات آن بررسی می شود

ب��ه موجب اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم، مالیات 
علی ال��راس از نظام مالیاتی کش��ور حذف خواهد ش��د. در 
همین حال بنا به اعالم س��ازمان امور مالیاتی، حذف مالیات 
علی الراس عالوه بر رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مس��اعدی 
را ب��رای دس��تیابی به درآمده��ای پایدار ب��ه منظور تامین 

هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. 

این در حالی است که کارشناسان معتقدند موضوع مالیات 
علی ال��راس نه تنها ب��رای فرار مالیاتی راهگش��ا نبوده، بلکه 
بازدارنده و منفی هم بوده اس��ت. بنابراین در ش��رایطی که 
طرح جامع نظام مالیاتی پیاده می ش��ود، تمام سیستم های 
بانکی به سازمان امور مالیاتی لینک هستند و تمام معامالت 
و ثبت شرکت ها به صورت آنالین در اختیار این سازمان قرار 

می گیرد و شفاف سازی می شود و عمال دیگر نیازی به مالیات 
علی ال��راس نخواهد ب��ود. در عین حال کارشناس��ان بر این 
باورند حذف مالیات علی الراس هم به نفع شرکت ها و بخش 
خصوصی خواهد بود، البته مش��روط به آنکه شفاف س��ازی 

را رعایت کنن��د. البته آن بخش خصوصی ای که 
15تقلب می کرده ممکن است از حذف مالیات...

سرمقـاله

لج بازی با شانسی که 
در خانه آمده است 

م�ن�ت�ق���دان سیاس��ی دولت 
یازده��م هرگ��ز نمی گوین��د که 
س��قف خواس��ته های امروز آنها 
دول��ت چ��ه  اگ��ر  و  کجاس��ت 
کارهای��ی انج��ام ده��د ی��ا چه 
نوعی  نده��د  انج��ام  کارهای��ی 
حاصل  برایشان  نس��بی  رضایت 
می ش��ود. دقت در گفتار و رفتار 
هیجانی تر  و  عصبانی ت��ر  گ��روه 
طی��ف مخالفان سیاس��ی دولت 
نش��ان می ده��د ان��گار در ای��ن 
زمانه زندگ��ی نمی کنند و گویی 
چشم هایش��ان بر تحوالت دنیای 
حاضر و ماهیت آن بس��ته است. 
آنه��ا انتظ��ار دارن��د ک��ه همه 
کش��ورهای دنیا از خاور و باختر، 

از ثروتمند و تهیدست...
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منتق��دان سیاس��ی دول��ت یازده��م هرگز 
نمی گویند که س��قف خواس��ته های امروز آنها 
کجاس��ت و اگر دولت چه کارهایی انجام دهد 
ی��ا چ��ه کارهایی انج��ام ندهد نوع��ی رضایت 
نس��بی برایش��ان حاص��ل می ش��ود. دقت در 
گفت��ار و رفتار گ��روه عصبانی ت��ر و هیجانی تر 
طیف مخالفان سیاس��ی دولت نش��ان می دهد 
ان��گار در این زمانه زندگ��ی نمی کنند و گویی 
چشم هایش��ان ب��ر تح��والت دنی��ای حاضر و 
ماهیت آن بس��ته اس��ت. آنه��ا انتظ��ار دارند 
که همه کش��ورهای دنیا از خ��اور و باختر، از 
ثروتمند و تهیدس��ت، از انقالبی تا محافظه کار 
و... چش��م به راه تصمیم های آنها بمانند تا این 
گروه انتظارش��ان را بیان کنند. طیف عصبانی 
منتقد دولت انگار حرکت ش��تابان سرزمین ها 
و ملت ها برای به دس��ت آوردن سهمی در حد 
حتی 100 میلی��ون دالر از بازارهای جهانی را 
نمی بینند. این طیف عجیب و غریب سیاس��ی 
که ب��ا درآمدهای حاصل از ص��ادرات نفت هر 
جور خواس��ته اند زندگی کرده و رنج و سختی 

پول درآوردن را بر خود تحمیل نکرده اند، انگار 
نمی بینند که بازارهای هر روز در حال کوچک 
ش��دن شاهد کدام رقابت های سخت و پیچیده 
هس��تند. ش��وربختانه ی��ا خوش��بختانه ایران 
دس��ت کم یک دهه اس��ت که با دنیای حاضر، 
تجارت عادی و از سر منفعت دوجانبه نداشته 
است و در بسیاری از فعالیت ها از تحوالت دور 
مانده است ولی امروز این شانس به ایران روی 
آورده است که کشورهای جهان می خواهند با 
ایران داد و س��تد کنند. اعضای اصلی اتحادیه 
اروپا چند ماه اس��ت که به هر زبانی می گویند 
قصد دارند مناس��بات اقتصادی خود را با ایران 
افزایش دهند اما مخالفان سیاسی دولت معلوم 
نیس��ت که چه می خواهن��د و هر حرف و قول 
آنها را مذموم و نکوهش ش��ده می دانند. دنیای 
امروز تا جایی که ممکن اس��ت حتی برای یک 
میلیون دالر داد و س��تد انعطاف  نشان می دهد 
ام��ا پ��س از آنکه مطمن ش��ود در گفت وگو با 
کشورها و تالش برای داد و ستد با آنها سودی 
نصیبش نمی ش��ود آن کش��ور را رها می کند و 

ناز نمی خرد. 
دنیای امروز عرصه رقابت و منفعت بری است 
و هر کشور اروپایی برای اینکه یک بازار پررونق 
آتی را از چنگ رقیب خود بیرون آورد به ایران 
می آی��د. این اتف��اق ابدی نیس��ت و روزی که 
مدیران ش��رکت ها به این نتیجه قطعی برسند 
ک��ه از ای��ران منفعتی به دس��ت نمی آورند به 
جای دیگری می روند. این روزها که عربس��تان 
روزگار ناخوشی دارد، ترکیه در مصیبت و رنج 
گرفتار ش��ده اس��ت و عراق نیز روزهای خوبی 
ندارد، س��رمایه گذاران اروپایی، ژاپنی، کره ای، 
کانادایی و استرالیایی به سمت ایران آمده اند و 
ما نباید س��اده انگارانه و از سر لجبازی سیاسی 
درهای شانس را به روی خودمان ببندیم. هیچ 
س��رزمینی در دنیای امروز این ش��انس را پیدا 
نمی کن��د ک��ه در ی��ک دوره کوتاه مدت 150 
هیات از سرمایه گذاران را در خاک خود ببیند. 
نباید ش��انس پدیدار شده را از دست بدهیم و 
آنگاه پشت دس��ت خود بکوبیم که کاش جور 

دیگری رفتار می کردیم. 

رئیس اتاق ایران در چهاردهمین نشست هیأت 
نماین��دگان این اتاق، اظه��ار نظرهای مختلف و 
غیر حرفه  ای از س��وی اشخاص درباره موضوعات 
متعدد را مانع از شکل گیری فهم ملی مناسب در 
کشور دانست. محسن جالل پور گفت: متاسفانه 
اظهار نظر در س��طح ملی دیگر محتاج دانستن 
مقدم��ات موضوع هم نیس��ت. هرک��س در هر 
مقوله ای اظهار نظر می کند و به جای ایجاد فضای 
هم افزایی و مباحثات کارشناسی فضای مچ گیری 
و جدل رس��انه ای حاکم اس��ت. رئیس پارلمان 
بخش خصوصی با اش��اره به فضای پس��ابرجام، 
خصومت و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و بعضی کش��ورهای همسایه را و همچنین عدم 
آمادگی ها در داخل کش��ور را مانع از رسیدن به 
رشد و شکوفایی اقتصادی دراین دوران دانست. 

 به گفته جالل پور، ش��بکه های انتقال مالی به 
شکل شگفت آوری، ش��فاف و ملزم به تبعیت از 
قواعد بین المللی بانکی شده و تالش غرب برای 
کنترل مویرگی جریان مالی جهان در 10  س��ال 
گذشته که ایران در صحنه نبود جلو رفته و باعث 

غافلگیری فعاالن اقتصادی شده است. 
جالل پ��ور ماجرای فیش ه��ای حقوقی را آغاز 
سلسله مطالبات شفافیت در عرصه های مختلف 
دانست و آن را خواسته ای معقول ومنطقی خواند. 
او فقدان رابطه جبرانی و عملکرد و نبود شفافیت 
و عدم وجود قوانین و دستورالعمل های یکسان را 

عامل ایجاد این بی نظمی و اختالل دانست. 
رئیس ات��اق ای��ران گفت: بخ��ش خصوصی که 

بهره وری را یکی از اصول اصلی و الزمه پیش��رفت و 
توسعه می داند باید در این مسیر پیشقدم باشد. تاکید 
همواره هیأت رئیس��ه و من بر سالمت مالی و لزوم 
دقت در مخارج و لزوم چابک س��ازی و بهینه سازی 
س��اختار اتاق نیز در همین راستا است و مبالغی که 
بنگاه ها به اتاق ها با بلند طبعی و مسئولیت پذیری در 
سخت ترین روزها داده و می دهند باید ریال به ریال 

با نهایت دقت صرف شود. 
وزیر تعاون، کار ورف��اه اجتماعی که مهمان 
ات��اق ای��ران ب��ود س��خنان خ��ود را ب��ا ارائه 
راهکارهایی برای خروج از شرایط سخت امروز 
آغاز کرد. علی ربیعی عقالنیت، سخت کوش��ی، 
اجماع و اخالق را چهار راهکار برشمرد و گفت: 
از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم تالش ما 
هم��واره بر خروج از اتکای به نفت بوده اس��ت 
و هر روزه تالش بیش��تری برای بهبود مستمر 
محیط کس��ب و کار انجام می دهی��م و آثار این 
تالش ها به یک باره قابل مش��اهده نیس��ت. او 
همکاری و تعام��ل دولت با بخش خصوصی را 
از عوامل تحقق رش��د 6-5 درصدی پیش بینی 
ش��ده و تعامل با جهان را در رس��یدن به این 
هدف موثر دانس��ت. او گفت: در دوران کنونی 
به کمک فعاالن اقتصادی احتیاج داریم، چرا که 
در دوران س��ختی هس��تیم، چه��ار سیاس��ت 
عقالنی��ت و دوری از هر گونه اش��تباه و خطا، 
سخت کوش��ی و ایجاد طبقه متوس��ط صنعتی 
و اجماع و م��دارا و اخالق مداری از راهکارهای 

خروج از دوران سخت اقتصادی کشور است. 

وزی��ر تعاون، کار ورف��اه اجتماعی زمانی را نیز 
برای پاسخ به سواالت نمایندگان اختصاص داد. 
او در پاس��خ به یکی از سواالت نمایندگان درباره 
فیش های حقوقی به تعطیلی هشت ساله شورای 
حقوق و دستمزد و سازمان برنامه و بودجه اشاره 
ک��رد و گف��ت: در حال حاضر ش��ورای حقوق و 
دستمزد فعال ش��ده و سقف دستمزد بانک ها و 
بیمه ها و اکثر دس��تگاه ها مش��خص شده است. 
ربیع��ی در توضیحات بیش��تری گف��ت: عده ای 
می خواهند با راه انداختن جنگ فقیر و غنی دولت 
را به عنوان دولتی اش��رافی مطرح کنند در حالی 
که دولت یازدهم هم دولت توس��عه اس��ت و هم 
دولت فقراو فساد ستیزی در روح این دولت است. 
ربیعی در پاسخ به یکی ازنمایندگان در خصوص 
کاهش زمان بازرسی های 10 ساله از دفاتر تامین 
اجتماعی به شش ماه، که خواسته اغلب فعاالن 
بخش خصوصی بود، گفت: آماده هستیم که این 

مشکل را با همکاری اتاق ایران حل کنیم. 
اما ربیعی نیزپیشنهادی برای نمایندگان اتاق 
ایران داشت. او از فعاالن بخش خصوصی خواست 
تا با راه اندازی کلینیک های کارگاهی مش��ترک 
میان دول��ت و بخش خصوصی حل مش��کالت 
بنگاه ها تسریع شود. این وزیر همچنین در پاسخ 
به س��وال یکی از نمایندگان درباره فساد، از اتاق 
خواس��ت مواردی را که به عنوان فساد شناسایی 
می شود در گروهی در اتاق بررسی و تحقیق شده 

و به اطالع او برسانند. 
ادامه در صفحه 7
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مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی 
سیاس��ت  کرد:  تاکید  ای��ران 
حفظ سامانه هوشمند سوخت 
بنزین حرکت زائدی است که 
به غی��ر  از تحمیل ب��ار مالی 
ب��ر دولت، تاثی��ری در جامعه 

ندارد. 
ایرن��ا، دولت  ب��ه گ��زارش 
چن��دی پیش الیح��ه اصالح 
قانون بودجه 1395 را تقدیم 
اس��المی  ش��ورای  مجل��س 
کرد که براس��اس آن، مصوبه 
مجل��س نهم ب��رای دونرخی 
کردن بنزین متوقف می ش��ود 
و بنزی��ن همچن��ان به صورت 
ت��ک نرخ��ی و بدون نی��از به 
کارت س��وخت عرضه خواهد 

شد. 
معتقدند  منتق��دان  اگرچه 
کارت  از  اس��تفاده  اس��تمرار 
س��وخت، مانع قاچ��اق بنزین 
می ش��ود، اما مسئوالن وزارت 
نفت تاکید دارند که بررسی ها 
نش��ان می دهد تداوم استفاده 
عرض��ه  و  س��وخت  کارت  از 
بنزی��ن دو نرخ��ی بی فای��ده 

است. 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی 
ب��ا بی��ان اینک��ه عرض��ه دو 
نرخی بنزی��ن از طریق کارت 
ضرورتی ندارد، گفت: با توجه 
به شرایط موجود و تک نرخی 
ش��دن بنزین و نب��ود رغبت 
در م��ردم ب��رای اس��تفاده از 
کارت های س��وخت، نگهداری 
سامانه هوشمند توزیع بنزین 
اقدامی اضافی ب��ا افزایش بار 
مالی ب��رای دولت اس��ت که 
باید هرچه سریع تر درباره آن 

تصمیمی جدی اتخاذ شود. 
س��یدناصر س��جادی افزود: 
رش��د مصرف بنزین در کشور 
گواهی دیگر بر این ادعاس��ت 
که نگهداری سامانه هوشمند 
س��وخت ب��ه هم��ه اه��داف 

پیش بینی شده دست یافته و 
دیگر ضرورتی به حفظ آن در 

کشور دیده نمی شود. 
ملی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
نفتی  فرآورده ه��ای  پخ��ش 
ایران، ب��ا بیان اینکه مدیران 
پاالی��ش و پخ��ش هم نظ��ر 
نف��ت  وزارت  ب��ا مس��ئوالن 
و  کار  ادام��ه  ب��ه  اعتق��ادی 
هوشمند  س��امانه  موجودیت 
س��وخت برای عرض��ه بنزین 
ندارند، اضافه کرد: یک س��ال 
و ان��دی از عرضه تک نرخی 
این  بنزی��ن می گ��ذرد و در 
مدت نش��انه های کارا نبودن 
سامانه س��وخت به خوبی در 
جامعه هویدا ش��ده اس��ت و 
این  به  اندرکاران  اکثر دست 
امر تاکید دارند که نگهداری 
تحمیل  جز  س��وخت  سامانه 
ب��ار مال��ی ب��ر دوش دولت 
نخواهد  خاص��ی  اثرگ��ذاری 

داشت. 
وی ب��ا بیان اینکه س��امانه 
هوش��مند س��وخت به اهداف 
یافته  دس��ت  ش��ده  تعیی��ن 
هوشمند  سامانه  گفت:  است، 
سوخت با هدف اصالح قیمت 

س��وخت، کاه��ش مص��رف و 
از قاچاق س��وخت  جلوگیری 
در کش��ور راه اندازی ش��د که 
خوش��بختانه امروز به تمامی 
اهداف تعیین شده این پروژه 

ملی دست پیدا کرده ایم. 
س��جادی اعالم ک��رد: یکی 
س��امانه  دس��تاوردهای  از 
هوشمند س��وخت تک نرخی 
ک��ردن بنزی��ن ب��ود ک��ه با 
اص��الح قیمت ه��ا و اج��رای 
این سیاس��ت شاهد رشد یک 
درص��دی مص��رف و قاچ��اق 
بنزین هس��تیم ک��ه با تثبیت 
این ش��رایط بازگشت به عقب 
در صورت حفظ سیاست تک 
نرخی کردن بنزین امکان پذیر 

نخواهد بود. 
ب��ه گفته وی، ب��ا نگاهی به 
رشد 2 درصدی مصرف بنزین 
در سال 1394 نسبت به سال 
1393 و رش��د یک درصدی 
مصرف بنزین امس��ال نسبت 
به پارسال آمارها خود حکایت 
از موفقیت سیاست های دولت 
ب��رای کنت��رل رش��د مصرف 

دارد. 
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی 

پخش فرآورده های نفتی ایران 
ادام��ه داد: میانگی��ن عرض��ه 
بنزی��ن در 104 روز نخس��ت 
پارس��ال روزان��ه ٧1 میلیون 
لیتر ب��ود که این می��زان در 
مدت مش��ابه امسال به روزی 
٧1.8 میلی��ون لیتر رس��یده، 
یعن��ی کمتر از ی��ک میلیون 
لیت��ر در روز به مصرف بنزین 

کشور اضافه شده است. 
تاکید  پای��ان  س��جادی در 
کرد: ض��رورت ب��ه کارگیری 
کارت س��وخت در زمان چند 
نرخی ب��ودن بنزی��ن، قیمت 
پایی��ن و قاچ��اق ب��االی این 
ف��رآورده ض��روری ب��ود؛ اما 
اکنون این مشکالت در کشور 
مرتفع شده، حفظ این سامانه 
در بخ��ش بنزی��ن بی فایده و 
کار زائدی اس��ت ک��ه جز بار 
تاثیر  دول��ت،  ب��ر  هزین��ه ای 

دیگری ندارد. 
ای��ن مس��ئول صنعت نفت 
پیش از این به ایرنا گفته بود 
که بنزین چند نرخی می تواند 

بسترساز فساد شود. 
از  اس��تقبال  ب��ا  س��جادی 
ارس��ال اصالح قان��ون بودجه 

برای ح��ذف بنزین دو نرخی، 
افزوده بود: از جذابیت قاچاق 
این نوع س��وخت کاسته شده 
و ن��رخ کنونی بنزین )هر لیتر 
برای  ریال(جذابیتی  هزار   10
قاچاق سوخت ندارد، بنابراین 
دلیلی ندارد ب��ا هدف کنترل 
قاچ��اق س��وخت، بنزی��ن را 

دونرخی کنیم. 
براس��اس  ایرنا،  به گزارش 
مصوب��ه مجلس نه��م، قیمت 
بنزی��ن برای مص��ارف باالتر 
از س��همیه ی��ا ب��ا اس��تفاده 
از  جای��گاه داران  کارت  از 
س��وی دولت به قیمت فوب 
خلی��ج ف��ارس )قیمت روی 
عرشه کش��تی( و با احتساب 
هزینه ه��ای حم��ل و توزیع، 

مشخص می شود. 
مجلس  نماین��دگان  برخی 
نی��ز پیش از ای��ن از طرح دو 
نرخ��ی ک��ردن بنزی��ن انتقاد 
کرده بودند و حس��ین امیری 
رئی��س  نای��ب  خامکان��ی، 
کمیس��یون انرژی در این باره 
ب��ه ایرنا گفته ب��ود، دونرخی 
ش��دن بنزی��ن، فس��اد آور و 
رانت زا بوده و اقتصاد کش��ور 
را غیر شفاف می کند، بنابراین 
کمیسیون انرژی آمادگی دارد 
نس��بت به بررس��ی پیشنهاد 
مرب��وط ب��ه اص��الح قان��ون 
اقدام  بنزین  ک��ردن  دونرخی 

کند. 
ه��ر چن��د دول��ت و وزارت 
نف��ت با دونرخی کردن بنزین 
مخالفند اما با توجه به مصوبه 
مجل��س نهم، این طرح باید با 
ط��ی مراحل قانون��ی از فصل 
پاییز اجرایی شود، مگر اینکه 
مجلس دهم با لغو این مصوبه 

موافقت کند. 
دولت از بهار پارس��ال طرح 
سهمیه بندی بنزین را متوقف 
ک��رد و بر این اس��اس، بنزین 
تک نرخ��ی )هر لیت��ر بنزین 

معمولی 10 هزار ریال( شد. 

حفظ سامانه هوشمند سوخت اقدامی زائد است

ایران برای نخستین بار پس از 
تحریم های بین المللی اعالم کرد 
تا پایان س��ال 201۶ نخس��تین 
نی��روگاه تولید برق خ��ود را که 
از ان��رژی باد اس��تفاده می کند 
افتت��اح خواهد ک��رد. به گزارش 
ایس��نا، بلومبرگ نوش��ت: ایران 
تا س��ال 2030 قرار است بخش 
مهمی از انرژی خود را از طریق 
نیروهای باد احیا کند. در همین 

حال گفته می ش��ود ایران قصد 
دارد بخش��ی از درآمد های نفتی 
خود را در بخش انرژی های سبز 
س��رمایه گذاری کند ک��ه بالغ بر 

12میلیارد دالر خواهد بود. 
ای��ران کش��وری نف��ت خی��ز 
اس��ت  خاورمیان��ه  منطق��ه  در 
وزی��ر  چیت چی��ان،  حمی��د  و 
ان��رژی این کش��ور در لندن در 
گفت وگویی اعالم کرد از حضور 

سرمایه گذاران  و  بخش خصوصی 
خارجی استقبال می کند. 

براساس این گزارش، تحریم های 
بین المللی از حضور س��رمایه های 
خارجی در بخش انرژی جمهوری 
اسالمی ایران جلوگیری کرده بود 
اما اکن��ون و پس از یک س��الگی 
ب��رای حض��ور  امید ه��ا  برج��ام 
س��رمایه گذاران در اقتص��اد ایران 
وجود دارد. در حال حاضر کماکان 

آمریکایی ه��ا در بخش های مالی 
چالش هایی را ایج��اد کرده اند اما 
بانک ه��ای درجه دوم وارد اقتصاد 

ایران شده اند. 
طی ش��ش ماه گذش��ته 150 
اقتص��اد  از  بین الملل��ی  هی��أت 
ای��ران دیدار کرده ان��د و هر کدام 
برنامه ه��ای گس��ترده ای را برای 
حض��ور در آن دارند. گزارش های 
تکمیلی نشان می دهد ایران طی 

هفت س��ال آینده باید چیزی در 
حدود 50میلی��ارد دالر در بخش 
برق خود سرمایه گذاری کند. اکثر 
نیروگاه های تولید برق ایران که در 
حال حاضر مش��غول کار هستند 
عمری باالی 40سال دارند و این 

کشور نیازمند تغییر آنهاست. 
حض��ور س��رمایه های خارجی 
در ای��ن چارچوب ب��رای تهران 

مسئله ای حیاتی است. 

ای��ران و چین درباره توس��عه 
می��دان  دو  جدی��د  فازه��ای 
مش��ترک نفت در غرب کش��ور 

مذاکره می کنند. 
به گ��زارش ایرن��ا، بزرگ ترین 
میدان ه��ای نفتی ایران در غرب 
کشور در کنار مرزهای عراق قرار 
دارند و با توجه به سرمایه گذاری 
هنگف��ت عراقی ه��ا ب��ا کم��ک 
ش��رکت های بین الملل��ی ب��رای 
بهره ب��رداری از ای��ن میدان های 
مشترک، وزارت نفت، توسعه هر 
چه سریع تر این میدان ها را جزو 
اولویت ه��ای کاری خ��ود اعالم 

کرده است. 
در این میان، توس��عه فازهای 
آزادگان  می��دان  دو  نخس��ت 
شمالی و یادآوران را شرکت های 
چینی انج��ام دادند و با توجه به 
متن ق��رارداد، برای واگذاری فاز 
دوم این میدان ه��ا، آنها باید در 

اولویت قرار بگیرند. 
بر این اس��اس، باید مذاکرات 
اولیه با شرکت های چینی انجام 
و پیشنهادهای آنها دریافت شود 
تا در صورت به توافق نرس��یدن، 
مذاکره با س��ایر شرکت ها انجام 

شود. 
عبدالمحم��د دلپری��ش، مدیر 
تلفیق��ی ش��رکت  برنامه ری��زی 
ملی نف��ت ای��ران در ای��ن باره 
گفت: مذاکره ب��ا چینی ها برای 
تعیی��ن تکلیف فاز دوم توس��عه 
میدان ه��ای آزادگان ش��مالی و 

یادآوران ادامه دارد. 

وی افزود: هنوز احتمال ادامه 
هم��کاری با ش��رکت نفت چین 
  )CNPC( س��ی ان پ��ی س��ی
در فاز دوم طرح توس��عه میدان 
آزادگان ش��مالی وجود دارد، اما 
مذاکرات نهایی و منجر به توافق 

نشده است. 
وی همچنین از ادامه مذاکرات 
برای تعیین تکلیف فاز دوم طرح 
یادآوران  توسعه میدان مشترک 
خب��ر داد و گفت: در این میدان 
نیز مذاکره با ش��رکت سینوپک 
چی��ن که ف��از اول ی��ادآوران را 

توسعه داد، ادامه دارد. 
دلپریش درباره میدان هایی که 
در قالب مدل جدی��د قراردادی 
صنع��ت نف��ت ارائه می ش��وند، 
اضافه کرد: قراردادهای ش��رکت 

مل��ی نف��ت ای��ران مح��دود به 
ای��ن م��دل جدی��د ق��راردادی 
نخواه��د بود و اس��تفاده از دیگر 
مدل ه��ای ق��راردادی مانند بیع 
)مهندس��ی،   EPC و  متقاب��ل 
 EPCF تامین کاال و ساخت( و
)مهندس��ی، تامین کاال، ساخت 
و تامین مال��ی( نیز همچنان در 
دس��تور کار قرار دارد. وی ادامه 
مناقصه ه��ای  برگ��زاری  در  داد: 
نفت��ی، ه��م توس��عه میدان های 
و    )Green Fields( جدی��د 
ه��م افزای��ش ضری��ب بازیافت 
توس��عه یافته  میدان ه��ای  در 
)Brown Fields( مورد تاکید 

است. 
در  دلپری��ش،  گفت��ه  ب��ه 
ک��ه  توس��عه یافته  میدان ه��ای 

ه��دف ازدی��اد برداش��ت دنبال 
می شود، فناوری حرف نخست را 
می زن��د و در میدان های جدید، 
سرمایه گذاری رکن اصلی است. 
وی به تهیه فهرست شرکت های 
صاح��ب صالحیت ایران��ی برای 
فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید 
اش��اره کرد و گفت: ش��رکت های 
تایید شده، از بهترین شرکت های 
فع��ال در صنعت نفت کش��ور به 

شمار می روند. 
به گزارش ایرنا، میدان یادآوران، 
از میدان های نفتی مشترک ایران 
اس��ت که در استان خوزستان در 
٧0 کیلومتری جنوب غربی شهر 
اهواز و شمال خرمشهر، واقع شده 
اس��ت. حج��م نفت درج��ای این 
می��دان نفتی 1٧ میلیارد بش��که 

برآورد می ش��ود. میدان یادآوران 
در مجاورت میدان سنباد که یکی 
از میدان های نفتی عراق است قرار 
دارد. از ای��ن می��دان دو نوع نفت 
سنگین و نفت س��بک به ترتیب 
از دو الیه س��روک و فهلیان تولید 

می شود. 
وزارت نف��ت دول��ت یازده��م 
به توس��عه این می��دان مهم که 
گفته می شود قرار است به عنوان 
بزرگ تری��ن میدان نف��ت ایران 
معرفی شود، توجهی ویژه دارد و 
بشکه  40میلیون  حدود  تاکنون 
نف��ت از ای��ن میدان مش��ترک 

برداشت کرده است. 
میدان آزادگان شمالی از دیگر 
میدان های مشترک نفتی ایران با 
کشور عراق است که میزان نفت 
درج��ای آن معادل۶.5میلی��ارد 
بش��که برآورد ش��ده است. طرح 
توس��عه ای��ن می��دان در دو فاز 
هریک با ظرفیت تولید ٧5 هزار 
بش��که نف��ت در روز پیش بینی 
ش��ده است که با بهره برداری هر 
دو فاز آزادگان ش��مالی، تولید از 
این میدان در مجموع 150 هزار 

بشکه نفت خواهد بود. 
می��دان آزادگان ش��مالی ب��ا 
کیلومتر  مس��احتی حدود 4۶0 
مرب��ع بخش��ی از می��دان نفتی 
آزادگان اس��ت ک��ه در ح��دود 
120 کیلومتری غ��رب اهواز در 
مرز مش��ترک بین ایران و عراق 
در جنوب غرب ایران واقع ش��ده 

است. 

ایران ۱2میلیارد دالر برای تولید انرژی پاک در نظر گرفته است

مذاکره ایران و چین برای واگذاری دو میدان مشترک نفتی

انرژیتجدیدپذیر
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وزیر نیرو در بازدید از نیروگاه 
اسالم آباد غرب خبر داد 

افزایش ظرفیت نیروگاهی استان 
کرمانشاه به ۱400 مگاوات

وزی��ر نی��رو در بازدی��د از نیروگاه اس��الم آباد غرب 
از افزای��ش ظرفی��ت  نصب ش��ده نیروگاهی اس��تان 
کرمانش��اه به 1400 مگاوات خبر داد. به گزارش ایلنا، 
حمید چیت چیان در بازدی��د از نیروگاه 100 مگاواتی 
گازی اسالم آباد غرب و در جمع کارکنان این نیروگاه، 
با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه های خوبی برای 
افزای��ش ظرفیت تولید برق در کرمانش��اه داریم که از 

جمله آنها ادامه احداث نیروگاه داالهو است. 
وی با اش��اره به اینک��ه عملیات اجرای��ی نیروگاه 
داالهو که از نوع کالس F بوده و به دلیل مش��کالت 
اعتباری مدتی اس��ت به تاخیر افتاده اس��ت، افزود: 
با تامین تس��هیالت الزم و تخصیص اعتبار مناسب 
از محل صندوق توس��عه مل��ی، قراردادهای الزم با 
پیمان��کار و تامین کنن��ده تجهیزات منعقد ش��ده و 

به زودی ادامه کار احداث نیروگاه آغاز خواهد شد. 
چیت چی��ان در ادامه افزود: با آغ��از به کار دو واحد 
بخار نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس در آینده نزدیک، 
مجموع ظرفیت های نصب ش��ده نیروگاهی استان به 
1400 مگاوات افزایش می یابد که ظرفیت مناس��بی 

برای توسعه اقتصادی استان کرمانشاه خواهد بود. 
وی ادامه داد: با افزایش ظرفیت تولید برق، شاهد 
رونق بیشتر و توسعه اقتصادی استان در تمامی ابعاد 

خواهیم بود. 

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری غدیر: 
عرضه محصوالت در بورس کاال 
رانت و واسطه گری را حذف کرد

مدیرعامل ش��رکت هلدینگ س��رمایه گذاری غدیر 
ب��ا بیان اینکه بورس کاال، رانت را از بازار پتروش��یمی 
برچیده اس��ت، گف��ت: تنها کان��ال عرضه محصوالت 
پتروش��یمی، باید بورس کاال باش��د تا همه بتوانند از 
آمارهای معامالت این محصوالت اس��تراتژیک مطلع 
ش��وند و واس��طه گری ها به حداقل برس��د. غالمرضا 
سلیمانی در گفت وگو با ایرنا، درباره عرضه محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال، افزود: بورس ها در تمام نقاط 
دنیا برای شفافیت، رقابت سالم و سهولت معامالت بنا 
شده اند. وی با بیان اینکه بورس کاالی ایران نیز نماد 
بازار شفاف است و در راستای رسیدن به اقتصاد آزاد 
و رقابتی فعالیت می کند، اضافه کرد: اگر مشکلی در 
رون��د معام��الت این بازار وجود دارد، باید از س��وی 
مسئوالن حمایت ش��ود زیرا این بورس در کشور ما 
نوپا بوده و ظرفیت های حداکثری آن پس از اعتماد 

کامل مسئوالن نمایان خواهد شد. 
مدیرعام��ل هلدینگ س��رمایه گذاری غدیر افزود: 
بورس کاال امروز عالوه بر معامالت نقدی، به س��مت 
تامین مالی ش��رکت های پتروشیمی از طریق انتشار 

اوراق سلف موازی حرکت کرده است. 
وی ادام��ه داد: همچنین امکان انعقاد قراردادهای 
بلند مدت میان پتروشیمی ها با صنایع پایین دستی 
به عنوان مصرف کننده نیز فراهم ش��ده که می تواند 

سبب افزایش تولید در صنعت پتروشیمی شود. 
س��لیمانی گفت: عرضه محصوالت پتروشیمی در 
بازارهای خارج از بورس کاال، س��بب نبود ش��فافیت 
در قیمت فروش محصوالت توس��ط تولیدکنندگان 
خواهد ش��د که در نهایت زمینه انحصار در خرید را 

به وجود می آورد.  

افزایش حدود یک متری 
سطح آب دریاچه ارومیه

وضعیت دریاچه ارومیه امروز نس��بت به گذش��ته 
بسیار بهبود یافته و آمارها نیز حاکی از این است که 
سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 59 سانتی متر افزایش یافته است. 
به گزارش ایسنا، مطابق بررسی های به عمل آمده، 
بازدیده��ای محل��ی و پایش مس��تمر ت��راز کنونی 
دریاچه ارومیه 12٧5/89 متر از سطح دریاهای آزاد 
بوده که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته با تراز 

12٧0/30 افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. 
در سال آبی جاری بیش از 2 میلیاردو800میلیون 
مترمکع��ب آب به ویژه در س��ه ماهه فص��ل بهار به 
دریاچ��ه ارومیه وارد ش��ده و غلظ��ت نمک دریاچه 
ارومیه از ش��رایط ف��وق اش��باع در فروردین ماه به 

کمتر از 280گرم در لیتر کاهش پیدا کرده است. 
از س��وی دیگ��ر، به خاط��ر افزایش م��واد مغذی 
ورودی از رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 
جلبک های تک س��لولی، باکتری ه��ا و حتی آرتمیا، 
بستر مناس��ب برای فعالیت های خود را پیدا کردند 
که در روزهای اخیر به دلیل افزایش تبخیر از س��طح 
دریاچ��ه ارومیه و افزایش غلظت نم��ک به بیش از 
340گ��رم در لیتر جلبک ه��ا و باکتری های موجود 
برای مقاومت در مقابل ش��وری، م��وادی را در خود 

تولید می کنند که به رنگ قرمز است. 

باوجودی که ترک ها تولیدکننده نفت نیستند
نقش ترکیه 

در ثبات بازار نفت چیست؟ 
به دلیل موقعیت اس��تراتژیک ترکیه در مسیرهای 
تجاری انرژی از خاورمیانه، آسیای مرکزی و روسیه 
به بازارهای اروپایی، ناآرامی های ترکیه پیامد هایی را 

بر بازار های جهانی نفت دارد. 
بنابر آمار دولت آمریکا، در سال 2013، نفتکش ها 
روزان��ه ح��دود 2، 9 میلی��ون بش��که نف��ت خام و 
محص��والت نفتی از طری��ق تنگه ه��ای ترکیه بین 
دریای سیاه و مدیترانه حمل می کردند که این رقم 
حدود 3 درصد از کل عرضه جهانی نفت را تش��کیل 

می دهد. 
ترکی��ه همچنی��ن دو خ��ط لول��ه مه��م یکی از 
آذربایجان و دیگری از عراق را داراست که هر دو به 

بندرگاه جیهان در مدیترانه ختم می شوند. 
با اینکه گنجایش مشترک آنها به حدود 20٧میلیون 
بش��که در روز می رس��د، اما انتقال به دلیل حمله های 
مکرر به خطوط لوله گاز و کاهش تولید در آذربایجان، 
کمتر از این حد بوده است. بنابر گفته مقام دولتی کرد، 
مسیرترکیه-کردس��تان هم چنان باز بوده و درحقیقت 

تاثیری بر انتقال گاز نگذاشته است. 
س��ال گذش��ته صادرات نفت آذربایجان از طریق 
ترکیه به طور میانگین ٧2 هزار بش��که در روز بوده 
اس��ت، در صورتی ک��ه صادرات از ع��راق از منطقه 
کردس��تان در ش��مال کش��ور، زمانی ک��ه حمله ها 
اختالل��ی در انتقال ایج��اد نکرده بودن��د به حدود 

۶0هزار بشکه در روز رسیده بود. 
ترکیه همچنین مس��یر مهمی برای انتقال گاز به 
اتحادیه اروپا محس��وب می ش��ود. در س��ال 2013، 
ش��رکت بی پی، ش��رکت های همکار با س��اخت دو 
خ��ط لوله گاز جهت حمل گاز از آذربایجان موافقت 
کردند. قرار است از این خطوط که داالن جنوبی گاز 
نامیده شده اند در اواخر سال 2019 نخستین انتقال 

گاز انجام شود. 
هر س��ال از میدان گازی ش��اه دنی��ز آذربایجان، 
1۶میلیارد متر مکعب گاز از این مس��یر انتقال پیدا 
می کن��د. همچنی��ن دولت و ش��رکت های ترکیه ای 
برای انتقال گاز از میدان گازی لویاتان، با اس��رائیل 

در حال مذاکره هستند. 
جیسون بردوف، کارش��ناس انرژی مرکز سیاست 
انرژی جهانی دانش��گاه کلمبیا بی��ان کرد که ترکیه 
قطب مهم ترابری جهت انتقال نفت و گاز بوده است. 
وی همچنین افزود: هرگونه اختالل عرضه نفت و 
گاز، تاثیری اساسی بر بازار جهانی خواهد گذاشت. 

بازگشایی مسیر انتقال نفت ترکیه

پس از چند س��اعت انس��داد تنگه بسفر استانبول 
ب��ه دنبال آنچه دولت ترکی��ه آن را کودتای نافرجام 
نامید، مقام��ات نیروی دریایی ترکی��ه، این تنگه را 

بازگشایی کردند. 
به گزارش ایرنا، بس��فر یک��ی از مهم ترین تنگه ها 
برای انتقال نفت و مسیر آبی 1٧مایلی ای که دریای 
س��یاه را به مدیترانه متصل می کند، 3درصد از کل 
عرضه جهانی را تامی��ن می کند. از طریق این تنگه 
همچنی��ن مقادی��ر قابل توجهی غالت از روس��یه و 

قزاقستان به بازارهای جهانی ارسال می شود. 
به دنب��ال درگیری ها و ناآرامی ها در اس��تانبول و 
آنکارا، در روز شنبه نیروهای وفادار به دولت ترکیه، 

آخرین تالش ها برای کودتا را خنثی کردند. 
گروه ترابری جی ای س��ی )GAC( اعالم کرد که 
پس از چند ساعت انسداد مسیرهای انتقال نفت به 
دلیل مسائل امنیتی، کش��تی ها اکنون می توانند از 

طریق تنگه بسفر سفر کنند. 
س��خنگوی خط لوله انحصاری ترانس نفت اعالم 
کرد که بندر اصلی دریای سیاه، نوورایسسک به طور 
عادی عم��ل می کند و نفتکش ه��ای زیادی نزدیک 
بندرگاه برای انجام بدون وقفه عملیات، 25 جوالی 

صرف نظر از حوادث بسفر حضور دارند. 
بن��ا به گ��زارش رویت��رز، ح��دود 10 نفتکش در 
منطقه جنوبی تنگه بسفر در سواحل استانبول لنگر 
انداخته اند تا در صورت اعالم دس��تورالعمل ها از این 

مسیر باریک عبور کنند. 
ترکی��ه همچنین مقادیر قابل توجهی از نفت را از 
کشورهای حوزه دریای خزر و کشورهای آذربایجان 
و قزاقس��تان مس��تقیما ب��ه پایانه های ص��ادرات در 
دریای مدیترانه از جمله بندرگاه جیهان، با دورزدن 

بسفر، از طریق کشتی ارسال می کنند. 
گروه تحت نظر ش��رکت بی پی که مسئولیت اداره 
خط��وط لوله  انتقال گاز و نفت از آذربایجان و ترکیه 
را دارن��د، اعالم کردند که در ای��ن مدت زمان هیچ 

اختاللی در انتقال وجود نداشته است. 
هر دو خطوط لوله به صورت عادی فعالیت می کنند. 
همچنین، یکی از مقامات ش��رکت آذربایجانی سوکار 
طی مصاحبه ای با رویترز اعالم کرد که انتقال نفت به 
جیهان منقطع نبوده اس��ت. به دلیل بسته شدن مرز 
بی��ن ایران و ترکیه به طور موقت، صادرات محصوالت 
پتروش��یمی به ترکیه متوقف ش��د. در طول یک دهه 
گذشته، انتقال نفت از طریق تنگه های ترکیه کاهش 
پیدا کرده، چرا که روس��یه جریانات نفت را به س��مت 
دری��ای بالتی��ک هدایت ک��رده اس��ت. از آنجایی که 
تنگه های دریای بالتیک کمتر از گنجایش خود عمل 
می کنند، روس��یه می تواند در صورت طوالنی ش��دن 
اختالالت در انتقال، جریانات نفتی را از دریای س��یاه 

به مسیر دیگری هدایت کند. 
تنگه های ترکیه با نیم مایل عرض در باریک ترین 
نقطه خ��ود، در بین صعب العبورتری��ن گذرگاه های 

جهان قرار دارند. 
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رئیس  کرباس��یان،  مه��دی 
هیات عامل س��ازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی 
»خروج ایران از لیس��ت س��یاه 
کشورهای بزرگ« را مهم ترین 

دستاورد برجام عنوان کرد. 
او با اش��اره ب��ه اینکه غرب 
در اج��رای تعه��دات خود در 
برج��ام حرکت کن��دی دارد، 
گف��ت: تحریم مس��ئله جدی 
برای کش��ور بوده اس��ت، اما 
کلی��ت برج��ام باع��ث ش��ده 
اس��ت تا اتفاقات خوبی برای 
صنای��ع کش��ور رخ ده��د، از 
جمله خروج ایران از لیس��ت 
سیاه کش��ورهای بزرگ مانند 
فرانس��ه، آلمان، انگلستان و... 
که از جمله دستاوردهای مهم 

برجام است. 
چهارمی��ن  در  کرباس��یان 
به��ره وری  جای��زه  همای��ش 
معدن��ی  صنای��ع  و  مع��ادن 
اف��زود: در ح��وزه تحقی��ق و 
ب��ه  موفقیت های��ی  توس��عه 
دس��ت آمده و خوشبختانه در 
حال حاض��ر این امکان وجود 
دارد که ش��رکت های مش��اور 

انتق��ال  ب��رای  تحقیقات��ی  و 
به  ب��ه راحتی  »دانش فن��ی« 
ایران س��فر می کنند در حالی 
ک��ه تا پی��ش از ای��ن مجبور 
بودی��م ب��رای ی��ک مالق��ات 
س��اده کاری با طرف خارجی 
از  در حوزه تحقیق��ات خارج 

مرزها قرار بگذاریم. 
عامل سازمان  رئیس هیأت 
توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنای��ع معدن��ی با اش��اره به 
برنامه ریزی برای رس��یدن به 
رش��د 8درص��دی در اقتصاد 
رش��د  ب��ه  رس��یدن  گف��ت: 
نیاز  اقتص��ادی  در  8درصدی 
به برنامه ریزی جامع و دقیقی 
دارد که در این مس��یر توسعه 
جذب منابع و س��رمایه گذاری 
از جمل��ه محوره��ای مهمی 
اس��ت که بای��د م��ورد توجه 
قرار گی��رد، این موضوع توجه 
به توس��عه رواب��ط بین المللی 
و تج��اری را بیش از گذش��ته 

می طلبد. 
وی در ادام��ه درب��اره رف��ع 
مقدم��ات  گف��ت:  تحریم ه��ا 
توس��عه صنایع با رف��ع موانع 

تحریم ها صورت گرفته است و 
تا به امروز 34 طرح معدنی به 
ارزش 7میلیارد و 200 میلیون 
دالر که در دولت قبل متوقف 
ش��ده بودند تا پایان امسال به 
بهره برداری خواهند رس��ید و 
همچنی��ن 14 پروژه معدنی و 
صنایع معدنی در دولت قبل با 
ارزش حدود یک میلیارد دالر 
فعال بود که ما در حال تکمیل 
آنها هستیم و عالوه بر آن 16 
پروژه جدید با ارزش 2میلیارد 
و 800 میلیون دالر آغاز به کار 

کرده است. 
ب��ا  ادام��ه  در  کرباس��یان 
اش��اره به اینکه ایران از جمله 
دنیا  در  معدن��ی  کش��ورهای 
اس��ت، گف��ت: بای��د بتوانیم 
به��ره وری دراین  افزای��ش  با 
بخش، از این موهبت الهی در 
کشور استفاده کنیم. برهمین 
اس��اس توج��ه وی��ژه م��ا در 
ایمیدرو ب��ه افزایش بهره وری 
در بخ��ش مع��ادن اس��ت که 
در همین راس��تا ب��ه آموزش 
ارتقای س��طح دان��ش دراین 

زمینه توجه ویژه ای داریم. 

عامل سازمان  رئیس هیأت 
توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنایع معدنی ایران با اش��اره 
به اینکه از جمله کمبودهایی 
ک��ه در دوره قبل به آن دچار 
ش��دیم و همچنان درگیر آن 
هستیم، نبود تکنولوژی است، 
ادام��ه داد: در دوران تحریم ها 
نه تنها صنایع ما تحریم بودند 
بلک��ه تکنول��وژی الزم هم به 
آنه��ا داده نمی ش��د. به عنوان 
مثال م��ا در حفاری های خود 
حداکثر تا عمق 300 متری را 
مورد رصد ق��رار می دهیم. در 
حال��ی که در ح��ال حاضر در 
دنیا با سیستم های ماهواره ای 
و جدی��د ت��ا عم��ق 20 هزار 
ان��دک  زم��ان  در  را  مت��ری 
م��ورد کاوش ق��رار می دهند 
که این نش��ان دهن��ده فاصله 
تکنولوژی��ک میان ما با رقبای 
خارجی است.  رویا طباطبایی 
ی��زدی، رئیس س��ازمان ملی 
بهره وری ایران نیز در حاشیه 
ای��ن همای��ش گف��ت: ای��ن 
همایش و روند کاری که برای 
انتخاب شرکت ها و پروژه های 

برتر طی ش��ده باعث شده تا 
این جایزه از جمله جایزه هایی 
باش��د که کامال م��ورد تایید 
س��ازمان ملی بهره وری ایران 

است. 
وی درب��اره اینکه بهره وری 
در بخ��ش مع��دن و صنای��ع 
معدنی در چه شرایطی است، 
گفت: بخش مع��دن و صنایع 
بخش هایی  جمل��ه  از  معدنی 
اس��ت ک��ه در ح��وزه ارتقای 
خوب��ی  عملک��رد  به��ره وری 
داش��ته و البته این بخش هم 
مانند س��ایر بخش ها که طی 
س��ال های 91 و 92 به دلیل 
وجود تحریم ها در کش��ور در 
زمینه به��ره وری نتایج مثبتی 
را ب��ه دس��ت نیاورده ان��د، اما 
ب��از هم با وجود این ش��رایط 
این بخش توانس��ته در زمینه 
ارتق��ای به��ره وری اقدام��ات 

موثری انجام دهد. 
چهارمی��ن همای��ش جایزه 
به��ره وری مع��ادن و صنای��ع 
معدنی صب��ح دیروز در محل 
شرکت ملی فوالد ایران برگزار 

شد. 

دستاورد مهم برجام از نگاه رئیس ایمیدرو 

خروج ایران از لیست سیاه

والی نیمروز افغانستان:
چابهار بهشت سرمایه گذاران افغان 

برای تجارت است
والی والیت نیمروز افغانستان گفت: بندر راهبردی 
چابه��ار ب��ا موقعیت اتص��ال به آب های اقیانوس��ی، 
بهش��ت س��رمایه گذاران افغانس��تان برای تجارت و 

فعالیت های اقتصادی است. 
 محمد س��میع در چابهار در نشس��ت با استاندار 
سیس��تان وبلوچس��تان و مس��ئوالن این شهرستان 
در مجتمع پتروش��یمی مکران اظهار داشت: استان 
سیس��تان وبلوچس��تان و بندر چابهار بهترین مکان 

برای انتقال کاالهای افغانستان به دنیاست. 
وی اف��زود: کش��ور ای��ران میزب��ان خوب��ی برای 
ش��هروندان افغان در چند دهه اخیر بوده اس��ت که 
لط��ف و مهربانی دولت و مل��ت ایران جای قدردانی 
دارد و هیچگاه از ذهن ملت افغان پاک نخواهد شد. 
وی گفت: افغانس��تان از نظر کش��اورزی و معادن، 
کش��وری غنی اس��ت ک��ه می ت��وان با اکتش��اف و 
استخراج معادن و انتقال محصوالت آنها به چابهار به 
سراسر دنیا صادر کرد. والی والیت نیمروز افغانستان 
تس��هیل در س��رمایه گذاری و هم��کاری ب��ا تجار و 
بازرگانان افغان در چابهار را خواس��تار ش��د و افزود: 
انتظار می رود با عنایت و توجه اس��تاندار و مسئوالن 
سیستان و بلوچستان تمامی موانع سرمایه گذاری از 
سر راه فعاالن اقتصادی افغان برداشته شود تا روز به 
روز بر جمعیت تجار و س��رمایه گذاران در این استان 

به ویژه بندر چابهار افزوده شود. 
س��میع گفت: اس��تاندار سیس��تان و بلوچستان و 
مسئوالن دس��تگاه های اجرایی این استان همکاری 
خوب��ی با م��ردم و دول��ت افغانس��تان دارن��د و ما 
خوشحالیم که در همسایگی این استان قرار داریم. 
وی بیان کرد: برگشت س��رمایه و کوتاهی مسیر، 
صرفه جویی در هزینه ها، وجود امنیت و دسترسی به 
بازارهای جهانی مهم تری��ن مزیت بندر چابهار برای 

سرمایه گذاران و تجار افغانستان است. 
والی والیت )استان( نیمروز در رأس هیأت تجاری 
و اقتص��ادی کش��ور افغانس��تان به همراه اس��تاندار 
سیستان و بلوچس��تان روز یکشنبه در بدو ورود به 
فرودگاه کنارک مورد اس��تقبال مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد، فرمانداران چابه��ار و کنارک، مدیرکل 
بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و جمعی از 

روحانیان و مسئوالن محلی قرار گرفتند. 
این هیأت بلند پایه در س��فر دو روزه شهرس��تان 
چابهار از طرح توس��عه بندر شهید بهشتی، قسمت 

کارگاهی و صنعتی منطقه آزاد دیدن می کنند. 
نیم��روز والیتی در جنوب باختری افغانس��تان در 
همسایگی منطقه سیس��تان ایران واقع شده و شهر 
زرنج مرکز آن و شهرهای چخانسور و چهاربرجک از 

مهم ترین شهرهای تابعه این والیت است. 

26درصد درآمد مردم صرف خرید 
غذا می شود

کاوه زرگران، دبیر انجمن های صنایع غذایی گفت: 
سهم هزینه خوراکی در ایران 26 درصد است. 

عضو هی��أت نمایندگان اتاق ای��ران و دبیر کانون 
انجمن های صنایع غذایی ایران با اش��اره به شرایط 
رکود حاکم ب��ر اقتصاد تصریح ک��رد: بانک مرکزی 
اعالم کرده که در س��ه سال اخیر قدرت خرید مردم 
کاه��ش یافته در حال��ی که فائو اع��الم می کند در 
س��طح دنیا به دلیل کاهش قیمت های جهانی غذا، 
دسترسی مردم به غذا بیشتر شده است. سهم هزینه 
خوراکی در ایران 26/5 درصد اما در آمریکا 6 درصد 
اس��ت. یعنی مردم ایران 26 درص��د درآمد خود را 
ب��ه تهیه غذا اختصاص می دهند. این فعال اقتصادی 
ادام��ه داد: امروز قیمت برنج پش��ت گمرک کیلویی 
2 هزار تومان اس��ت ولی در داخ��ل کیلویی 8 هزار 
تومان برآورد می ش��ود. درخواست می کنم تدبیری 
بیندیش��ید و از راهکاره��ای بخ��ش خصوصی بهره 

بگیرید تا سفره مردم بیش از این کوچک نشود. 

مدیرعامل فوالد مبارکه: 
اهمیت بهره وری در ماندگاری 

سازمان ها
مدیرعام��ل فوالد مبارکه اصفهان معتقد اس��ت: 
بهره وری در جای جای س��ازمان می تواند شرکت 
را در مس��یری قرار دهد که آن را از بحران نجات 

دهد. 
بهرام سبحانی در جریان برگزاری بیست وسومین 
همایش س��االنه بهره وری فوالد مبارکه در خصوص 
توج��ه هر چه بیش��تر به بهره وری گف��ت: بهره وری 
ح��رف اول و آخر ماندگاری س��ازمان ها و ضرورتی 
اجتناب ناپذی��ر اس��ت ک��ه در این خص��وص باید با 
جدیت در تمام س��طوح س��ازمان و نه تنها در تولید 
بلکه در بهره وری مواد، انرژی، نیروی انسانی، منابع 

مالی و... توجهات الزم صورت گیرد. 
وی با اش��اره به چالش های صنعت فوالد کشور و 
جهان و در پی آن کاهش حاش��یه س��ود شرکت ها، 
گفت: ای��ن بحران زودگذر نیس��ت و تنها راه نجات 

شرکت ها توجه به بهره وری است. 
مدیر عامل ف��والد مبارکه در ادامه به عوامل موثر 
در به��ره وری از جمل��ه کارکن��ان، کیفیت، کاهش 
ضایعات، کاهش مصارف، تامین کنندگان، مشتریان، 
نگهداری و تعمیرات و همچنین نظام های مدیریتی 
اشاره کرد و گفت: هر کدام از این موارد می توانند در 

باال بردن بهره وری شرکت موثر واقع شوند. 

صنایع غذاییتجارت

فوالد

شماره 556 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290



با وج��ود روند کاهنده تورم 
در کش��و ر نقدینگ��ی از پل��ه 

افزایشی پایین نمی آید. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
افزایش نقدینگی در سال های 
گذش��ته از س��وی تحلیلگران 
اقتص��ادی به عن��وان یک��ی از 
مخاط��رات جدی تلقی ش��ده 
ک��ه در کمین اقتصاد کش��ور 
اس��ت. ای��ن رش��د زمان��ی به 
وضعی��ت هش��دار رس��ید که 
در دول��ت ده��م و طرح ه��ای 
پر خرجی چون مس��کن مهر، 
حجم انبوهی از نقدینگی وارد 
چرخه اقتصاد ش��د و کشور را 
در مسیر بحران سازی قرار داد. 
اما با این حال این روند اگر چه 
در دولت یازدهم کنترل ش��د، 
اما به طور کامل متوقف نش��ده 
اس��ت و همچنان شاهد رشد 

نقدینگی هستیم. 
نماگره��ای اقتص��ادی اداره 
سیاس��ت های  و  بررس��ی ها 
اقتصادی بانک مرکزی نش��ان 
می ده��د بررس��ی نرخ رش��د 
متغیره��ای بخ��ش پول��ی در 
اسفند پارسال نسبت به پایان 
س��ال پی��ش از آن بیانگر آن 
اس��ت که عالوه ب��ر نقدینگی 
30 درص��دی، می��زان پول به 
13.2 درص��د، ش��به پ��ول به 
33.1 درص��د و س��پرده های 
بخ��ش غیردولت��ی ب��ه 31.2 

درصد رسیده است. 

افزایش نقدینگی در آمار
در  مرک��زی  بان��ک  البت��ه 
س��ال  دو  در  خ��ود  نماگ��ر 

گذش��ته به ط��ور مک��رر این 
توضیح را گنجانده اس��ت: در 
س��ال 1392، اطالعات شش 
بانک ایران زمین، قرض الحسنه 
رسالت، خاورمیانه، بین المللی 
کیش، ایران و ونزوئال و قوامین 
و دو مؤسس��ه اعتباری کوثر و 
عس��کریه ب��ه آمارهای پولی و 
بانکی کشور اضافه و اطالعات 
دو مؤسس��ه اعتباری صالحین 
و پیش��گامان آت��ی در خالصه 
دفترکل بانک آینده ادغام شده 
اس��ت. افزایش پوشش آماری 
فوق ش��امل دو مرحل��ه بوده 
است که نماگرهای شماره 74 
تا 78 تنها ش��امل مرحله اول 
پوش��ش آماری است. با توجه 
به تعمیم تمام مراحل افزایش 
پوش��ش آماری به اس��فند ماه 
1392، آماره��ای فروردین تا 
بهم��ن م��اه 1393 نیز مطابق 
ب��ا پای��ه س��ال 1392 اصالح 
ش��د که به تب��ع آن، آمارهای 
پولی و بانکی منتشر شده برای 
دوره اسفند 1392 تا بهمن ماه 
1393  )س��ه ماهه های سوم و 
چهارم 1392 و سه ماهه های 
در  و س��وم 1393  دوم  اول، 
قالب شماره های 77، 76، 75، 
74 و 78 نماگرهای اقتصادی( 
اصالح شد و در شماره های 79 
به بعد، ارقام اصالح ش��ده آنها 
مدنظر ق��رار گرفت. به همین 
دلیل، درصد تغییرات نس��بت 
ب��ه م��اه مش��ابه س��ال قب��ل 
 1392 اس��فند  ماه ه��ای  در 
بهم��ن 1393 غیر قاب��ل  ت��ا 
 مقایس��ه ب��ا س��ال های قبل و 

بعد است.«
مفهوم ای��ن توضیحات این 

اس��ت ک��ه می��زان نقدینگی 
این موسس��ات در س��ال های 
ای��ن در فهرس��ت  از  پی��ش 
آم��اری بانک مرک��زی لحاظ 
نمی ش��د، اما ب��ا تغییراتی که 
در م��ورد نظارت پذی��ری این 
موسس��ات رخ داد، نقدینگ��ی 
ای��ن موسس��ات در آمار بانک 
مرکزی لحاظ ش��ده است و به 
همین دلی��ل میزان نقدینگی 
افزایش یافته اس��ت. به عبارت 
بهتر، میزان نقدینگی واقعی در 
کش��ور بسیار بیشتر از میزانی 
اس��ت که در نماگرهای بانک 
مرکزی آم��ده، به دلیل اینکه 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
غیر مجاز بزرگ��ی وجود دارند 
که نقدینگی آنها در این نماگر 
دیده نمی شود؛ موسساتی که 
به ط��ور تقریب��ی از 15 تا 20 
درصد بازار پولی کش��ور را در 

اختیار خود دارند. 

نقدینگی چگونه محاسبه 
می شود؟ 

آلب��رت بغزیان، کارش��ناس 
اقتص��ادی در بیان دالیل این 
موضوع ب��ه خبرنگار »فرصت 
ام��روز« گفت: ب��رای دریافت 
دالیل رش��د نقدینگی و اینکه 
آی��ا نقدینگی واقع��ی در این 
نماگره��ا انعکاس یافته یا خیر 
بای��د ببینیم که بانک مرکزی 
چگون��ه نقدینگی را محاس��به 
می کند. اساسا مفهوم نقدینگی 
از دی��د بان��ک مرکزی با تلقی 
رای��ج از آن تفاوت دارد. بانک 
مرک��زی روش خاصی دارد که 
بر آن اس��اس به بررسی میزان 

نقدینگی می پردازد. 

وی افزود: در این روش بانک 
مرکزی مسکوک چاپ شده ای 
را که در دس��ت مردم است با 
سپرده های دیداری و پس انداز 
جمع می کند؛ از ماحصل جمع 
این پول و ش��به پول است که 
می��زان نقدینگ��ی م��ورد نظر 
بانک مرکزی به دست می آید. 
یعنی بانک مرکزی براس��اس 
گزارش��ی که بانک ها از میزان 
اسکناس و حساب سپرده های 
خ��ود می دهند، به محاس��به 

میزان نقدینگی می پردازد. 
بغزیان تأکید کرد: موسسات 
مال��ی و اعتب��اری غیر مجاز به 
دلیل اینکه تحت نظارت بانک 
مرکزی نیستند، مانند بانک ها 
ن��زد بان��ک مرکزی س��پرده 
قانونی ندارند و با وجود س��هم 
مهمی که از نقدینگی کشور در 
اختیار آنها است اطالعات پول 
و اس��کناس آنه��ا و همچنین 
س��پرده های آنها در نزد بانک 

مرکزی لحاظ نمی شود. 
اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
ادام��ه داد: ت��ا قب��ل از دولت 
مال��ی  موسس��ات  یازده��م، 
بس��یاری بودند ک��ه در آمارها 
به آنها اش��اره نمی شد. همین 
امر موجب می ش��د آمارهایی 
که از نقدینگی وجود داش��ت، 
رقمی کمتر را نش��ان بدهد اما 
در دولت یازدهم این مس��ئله 
حل شد و همین نرخ نقدینگی 

را در آمارها افزایش داد. 
بای��د توج��ه داش��ت ک��ه 
نقدینگی موسس��ات فوق قبال 
ه��م در اقتص��اد ای��ران وجود 
داشت، ولی محاسبه نمی شد، 
درنتیج��ه بخش��ی از افزایش 

نقدینگی در دولت کنونی تنها 
از نظ��ر آماری اهمیت دارند و 
در رواب��ط روزم��ره اقتصادی 

تأثیری ندارند. 

چالش موسسات غیر مجاز 
برای بخش تولید

در  تحلیل ه��ا  ای��ن  هم��ه 
حال��ی اس��ت که موسس��ات 
مال��ی و اعتب��اری غیر مجاز با 
س��ودهای باالیی که پیشنهاد 
می دهند نظام بانکی کش��ور را 
به چالش کشیده اند و شرایطی 
را رق��م زده اند ک��ه می توان از 
آن به مس��ابقه س��ود با هدف 
جذب س��پرده های بیشتر یاد 
ک��رد. ام��ا نکت��ه مهم ت��ر این 
اس��ت که این موسسات منابع 
جم��ع ش��ده از س��پرده های 
م��ردم را در چ��ه جایی صرف 
می کنند؛ این موضوعی اس��ت 
که دغدغه آفرین است و حتی 
از موض��وع اول ه��م اهمی��ت 
بیش��تری دارد. وقت��ی ی��ک 
مؤسس��ه غیر مجاز سود فرضی 
25 درصدی می دهد در مقابل 
تس��هیالتی با ن��رخ 30درصد 
می دهد. این تسهیالت به جای 
اینک��ه وارد فعالیت های مثبت 
اقتص��ادی ش��ود، در کارهای 
دالل��ی و غیر مفی��د اقتصادی 
هزینه می ش��ود؛ این موضوعی 
اس��ت ک��ه در رک��ود فراگیر 
اقتص��ادی، موج��ب دغدغ��ه 
فعاالن اقتصادی ش��ده است، 
چراک��ه بخش مهم��ی از این 
نقدینگ��ی در ص��ورت هدایت 
صحیح بانک مرکزی به سوی 
تولی��د می تواند اقتص��اد را از 
مشکالت پیش رو نجات دهد. 

نماگره��ای  مرک��زی  بان��ک 
اقتص��ادی مرب��وط به س��ه ماهه 
چهارم سال 1394 را منتشر کرد. 
بررس��ی بخش واقعی اقتصاد در 
س��ال 1393 نش��ان می دهد رشد 
تولید ناخالص داخلی بر پایه سال 
1383 با احتساب نفت به 3 درصد 
و بدون نفت 2.8درصد بوده است. 
ب��ه   1393 س��ال  عملک��رد 
قیمت ه��ای ج��اری نی��ز نش��ان 
می ده��د که تولید ناخالص داخلی 
ب��ه قیم��ت پای��ه 10، 807، 477 
میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت 
ناخال��ص 2، 886، 932 میلی��ارد 
ری��ال و هزینه های مصرفی بخش 
خصوص��ی 5، 586، 451 میلیارد 
ریال بوده در حالی که هزینه های 
مصرف��ی بخش دولت��ی 1، 181، 

023 میلی��ارد ریال برآورد ش��ده 
است. 

در بخ��ش خارجی اقتصاد ایران 
نیز تراز حس��اب ج��اری ایران به 
9 ه��زار و 16 میلیون دالر رس��یده 
و ت��راز بازرگان��ی )حس��اب کاال( 
12 هزار و 178 میلیون دالر برآورد 

شده است. 
همچنین صادرات کاال 64 هزار 
و 597 میلیون دالر و واردات کاال 
52 هزار و 419 میلیون دالر ثبت 
ش��ده، ضمن آنکه کل بدهی های 
خارج��ی در پایان ای��ن دوره به 
7هزار و 476 میلیون دالر رسیده 

است. 
مرک��زی  بان��ک  برآورده��ای 
همچنین نش��ان می دهد متوسط 
نرخ دالر آمریکا در بازار بین بانکی 

در س��ال گذش��ته برابر 29 هزار و 
580 ریال بوده است. 

بررس��ی وض��ع مال��ی دول��ت 
نی��ز نش��ان می ده��د درآمدهای 
میلی��ارد  1123.7 ه��زار  دول��ت 
ری��ال، پرداخت ه��ای هزین��ه ای 
ری��ال،  میلی��ارد  1706.9 ه��زار 
واگ��ذاری دارایی های س��رمایه ای 
673.6 ه��زار میلیارد ریال و تملک 
دارایی های س��رمایه ای 227 هزار 
میلی��ارد ری��ال ب��وده ضمن آنکه 
کس��ری تراز عملیاتی و سرمایه ای 
نی��ز 196.3 ه��زار میلی��ارد ریال 

برآورد شده است. 
در بخ��ش ب��ورس اوراق بهادار 
تهران به عنوان یکی از شاخص های 
مه��م در برآوردهای اقتصادی نیز 
ش��اخص کل قیمت در پایان دوره 

به عدد 80، 219 رسیده که ارزش 
س��هام و حق تقدم معامله ش��ده 
473.6 ه��زار میلیارد ریال و حجم 
س��هام و حق تقدم معامله ش��ده 
227.8 میلیارد سهم بوده است. 

جمعیت کشور در پایان سال 94 
به عدد 78.8 میلیون نفر رسید که 
از ای��ن میزان 57.3 میلیون نفر در 
ش��هرها و 21.4 میلیون نفر روستا 
زندگ��ی می کنن��د و ن��رخ رش��د 

جمعیت 1.2 درصد بوده است. 
از ای��ن می��ان 24.7 میلیون نفر 
جمعی��ت فعال به ش��مار می آیند 
و نرخ بیکاری 11 درصد محاس��به 
ش��ده است که این رقم در مناطق 
ش��هری 12.2 درص��د و در مناطق 
ب��رآورد  8.1 درص��د  روس��تایی 

می شود. 

زن��ان  ب��رای  بی��کاری  ن��رخ 
م��ردان  ب��رای  و  19.4 درص��د 
9.3 درص��د ب��وده و ن��رخ بیکاری 
در می��ان جوانان 15 تا 24 س��اله 
23.3 درص��د و در جوان��ان 15 تا 
24 س��اله 26.1 درصد محاس��به 
ش��ده اس��ت. همچنی��ن تراک��م 
جمعیت 47.8 نفر در هر کیلومتر 

مربع برآورد شده است. 
بررس��ی تغییرات شاخص بهای 
کااله��ا و خدمات مصرفی نش��ان 
می ده��د متوس��ط نرخ ت��ورم در 
س��ال 94 نس��بت به س��ال 93 به 
11.9 درصد رس��ید که این نرخ در 
اس��فند 94 نس��بت به ماه پیش از 
آن )بهم��ن( 0.7 درصد و نس��بت 
به اس��فند ماه س��ال 1393 برابر 

8.3 درصد بوده است.

تا پایان اسفند 94 

بدهی خارجی دولت به 17 هزار و 476 میلیون دالر رسید

پول هایی که در آمار نقدینگی بانک مرکزی منعکس نمی شوند  

از نقدینگی واقعی تا نقدینگی آماری

دوشنبه
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بانکنامه

بانک ملی ایران از سامانه امالک 
تملیکی رونمایی کرد 

با هدف س��اماندهی، مدیریت بهینه و شفاف سازی 
عملک��رد بان��ک در زمین��ه امالک تملیکی، س��امانه 
الکترونیکی امالک تملیکی بانک ملی ایران )س��ات( 

رونمایی شد. 
 آیین رونمایی و همایش آموزش��ی س��امانه امالک 
تملیک��ی با حضور ب��رات کریمی عضو هیات مدیره و 
محمود ش��ایان معاونت امور پش��تیبانی و تعدادی از 
مدیران امور، رؤسای ادارات مرکزی و مسئوالن ادارات 

امور شعب در محل اداره کل آموزش برگزار شد. 
ب��رات کریم��ی، عضو هیات مدیره در این مراس��م 
اظه��ار داش��ت: بانک ملی ای��ران یک بنگاه اقتصادی 
مهم در س��طح کش��ور و منطقه اس��ت که مدیریت 
بهینه آن در حوزه های مختلف نیازمند تالش فراوان 
مدیران و کارکنان مجموعه است که الحمداهلل افراد 
بزرگی در سطح بانک داریم که توسط آنها می توانیم 

موفقیت های بیشتری به دست آوریم. 
وی در ادامه با ذکر اینکه هزینه ها چالش  بزرگی برای 
موسسات مالی و اعتباری هستند، گفت: یک بنگاه مالی 
و اعتب��اری بای��د درآمدزا بوده و ب��ه دنبال راهکارهایی 
برای کاهش هزینه ها باش��د. باید به س��متی برویم که 
هزینه های اصلی بانک را شناس��ایی کنیم. یکی از این 
هزینه ها در حوزه ساختمان و امالک تملیکی است که 
ضروری است کاهش یابد، بنابراین ایجاد سامانه ای که 
بتواند آمار صحیح و دقیقی به مدیران برای ساماندهی 

و برنامه ریزی بهتر بدهد، الزم و ضروری بود. 
عضو هیات مدیره در پایان ضمن تأکید بر اینکه باید 
ب��ه واحده��ای تولیدی و اقتصادی کمک کرد، گفت: 
بانک ملی ایران به دنبال آن است تا با فروش، مشارکت 
و انعق��اد عق��د اجاره به ش��رط تملی��ک به واحدهای 
اقتصادی کمک کند تا بتوانند با اشتغال زایی به رونق 

اقتصادی و رضایتمندی هموطنان کمک کنند. 
در ادامه محمود ش��ایان، معاونت امور پش��تیبانی 
بانک با اش��اره به قدمت 88 س��اله بانک ملی ایران 
و حض��ور نقش آفری��ن در اقتصاد کش��ور گفت: برای 
پرهیز از خام فروش��ی امالک تملیکی و جلوگیری از 
کاه��ش ارزش دارایی های بانک، نیازمند س��امانه ای 
بودیم که بتوانیم این فرآیند را مدیریت و ساماندهی 
کنی��م. ایج��اد ارزش اف��زوده در امالک تملیکی یکی 
از راهکاره��ای بهب��ود وضعی��ت ترازنامه و در نهایت 
ارائه تسهیالت و رفع موانع تولید است. معاونت امور 
پش��تیبانی بانک با بیان اینکه عدم وصول تس��هیالت 
ط��ی ی��ک فرآیند باع��ث باال رفتن ام��الک تملیکی 
می شود و از طرف دیگر بانک مکلف است این امالک 
مازاد را به فروش برساند، گفت: یکی از راه های رونق 
بخش��یدن به اقتصاد، اش��تغال زایی و خارج ش��دن از 
رکود، ساماندهی امالک و از جمله انعقاد عقد اجاره 
به ش��رط تملیک دو یا پنج س��اله است که می توانیم 
امالک را به چرخه فعالیت مؤثر و مفید برگردانیم. 

در ابتدای این همایش شهریار سعادت، رئیس اداره کل 
مهندسی و امالک، پیشینه و ضرورت ایجاد این سامانه 
را برای حضار تش��ریح کرد. پس از رونمایی از س��امانه 
مذکور، این همایش فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. 

پرداخت سود سهامداران شرکت بهمن 
لیزینگ در شعب بانک صادرات ایران 

 س��ود سهامداران شرکت بهمن لیزینگ مربوط به 
سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1394 از طریق 

شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک ص��ادرات ایران، 
براس��اس ق��رارداد منعق��ده بین این بانک و ش��رکت 
بهمن لیزینگ، سود سهام سال مالی منتهی به پایان 
اس��فندماه 1394 از طریق کلیه شعب بانک صادرات 
ایران از روز چهارشنبه بیست وسوم تیرماه سال جاری 
ش��روع شده اس��ت. در این رابطه سهامداران حقیقی 
شرکت یادشده می توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر 
کارت ملی، شناس��نامه، برگه س��هام مربوطه به شعب 
این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت کنند 
یا به س��ایر حس��اب های خود انتقال دهند. براس��اس 
این گزارش، پرداخت سود طرح مذکور صرفاً توسط 
بان��ک ص��ادرات ای��ران انجام پذیرفته و س��هامداران 
می توانن��د ب��رای کس��ب اطالع��ات بیش��تر و رف��ع 
 مشکالت احتمالی با شماره تلفن: 021-22011223 

تماس بگیرند. 
شایان ذکر است بانک صادرات ایران با 2576 شعبه 
در سراسر کشور، 442هزار و150دستگاه پایانه فروش 
متصل به حساب های این بانک، بیش از نیم میلیون 
مشتری اینترنتی و ارائه خدمات متنوع و به روز بانکی، 
به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی 
در ارتق��ای خدمات بانک��داری الکترونیکی و نهادینه 

شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد. 
گفتنی است بخش عظیمی از شرکت های فعال در 
بورس س��ود س��هام قابل پرداخت به سهامداران خود 
را به دلیل قابلیت و ظرفیت های الکترونیکی مطلوب 
و متن��وع خدمات بانک ص��ادرات ایران از طریق این 

بانک پرداخت می کنند. 

بررسی پرداخت وام ازدواج از محل 
منابع قرض الحسنه جاری بانک ها

ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک مرکزی، با توجه 
ب��ه اهمیت موض��وع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم 
ک��ردن تس��هیالت الزم برای این ام��ر، بانک مرکزی 
در اج��رای تبص��ره 29 قان��ون بودجه س��ال جاری، 
پرداخ��ت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج از محل 
منابع قرض الحس��نه جاری بانک ها را بررسی می کند 
ک��ه پ��س از حصول نتیج��ه، نحوه اقدام بر موضوع به 

سیستم بانکی ابالغ خواهد شد. 
گفتنی اس��ت براس��اس بخش��نامه پیش��ین حوزه 
اعتب��ارات بان��ک مرک��زی در خص��وص تأمین منابع 
تس��هیالت ازدواج، بانک ه��ا مجازن��د از مح��ل منابع 
قرض الحس��نه پس ان��داز، ب��ه منظور اعط��ای وام به 

مزدوجین اقدام کنند. 

نرخنــامه
دالر3,500 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3.500 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

1.089.700 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3.907 توم��ان و هر پوند نیز 
4.698 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
547.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 286000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 183.000 تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 110.692 

تومان قیمت خورد. 

تسهیالت ویژه بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری بیمه »دی«

بیمه دی در نظر دارد با همکاری تمام مدیران فنی 
به مش��تریان بیمه های عمر و سرمایه گذاری خود، در 

سایر رشته های بیمه ای تسهیالت ویژه ارائه کند. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه دی، 
مدیریت عمر انفرادی این شرکت اعالم کرد: مشتریان 
حائز شرایط دریافت این تسهیالت مشتریانی هستند 
که از بیمه نامه های با روش پرداخت س��االنه و ش��ش 
ماهه و به ترتیب با حق بیمه های حداقل 5 و 6میلیون 

ریال برخوردارند. 
شکوری افزود: 25درصد تخفیف در خرید بیمه نامه 
بدنه خ��ودرو برای ش��خص بیمه گذار یا بیمه ش��ده، 
10درص��د تخفیف در خرید بیمه نامه حوادث انفرادی 
برای شخص بیمه گذار یا بیمه شده، حداکثر 50درصد 
تخفی��ف در خرید بیمه نامه آتش س��وزی مس��کونی و 
تجاری برای شخص بیمه گذار یا بیمه شده، 15درصد 
تخفی��ف در خرید ان��واع بیم��ه نامه مس��ئولیت )به 
اس��تثنای بیمه مسئولیت س��اختمانی( برای شخص 
بیمه گذار یا بیمه شده، تسهیالت ویژه بیمه دی است. 

حداقل سرمایه تأسیس بانک برون مرزی 
در مناطق آزاد، 150 میلیون یورو

حداقل س��رمایه م��ورد نی��از برای تأس��یس بانک 
برون مرزی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 150 
میلی��ون یورو افزایش یاف��ت. همچنین انجام عملیات 
بانک��ی برون مرزی از طریق یک واحد مس��تقل صرفا 
معط��وف به تأس��یس بانک اس��ت و ایجاد مؤسس��ه 
اعتب��اری غیربانکی درخصوص چنین عملیاتی منتفی 

است. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک مرک��زی، متن 

بخشنامه به شرح زیر است: 
 احتراما؛ پیرو بخش��نامه ش��ماره 127428/94 مورخ 
1394/5/18 موضوع ابالغ  »دس��تورالعمل اجرایی ناظر 
بر تأس��یس، فعالیت، نظ��ارت و انحالل واحدهای بانکی 
برون م��رزی در مناطق آزاد تج��اری صنعتی جمهوری 
اس��المی ایران« به شبکه بانکی کش��ور، بدین وسیله به 
استحضار می رساند ش��ورای پول و اعتبار در یک هزار و 
دویس��ت و بیستمین جلسه مورخ 1395/4/8 با رویکرد 
تمهید ش��رایط حض��ور و فعالی��ت بانک های��ی معتبر، 
برخوردار از سرمایه مکفی و توانمند برای انجام عملیات 
بانکداری برون مرزی در مناط��ق آزاد که قادر به جبران 
زیان های احتمالی وارده، پوشش ریسک ها، تضمین ثبات 
و پایداری و دارای ظرفیت اعتباری و تسهیالت دهی کافی 
باشند، مقرر کرد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس 
بان��ک برون مرزی در مناط��ق آزاد از 25 میلیون یورو به 
150 میلیون یورو افزایش یابد. همچنین در همین راستا، 
مقرر ش��د انجام عملیات بانکی برون مرزی از طریق یک 
واحد مستقل صرفا معطوف به تأسیس بانک باشد و ایجاد 
مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص چنین عملیاتی 

منتفی شود. 
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قیمتنوع ارز 

3.500دالر آمریکا

3.907یورو اروپا

4.698پوند انگلیس

958درهم امارات

1.214لیر ترکیه

540یوان چین

34ین ژاپن

2735دالر کانادا

3.596فرانک سوئیس

11.630دینار کویت

939ریال عربستان

272دینار عراق

57روپیه هند

894رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

479.500مثقال طال

110.692هر گرم طالی 18 عیار

1.089.000سکه بهار آزادی

1.089.700سکه طرح جدید

000 .547نیم سکه

286000ربع سکه

183.000سکه گرمی

بیمه نامه
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معاون سازمان مالیاتی از بخشنامه جدید 
این س��ازمان برای تقس��یط پلکانی مالیات 
بنا به درخواس��ت  واحده��ای مش��کل دار 

وزارت صنعت خبر داد. 
محم��د تق��ی پاکدام��ن در گفت وگو با 
فارس در مورد مالیات واحدهای مشکل دار 
با توجه به شرایط رکود حاکم بر بنگا ه های 
اقتصادی، بیان داشت: سازمان بخشنامه ای 
صادر کرده تا در راس��تای حمایت از تولید 
تس��هیالتی را ب��رای واحدهای مش��کل دار 

که از طریق کارگروه تس��هیل و رفع موانع 
اس��تان ها برای دریافت تس��هیالت بانک ها 
و موسس��ات مالی و اعتباری مجاز معرفی 

می شوند، در نظر گرفته است. 
مع��اون مالیات های مس��تقیم س��ازمان 
مالیاتی کشور تأکید کرد: در این بخشنامه 
اجازه داده ش��ده تا تقس��یط پلکانی برای 
واحده��ا در نظر گرفته ش��ود. پیش از این 
اقساط مالیاتی برای واحدها مساوی بود و با 
توجه به درخواست وزارت صنعت معدن با 

هماهنگی انجام شده اختیار تقسیط پلکانی 
به ادارات داده شده تا واحدها بنا به ظرفیت 

و توان موجود مالیات بپردازند. 
مع��اون مالیات های مس��تقیم س��ازمان 
مالیاتی با بیان اینکه در راستای طرح جامع 
مالیاتی و توسعه و شناسایی مودیان جدید 
اقداماتی انجام ش��ده است، تصریح کرد: در 
حال حاضر براساس س��امانه 36هزار مورد 
اطالعات جدید وجود دارد که در گذش��ته 

وجود نداشته است. 

پاکدامن در این باره گفت: این اطالعات 
پس از بررسی و ارزیابی در ادارات مشخص 
خواهد شد که اگر مربوط به مودیان جدید 
باش��د، ب��رای آن پرونده مالیاتی تش��کیل 

می شود. 
معاون سازمان امور مالیاتی کشور تأکید 
کرد: احتماال بخشی از این اطالعات مربوط 
به مودیان موجود اس��ت که در پرونده آن 
ثبت خواهد ش��د تا بتوان در راس��تای اخذ 
مالیات براساس اسناد و مدارک اخذ شود. 

معاون سازمان مالیاتی:

مالیات بنگا ه های مشکل دار پلکانی تقسیط می شود



در نمودار هفتگی شرکت توسعه 
شهری توس گستر می توان دید که 
قیمت پس از اصالح حرکت صعودی 
به مح��دوده 61درص��د فیبوناچی 
اصالحی خ��ود برخورد ک��رده و تا 
نزدیکی مح��دوده 50درصد صعود 
کرده است، اما قبل از برخورد با خط 
50 درصد فیبوناچ��ی اصالحی، به 
خ��ط روند نزولی خود برخورد کرده 
و سیگنالی برای نزول مجدد قیمت 
صادر ک��رده اس��ت. در حال حاضر 
بای��د دید که واکنش قیمت به خط 
روند نزولی خود چگونه خواهد بود. 
در صورت��ی که خط رون��د نزولی 
مقاومتی قوی سر راه قیمت ایجاد 
کن��د و قیم��ت رون��د نزولی خود 
را از س��ر بگیرد، مح��دوده بعدی 
که می توان انتظار ش��روع حرکت 
صعودی قیمت را داشت، محدوده 
قیمتی 1526 ریال و 1454 ریال 
خواهد بود. اما در صورتی که قیمت 
خط روند نزولی خود را بش��کند و 
ب��ه حرکت صع��ودی خ��ود ادامه 
دهد، مقاومت های س��ر راه قیمت 
به ترتی��ب قیمت های 2250 ریال 

و 2600 ریال خواهد بود. 

دوشنبه
285 تیر 1395 بورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073296

عرضه انواع مس در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی

ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی 
ایران روز یکش��نبه 27 تیرماه شاهد عرضه 22 هزار 
و 700 ت��ن انواع م��س بود. هزار ت��ن مس مفتول، 
یک ه��زار و 500 تن مس کاتد و 20 هزار تن مس 
کم عیار ش��رکت ملی صنایع م��س ایران، 100 تن 
مس مفتول شرکت گیل راد شمال و 100 تن مس 
مفتول ش��رکت صنای��ع تولید دنیای مس کاش��ان، 
12 تن کنس��انتره فلزات گرانبها و 140 تن سولفور 
مولیب��دن نی��ز در این تاالر عرضه ش��د. یک هزار و 
500 ت��ن تیرآه��ن 14 تا 18 ش��رکت ن��ورد فوالد 
صنعتی و س��اختمانی یزد، 500 ت��ن بیلت و 200 
تن ش��مش هزار پوندی 99.8 شرکت ایرالکو و 18 
کیلوگرم ش��مش ط��الی معدن زرش��وران در تاالر 
محصوالت صنعتی ومعدنی عرضه شد. عالوه بر این 
13 ه��زار و 842 ت��ن قیر و عای��ق رطوبتی در تاالر 
صادرات��ی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. همچنین 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی 
ایران در این روز میزبان عرضه های 79 هزار و 477 
تن قیر، مواد ش��یمیایی، مواد پلیمری و وکیوم باتوم 
بود. تاالر محصوالت کشاورزی نیز در این روز عرضه 
73 ه��زار و 759 تن جو دامی در قالب طرح قیمت 
تضمین��ی، 100 تن برنج، 310 ت��ن ذرت دانه ای و 
45 تن کنجاله س��ویا را تجربه کرد. عالوه بر این تا 
9 هزار تن ش��کر س��فید نیز در این تاالر به صورت 

سلف عرضه شد. 

سه شنبه، سومین عرضه سوخت 
)ATK(  هوایی

در جری��ان معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی 
ایران کاالهای متانول پتروش��یمی زاگرس، حالل 
402 و 404 پاالیش نفت تبریز و آیزوریس��ایکل 
و  داخل��ی  رین��گ  در  اصفه��ان  نف��ت  پاالی��ش 
همچنی��ن ح��الل 402 پاالی��ش نف��ت تبریز در 
رین��گ بین الملل م��ورد عرضه ق��رار گرفتند که 
کل معام��الت ص��ورت گرفته در ای��ن عرضه ها و 
عرضه ه��ای مازاد مع��ادل 3.321 تن و به ارزش 
بی��ش از 32 میلی��ارد و 190 میلی��ون ریال بود. 
همچنین در تابلوی س��لف موازی استاندارد برای 
قراردادهای با سررسیدیک س��ال و بیشتر در بازار 
مش��تقه بورس ان��رژی ایران، در کلی��ه نمادهای 
فع��ال، 105 قرارداد ب��ا ارزش بیش از 1 میلیارد 
و 94 میلی��ون ری��ال م��ورد معامله ق��رار گرفت. 
طی این جلس��ه معامالتی بازار برق بورس انرژی 
ایران نیز ش��اهد معامله 63 قرارداد معادل 912 
مگاوات س��اعت به ارزش قری��ب به 287 میلیون 
ریال ب��ود. نمادهای بار  پیک، کم باری، میان باری 
و بارپایه روزان��ه 23 مرداد 95، 24 مرداد 95 و 
25 مرداد 95 گشایش یافته و در پایان نمادهای 
بار پیک، کم باری، میان باری و بارپایه روزانه 30 

تیر 95 متوقف ش��دند. 
در مجم��وع ارزش کل معام��الت بورس انرژی 
ای��ران بیش از 33 میلی��ارد و 573 میلیون ریال 
ش��د. عالوه ب��ر معام��الت مس��تمر قراردادهای 
س��لف موازی اس��تاندارد ب��رق و نف��ت کوره در 
بازار مش��تقه، کاالی گاز مایع خ��ام پاالیش گاز 
ای��الم در رین��گ بین الملل ب��ازار فیزیکی عرضه 
ش��د. همچنین طی هفته جاری در روز سه شنبه 
س��ومین عرضه س��وخت هوایی  )ATK( شرکت 
مل��ی پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران در رینگ 
بین الملل ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ایران انجام 

خواهد شد. 

»حتوکا« و پیش بینی 
سود 295 ریالی

ش��رکت حمل و نقل ت��وکا پیش بینی های س��ال 
مال��ی منتهی ب��ه 31 خردادم��اه 95 را به صورت 
حسابرس��ی نشده منتشر کرد. »حتوکا «   پیش بینی 
کرد با س��رمایه 330 میلیارد ریال، مبلغ یک هزار 
و 68 میلیارد و 978 میلیون ریال فروش و درآمد 
ارائه خدمات خواهد داش��ت که پس از کسر بهای 
تمام ش��ده کاالی فروش رفته از آن، سود ناخالص 
مبل��غ 142 میلیارد و 65 میلیون ریال محاس��به 
ش��د. از سود ناخالص، هزینه های عمومی، اداری و 
تشکیالتی، کسر و سود عملیاتی مبلغ 88 میلیارد 
و 399 ریال محاسبه شد. به سود عملیاتی، درآمد 
حاصل از س��رمایه گذاری ها و خال��ص درآمدهای 
متفرقه افزوده و هزینه های مالی از آن کس��ر شد 
و س��ود خالص، 116 میلیارد و 929 میلیون ریال 
پیش بینی ش��د و بر این اس��اس، مبلغ 295 ریال 

سود به ازای هر سهم محاسبه شد. 

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

یکش��نبه  روز  معام��الت  در 
رش��دی  بورس��ی  متغیره��ای 
دس��ته جمعی را ثب��ت کردند. 
نماگر بورس تهران پس از 326 
واحد افزایش توانست کانال 74 
هزار واحدی را رد کند و در تراز 
74 ه��زار و 194 واحدی به کار 
خود خاتمه دهد. ش��اخص کل 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران از 
ابتدای باز ش��دن معامالت روند 
صعودی به خود گرفت، به طوری 
که در نیم ساعت ابتدایی کانال 
74 ه��زار واحدی را رد کرد و با 
شیبی مالیم به رشد خود ادامه 
داد. ج��دای از حض��ور پررنگ 
بازارگردان ها، معامله گران شاهد 
تقویت حج��م و ارزش معامالت 
روزانه همزمان با رفت و برگشت 
برخی از نمادهای پیشرو در تاالر 
شیشه ای بود. در این بین گروه 
فلزات اساسی با پیشتازی فوالد 
مبارک��ه در حالی به اس��تقبال 
مجمع پیش روی این ش��رکت 
می رود که به تبع نوسانی شدن 
قیمت های جهانی، این گروه نیز 
با افزایش تقاضای سهام روبه رو 
ش��ده است. در گروه بانک ها نیز 
انتظار ب��رای برگ��زاری مجامع 
س��االنه در روزهای آینده عالوه 
بر افزای��ش معامالت انتقالی در 
این گروه از س��وی حقوقی ها را 
که با هدف تجمیع سهام صورت 
می  گی��رد، ب��ه افزای��ش ورود و 
خروج س��هامداران در این گروه 
انجامیده اس��ت. همچنین گروه 
پاالیش��ی های بورس نیز شاهد 
افزایش معامالت نوس��ان گیری 
اس��ت. همچنی��ن در ای��ن روز 
گروه ه��ای خ��ودرو، بانک ه��ا و 
فرآورده های نفتی با بیش��ترین 
حجم و ارزش معامالت در صدر 
جدول برترین گروه های صنعت 

قرار گرفتند. 

کمترین بازدهی بورس های 
جهان به نام بورس تهران 

ثبت شد
در میان شاخص بورس های 
معتبر جهانی در هفته گذشته 

با  ب��ورس اس��پانیا  ش��اخص 
رش��د 6.9 درصدی، بیشترین 
بازده��ی و ش��اخص ب��ورس 
ته��ران با اف��ت 0.4 درصدی، 
کمتری��ن بازده��ی را به خود 
اختص��اص دادن��د. براس��اس 
گزارش هفتگی بررسی بازارها 
که هر هفته توس��ط مدیریت 
تحقیق و توسعه بورس تهران 
تهیه و منتش��ر می  ش��ود، در 
هفت��ه منتهی ب��ه 23تیر ماه 
س��ال ج��اری، ش��اخص کل  
)ارزش وزن��ی( ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران 0.4 درص��د، 
ش��اخص کل  )هم وزن( 0.7 
درصد و ش��اخص  های قیمت  
)ارزش وزن��ی و هم وزن( 0.9 
درصد نس��بت به پایان هفته 
قبل کاهش داشته اند. این در 
حالی است که از ابتدای سال 
تا 23تی��ر ماه، ش��اخص کل  
)ارزش وزنی( افت 8 درصدی 
را تجربه کرده است و شاخص 
 2.1 رش��د  وزن  کل  ه��م 
درص��دی را از آن خود کرده 
اس��ت. اخت��الف بازدهی بین 
شاخص ارزش وزنی و شاخص 
ه��م وزن حاک��ی از عملکرد 
بهت��ر ش��رکت  های متوس��ط 
و کوچک ت��ر در مقایس��ه ب��ا 
ش��رکت های ب��زرگ ب��ورس 
اوراق به��ادار ته��ران اس��ت. 
مطابق گزارش یادشده که به 
بررسی عملکرد بورس تهران، 
فرابورس ایران، 17 ش��اخص 

معتب��ر بورس  ه��ای خارجی، 
قیم��ت ارز و س��که، قیم��ت 
جهانی فلزات اساس��ی و نفت 
پرداخت��ه، در هفته گذش��ته، 
حجم و ارزش معامالت نسبت 
به هفته قبل با رشد چشمگیر 
مواج��ه بوده و ب��ه ترتیب 24 
و 48 درص��د افزای��ش پی��دا 
کرده اس��ت. صنعت  » خودرو 
و س��اخت قطعات «   به تنهایی 
بی��ش از 41 درص��د از حجم 
معام��الت هفتگ��ی را به خود 
اختصاص داده اس��ت. بعد از 
این صنعت، صنعت  » بانک ها و 
موسسات اعتباری «   و  » فلزات 
اساس��ی «   به ترتیب با 12.4 و 
6.2 درصد در رتبه  های بعدی 
قرار دارند. در میان ش��اخص 
بورس  ه��ای معتبر جهانی نیز 
در هفت��ه گذش��ته ش��اخص 
 )IBEX35(  بورس اس��پانیا
درص��دی،   6.9 رش��د  ب��ا 
بازدهی و شاخص  بیش��ترین 
 )TEDPIX(  بورس ته��ران
با افت 0.4 درصدی، کمترین 
بازدهی را ب��ه خود اختصاص 
داده ان��د. در 30 روز منته��ی 
ب��ه 23 تیر ماه س��ال 1395 
و در بازاره��ای جهانی، قیمت 
تمام��ی فل��زات اساس��ی ب��ا 
افزایش هم��راه بوده و در این 
می��ان قیم��ت نقره ب��ا 16.8 
درص��د افزای��ش، بیش��ترین 
افزای��ش قیمت و آلومینیوم با 
4.4 درص��د افزایش، کمترین 

افزایش قیمت را داشته است. 

رشد 1.5 واحدی آیفکس
ب��ازار  تیرم��اه،  در روز 27 
فراب��ورس ب��ا خریدوف��روش 
274 میلی��ون ورقه بهادار در 
24 هزار نوبت به ارزش 800 
میلی��ارد ری��ال ب��ه کار خود 

خاتمه داد. 
در همی��ن ح��ال با رش��د 
کل  ش��اخص  واح��دی   1.5
فرابورس ای��ران، آیفکس رقم 
771.95 واح��د را ب��ه ثب��ت 
رس��اند و معامالت بانک دی 
و نیروی برق دماوند بیشترین 
تأثیر را بر ش��اخص گذاشتند. 
اس��ناد خزانه اسالمی در نماد 
 » اخ��زا6 «   با دادوس��تد حدود 
133 ه��زار و 509 ورق��ه به 
ارزش 118 میلی��ارد ریال در 
صدر باالتری��ن حجم و ارزش 
معامالت اوراق با درآمد ثابت 
قرار گرفت. در پنج نماد اسناد 
خزانه اسالمی هم در مجموع، 
165 میلی��ارد و 870 میلیون 

ریال مبادله شد.
بیش��ترین حج��م و ارزش 
معام��الت متعل��ق ب��ه نم��اد 
تاب��ان هور ب��ود، به طوری که 
26 میلیون س��هم این شرکت 
ب��ه ارزش 49 میلیارد و 430 
معامله  م��ورد  ری��ال  میلیون 
قرار گرف��ت. در بازار اول، 19 
میلی��ون و 750 ه��زار اوراق 
به��ادار ب��ه ارزش 47 میلیارد 

ریال دادوس��تد ش��د که طی 
آن باالتری��ن حج��م و ارزش 
معامالت به نام سرمایه گذاری 

مسکن الوند ثبت شد. 
میلی��ون   96 همین ط��ور، 
به��ادار  اوراق  ه��زار   720 و 
در ب��ازار دوم ب��ه ارزش 304 
میلیارد ریال دس��ت به دست 
و  حج��م  بیش��ترین  و  ش��د 
ارزش در ای��ن بازار در اختیار 
در  ب��ود.  اصفهان  ذوب آه��ن 
صن��دوق  ETFه��ا،  می��ان 
س��رمایه گذاری اعتماد آفرین 
پارس��یان، بیش��ترین حجم و 
ارزش معام��الت را ثبت کرد 
به طوری که حج��م معامالت 
این صندوق به یک میلیون و 
610 هزار ورقه بهادار رس��ید. 
زرین معدن  نماد شرکت های 
آسیا، گسترش سرمایه گذاری 
ای��ران و ت��وکا رن��گ ف��والد 
افزایش  بیش��ترین  س��پاهان 
قیم��ت و نم��اد ش��رکت های 
بیمه س��امان، نیرو سرمایه و 
بیم��ه کوث��ر باالترین کاهش 

قیمت را تجربه کردند.
همچنی��ن  ه��ر ورق��ه حق 
تقدم تسهیالت مسکن ضمن 
افزایش قیمت در بازه 900 تا 
930 ه��زار ریال معامله ش��د 
افزای��ش قیمت  و بیش��ترین 
مرب��وط به نم��اد فروردین ماه 
یکش��نبه  روز  در  ب��ود.   94
نماده��ای معامالتی ش��رکت 
توس��عه خدم��ات دریای��ی و 
بندری س��ینا و ش��رکت نفت 
معامالتی  نم��اد  و  پاس��ارگاد 
شرکت زرین معدن آسیا پس 
از برگ��زاری مجم��ع عمومی 
عادی س��االنه صاحبان سهام 
و تقسیم سود نقدی هر سهم 
بازگش��ایی ش��د. همچنی��ن، 
نماده��ای معامالتی ش��رکت 
توس��عه خدم��ات دریای��ی و 
بندری س��ینا و ش��رکت نفت 
معامالتی  نم��اد  و  پاس��ارگاد 
آس��یا،  معدن  زرین  ش��رکت 
مجم��ع  برگ��زاری  از  پ��س 
عمومی عادی ساالنه صاحبان 
سهام و تقسیم سود نقدی هر 

سهم متوقف شد. 

حجم و ارزش معامالت تقویت شد

حضور پررنگ بازارگردان ها در بازار سهام

تحلیل میان مدت شرکت توسعه شهری توس گستر  )وتوس( 

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

س��رمایه گذاری س��ایپا در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که سرمایه گذاری 

صنعت نفت در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.3005.78وساپا
2.2955.28ونفت
3.7494.98شبریز
2.1584.96کاذر
1.6964.95پاسا
1.4274.93وبیمه

11.3144.9کخاک

 بیشترین درصد کاهش
الکترونیک خودرو ش��رق صدرنشین جدول بیشترین 
درصد کاهش شد. توسعه معادن روی ایران در رده دوم 
این گروه ایس��تاد و صنایع جوش��کاب یزد هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.6(2.447خشرق
)4.6(1.908کروی
)4.47(12.929بکاب
)4.27(52.433کسرا
)4.16(3.343قشهد
)3.93(12.844کپشیر
)3.89(3.805تمحرکه

پرمعامله ترین سهم
بانک صادرات ایران پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. فوالد مبارکه اصفهان 

و بانک ملت هم در رده های باال قرار گرفتند.  
تعداد دفعهقیمتنام

125.290 1010وبصادر
94.295 1277خساپا
55.033 1262فوالد
54.365 2413وبملت
37.568 1300وساپا
29.059 4048واتي
26.167 5421فاذر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب  به خود اختص��اص داد و بانک ملت رتبه دوم را 
به دست آورد. بانک صادرات ایران و سایپا هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام
141.845 5421فاذر

131.168 2413وبملت
123.733 988وبصادر
120.401 1277خساپا
117.626 4048واتي

108.903 4804شبندر
69.430 1262فوالد

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
ش��ده را به دست آورد که فوالد مبارکه اصفهان در این گروه 

دوم شد و سرمایه گذاری سایپا در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

12774850خساپا
12622298فوالد
13002148وساپا
48041981شبندر
31351951خودرو
13931702خپارس
24131637وبملت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا 
دیزل به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
13801380خکاوه
25951298کساپا
3108777کحافظ
1699566پالسک
3052436پتایر

2022337کسرام
3400243خمحور

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

بانک مرکزی اعالم کرد 
میزان سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در خانه سازی 
بان��ک مرک��زی اع��ام کرد س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی در س��اختمان های جدید شهری بر حسب 
مراحل ساخت در سال 94 برای ساختمان های شروع 
ش��ده 155هزار میلیارد ریال، برای س��اختمان های 
نیمه تمام 390.8هزار میلیارد ریال و ساختمان های 

تکمیل شده 151.8هزار میلیارد ریال بوده است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از نماگره��ای اقتص��ادی اداره 
بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در 
سال 94 فقط در شهر تهران 8.1هزار فقره بوده است 
که این روند در س��ه ماهه س��وم پارس��ال به 1.8هزار 
مورد رس��یده اس��ت؛ این موارد نس��بت به دوره های 
مش��ابه س��ال پیش از آن )93( به ترتیب 20.5درصد 
و 26.9درصد کاهش نش��ان می دهند. در بخش صدور 
پروانه های ساختمانی در شهرهای بزرگ در سال 94 در 
مجموع 27.2هزار فقره پروانه صادر شده که این رقم برای 
زمستان همان سال 7هزار فقره بوده است که به ترتیب 
کاه��ش 10.7درصدی و 21.5درصدی را ثبت کرده اند. 
در حوزه صدور پروانه ساختمانی در سایر مناطق شهری 
نیز شاهد صدور 66.2هزار فقره در کل سال 94 هستیم 
که این میزان در زمس��تان پارس��ال 20.6هزار فقره بوده 
است و به ترتیب کاهش 13.6درصدی و 14.2درصدی 
را نشان می دهند. در مجموع صدور پروانه های ساختمانی 
در کل مناطق ش��هری 101.5هزار مورد برای س��ال 94 
بوده که کاهش 113.4درصدی را ثبت کرده است؛ ضمن 
آنکه فقط در سه ماهه پایانی سال گذشته 29.3هزار فقره 
پروانه ساختمانی در همه مناطق شهری صادر شده است 
که کاهش 16.9 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از آن نشان می دهد. سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ساختمان های جدید شهری بر حسب مراحل ساخت 
در س��ال 94 برای س��اختمان های شروع شده 155 هزار 
میلیارد ریال، برای ساختمان های نیمه تمام 390.8هزار 
میلیارد ریال و س��اختمان های تکمیل شده 151.8هزار 
میلی��ارد ری��ال بوده اس��ت که به ترتی��ب 17.7 درصد، 

12.9درصد و 12.5درصد کاهش نشان می دهد. 
در مجم��وع بخش خصوصی پارس��ال 697.6 هزار 
میلیارد ریال در بخش س��اختمان در مناطق ش��هری 
س��رمایه گذاری کرده است که کاهش 13.9درصدی 
را نس��بت به س��ال 93 نش��ان می دهد. همچنین در 
زمس��تان پارسال این میزان س��رمایه گذاری ها برای 
ساختمان های ش��روع شده 37.4هزار میلیارد ریال، 
برای ساختمان های نیمه تمام 88.7هزار میلیارد ریال 
و ساختمان های تکمیل شده 29.9هزار میلیارد ریال 
بوده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 
10.8درصد، 15.5درصد و 36.8درصد کاهش را ثبت 
کرده است. بر این اساس در سه ماهه چهارم سال 94 
در مجموع 156هزار میلیارد ریال در بخش ساختمان 
مناطق شهری سرمایه گذاری کرده است که نسبت به 
دوره مشابه سال قبل از آن 19.7درصد کاهش دارد. 

پرداخت ۱6۵هزار مورد تسهیالت 
بهسازی و نوسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص 90میلیارد 
تومان به مش��هد و 36میلیارد تومان به قم و ش��یراز 
برای بهسازی و نوسازی بافت  های ناکارآمد این شهرها 

خبر داد. 
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمدس��عید ایزدی اظهار کرد: س��ازمان مدیریت دو 
ردیف بودجه مس��تقل به ش��رکت عمران و بهس��ازی 
شهری اختصاص داده که یکی اختصاص 90 میلیارد 
تومان به مشهد و دیگری تخصیص 36میلیارد تومان 
برای قم و ش��یراز اس��ت و هردو ردیف به بهس��ازی 
بافت های حاش��یه ای و ناکارآمد این شهرها اختصاص 
یافته است. معاون وزیر راه و شهرسازی به تعهد دولت 
در پرداخت 10درصد یارانه س��ود تس��هیات نوسازی 
بافت های ناکارآمد اش��اره کرد و افزود: سود تسهیات 
نوسازی 18درصد است که 10درصد آن را دولت تقبل 
می کند. وی تصریح کرد: برنامه امسال برای تسهیات 
بهس��ازی و نوس��ازی 150هزار فقره اس��ت که بالغ بر 
300میلیارد تومان می شود. همچنین 15 هزار فقره نیز 
از قبل مانده که بابت سررسیدوام های 1393-1394 
باید به متقاضیان پرداخت کنیم. این وام ها جمعا 165 
هزار فقره با رقمی بالغ بر 360 میلیارد تومان را شامل 

می شود که درخواستش را به آقای نوبخت داده ایم. 

 موافقت مجلس با تشکیل 
»صندوق توسعه حمل و نقل«

ب��ا موافقت مجلس ش��ورای اس��امی، مقرر ش��د 
»صندوق توس��عه حمل و نقل« ب��ا 200هزار میلیارد 

تومان سرمایه تشکیل شود. 
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسامی در 
جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی و رفع ایرادات 
ش��ورای نگهب��ان به الیحه »اح��کام دائمی برنامه های 
توس��عه کش��ور«، با اصاح ماده الحاقی 7، به تش��کیل 
»صندوق توسعه حمل و نقل« رأی دادند.  براساس این 
ماده الحاقی، »به منظور ایجاد سازوکارهای تامین منابع 
مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل 
کش��ور، تش��ویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری 
زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری ها در حوزه حمل و نقل 
و مش��ارکت در س��اخت، توس��عه و نگهداری شبکه ها و 
زیرس��اخت ها، »صندوق توسعه حمل و نقل« با سرمایه 
اولیه 10 هزار میلیارد ریال از منابع داخلی و 190 هزار 
میلی��ارد ری��ال از دارایی های دولت که در اختیار وزارت 
راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته 
به آن قرار دارد، با اس��تفاده از منابع پیش بینی ش��ده در 
این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی 
و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت 

راه و شهرسازی تشکیل می شود. 

پروازهای ایران و ترکیه از سر 
گرفته شد

سازمان هواپیمایی کشوری رسما اعام کرد با توجه 
به بهبود ش��رایط در کش��ور ترکیه و امکان برقراری 
دوباره پروازها ایرالین ها می توانند پروازهای برنامه ای 

خود به مقصد ترکیه را ادامه دهند. 
رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی 
کشوری در گفت وگو با ایسنا، اعام کرد: با توجه به اینکه در 
طول ساعات گذشته شرایط کشور ترکیه به ثباتی نسبی 
رسیده به نظر می رسد مشکلی برای ادامه پروازها وجود 
ندارد و از این رو ایرالین های داخلی می توانند پروازهای 
خود به مقصد ترکیه را ادامه دهند. وی از مسافران خواست 
برای مش��خص شدن ش��رایط دقیق پروازشان به مقصد 
ترکیه با ایرالین های مربوطه در تماس باشند و به شکل 
دقیق زمان سفرشان را مشخص کنند. به دنبال کودتای 
نافرجام ارتش ترکیه در جمعه ش��ب گذش��ته، مسئوالن 
صنعت هوانوردی ایران تصمیم گرفتند تمام پروازها به 

مقصد ترکیه را به حالت تعلیق در بیاورند. 

خط  اعتباری جدید به صنعت ریلی 
اختصاص می یابد

معاون امور ناوگان راه آهن با تاکید بر اینکه خطوط 
اعتب��اری جدید به صنعت ریل��ی اختصاص می یابد، 
گفت: این مرهم کوتاه مدت برای رش��د واگن س��ازی 
است و در طوالنی مدت باید لیزینگ ریلی در ایران 

نظیر همه کشورهای دنیا شکل بگیرد. 
باب��ک احم��دی در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس، درباره 
مش��وق های راه آه��ن برای ش��رکت های حمل و نقل 
ریلی در راستای خرید و به کارگیری ناوگان ساخت 
داخل،  اظهار داشت: راه آهن جمهوری اسامی ایران 
برنامه ریزی کرده است خطوط اعتباری جدید را برای 
توسعه ناوگان ریلی کشور در دستور کار قرار دهد. 

معاون امور ناوگان راه آهن اظهار داش��ت: با توجه به 
برنامه ریزی  مناس��ب در جه��ت تحریک تقاضا و ایجاد 
نیاز جهت بازار تولید واگن و لکوموتیو در داخل کشور 
و صنایع داخلی مش��کل عمده و جدی داریم، مبنی بر 
اینکه این چرخه تولید چگونه شکل بگیرد، از سوی دیگر 
مش��کل نبود نقدینگی کافی در این حوزه وجود دارد.  
احمدی اظهار داشت: صنایع ریلی موفق در دنیا همواره 
با حمایت های مالی نظیر حمایت سیستم های بانکی و 
شرکت های لیزینگ ریلی اقدام به فروش محصوالت خود 
می کنند و مشتری و متقاضی که قصد خرید واگن باری 
مس��افری یا لکوموتیو دارد، با اس��تفاده از این تسهیات 
بلندم��دت،  خری��د ناوگان  را انجام می دهد.  معاون امور 
ناوگان راه آهن افزود: اما در کشور ما، حمایت  های بانکی 
ب��رای ارائه تس��هیات ریل��ی و نیز لیزینگ ریلی، حلقه 
مفقوده توسعه صنعت ناوگان ریلی است  که در صورت 
وج��ود می توان از س��همیه ب��االی ظرفیت ریلی داخل 
اس��تفاده کرد. شرکت های حمل ونقل هم قادر خواهند 
بود در تهیه واگن های باری و مسافری و لکوموتیو از این 

سیستم های تسهیل کننده مالی استفاده کنند. 

عمران

لغ��و تحریم ه��ا و بازگش��ت 
س��رمایه گذاران به ایران باعث 
شده اولویت های عمرانی کشور 
از ص��رف تکمی��ل پروژه ها به 
سمت اهدافی به منظور تقویت 
مزیت های نسبی حرکت کند؛ 
اهداف��ی که رس��یدن به آنها، 
به معنای س��اخت پروژه هایی 
متناس��ب با شرایط ملی کشور 

خواهد بود. 
ش��رایط خاص آب و هوایی 
ایران و قرار گرفتن کش��ور در 
مس��یرهای پرت��ردد  ترانزیتی 
از ی��ک س��و و نی��از ب��ه بهبود 
واحدهای  روش های س��اخت 
از س��وی  مس��کونی جدی��د 
دیگ��ر باعث ش��ده وزارت راه 
و شهرس��ازی به شکلی جدی 
ب��ه طرح هایی فکر کند که در 
طول س��ال های گذشته کمتر 
اجرای��ی ش��ده اند؛ طرح هایی 
ک��ه یک مح��ور اصلی خواهند 

داشت و آن سیمان است. 
صحب��ت از باال بردن س��هم 
س��یمان در طرح های عمرانی 
از چند سال قبل و در طرح های 
راهسازی مطرح شد. باال رفتن 
قیمت قیر و البته بررسی هایی 
که نشان می داد عمر جاده های 
آس��فالت در ایران چندان باال 
وزارت  ش��د  باع��ث  نیس��ت 
راه وشهرسازی به فکر استفاده 
از روش بت��ن غلتک��ی بیفتد. 
ای��ن روش که برای نخس��تین 
 ب��ار در طرحی مانن��د آزادراه
م��ورد  ش��یراز   - اصفه��ان 
اس��تفاده قرار می گیرد از یک 
س��و ب��ا س��اختار آب و هوایی 
ایران س��ازگاری بیشتری دارد 
و از س��ویی ب��ا توجه به مزیت 
ب��االی ص��ادرات قیر در قیاس 
ب��ا س��یمان، یک��ی دیگ��ر از 
حوزه ه��ای صادرات��ی ایران را 

تقویت می کند. 

این افزایش سهم سیمان، در 
حوزه مس��کن نیز وارد خواهد 
شد. مظاهریان معاون مسکن و 
ساختمان وزیر راه وشهرسازی 
در ای��ن ب��اره گفت��ه س��یمان 
محصول��ی کم قیمت و حجیم 
است و با توجه به تولید فراوان 
س��یمان در کشور و حمایت از 
تولیدات داخلی به نظر می رسد 
ک��ه بهتر اس��ت حرکتی برای 
اس��تفاده بیش��تر بتن به جای 
س��اختمان های  در  ف��والد 
کش��ور ایج��اد ش��ود، چ��ون 
ظرفیت سازی خوبی در کشور 
ص��ورت گرفت��ه و س��ازه های 
بتن��ی منطبق با ش��رایط آب 
و هوایی ایران هم هس��ت. این 
مزایای غیر قابل چش��م پوشی 
باعث ش��ده طرح های افزایش 
استفاده از سیمان به عنوان یک 
اولویت جدی از س��وی وزارت 
راه و شهرس��ازی دنبال ش��ود؛ 
اولویت��ی ک��ه این روزها با یک 
ابهام جدی رو به رواس��ت و آن 
احتم��ال افزایش 17 درصدی 
قیمت سیمان در آینده نزدیک 
اس��ت. این احتمال که با توجه 
ب��ه تصمیم��ات اتخ��اذ ش��ده 

قطعی به نظر می رس��د، باعث 
ش��ده وزارت راه و شهرس��ازی 
طرح های��ی را برای مدیریتش 
تصوی��ب کند که مظاهریان از 
آن به عنوان دیپلماسی سیمان 
یاد می کند. براساس گفته های 
وی، س��ه راه��کار وزارت راه و 
)حمایت های مالی،  شهرسازی 
اقدامات وزارت راه و شهرسازی 
و اقدام��ات علم��ی- ترویجی( 
برای اس��تفاده از بتن به جای 
ف��والد در پروژه ه��ای عمرانی 
اس��ت و لیزینگ سیمان یکی 
از گزینه هایی است که می تواند 
در چارچوب حمایت های مالی 

در دستور کار قرار گیرد. 

توافقات مالی ۵ برابر 
می شود

دبی��ر انجم��ن کارفرمای��ان 
صنعت س��یمان ط��رح اجرای 
لیزینگ در این صنعت را روشی 
می دان��د که تا پیش از این نیز 
اجرای��ی می ش��ده و در آینده 
می توان��د گس��ترش پیدا کند.  
عبدالرضا شیخان در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« اظهار کرد: 
س��ال گذشته توافقی با وزارت 

راه وشهرس��ازی داش��تیم که 
ط��ی آن پیمانکاران تا س��قف 
یک میلیون تن، س��یمان مورد 
نی��از خ��ود را دریافت و پس از 
پرداخ��ت 20 درصد به ش��کل 
نق��د مابقی را در انتها تس��ویه 

می کردند. 
براس��اس  وی،  گفت��ه  ب��ه 
مقدمات ابتدایی در نظر گرفته 
شده در سال جاری این فرآیند 
ف��روش غیر نقدی س��یمان به 
5میلی��ون تن می رس��د، زیرا 
براساس گفت وگو های صورت 
گرفت��ه بن��ا بر آن ش��ده قیر با 
توج��ه به ارزش اف��زوده باالتر 
در ص��ادرات محوری��ت یابد و 
در طرح ه��ای داخل��ی با توجه 
به مزیت های موجود از سیمان 

و بتن استفاده شود. 
ش��یخان افزود: خوشبختانه 
با توجه به واردات ماش��ین آالت 
و فناوری ه��ای نوی��ن، ام��کان 
اس��تفاده از روش بت��ن غلتکی 
فراه��م آم��ده و امیدواری��م در 
جریان پیگیری های آینده امکان 
استفاده از این روش و باال رفتن 

سهم سیمان افزایش یابد. 
ش��اد،  رجب��ی  احس��ان 

کارش��ناس مس��کن و مدی��ر 
پ��روژه ش��رکت س��اختمانی 
هوس��م نی��ز در گفت وگ��و با 
»فرص��ت امروز« ب��ه اهمیت 
تغییر س��بک در ساخت و س��از 
واحدهای مس��کونی پرداخت 
و گف��ت: با توج��ه به وضعیت 
آب و هوای��ی مرطوب ایران در 
بس��یاری از شهرها استفاده از 
آهن چندان به صرفه نیس��ت 
و عمر مفید س��اختمان پایین 
می آید. این در ش��رایطی است 
ک��ه بت��ن ب��ا توجه ب��ه هزینه 
کمت��ر و دوام باالتر قطعا جزو 
گزینه های مناسب خواهد بود. 
وی درب��اره احتمال افزایش 
قیمت سیمان و تاثیر آن در باال 
رفتن هزینه های ساخت و س��از 
نی��ز اظهار کرد: ای��ن افزایش 
قیم��ت ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 
س��یمان کاالی ارزانی است در 
طرح های کوچک چندان اثری 
ن��دارد و در طرح های بزرگ تر 
نیز با توجه به برنامه ریزی هایی 
که در حوزه لیزینگ یا فروش 
غیر نقدی طراحی ش��ده قطعا 
کار پی��ش خواه��د رفت. این 
در ش��رایطی اس��ت که قیمت 
کاالی مقاب��ل س��یمان یعنی 
آه��ن چن��دان ثابت نیس��ت و 
از ای��ن رو ثب��ات نرخ ها نیز به 
محوریت یافتن سیمان کمک 

بیشتری خواهد کرد. 
هرچند تغییر س��بک جدی 
در راه سازی و خانه سازی ایران 
ام��ری زم��ان بر خواهد بود که 
باید در چند محور مجزا پیگیری 
ش��ود اما برنامه ری��زی وزارت 
راه وشهرس��ازی و همراه��ی و 
موافقت س��رمایه گذاران بخش 
خصوص��ی در عرص��ه تولی��د 
س��یمان نش��ان از گشایش در 
حوزه ای می دهد که نتیجه آن 
حرکت ایران به سمت حوزه ای 
است که بیشترین مزیت نسبی 

را در امور زیربنایی دارد. 

 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
ب��ا بیان اینکه مذاکرات با ایرباس 
ام��روز در ته��ران ادام��ه پی��دا 
می کند، گفت: مذاکرات همزمان 
با چهار ش��رکت هواپیماس��ازی 
در حال انجام اس��ت و از ایرباس 
می خواهیم که بند جریمه هم به 

قرارداد اضافه شود. 
اصغر فخریه کاشان در گفت وگو 
ب��ا ایلنا با بی��ان اینکه همزمان با 
چهار ش��رکت هواپیماس��از برای 
خرید هواپیماهای جدید در حال 
مذاکره هستیم، گفت: مذاکرات با 
ایرباس برای خرید هواپیما ادامه 
دارد و در سفر اخیرمان به ایتالیا 
در هفته گذش��ته با ایرباس برای 
مت��ن ضمانت نامه که بخش��ی از 
قرارداد است به توافق رسیدیم. 

وی با بیان اینکه ادامه مذاکرات 
با ش��رکت ایرباس ب��ا نمایندگان 
این ش��رکت هواپیماسازی از روز 
گذش��ته در تهران در حال انجام 

اس��ت، گفت: هنوز تکلیف برخی 
از مف��اد و بنده��ای ای��ن قرارداد 
مش��خص نشده است و هر یک از 
این بندها باید بررس��ی شود و به 

تایید هر دو طرف برسد. 
فخری��ه کاش��ان در پاس��خ به 
اینک��ه اگر به ه��ر دلیلی ایرباس 
نتوان��د هواپیماها را تحویل دهد 
ی��ا کارش��کنی هایی در پروس��ه 
خری��د ای��ن هواپیم��ا ب��ه وجود 
بیای��د که برخاف قرارداد باش��د 
آیا این قرارداد هنوز معتبر اس��ت 
و قدرت اجرا دارد، اظهار داش��ت: 
هن��وز در این قرارداد، بحث هایی 
وجود دارد که حل نش��ده است، 
مثا اگر ش��رایط جوری باشد که 
ایرب��اس نتواند ب��ه ایران هواپیما 
بفروش��د، سرنوش��ت قرارداد چه 
می ش��ود؟ البته ب��ه طور قطع ما 
هم وارد قراردادی نمی ش��ویم که 
ش��رایط آینده و تمام جوانب در 

آن پیش بینی نشده است. 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه هنوز با ایرباس برای 
ش��رایطی که به هر دلیلی نتواند 
هواپیما به ایران بفروشد یا تاخیر 
در تحویل داش��ته باشد، به توافق 
نرس��یده ایم، گفت: مواضع ایران 
در این قرارداد مش��خص اس��ت و 
حتما از ش��رکت های هواپیماساز 
می خواهی��م که ب��ه قرارداد خود 

متعهد باشند. 
وی تاکید کرد: حتما از ایرباس 
می خواهی��م که در ق��رارداد بند 
جریمه وجود داش��ته باش��د که 
را در  نتوانس��ت هواپیم��ا  اگ��ر 
موعد مقرر تحویل دهد، مشمول 

جریمه شود. 
فخریه کاشان با بیان اینکه گروه 
دیگری که برای خرید هواپیما با 
آن وارد مذاکره ش��ده ایم بویینگ 
اس��ت، گفت: مذاکره برای خرید 
هواپیم��ا از بویین��گ ادامه دارد، 
هرچن��د کنگ��ره آمریکا مواضعی 

را اع��ام کرده ام��ا دولت آمریکا 
ه��م مواضع��ی دارد و مواض��ع ما 
هم روش��ن است. قائم مقام وزیر 
راه و شهرس��ازی تاکید کرد: اگر 
منافع کش��ورمان حفظ ش��ود از 
بویین��گ هواپیم��ا می خریم و در 
غیر این صورت، اگر شک و شبهه 
وجود داش��ته باش��د وارد قرارداد 
با بویینگ نخواهیم ش��د. اگرچه 
دول��ت آمری��کا معتقد اس��ت هر 
تصمیم ناقض برجام را وتو خواهد 
کرد. وی با تاکید بر اینکه در متن 
برجام صریحا قید ش��ده است که 
فروش هواپیما به ایران آزاد است، 
گف��ت: دولت آمری��کا یا بویینگ 
آمریکا تعهدی را که امضا ش��ده 
اس��ت نمی توانند نادیده بگیرند و 
اگ��ر دولت آمریکا هم تغییر کند 
تعهدات برجام باید اجرایی ش��ود 
ک��ه یکی از ای��ن تعهدات فروش 

هواپیما به ایران است. 
فخریه کاش��ان گفت: این تعهد 

فقط بین ایران و آمریکا نیس��ت 
و تعهدی است بین ایران و گروه 
1+5 که در سازمان ملل ثبت شده 
اس��ت. وی افزود: بنابراین برجام 
ج��زو اس��ناد بین المللی اس��ت و 
اینطور نیس��ت ک��ه قراردادی که 
ب��ا دولتی می بندیم و در س��طح 
بین الملل��ی ثبت ش��ده اس��ت با 
تصمی��م کنگ��ره یک کش��ور لغو 
ش��ود. وی با اش��اره به مذاکرات 
با ش��رکت ATR و میتسوبیشی 
ژاپن ب��رای خرید هواپیما گفت: 
بح��ث ق��رارداد با MRJ در ژاپن 
برای خرید هواپیماهای کوتاه برد 
اس��ت و مراحل اولیه مذاکرات با 
میتسوبیش��ی را می گذرانیم. وی 
درب��اره مذاک��ره خری��د هواپیما 
از   ATR گف��ت:   ATR ب��ا 
ش��رکت های زیرمجموعه ایرباس 
اس��ت و هرآنچ��ه که ب��ا ایرباس 
توافق کنیم شامل حال مذاکرات 

با ATR هم می شود. 

بتن به جای فوالد می نشیند، لیزینگ به جای خرید نقدی 

سیمان، محور جدید طرح های عمرانی
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سهم بازار فولکس واگن به دنبال 
رسوایی آالیندگی آب رفت

عملک��رد فروش فولکس واگن در نیمه اول س��ال 
۲۰۱۶ ضعیف تر از رقیبان بود و سهم این خودروساز 
از بازار خودروی اروپا در مدت مذکور به پایین ترین 
س��طح از زمان بحران مالی جهانی رس��ید که پیامد 
مخدوش ش��دن اعتم��اد مصرف کنن��دگان پس از 

رسوایی آالیندگی دیزلی بود. 
به گزارش ایسنا، آمار انجمن صنعت خودروی اروپا 
نش��ان داد حدود ۸۷۵ ه��زار و ۳۸۰ خودروی برند 
فولک��س واگن در فاصله ژانویه ت��ا ژوئن در اتحادیه 
اروپا به فروش رفت که نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته تنها ۰.۸ درصد افزایش نشان داد. 
در مقابل مجم��وع فروش خودروس��ازان در بازار 
اتحادیه اروپا در نیمه اول س��ال جاری میالدی ۹.۴ 

درصد رشد کرد و به ۷.۸ میلیون خودرو رسید. 
ف��روش رنو در مدت مذکور ۱۵ درصد رش��د کرد 
و به ۵۸۵ هزار و ۶۸۹ دس��تگاه رس��ید، درحالی که 
ف��روش فورد با ۵.۴ درص��د افزایش، به ۵۵۴ هزار و 

۸۶۱ دستگاه رسید. 
فروش خودروهای ساخت برند اوپل جنرال موتورز 
۸.۴ درص��د افزای��ش یافت و به ۵۳۲ ه��زار و ۳۷۰ 

دستگاه رسید. 
در نتیجه سهم فولکس واگن از بازار اروپا در نیمه 
اول امس��ال به ۱۱.۲ درصد کاهش یافت درحالی که 
در مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۱ درصد بود. سهم 
ب��ازار فولکس واگ��ن آخرین بار در نیمه اول س��ال 
۲۰۱۰ به ۱۱.۲ درصد رس��ید و پایین ترین میزان از 
س��ال ۲۰۰۸ بود که سهم بازار این شرکت به ۱۰.۴ 

رسیده بود. 
فولک��س واگن س��پتامبر اذعان ک��رد که حداکثر 
۱۱ میلی��ون خ��ودروی دیزلی در سراس��ر جهان به 
نرم افزاری مجهز هس��تند که سطح آالیندگی آنها را 

کمتر از میزان واقعی نشان می دهد. 
این گروه خودروسازی آلمانی برای دادن خسارت 
ب��ه مال��کان خودروه��ای آالین��ده در اروپا مش��ابه 
خس��ارتی که به مش��تریان آمریکای��ی خواهد داد، 

تحت فشار فزاینده ای قرار داد. 
مال��کان خودروه��ای آالینده در آمری��کا حداکثر 
می توانن��د ۱۰ ه��زار دالر پول نق��د دریافت کنند و 
همچنی��ن خودروه��ای دیزل��ی را می توانند تعمیر 
کرده یا به این شرکت بفروشند اما فولکس واگن در 
اروپ��ا تنها امکان تعمیر خودروهای آالینده را فراهم 

می کند. 
براس��اس گزارش فایننش��یال تایمز، در این بین 
مرس��دس بن��ز از رقیبش بی ام و در ش��ش ماه اول 
امس��ال س��بقت گرفت و دومین برن��د گران قیمت 
پرفروش پس از آئودی شد که برند لوکس متعلق به 

گروه خودروسازی فولکس واگن است. 

تولید ۳ مدل سواری متوقف شد
خرداد ماه امس��ال تولید سه مدل سواری به صفر 
رسید. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید وولیکس 
C30 دنده ای LUXURY با کاهش صد درصدی 

از ۲۸ دستگاه در خرداد ۱۳۹۴ به صفر رسید. 
تولی��د س��واری لندمارک نیز ص��د درصد کاهش 
یافت و از ۵۲ دس��تگاه در خردادماه سال گذشته به 
صفر کاهش یافت. خرداد ماه امس��ال تولید سابرینا 
نی��ز با کاهش صددرص��دی همراه ب��وده و از چهار 

دستگاه در خرداد ۱۳۹۴ به صفر رسید. 

 تولید 85 هزار دستگاه خودروی 
سبک در خرداد

۸۴ هزار و ۹۲۴ دس��تگاه خودروی سبک در خرداد 
امسال در شرکت های خودروسازی تولید شده است. 

به گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما، ۸۴ هزار و 
۹۲۴ دستگاه خودروی س��بک در خرداد امسال در 
شرکت های خودروسازی تولید شده است که از این 
تع��داد ۹۱ درصد از حجم تولی��دات به خودروهای 
س��واری و ۹ درص��د دیگ��ر ب��ه خودروه��ای وانت 

اختصاص دارد. 
خودروه��ای س��ایپا x131 و هایم��ا s۷ به ترتیب 
بیش��ترین و کمترین میزان تولید خودرو را در این ماه 
به خود اختصاص داد. براساس این گزارش، در خرداد 
امس��ال و در کالس قیمتی خودروه��ای باالتر از ۱۰۰ 
میلیون تومان نیومزدا ۳ در رتبه کیفی یک و سه ستاره 
گرفت. در گروه خودروهای ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان 
کیا س��راتو، تیگ��و ۵ و JAC- S۵ در رتبه های کیفی 
۱ و ۲و ۳ ق��رار گرفتند. همچنین در گروه خودروهای 
۵۰ تا ۷۵ میلیون تومانی هایما S۷ و JAC- J ۵و نیز 
برلیان��س H۳۳۰ رتبه های کیفی ۱ و ۲و ۳ را به خود 

اختصاص دادند. 
در گروه خودروهای س��واری بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون 
تومان پارس تندر، تندر ۹۰ اتوماتیک و تندر ۹۰ پارس 

خودرو در رده های کیفی اول تا سوم قرار گرفتند. 
در گروه خودروهای پایین تر از ۲۵ میلیون تومان نیز 
س��ایپا x۱۳۱ و سایپاX  ۱۳۲   و نیز تیبا رده های اول 

تا سوم را به خود اختصاص دادند. 
در گروه خودروهای وانت باالتر از ۵۰ میلیون تومان 
پی��کاپ فوتون رتب��ه اول کیفی را دریاف��ت کرد و در 
خودروهای وانت زیر ۵۰ میلیون تومان وانت تندر اول 
شد، وانت سایپاX ۱۵۱ دوم و وانت کارا تک کابین رتبه 

کیفی سوم را دریافت کرد. 

قیمت روز خبر 

دوشنبه
287 تیر 1395 خودرو

سال گذش��ته وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قانون ۳۰درصد 
س��اخت داخل محصوالت را به 
خودروس��ازان ابالغ کرد. گرچه 
در پ��ی اعتراض خودروس��ازان، 
سال گذشته با همان ۲۵ درصد 
ساخت داخل به سر شد، اما این 
قانون به چارچ��وب قراردادها با 
ش��رکای خارجی نیز رسید و به 
یکی از پیش ش��رط های حضور 
خودروسازان خارجی تبدیل شد؛ 
شرطی که به اعتقاد کارشناسان 

امکان تحقق آن کم است. 
خودروسازان ایرانی در بهترین 
روزهای خود حدود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار دس��تگاه خودرو در 
س��ال تولید کرده اند. گنجایش 
ب��ازار ایران هم در س��ال تفاوت 
چندانی با این رقم نداشته است، 
حاال این میزان تولید قرار اس��ت 
با چند ش��ریک خارجی تقسیم 
شده و از سوی دیگر خودروسازان 
بخش خصوصی نیز در حال گرم 
کردن خود برای افزایش س��هم 
۱۰ درصدی شان از بازار هستند. 
سهم سه شرکت بخش خصوصی 
ش��امل کرمان موت��ور، مدیران 
خودرو و بهمن در سال گذشته از 
میزان تولید یک میلیون دستگاه، 
تقریبا ۱۰۰ هزار دس��تگاه بوده 
است. از س��وی دیگر هر کدام از 
شرکت های ایران خودرو و سایپا 
به فکر افزایش ش��رکای خارجی 
خود هس��تند که تاکنون چهار 
ش��ریک برای ایران خودرو و سه 
ش��ریک دیگر برای سایپا مطرح 
شده است. همچنین گروه صنعتی 

ماموت نی��ز می خواهد به جمع 
خودروسازان سواری اضافه شود و 
همه این موارد یعنی تقسیم سهم 
ب��ازار یک میلی��ون و ۵۰۰ هزار 
دس��تگاهی ایران تا زمان تحقق 
صادرات، میان همه این شرکت ها 
ک��ه در بهتری��ن حالت س��هم 
خودروس��ازان بخش خصوص��ی 
۱۵درصد شده و ۸۵درصد باقی 
مانده باید میان دو شرکت با هفت 
شریک تقسیم شود. درحالی که 
هم��ه صحبت ها مبنی بر حضور 
ش��رکای خارج��ی در صنع��ت 
خودروی ایران همراه با سرمایه، 
انتقال تکنولوژی و ساخت داخل 
شدن قطعات خودروهای تولیدی 
است، اما آیا چنین شرطی آن هم 
با توجه به این موضوع که ساخت 
داخل در تیراژ ۲۰۰ هزاردستگاه 
توجیه اقتصادی پی��دا می کند، 

محقق خواهد ش��د؟ امیرحسن 
کاکایی، اس��تاد دانش��گاه علم و 
صنع��ت ایران، در پاس��خ به این 
پرسش اظهار می کند:  »یکی از 
موانع سرمایه گذاری خارجی در 
ایران همین ش��رط است. تولید 
اقتصادی ش��رکایی ک��ه مطرح 
می ش��وند ب��دون در نظرگرفتن 
خودروه��ای قبل��ی، ۲ میلیون 
دستگاه اس��ت. بنابراین با توجه 
به حجم ب��ازار چنین ش��رطی 
نمی تواند با این بازار تحقق پیدا 

کند.«
او می افزای��د: »نگران��ی دیگر 
این است که ش��رکای خارجی 
این ش��رط را قبول کنن��د، اما 
بعد از مدتی ب��ه دلیل اینکه ما 
نتوانس��تیم محصول را به تیراژ 
اقتصادی برسانیم، به وعده های 
خ��ود عم��ل نکن��د و ماجرای 

تکرار ش��ود. پرس��ش ها  ال۹۰ 
و تناقض ه��ای زی��ادی در این 
زمینه مطرح اس��ت که باید به 
آنها فکر ش��ود.« بابک صدرایی، 
کارش��ناس صنعت خ��ودرو نیز 
در ای��ن زمین��ه درگفت وگ��و با  
»فرصت امروز« بی��ان می کند: 
»صنعت خودروس��ازی کش��ور 
صنعت��ی تقریب��ا انحص��اری و 
دولتی اس��ت که نزدیک به ۹۰ 
درص��د آن در اختی��ار دو غول 
بزرگ خودروسازی کشور یعنی 
ایران خ��ودرو و س��ایپا اس��ت و 
این بدان معنا اس��ت که رقابت 
در این صنع��ت تعریف خاصی 
ن��دارد. بالطبع دو غ��ول بزرگ 
حمایت های  ب��ا  خودروس��ازی 
اقتص��ادی دول��ت  سیاس��ی و 
تاکنون اج��ازه عرض ان��دام به 
هیچ رقیبی را نداده اند و با توجه 

تولی��د محص��والت قدیمی  به 
و بی کیفی��ت و گ��ران قیم��ت 
نسبت به محصول تولیدی این 
واهمه برای خودروسازان دولتی 

طبیعی است.«
س��وی  »از  می افزای��د:   او 
دیگر در کش��ور ج��وی وجود 
خودروس��ازان  عمدتا  که  دارد 
خصوصی را به عنوان مونتاژکار 
می شناس��ند و نه تولیدکننده. 
ی��ک  قطع��ات  تولی��د  ب��رای 
کش��ور  داخ��ل  در  محص��ول 
آن محص��ول بای��د از لح��اظ 
اقتص��ادی تولی��د ۱۰۰ ه��زار 
دستگاهی داشته باشد تا ارزش 
س��رمایه گذاری ب��رای تولی��د 
قطعات آن وجود داشته باشد و 
این در حالی است که بیشترین 
تولید یک خودروساز خصوصی 
با جم��ع تمام محص��والت آن 
نزدی��ک به ۴۰ هزار دس��تگاه و 
کسب این سهم ناچیز به خاطر 
بازار مهندسی شده کشور است. 
ای��ن کلیت ک��ه خودروس��ازان 
م��ا باید به س��مت تولید داخل 
بروند صحیح و درست است اما 
آیا واقعا شرایط آن وجود دارد؟ 
گاهی در کش��ور ما در امور مهم 
صنعت��ی و اقتصادی تصمیمات 
پشت میزی گرفته می شود که 
عموما احساس��ی بوده و به یک 
سمت قضیه نگریسته می شود.«

کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه 
ش��رط س��اخت داخل با حضور 
همه ش��رکا و در تی��راژ کمتر از 
۱۰۰ هزار دستگاه امکان تحقق 
ن��دارد از همین رو نباید منتظر 
معجزه ورود تکنولوژی با حضور 
هر ش��ریک خارجی در صنعت 

خودروی ایران باشیم. 

شرط ساخت داخل برای شرکای خارجی محقق می شود؟ 

خارجی ها زیر بار آرزوهای ما درصنعت خودرو 

در پی وقوع تصادفی ش��دید در 
آزمایش خ��ودروی خودران  حین 
شرکت تس��ال در تاریخ ۷ مه  سال 
جاری میالدی، مجلس نمایندگان 
آمریکا »ایالن ماسک« مدیر اجرایی 
این ش��رکت آمریکایی را به منظور 
ادای پاره ای توضیحات در این رابطه 

احضار کرد. 
به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز، 
نام��ه احض��ار مدیر اجرایی تس��ال 
از س��وی س��ناتور  » جان تون«  که 
مس��ئول کمیت��ه امنی��ت جاده ها 
محسوب می ش��ود، به این شرکت 
خودروس��ازی ارسال ش��ده است. 
در ای��ن راس��تا  » ایالن ماس��ک« 
 مدیر اجرایی ش��رکت تس��ال اعالم 
کرد که ق��رار اس��ت در تاریخ ۲۹ 
جوالی سال جاری میالدی جهت 
ارائ��ه توضیح��ات الزم در رابطه با 
تص��ادف رخ داده در حین آزمایش 
خودروی خودران ساخت تسال در 
مح��ل مجلس نماین��دگان آمریکا 

حاضر شود. 
احضار مدیر اجرایی تسال توسط 
کمیته امنیت جاده ای ایاالت متحده 
در ش��رایطی ص��ورت می گیرد که 
سناتور  » تون«  رئیس این کمیته در 
گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت که 

هدف وی از احضار آقای  » ماسک« 
 حصول اطمینان از تالش های تسال 
برای تولی��د خودروی خ��ودران و 
امنیت ای��ن خودروها در جاده های 
آمریکا اس��ت. گفتنی است پس از 
انتش��ار اخبار مربوط ب��ه آزمایش 
ناموفق خودروی خودران تس��ال و 
حساس��یت قانون گذاران آمریکایی 
نسبت به این موضوع، این شرکت با 
انتشار مطلبی روی وب سایت خود 
اعالم ک��رد زمانی ک��ه خودروهای 
خ��ودران ای��ن ش��رکت در حالت 
 » Autopilot « قرار دارند شخصی 
ک��ه روی صندلی راننده نشس��ته 
است در تمام مدت باید آماده نشان 

دادن عکس العمل مناسب باشد. 

با این حال توج��ه قانون گذاران 
آمریکای��ی ب��ه فرآین��د آزمای��ش 
خودروه��ای خودران تس��ال زمانی 
جلب ش��د که کاربران و مشتریان 
محصوالت این خودروساز آمریکایی 
که در زمین��ه تولی��د خودروهای 
برقی فعالیت می کند از مدیران آن 
تقاضا کردند اطالع��ات و جزییات 
بیش��تری از تکنولوژی به کار رفته 
در خودروهای خودران را ارائه کرده 
و به ای��ن موضوع که این خودروها 
تماما خودران نیستند اذعان کنند. 
جزییات مربوط ب��ه تصادف رخ 
داده در حی��ن آزمای��ش خودروی 
خ��ودران تس��ال م��اه گذش��ته در 
رس��انه ها منتش��ر ش��د و در اوایل 

ماه مه  به صورت گس��ترده از سوی 
مطبوعات تحت پوشش قرار دادند. 
پس از انتشار اخبار مذکور شرکت 
تس��ال اعالم کرد که در زمان وقوع 
تص��ادف مذک��ور اداره ملی ایمنی 
ترافی��ک بزرگراه ه��ای آمری��کا را 
مطل��ع کرده و این اداره از آن زمان 
تاکنون مشغول تحقیق و بررسی در 
رابط��ه با تصادف گزارش ش��ده در 
آزمایش خ��ودروی خودران  حین 
تسال اس��ت. گفتنی است تصادف 
 Tesla Model خودروی خودران
S زمانی اتفاق افتاد که این خودرو 
در بزرگراه��ی در فلوریدای آمریکا 
با ی��ک کامیون��ت در حال گردش 
ب��ه چ��پ برخورد ک��رد. پ��س از 

وق��وع تصادف مذکور تس��ال تأیید 
کرد ک��ه هنگام تصادف سیس��تم 
 » Autopilot  «  فع��ال ب��وده اما 
راننده به دلیل نور زیاد روز قادر به 
دیدن کامیونت س��فید رنگ مقابل 

خود نبوده است. 
الزم به ذکر است که کارشناسان 
هنگام بررسی صحنه تصادف یک 
 DVD دستگاه لپ تاپ و یک عدد
Player یافته ان��د ک��ه تحقیقات 
برای روش��ن ش��دن ای��ن موضوع 
که آی��ا اقالم مذکور هنگام تصادف 
روش��ن بوده است یا خیر همچنان 

ادامه دارد. 
و  گزارش ه��ا  اس��اس  ب��ر 
 اخب��ار منتش��ر ش��ده خ��ودروی

 Tesla Model S تنها محصول 
تسال نیست که حین تست جاده ای 
دچار حادثه شده و خودروی کراس 
اوور Model X ای��ن خودروس��از 
برقی آمریکایی نیز هنگام آزمایش 
ج��اده ای و درحالی ک��ه سیس��تم 
ب��وده   » Autopilot«  آن فع��ال 
دچار سانحه شده است. با این حال 
و با وجود عدم واکنش تسال نسبت 
به خبر مذکور، مدی��ر اجرایی این 
شرکت با ارسال توئیتی اعالم کرد 
که سیس��تم  » Autopilot  « این 
خودرو هن��گام تصادف فعال نبوده 

است. 

ادامه از صفحه اول
مدیرعام��ل س��ازمان تامی��ن 
اجتماع��ی دیگ��ر س��خنران در 
هی��أت  نشس��ت  چهاردهمی��ن 
نماین��دگان ات��اق، از پرداخ��ت 
۵ه��زار و ۲۰۰ میلی��ارد تومان 
تامین  س��ازمان  تعه��دات  بابت 
اجتماعی به ص��ورت ماهانه خبر 
داد و گفت: این س��ازمان حیاط 
خلوت هیچ گروه و باندی نیست. 
در  گفت:  نوربخش  س��یدتقی 
س��ال ۹۵ ماهانه ۵ هزار و ۲۰۰ 
میلی��ارد توم��ان باب��ت تعهدات 
سازمان تامین اجتماعی پرداخت 
ش��ده که رقم آن یک و نیم برابر 
یارانه ها اس��ت  بابت  پرداختی ها 
که در ای��ن میان ۳ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان مس��تمری، ۲۱۰ 

بیکاری،  بیم��ه  تومان  میلی��ارد 
ه��زار میلی��ارد توم��ان خری��د 
خدم��ات درمانی و ۴۰۰ میلیارد 
تومان در مراکز ملکی س��ازمان 
تامین اجتماعی هزینه می شود. 

رئیس سازمان تامین اجتماعی 
گف��ت: دلیل پرداخت این چنین 
ارقامی اتفاقات بی نظیری اس��ت 
ک��ه ط��ی دو دولت گذش��ته در 
سازمان تامین اجتماعی رخ داده 
ب��ه این معنا که بدهی س��ازمان 
تامین اجتماعی تا س��ال ۸۴، ۴ 
ه��زار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده 
که متاس��فانه دول��ت یازدهم در 
س��ال ۹۲ این س��ازمان را با ۶۰ 
هزار میلیارد تومان بدهی تحویل 

گرفته است. 
نوربخ��ش ۱۸ قان��ون مصوب 

بدون منبع درمجلس گذشته را 
عامل افزایش فشار بار مالی روی 
دولت دانس��ت و مشاغل سخت، 
تعدی��ل نی��روی انس��انی، خرید 
خدم��ت و معافیت ه��ای قانونی 
را از این دس��ت قوانین دانست. 
او گف��ت: ب��رای اج��رای قانون 
همسان س��ازی که ی��ک تبصره 
بودجه ای در دولت گذشته است 
۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بار 
مالی بر سازمان تامین اجتماعی 
ایجاد شده است که چندین برابر 
فیش های حقوقی تبعات دارد. به 
گفته نوربخش، در س��ال ۹۲ از 
بودجه ۳۱ ه��زار میلیارد تومانی 
س��ازمان ۵هزار میلی��ارد تومان 
کس��ری بودجه وجود داش��ت و 
متاس��فانه اقداماتی در س��ازمان 

تامی��ن اجتماع��ی رخ داده ک��ه 
به ش��دت این سازمان را تضعیف 
ک��رده اس��ت، همان ط��ور ک��ه 
یکش��نبه سیاه در سازمان تامین 
اجتماعی دولت قبل شکل گرفت 
و به نوعی حیثیت این س��ازمان 
را زیر س��وال ب��رد در حالی که 
حیثیت سازمان تامین اجتماعی 

بسیار مهم است. 
رئیس سازمان تامین اجتماعی 
توضیح داد: در سه سال گذشته 
تالش شده تا با این بار مالی این 
س��ازمان را اداره کنی��م، اما باید 
توجه داش��ت که مستمری مثل 
پروژه عمرانی نیس��ت که بتوان 
آن را متوقف کرد یا پرداخت های 
مربوط به آن را صورت نداد، بلکه 
م��ردم ۳۰ س��ال کار می کنند و 

مس��تمری  دریافت  ب��ه  امیدوار 
دوران بازنشستگی هستند. 

رئی��س ات��اق ای��ران در ای��ن 
نشست، همچنین از آتش نشان 
قهرمان »علی قانع« آتش نشان 
۳۶ س��اله تهرانی ک��ه چند روز 
پی��ش جان خود را نث��ار کرد تا 
زندگ��ی دیگ��ران را نجات دهد 

تقدیر و تشکر کرد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
نشس��ت  چهاردهمی��ن  در 
هی��أت نمایندگان ات��اق ایران با 
حض��ور وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی و هیأت رئیس��ه اتاق 
از احمدپورف��الح رئی��س ات��اق 
مش��ترک ای��ران و ایتالی��ا برای 
تالش��ش در عرص��ه بین المللی 

تقدیر شد. 

مدیر اجرایی تسال به مجلس نمایندگان آمریکا فراخوانده شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد

4راهکار برای خروج از شرایط دشوار اقتصادی
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قیمت خودروهای ایران خودرو

قیمت بازارقیمت  نمایندگیمدل خودرو

۳۷,۳۸۱,۰۰۰۳۷,۳۰۰,۰۰۰پژو ۲۰۶ اس دی V۸ فول

۳۲,۶۶۶,۰۰۰۳۲,۳۰۰,۰۰۰پژو ۲۰۶ تیپ ۲

پژو ۲۰۶ تیپ ۵
کد ۲۶۸۱۴

موجود نیست۳۴,۴۵۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول
کد ۲۶۸۱۵

۳۶,۸۴۲,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰

GLX ۴۰۵ ۲۹,۰۳۱,۰۰۰۲۸,۶۰۰,۰۰۰پژو

۳۰,۸۰۰,۰۰۰۳۰,۶۰۰,۰۰۰پژو GLX ۴۰۵ دوگانه

SLX ۴۰۵ ۳۰,۸۶۶,۰۰۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰پژو

۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۳۳۰,۰۰۰پژو پارس AT سال

ELX ۳۹,۰۸۷,۰۰۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰پژو پارس

۳۷,۴۶۱,۰۰۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰پژو پارس LX سال

۳۸,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰پژو پارس دوگانه

تندر E2 90 اتوماتیک
بنزینی گیربکس اتوماتیک

۴۷,۳۴۵,۰۰۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰

۳۷,۴۴۱,۰۰۰۳۷,۸۰۰,۰۰۰تندر E2 90 )بنزینی(

تندر پیکاپ
دو ایربگ

۳۵,۴۶۵,۰۰۰۳۵,۷۰۰,۰۰۰

LX رانا
رانا LX با تریم مشکی و 

یورو ۴
۳۳,۳۸۲,۰۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰

LX سمند
بنزینی یورو ۴

۳۰,۲۸۳,۰۰۰۳۰,۱۰۰,۰۰۰

LX EF۷ سمند
موتور EF۷  بنزینی

۲۹,۸۴۴,۰۰۰۲۹,۹۱۰,۰۰۰

SE سمند
موتور XU۷JP/L3 یورو ۴

۲۷,۵۸۸,۰۰۰۲۷,۷۰۰,۰۰۰

ELX ۳۶,۲۷۳,۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰سورن

ELX EF7 سورن
موتور EF۷ بنزینی

۳۶,۸۹۴,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۹,۰۴۸,۰۰۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰هایما S7 اتوماتیک

۷۲,۰۴۸,۰۰۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰هایما S7 دنده ای

۲۵,۳۰۰,۰۰۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰وانت آریسان

۳۵,۴۷۷,۰۰۰۳۵,۲۰۰,۰۰۰پژو پارس سال کالس ۲۸۲۲۸

۳۵,۶۴۵,۰۰۰۳۵,۴۰۰,۰۰۰پژو پارس سال کالس ۲۸۲۲۹

۳۵,۷۵۷,۰۰۰۳۵,۶۰۰,۰۰۰پژو پارس سال کالس ۲۸۲۳۰

۳۵,۴۷۷,۰۰۰۳۵,۳۰۰,۰۰۰پژو پارس سال کالس ۲۸۲۳۲

پژو پارس سال کالس ۲۸۳۱۶
یورو ۴

۳۶,۹۱۸,۰۰۰۳۷,۹۰۰,۰۰۰

قیمت خودروهای سایپا
قیمت بازارقیمت نمایندگیمدل خودرو

آریو ۱۵۰۰
آریو ۱۵۰۰)دنده دستی(

۴۶,۴۹۰,۰۰۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۴,۶۱۰,۰۰۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰آریو ۱۶۰۰

V۵ ۹۹,۹۰۰,۰۰۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰برلیانس

EX ۲۴,۶۱۰,۰۰۰۲۴,۷۰۰,۰۰۰تیبا

SX ۲۴,۱۰۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰تیبا

۲۵,۶۰۰,۰۰۰۲۵,۸۰۰,۰۰۰تیبا دو گانه سوز

SE ۱۱۱ ۲۰,۲۷۰,۰۰۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰سایپا

SE ۱۳۱ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰۲۰,۲۰۰,۰۰۰سایپا

۲۱,۸۰۰,۰۰۰۲۱,۵۰۰,۰۰۰سایپا SE ۱۳۱ پایه گازسوز

SE ۱۳۲ ۲۰,۱۹۰,۰۰۰۲۰,۱۵۰,۰۰۰سایپا

۲۱,۱۰۰,۰۰۰۲۱,۷۰۰,۰۰۰سایپا ۱۳۲ دوگانه

SE ۱۴۱ ۱۹,۸۱۰,۰۰۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰سایپا

۷۶,۶۵۰,۰۰۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰سایپا S۳۰۰ مدل ۱۳۹۴

۲۶,۸۵۰,۰۰۰۲۷,۲۰۰,۰۰۰سایپا تیبا ۲

وانت نیسان بنزینی
ABS دارای  تاخوگراف و ترمز

۳۰,۸۰۰,۰۰۰۳۰,۲۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز
ABS دارای تاخوگراف و ترمز

۳۲,۶۵۰,۰۰۰۳۱,۹۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزلی
ABS دارای کولر و ترمز

۳۶,۹۵۰,۰۰۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۶۸,۶۵۸,۰۰۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰پیکاپ ریچ



رئیس جمه��وری گف��ت: دول��ت ق��ول می ده��د ب��ا 
حقوق های نامتعارف برخ��ورد قاطع کند همان طور که 
اقدام های فوری هم کرده است، اما اگر گوشه ای تخلفی 
بوده به این معنا نیس��ت که دزدی های س��ال های قبل 

فراموش شود. 
به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی دیروز در جریان 
س��فر استانی به کرمانشاه در ورزشگاه آزادی این استان 
اظهار کرد: اگر آقایانی هس��تند که می خواهند مس��ئله 
فیش ها را ادامه دهند تا دزدی های قبلی فراموش شود، 
مردم فراموش نمی کنند و از دادگاه ها می خواهند دزدان 

را به سزای اعمال شان برسانند. 
وی تأکی��د کرد: دولت قول می دهد برای حل و فصل 
حقوق ه��ای غیرمتعارف؛ تخلفات س��ال های گذش��ته 
و مب��ارزه با فس��اد به عنوان اصلی اساس��ی را هم از یاد 

نخواهد برد. 
رئیس جمه��وری گفت: دولت تدبی��ر و امید با حول و 

قوه الهی با همه تخلف ها مبارزه و مقابله می کند. 
حجت االس��ام روحانی افزود: به مل��ت ایران با کمال 
صراحت اعام می کنم متأس��فانه در س��ال های گذشته 
تخلف هایی در تمام دس��تگاه های کشور انجام شده که 
ای��ن تخلف ها اختصاص به قوه مجریه ندارد و مربوط به 

همه دستگاه ها و همه نهادهای عمومی است. 
دکتر روحانی گفت: در یک مصاحبه مفصل به صورت 
صری��ح به مردم خواهم گفت ک��ه این تخلف ها همه جا 
بوده و ما باید با این تخلف ها مبارزه و مقابله کنیم و این 
کار را با حول و قوه الهی دولت یازدهم انجام خواهد داد. 
وی اظه��ار کرد: ما ضمن اینکه دس��تگاه های نظارتی 
فراوانی در کش��ور داریم و این دستگاه های نظارتی باید 
مس��ائل را حل و فصل می کردند اما به همه وظایف شان 

در این زمینه عمل نکردند. 

عده ای در کشور تنها هنرشان سیاه نمایی است 
رئیس جمه��وری با بیان اینکه عده ای در کش��ور تنها 
راهی که می دانند این است که با صدای بلند سیاه نمایی 
کنن��د، گف��ت: عده ای که بس��یار عقب مان��ده و اقلیت 
هس��تند صدای شان را بلند می کنند، آنها نمی بینند چه 
کار بزرگی ملت س��رافراز ایران انجام داده اس��ت، ملت 
م��ا با حول و قوه الهی دش��من را از این س��رزمین پس 
زده و پ��س خواهد زد، یک روز دس��ت متجاوزان بعثی 
را قط��ع ک��رد و امروز هم به یاری خدا با برجام دس��ت 
صهیونیس��ت ها، ابرقدرت ها، متجاوزان و آمریکا را قطع 

کرده است. 
وی اظهار کرد: مگر کس��ی در کش��ور پیدا می شود از 
اینکه ما دس��ت دش��من را قطع کرده ایم، ناراحت شود، 
اینکه ما در این کشور حق هسته ای را تثبیت کرده ایم، 
مگر کس��ی از تثبیت حق مردم ناراحت است، اینکه ما 
در این کش��ور کاری کرده ایم که تحریم ها بریده ش��ود 
مگر کسی ناراحت است، اینکه ما به سال ها قبل برگشته 
بودیم و نمی توانستیم پولی را جا به جا کنیم و از طریق 
صرافی ه��ا عمل می ش��د، اما اکنون به روش پیش��رفته 
بانکی انجام و مس��ائل حل و فصل می ش��ود، مگر کسی 

ناراحت و نگران است. 
روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود افزود: این 
دول��ت 2 میلی��ارد و 700 میلیون دالر پ��ول دزدی را 
ک��ه در پس تحریم از اموال م��ردم بردند از حلقوم آنها 
بیرون خواهد کش��ید و از قوه قضائیه می خواهم در برابر 

متجاوزان به اموال ملت یک لحظه درنگ نکند. 
رئیس جمه��وری تأکید کرد: مردم منتظر حکم نهایی 
و بازگش��ت اموال به خزانه هس��تند، مگر ملت فراموش 
می کن��د که به بهانه های تحری��م و دیگر روش ها اموال 

مردم را غارت کردند. 

کرمانشاه زادگاه مهر، مدارا و مدنیت ایرانی و 
اسالمی است

روحان��ی همچنین در بخش دیگری از س��خنان خود 
بیان کرد: استان کرمانش��اه زادگاه مهر، مدارا و مدنیت 
ایران��ی و اس��امی و اقلی��م فرهنگ و هنر و س��رزمین 
کوه های س��ر به فلک کش��یده و رودخانه های خروشان 

است. 
وی اضافه کرد: کرمانش��اه دروازه ب��زرگ غرب ایران 
س��ربلند، دیار باس��تانی عش��ق و ایمان و قلب شاهراه 

باس��تانی جاده ابریش��م، س��رزمین پهلوان��ان، مردمان 
مهرم��دار و س��خاوتمند و بلند نظر اس��ت و درود من و 
دول��ت تدبیر و امید ب��ر مهربان مردم کرمانش��اه با هر 
قومیت و زبان و با هر باور دینی، همه آنهایی که حرمت 
نام انسان، ایران و اسام را نگه داشته اند؛ ُکرد و فارس و 

ترک و لک، شیعه و سنی و اهل حق. 
وی اف��زود: همه آنهایی که بیرق اتح��اد و همدلی را 
در ای��ن اقلی��م برافراش��ته اند درود و تکریم من بر همه 
علما، بزرگان، ش��عرا، ادیبان، فرهیخت��گان، اهل هنر و 
به ویژه به ش��هیدان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران این 
اس��تان مرزی که همواره در برابر دش��منان به خوبی از 
کش��ور و میهن دفاع کردند و درود و س��ام بر ش��هید 
محراب آیت اهلل اشرفی اصفهانی و بر همه بزرگان و همه 
س��رداران از دوران مش��روطیت تا دفاع مقدس، سام و 
درود بر عشایر بزرگ کرمانشاه، ایات بزرگ، ایات دلیر 
و شجاع، سام بر نسل نو، سام بر جوانان پرشور، سام 
بر امیدهای فردای این س��رزمین، جوانان عزیز اس��تان 
بزرگ و مهم کرمانش��اه و یاران همراه اندیش��ه اعتدال، 

تدبیر و امید. 

اختصاص 28 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آب 
استان کرمانشاه در سال جاری 

رئیس جمه��وری گف��ت: دولت در س��ال 93 بیش از 
6هزار میلیارد ریال، در س��ال گذشته 14 هزار میلیارد 
ریال و امس��ال هم 28 هزار میلیارد ری��ال اعتبار برای 
آب اس��تان کرمانش��اه اختصاص داده است که این رقم 
با احتس��اب اعتبار مورد نظر برای س��ال 96 به 70هزار 

میلیارد ریال می رسد. 
وی بر لزوم مهار آب های مرزی کرمانش��اه تأکید کرد 
و گفت: این اس��تان ساالنه به طور متوسط بین 400 تا 

500 میلی متر بارندگی دارد. 
روحانی عن��وان کرد: دولت یازدهم از همه دولت های 
گذش��ته دغدغه بیشتری برای مهار آب های مرزی دارد 
و در تاش است که کشاورزی را آباد، دامداری را مدرن 
و طرح ه��ای بزرگ گلخانه ای و آبیاری را در کرمانش��اه 

اجرا کند. 
وی با اش��اره به اینکه باالترین س��رمایه گذاری برای 
مهار آب های مرزی در اس��تان های غربی کشور در حال 
انجام است، گفت: در سال های آینده شاهد تحول بزرگ 
در زمینه آب و کش��اورزی در سراس��ر استان کرمانشاه 

خواهیم بود. 
ب��ه گفته روحان��ی، دولت یازدهم 8 میلی��ارد دالر از 
صندوق توس��عه مل��ی برای مهار آب های م��رزی ایران 

به ویژه غرب کشور اختصاص داده است. 
وی اع��ام کرد که ای��ن طرح های آبی در س��ال 96 
افتتاح می ش��ود و استان کرمانش��اه در سال 97 چهره 

جدیدی به خود خواهد دید. 
رئیس جمه��وری همچنین از اختصاص اعتبار الزم به 
چهار اس��تان غربی برای تکمیل طرح های آبی آنها خبر 
داد و گفت: در این راس��تا به چهار سد استان کرمانشاه 
2 هزار و 570 میلیارد ریال و برای ساماندهی آبیاری در 
30 هزار هکتار از اراضی اس��تان 2 هزار و 240 میلیارد 

ریال اعتبار اختصاص یافته است. 

ایجاد 90 هزار شغل در کرمانشاه 
حجت االس��ام روحانی بیان کرد: بهره برداری از همه 
طرح های آبی اس��تان کرمانش��اه، در مجم��وع 90 هزار 
ش��غل در استان ایجاد و مش��کل حاد بیکاری استان را 

برطرف می کند. 

برای رفع مشکل ریزگردها نیاز به اقدام های 
بین المللی و منطقه ای داریم

رئیس جمهوری در ادامه به مشکل ریزگردها در کشور 
اش��اره و اظهار کرد: اس��تان های مرزی و کرمانش��اه با 

مشکل محیط زیست و گرد و غبار مواجه هستند. 
وی درباره تاش های دولت برای مقابله با این معضل 
گفت: دولت اقدام های الزم را برای مهار این مشکل آغاز 
کرده اس��ت؛ از دریاچه ای که در حال خشک شدن بود 
و داش��ت 14 میلیون نفر را اس��یر گرد و غبار می کرد تا 

مشکل ریزگردها در سایر شهرهای بزرگ کشور. 
رئیس جمهوری در مورد مس��ئله ریزگردها با اشاره به 

اینکه عمده ریزگردها از کش��ورهای همس��ایه از عراق، 
بخش��ی از عربس��تان و اردن وارد کشور می شود، گفت: 
نیاز ب��ه اقدام های بین المللی و منطق��ه ای داریم که در 
زمینه اقدام ه��ای منطقه ای و بین الملل��ی فعالیت های 
سیاس��ی را آغاز کرده ایم و ادام��ه می دهیم اما در عین 
حال یکسری اقدام های موقت در داخل شهرها از جمله 

کرمانشاه باید پیش بینی شود. 
دکتر روحانی نخستین مسئله در ارتباط با اقدام های 
موق��ت در ش��هرها را تش��ریح ک��رد و گفت: سیس��تم 
پیش بین��ی ما باید قوی ش��ود، باید زودتر ش��رایط آب 
و هوای��ی را ب��ه م��ردم اطاع دهی��م تا م��ردم بتوانند 
برای حراس��ت خودش��ان کار کنند و ب��رای عایق بندی 
مکان ه��ای عموم��ی از جمل��ه م��دارس، اقدام ه��ا باید 
 انجام ش��ود، تس��هیات بانک��ی باید در اختی��ار مردم 

قرار گیرد. 
او با تأکید بر توسعه تجهیزات مراکز درمانی و اورژانس 
در استان کرمانشاه در برابر مشکل محیط زیست گفت: 
باید ماسک های استاندارد و رایگان در میان مردم توزیع 
شود و آموزش ها و هش��دارهای الزم را به مردم بدهیم 
به ویژه به نوجوانان و جوانان و افراد مسن برای اینکه در 

خطر قرار نگیرند. 
وی گفت: با وجود تمام مشکات، قادر هستیم آنها را 
حل و فصل کنیم و مردم را به ش��رایط مناسب زندگی 

برگردانیم. 

افزایش تولید بنزین یورو 4 به 25 میلیون لیتر
روحان��ی همچنین ب��ه دیگ��ر دس��تاوردهای دولت 
 یازدهم در زمینه انرژی اشاره و اظهار کرد: تولید بنزین 
یورو 4 در دولت یازدهم از 2 به 25 میلیون لیتر رسیده 
و مصرف س��وخت مای��ع در نیروگاه های کش��ور از 43 
درصد در س��ال 92 به 18 درصد در س��ال 93 کاهش 
یافته است و تا پایان سال 95 هم به 9 درصد می رسد. 

ایجاد منطقه آزاد در کرمانشاه
در شورای عالی مناطق آزاد بررسی می شود 

رئیس جمهوری به وضعیت استان کرمانشاه اشاره کرد 
و ب��ا اعام اینکه ما ب��ه حول و قوه الهی برای مس��ئله 
اشتغال جوانان عزیز کرمانشاه اقدام خواهیم کرد، گفت: 
با وجود اینکه منطقه آزاد در اس��تان کرمانشاه از برنامه 
قبل��ی دولت و در الیح��ه نبود اما در این س��فر من به 
شما قول می دهم و از همین جا به شورای عالی مناطق 
آزاد کش��ور اع��ام می کنم که در ای��ن زمینه مطالعه و 

اقدام کند. 
دکتر روحان��ی همچنین با اعام اینک��ه با اقدام های 
س��ال های 95 و 96 مردم کرمانشاه شاهد رسیدن ریل 
راه آهن به این اس��تان خواهند بود، اظهار کرد: به حول 
و ق��وه الهی تا پایان این دولت، راه آهن را به کرمانش��اه 
خواهی��م رس��اند.  وی با اع��ام اینکه به پاالیش��گاه و 
پتروشیمی در کرمانش��اه کمک می کنیم، گفت: دولت 
کمک خواهد کرد هم از طریق فاینانس خارجی و هم از 
طریق صندوق توسعه ملی، جوان های عزیز شاهد ایجاد 

اشتغال در استان کرمانشاه باشند. 

با کودتا نمی توان قدرت را جا به جا کرد 
رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: ما در منطقه ای هس��تیم که متأسفانه برخی 
هن��وز فکر می کنند، می توانند با کودتا قدرت را جابه جا 
ی��ا با تانک، توپ، هواپیما و بالگرد، یک حکومت برآمده 

از رأی مردم را سرنگون کنند. 
وی ادام��ه داد: م��ا در منطق��ه ای هس��تیم که هنوز 
نفهمیده اند امروز دوران کودتا به سرآمده و توپ و تانک 
راه حل نیست، این جماعت باید بدانند که راه چاره رفع 
مشکات، مردم ساالری و احترام به رأی اکثریت است. 
روحانی اف��زود: همان طور که ملت ایران در طول این 
37 سال نشان داد هر کسی که می خواهد نظر خود را به 
گوش مردم برساند باید در معرض رأی مردم قرار گیرد، 
امروز دورانی است که راه حل مشکل، صندوق های رأی 
است و کسانی که حرفی دارند باید در پای صندوق های 

رأی حرف خود را بزنند. 
رئیس جمهوری و هیأت دولت در بیست و نهمین سفر 

استانی دیروز میهمان مردم استان کرمانشاه بود.

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

ش��بکه اسکای نیوز از کشته شدن یک تن و زخمی شدن 
چند تن دیگر در ایروان در جریان حمله مردان مسلح به چند 
پاسگاه پلیس خبر داد. به گزارش ایسنا، شبکه اسکای نیوز 
عربی اعام کرد در عملیات مذکور که توس��ط چند خلبان  
ارتش ارمنس��تان صورت گرفت یک تن کش��ته شد. در این 
حمله که در منطقه ای در نزدیکی ایروان، پایتخت ارمنستان 
صورت گرفته چند تن زخمی شدند. همچنین شایعه هایی از 

کودتا در این کشور شنیده می شود. 
گفته شده که والری اس��یپیان، معاون رئیس پلیس به 
گ��روگان گرفته ش��ده و خلبان های ارمنس��تانی خواهان 
آزادی یک��ی از هم قطاران ش��ان هس��تند ک��ه در جریان 

درگیری های قره باغ دستگیر و زندانی شده است. 

همچنی��ن تک تیراندازه��ا در اطراف مق��ر اصلی پلیس 
تجمع کرده ان��د و نیروهای امنیت��ی و خودروهای زرهی 
تمامی مس��یرهای منتهی به این منطقه را بستند. یکی از 
نمایندگان پارلمان پس از خروج از مرکز فرماندهی پلیس 
به خبرنگاران گفت که اعضای این گروه کناره گیری سرژ 
سرکیس��یان، رئیس جمهوری ارمنستان و انتقال قدرت به 

مردم را خواستار شدند. 
گروگانگیرها عضو گروهی هستند که ماه گذشته رهبر آنها 
به اتهام تاش برای کودتا دس��تگیر شده است. آنها خواهان 
آزادی زندانیان سیاس��ی از جمله جرار سفیلیان، رهبر گروه 
مخالف دولت »ارمنستان جدید« هستند که پیشتر به اتهام 

قاچاق ساح و تاش برای کودتا دستگیر شده است. 

گروگانگیری و شایعه کودتا در ارمنستان

  بک�ر ب�وزداغ، وزیر دادگس�تری 
ترکیه روز یکش�نبه اع�الم کرد که 
تاکن�ون حدود 6 هزار نفر در ارتباط 
با کودتای نافرجام دستگیر شده اند 

و دستگیری ها ادامه دارد. 
  دادس�تان کل بحرین روز ش�نبه 
اعالم کرد که آیت اهلل عیس�ی قاسم 
ماه آین�ده می�الدی در برابر دادگاه 

حاضر خواهد شد. 

مبلغ اسالمی ساکن آمریکا که توسط دولت ترکیه به تالش برای تصرف قدرت 
در یک کودتای نظامی متهم ش�ده رئیس جمهوری این کشور را به انجام یک 

کودتای ناکام مرگبار متهم و وی را با هیتلر مقایسه کرد 

تیتر اخبار

اختاف بر سر عمارت مسعودیه پس از احیای فرهنگی این 
عمارت و برگزاری جشن ها و مراسم مهمی چون جشن خانه 
سینما یا نشست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
که نمایندگان بین المللی در آن حضور یافته اند پررنگ تر شد. 
به گزارش خبرآناین، چندی پیش اعام شد عمارت تاریخی 
مسعودیه تهران توسط صندوق احیا و یگان حفاظت سازمان 
میراث فرهنگی، از بهره بردار باز پس گرفته شد. در ارتباط با 
اخبار مربوط به فس��خ قرارداد مسعودیه از سوی صندوق 
احی��ا و بهره برداری از بناها و اماک��ن تاریخی و فرهنگی، 
تاریخ برگزاری دادگاه جهت موضوعات قرارداد 95/8/14 
تعیین شده و در نتیجه هنوز فسخی صورت نگرفته است. 
از تاری��خ اعام فس��خ و حضور نیروهای حراس��ت میراث 

فرهنگ��ی در تاری��خ 95/4/19 تاکن��ون کارمندان ش��رکت 
بهره ب��ردار حق حض��ور در این عم��ارت را نیافته اند. هر یک 
از طرفی��ن ادعاهایی بر این عمارت و مف��اد قرارداد دارند که 
مهم ترین آن پافشاری بهره بردار بر عدم تمکین ماده قرارداد 
مبنی برکاربری اقامتی آن و تبدیل نکردن آن به هتل و آغاز 
مطالعه و درخواس��ت تغییر کارب��ری آن به مرکز رویدادهای 
فرهنگی است و بنابراین توقف مرمت عمارت، مهم ترین ادعای 

صندوق نیز علیه بهره بردار همین عدم مرمت عمارت است. 
به هر ح��ال باید به انتظار دادگاه نشس��ت و دید حکم 
دادگاه چ��ه خواهد بود. تا برگ��زاری دادگاه که نتایج آن 
حتماً مدتی پس از برگزاری آن اعام خواهد ش��د تکلیف 

عمارت مسعودیه چیست؟ 

عاقبت مسعودیه چه می شود؟ 

  محس�ن س�رخو رئی�س کمیت�ه 

حمل ونقل و ترافیک ش�ورای شهر 
ته�ران گف�ت: اتوبوس ه�ای دارای 
گرفتن  خراب« ح�ق  »کارت خ�وان  

کرایه نقدی ندارند.
  پروین فرشچی معاون محیط زیست 

دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
از برنامه »حمایت از روستاییان میزبان 
گاندو )تمس�اح ایرانی(« در سیستان و 
بلوچستان از سوی صندوق ملی محیط 

زیست خبر داد. 

آتش نشانان شهر ویلیش در آلمان، در پیامی شهادت علی قانع آتش نشان فداکار 
تهرانی را تسلیت گفته اند 

تیتر اخبار

حس��ین علی��زاده موس��یقیدان سرش��ناس از وضعیت 
موس��یقی نواحی و »وفاداری به اش��تباه ها« در این زمینه 
انتق��اد ک��رد. به گزارش ایس��نا، این نوازنده تار و س��ه تار 
در نشس��ت تخصصی موس��یقی ایرانی که در سومین روز 
برگزاری فستیوال »آیینه دار« در تاالر رودکی برگزار شد، 
اظهار کرد: قبل از انقاب، به موس��یقی نواحی، موسیقی 
محلی گفته می ش��د و همی��ن نامگ��ذاری آن را از دیگر 
موس��یقی ها جدا کرده ب��ود. بعد از انق��اب، مردم عادی 
و روش��نفکران طال��ب هویت ایرانی بودن��د. اینجا بود که 
موس��یقی نواحی جا باز کرد و این خ��ودش برای جامعه، 

دانشجوی موسیقی، هنرمند و آهنگساز تنوع بود. 

علی��زاده گف��ت: اگر این موس��یقی نب��ود، فکر می کنم 
حداقل خودم را نمی توانس��تم راضی کنم و کیس��ه ام زود 
خالی می ش��د. با این حال نمی دانم چرا موسیقی مناطق 
مختل��ف ایران به جای اینکه به دس��ت موس��یقیدان ها و 
هنرمندان نواحی سپرده شود، به دست اتنوموزیکولوگ ها 
س��پرده ش��د. باید توجه کرد که موس��یقی زنده اس��ت، 
چ��ون مردمی که آن را به وجود می آورند، زنده هس��تند. 
متأس��فانه ما در ایران به اشتباه های خود وفادار هستیم و 
آنها را تکرار می کنیم. موسیقی نواحی در جای خود و در 
قلب خود می تپد. چرا این موسیقی همیشه باید در تهران 

برگزار شود، آن را به جاهای دیگر نمی بریم؟ 

حسین علیزاده: به اشتباه ها در حوزه موسیقی نواحی وفاداریم

  رضا میرکریم�ی، مدیرعامل خانه 
سینما گفت: نباید در بررسی پرونده 
پزش�کی زنده یاد عباس کیارستمی 

از مسیر اعتدال خارج شویم. 
  عل�ی جنت�ی، وزی�ر ارش�اد در 
حاش�یه اجرای تازه ترین کنس�رت 
درباره  تهران  ارکس�تر س�مفونیک 
گفت  محمد رضا ش�جریان  ش�رایط 
که پزشکان س�رطان را در بدن این 

هنرمند سرشناس کنترل کرده اند. 

صبح دیروز مراس�م تش�ییع پیکر زنده یاد جمش�ید ارجمند با حضور اهالی 
سینما و منتقدان در محل ساختمان شماره 2 خانه سینما برگزار شد 

تیتر اخبار

مهاجم تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: برای بازگش��ت به 
پرسپولیس و جبران آنچه روی داد، هر سختی و مشکلی را به 
جان می خرم و از خدا می خواهم فرصت باشد تا این حوادث 
با اتفاقات خوبی که برای پرسپولیس رقم می خورد فراموش 
شود. به گزارش ایسنا، مهدی طارمی اظهار داشت: بی صبرانه 
منتظر لحظه ای هستم که بار دیگر با پیراهن پرسپولیس و 
در کنار همبازیانم و دوستانم تمرین کنم و برای شروع فصل 
جدید آماده شوم. حال که باشگاه شرایط بازگشت مرا فراهم 
آورده است، از این بابت متشکرم و دنیایی از انگیزه ام تا آنچه 

اتفاق افتاد را جبران کنم. 

طارمی که به تیم ریزه اسپور ترکیه منتقل شده بود، در 
اقدامی غافلگیرکننده دوباره به تیم سابقش برگشته است. 
او در گفت وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس ادامه 
داد: در این مدت اتفاقات بس��یاری یک��ی پس از دیگری 
روی داد که برای من س��خت و دش��وار بود. در این میان 
ناراحتی هواداران بیش��تر به این مسئله دامن زد تا مصمم 
به بازگشت باشم. برای اینکه به پرسپولیس برگردم خودم 
را برای مواجهه با هر س��ختی و دش��واری آماده کرده ام. 
احساس��ی که نسبت به این بازگش��ت دارم قوی تر از آن 
است که با عباراتی چون »خوشحالی« قابل توصیف باشد. 

طارمی: از خدا فرصت خواستم تا همه چیز جبران شود

  یک سایت مش�هور ورزشی یونان 
خبر داد: مسئوالن باشگاه پانیونیوس 
ب�ه کمک انصاری ف�رد مهاجم ایرانی 
انتق�ال  خ�ود در چن�د روز آین�ده 

شجاعی را قطعی می کنند. 
  برزیل در پی حمله تروریستی در 
نیس فرانس�ه، برای افزایش امنیت 
ریو جلس�ه ای  المپی�ک  بازی ه�ای 
تش�کیل داد. در این جلس�ه درباره 
تغییرات احتمال�ی و افزایش امنیت 

بازی های المپیک صحبت شد. 
نیمار ستاره برزیلی بارسلونا به ستایش از کریستیانو رونالدو پرداخت و او را 

نزدیک ترین بازیکن به کسب توپ طال در 2016 دانست. 

تیتر اخبار
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هنرنمایی یوسین بولت در آگهی 
Virgin Media جدید

ثانی��ه و  ش��رکت Virgin Media رک��ورد 9 
58 صدم ثانیه ای یوس��ین بولت دونده دو س��رعت 
جاماییکایی را در یک تیزر تبلیغاتی که به س��فارش 
مؤسس��ه BBH London  تهی��ه ش��ده اس��ت 
دس��تمایه قرار داده و به کارزار این مؤسس��ه مفهوم 
خاصی بخشیده است. اس��تفاده از این دونده شهیر 
جاماییکایی در آگهی تبلیغاتی مذکور در حالی است 
که مدت زمان کمی ب��ه آغاز بازی های المپیک ریو 

باقی مانده است. 
در چارچ��وب مس��ابقات قهرمان��ی جهان س��ال 
2009 در برلین، یوس��ین بولت رک��ورد فوق العاده 
خ��ود در دوی صد متر را شکس��ت و ب��ا ثبت زمان 
9 ثانی��ه و 58 ص��دم ثانی��ه رک��ورد جدی��دی را از 
خ��ود به جا گذاش��ت؛ زمانی که هم اکن��ون به نظر 
می رس��د به بخش جدایی ناپذیر از وجود این دونده 
جاماییکای��ی بدل ش��ده و حت��ی از آن برای عنوان 
کتاب زندگی نامه این س��تاره مشهور دوی صد متر 
 ک��ه در س��ال 2010 می��ادی به چاپ رس��ید نیز 

استفاده شد. 
هم اکن��ون و ب��ه منظور گرامیداش��ت دس��تاورد 
فوق العاده بولت در دوومیدانی و نشان دادن اهمیت 
سرعت، ش��رکت Virgin فیلم کوتاهی شامل 10 
عکس شرح دار مربوط به رکورد 9/58 ثانیه ای بولت 

را ساخته و منتشر کرده است.
 این فیلم که در آن از صدای دونده س��ابق مایکل 
جانس��ن به عنوان راوی اس��تفاده شده به بخش های 
مختلف زندگی یوس��ین بولت و س��بک زندگی این 

دونده دو سرعت می پردازد. 
در ای��ن راس��تا Kerris Bright مدی��ر بخ��ش 
مشتریان شرکت BBH London می گوید: »این 
کارزار در رابطه با قدرت سرعت و حس مربوط به آن 
بوده و تاش کردیم تا داس��تانی احساسی پیرامون 

بولت و برندمان ایجاد کنیم.«
در همین چارچ��وب Seb Edwards کارگردان 
تیزر مذکور با س��اخت یک مونتاژ مناسب و استفاده 
از ابزارهای مختلف تمام تاش خود را به کار بس��ته 
تا این جمله »می دانید 9/58 ثانیه یعنی چه؟ یعنی 
گذش��تن از تمامی مراحل زندگی ب��ا پاهای تان« از 
متن قرائت ش��ده توسط مایکل جانسن در شرایطی 

مناسب مطرح شود. 
پرداختن به موضوعاتی نظیر رژیم غذایی بس��یار 
س��خت بول��ت و کاه��ش وزن وی به همراه نش��ان 
دادن عش��ق و عاقه او به ه��واداران و هموطنانش 
صحنه ه��ای زیب��ا و جذاب��ی را خلق ک��رده و تیزر 
تبلیغات��ی مذکور را به اثری فوق العاده بدل س��اخته 

است.
 در ای��ن میان ارائ��ه تصویری از بول��ت به عنوان 
یک بچه مدرس��ه ای که عاقه واف��ری به بازی های 
ویدئویی دارد در کنار تصویر دیگری از وی به عنوان 
یک��ی از ابرقهرمانان داس��تان های کمیک جذابیت 
بص��ری فوق العاده ای به آگهی تبلیغاتی تولید ش��ده 

توسط شرکت Virgin Media  بخشیده است. 
گفتنی اس��ت براس��اس ج��دول زمان بندی اعام 
ش��ده این تیزر تبلیغاتی قرار اس��ت بی��ن دو نیمه 
مس��ابقات فوتبال پخش شده و در تئاترها، سینماها 

و سایر پلتفرم های دیجیتال به نمایش درآید.
 Virgin Media الزم به ذکر اس��ت که شرکت 
ب��ه منظور نمایش تیزر تبلیغاتی س��اخته ش��ده به 
سفارش مؤسسه BBH London، صفحه نمایشی 
100 مت��ری در انتهای رودخان��ه تیمز لندن نصب 
کرده و تیزر 9/58 ثانیه را به نمایش گذاشته است. 

9

تبلیغات خالق

آگهی سایت ESPN- شعار: بهترین کار ممکن 

ایستگاه تبلیغات

نایک و جهانی که زمین اسکیت می شود

در فیلم تبلیغاتی جدید نایک، تماشاچی ها دنیا را از 
چشم یک اسکیت باز حرفه ای به نام استفان جانوسکی 
می بینند. در دنیای او هم��ه جای کره زمین ظرفیت 

تبدیل شدن به زمین بازی اسکیت را دارد. 
به س��بکی ش��یک و زیبا، این فیلم سه دقیقه ای به 
کارگردان��ی گ��روه »Hoffman Bros. « لحظاتی 
از تس��لط جانوسکی روی تخته اس��کیت را به تصویر 
می کشد. او ش��هرتی جهانی دارد. به گزارش  ام بی ای 
نیوز، ای��ن فیلم صحنه هایی از هنرنمایی او در ش��هر 
آس��تین، مرکز ایالت تگ��زاس را در بر می گیرد و گام 
به گام حرکت روی بلوک های س��یمانی به عنوان یک 
زمین اسکیت بالقوه را نمایش می دهد. در نهایت او با 
کش��ف مکانی عالی، همراه با اسکیت بازانی به نام های 
س��ین مالتو و کارس��تن کلپان، مهارت های خود را به 

تصویر می کشند. 
این فیلم با هدف تبلیغ کفش Hyperfeel استفان 
جانوس��کی SB نای��ک، حی��ن برگزاری ت��ور جهانی 
 Street League Skateboarding Nike«
SB« در هفت��ه جاری در اینترن��ت و تلویزیون پخش 

خواهد شد. 

شماره 556 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کافه تبلیغات

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

کمپین منع استفاده از کیسه های 
پالستیکی در مالزی 

کمپین روز جهانی بدون پاستیک هر ساله 
در ماه ژوئن )21 تیر ماه( با برنامه های تبلیغاتی 
زیادی همراه است که هدف آن کاهش استفاده 
از کیسه های پاستیکی و حفظ محیط زیست 
است. به طور متوسط در هر دقیقه یک میلیون 
کیس��ه پاس��تیکی در جهان تولید می ش��ود 
که نیم��ی از آنها فقط یک بار مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرند. زم��ان الزم ب��رای تجزیه این 
کیس��ه ها 300 تا 500 س��ال است و اغلب سر 
از محیط های طبیع��ی در می آورند. گاهی این 
قبیل کمپین ها واکنش هایی از جانب ذی نفعان 
و سیاس��ت گذاران و صنایع پاستیک س��ازی 
برمی انگیزد. ب��ا این حال گام ه��ای مهمی در 
جه��ت آگاه س��ازی مش��تریان، تغیی��ر دانش 
و نگ��رش و رفت��ار آن نس��بت به این مس��ئله 
برمی دارد. نتایج یک تحقیق در مالزی نش��ان 
داده که مصرف کنندگان از قانون منع استفاده 
از کیس��ه های پاس��تیکی حمای��ت کرده اند. 
کمپین های تبلیغاتی خاصی که برای این منظور 
در مالزی به راه افتاد، دولت را وادار به شکستن 
س��کوت کرد و ب��ا وضع کردن قان��ون مالیات 
کیس��ه های پاستیکی، تاش خود برای ایجاد 
یک فرهنگ مصرف پایدار را نشان داد. این کار 
نیازمند حمایت از چارچوب های قانونگذاری بود 
که مکانیزم و دس��تورالعمل های آشکاری برای 
مصرف کنندگان، خرده فروشان، سوپرمارکت ها 
و صنایع پاستیک سازی فراهم می کرد. مفهوم 
اصلی قان��ون وضع مالیات برای این مس��ئله، 
عمدت��ا روی جمعیت مصرف گ��را تمرکز کرد 
تا هزینه های خارجی آلودگی محیط زیست را 
کاهش دهد. ه��دف این کار انگیزه برای تغییر 
رفتار مصرف کننده و کاه��ش مصرف بی رویه 
پاستیک و کیسه های پاستیکی بود. در واقع 
زندگی مدرن عاوه بر رفاهی که برای انس��ان 
به هم��راه دارد گاه ضررهای جبران ناپذیری را 
نصیب او می کند. چنین کمپین های تبلیغاتی 
امید دارند ک��ه تاش های آنها برای جلوگیری 
از آلودگی طبیعت به پاستیک مثمرثمر واقع 

شود. 

وقتی المپیک چین حمایت نشان داد 
کش��ور چین نیز یک��ی از برندهای ملی بود 
که قدم در راه حمایت از این کمپین تبلیغاتی 
گذاشت. مسئوالن مرتبط با این اقدام در کشور 
چین خرید کیسه های پاستیکی را منع کرده 
و فراخوان عمومی برای برگرداندن کیسه هایی 
که از جنس پاس��تیک بودند برگزار کرد که 
بسیار مورد استقبال بازرگانان و خریداران قرار 
گرفت. هدف آنها از این کار حذف کیسه های 
بی مصرف و وادار کردن فروشگاه ها به پذیرش 
این مس��ئولیت بود. چینی ها در روز 3میلیارد 
از این کیسه ها اس��تفاده می کنند. ممنوعیت 
استفاده از کیس��ه های پاستیکی در دو سال 
اخی��ر در دنی��ا از جمله در سانفرانسیس��کو، 
انگلستان و... نیز رواج یافته است. سال گذشته 
در شهر »شنزهن« در جنوب چین این طرح 
به اجرا گذاشته شد. در یکی دیگر از شهرهای 
چین، کیس��ه های پاس��تیکی را ب��ه منظور 

مب��ارزه با آلودگی س��فید یا هم��ان آلودگی 
کیسه های پاستیکی حذف کردند که خیلی 
ه��م موفق بود. این طرح قرار اس��ت در چین 
باعث صرفه جویی نفت ب��ه میزان 37میلیون 
بش��که در سال ش��ود. چهار س��ال پیش نیز 
هنگامی که بازی های جهانی المپیک در چین 
برگزار می ش��د، روی تبلیغات و فرهنگ سازی 
این مس��ئله س��رمایه گذاری بیش��تری شد تا 
از فرص��ت پی��ش آمده و حضور توریس��ت ها 
از سرتاس��ر دنی��ا برای آگاه س��ازی خطرات و 
مضرات استفاده از پاستیک در محیط زیست 
به بهترین نحو استفاده کند. نکته جالب ماجرا 
آنکه در حین برگزاری مس��ابقات نیز اس��باب 
و لوازم��ی ب��رای برگزاری بهین��ه این طرح و 
کمپین ها و سیاست هایی به اجرا رسید. تحت 
این قانون جدید، کسب وکارها از تولید، فروش 
یا استفاده کیس��ه هایی با ضخامت نازک تر از 
25 هزارم میلیمتر منع شدند. عاوه بر چین، 
کش��ورهایی مانند آفریقای جنوب��ی، تایوان و 
مقدونیه اس��تفاده از این کیس��ه ها را به کلی 
ممن��وع کرده ان��د. در س��ال 2002 میادی، 
بنگادش نخستین کشوری بود که استفاده از 
کیسه های پاستیکی را ممنوع کرد. این کشور 
به دنبال س��یل ویرانگر سال 1988 میادی و 
به دلیل اینکه کیسه های پاستیکی با بستن 

راه فاضاب ها عامل اصلی شدت یافتن سیاب 
بودند، خسارات چشمگیری دید. 

 وحشی ترین درنده اقیانوس ها
آگهی معروف نشنال جغرافی 

یک��ی از فع��االن جدی حمای��ت از محیط 
زیست برند نشنال جغرافی است که همواره با 
سفارش آگهی های تبلیغاتی خود نقش مهمی 
در بهس��ازی فعالیت ه��ای مخ��رب در جهت 
محیط زیست داشته است. یکی از این آگهی ها 
تبلیغ کیسه های پاستیکی شناور در اقیانوسی 
آبی با شعار وحشی ترین درنده اقیانوس ها در 
روز جهانی زمین است. در این تبلیغ، کیسه ها 
به ش��کل عروس دریایی طراحی شده و شاید 

نگاهی به گیر افتادن حیوانات دریایی در آنها 
و اش��تباه گرفتن این کیس��ه ها با عروس های 
دریایی داشته است. در پی این کمپین عده ای 
راهکار استفاده از کیسه های کاغذی سنتی را 
به جای نایلون ارائه کردند که آن هم با چنین 
انتقاداتی روبه رو شد که کیسه های کاغذی به 
عل��ت وجود کربن بیش��تر در آن خطرناک تر 
هستند. همچنین انتقادات دیگری هم وارد شد 
که مسائل مهم تری برای بررسی مانند تغییرات 
آب و هوایی، انقراض گونه های کمیاب و اتمام 
تدریجی آب شیرین اقیانوس ها نسبت به این 
مس��ئله وجود دارد. اما بازخوردهای موفق آن 
از نام��ه ی��ک نوجوان 16 س��اله تا بحث هایی 
که در صفحه فیس بوک این کانال تلویزیونی 
ب��ه راه افتاد، حاک��ی از تاثیرگذاری عمیق آن 
ب��ود. ارتقای س��طح آگاهی م��ردم در زمینه 
زیان های بهداشتی و محیط زیستی و استفاده 
از کیسه های پاستیکی از جمله اهداف مهم 
این کمپین بود که به نظر می رس��د توانسته 
ب��ود با توجه به برند قوی خود س��ربلند از آن 

بیرون بیاید. 

آگهی سازمان حمایت از محیط زیست 
Surfrider

این سازمان لینکی خاص برای تبلیغ این 

کمپین در س��ایت خود قرار داده اس��ت و 
دکمه ای برای اهدای مبلغی در جهت بهبود 
ای��ن وضع و پاکس��ازی طبیعت و دریاها از 
جان��ب اف��راد داوطلب قرار داده اس��ت. در 
تبلیغات س��ایت این موسس��ه، لوگوی عدم 
اس��تفاده از کیس��ه پاس��تیکی به چش��م 
می خورد و در زیر آن نوش��ته ش��ده است 
که انسان ها مس��ئول آلودگی محیط زیست 
هس��تند، ام��ا راه ح��ل برطرف ک��ردن این 
معض��ل نیز خود آنها هس��تند. کمپین منع 
کیس��ه پاس��تیکی برای کمک به این نقد 
طراحی ش��ده اس��ت. از مقام��ات محلی و 
فروش��ندگان نیز برای هم��کاری دعوت به 
عمل آمده اس��ت. در این س��ایت تبلیغاتی 
بیان شده اس��ت که تاکنون 35 شهر برای 
هم��کاری با این کمپین و عدم اس��تفاده از 
کیسه های پاس��تیکی در شهر خود با آنها 
اعام همکاری کرده اند. در قس��متی دیگر 
 banthebag# از ای��ن س��ایت هش��تگ
پذی��رای تجرب��ه مخاطب��ان از هم��کاری 
ب��ا این کمپین اس��ت و عکس ه��ای آنها را 
در مع��رض نمای��ش می گ��ذارد. همچنین 
plasticbagfreeday# دیگ��ر هش��تگی 
اس��ت که در جهت تبلیغات اینس��تاگرامی 

این رویداد طراحی شده است. 

انتخاب رسانه تبلیغاتی
آیا می دانس��تید هر س��ازمان ابتدا توسط مدیران 
ارش��د خود، سیاس��ت بازاریابی و تبلیغ��ات خود را 
تعیین کرده و طرح تبلیغ و نوع وس��یله را مشخص 
می کند که این خود از پیچیده ترین مراحل تبلیغاتی 

است؟ 
تع��داد مخاطب در هر تبلیغ نیز ارتباط مس��تقیم 
ب��ا انتخاب وس��یله دارد، اگ��ر کاال مخاطب عمومی 
دارد تلویزیون وس��یله خوبی اس��ت چنانچه همان 
کاالفقط تعداد محدود و مش��خصی مخاطب داشته 
باشد، باید وسیله دیگر مثا )بروشور( انتخاب شود. 
اگ��ر مخاطبان همین کاال در حد یک جمع باش��د، 
برگزاری همایش یا نمایش��گاه پاس��خگوی تبلیغات 

خواهد بود. 
جنس، سن، تحصیات و سایر ویژگی های فردی، 
اقتص��ادی و اجتماعی مصرف کنن��دگان در انتخاب 
وسیله مؤثر اس��ت، برای افراد کم سواد نمی توان از 
روزنامه وس��ایل چاپی اس��تفاده کرد، همان طور که 
برای افراد تحصیلکرده بنا بر به تلویزیون خیلی اتکا 

داشت. 
همچنی��ن اگ��ر تأثیرگ��ذاری بر مخاطب��ان برای 
ف��روش کاال یا خدم��ات، نیاز به پی��ام متوالی دارد، 
رادیو، روزنامه و مجله ممکن اس��ت مناسب باشند، 
ام��ا اگر همان کاال با رنگ و صدا موجب جلب توجه 
مخاطب می شود، تلویزیون مؤثرتر است و اگر هدف 
رساندن پیام به افراد خاص تحت هر شرایطی است 

پست، ایمیل یا تلفن مناسب تر به نظر می  رسد. 

آیا می دانستید

یکی از فعاالن جدی حمایت از محیط 
زیست برند نشنال جغرافی است که 
همواره با سفارش آگهی های تبلیغاتی 

خود نقش مهمی در بهسازی فعالیت های 
مخرب در جهت محیط زیست 

داشته است. یکی از این آگهی ها 
تبلیغ کیسه های پالستیکی شناور در 

اقیانوسی آبی با شعار وحشی ترین درنده 
اقیانوس ها در روز جهانی زمین است

نگاهی به کمپین های تبلیغاتی روز جهانی بدون پالستیک در سرتاسر دنیا

فرهنگسازیبینالمللیبرایحفاظتازمحیطزیست
پالس�تیک و نایلون هایی که روزگاری نش�ان از پیش�رفت جوامع 
داش�ت، این روزها به بالی جان محیط زیس�ت تبدیل ش�ده اس�ت. 
تجزیه یک کیس�ه پالس�تیکی که در طبیعت رها شده، هزاران سال 

طول می کشد. بر اثر آلودگی حاصل از کیسه های پالستیکی، ساالنه 
ه�زاران جان�ور آب�زی و بیش از ی�ک میلیون پرن�ده در جهان تلف 
می شوند. برنامه حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد برآورد 
کرده است در هر 1.6 کیلومتر مربع از اقیانوس ها، 46هزار قطعه زباله 
پالس�تیکی ش�ناور وجود دارد و همین موضوع دغدغه دوستداران 

محیط زیس�ت و نگرانی آنها برای نس�ل آینده و طبیعت و دریاها را 
پررنگ کرده و کمپین های تبلیغاتی زیادی برای این مس�ئله در دنیا 
و کش�ور خودمان به راه افتاده اس�ت. در گزارش زیر به گوش�ه ای از 
تبلیغاتی که در جهت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در خصوص این 

معضل به انجام رسیده است، اشاره می شود. 

ترجمه: معراج آگاهی
www. adweek. com :منبع



از  خاص��ی  گروه ه��ای  ب��ه  توج��ه 
جامعه، همواره یکی از اس��تراتژی های 
برند ه��ای معتبر جهانی اس��ت که این 
موضوع معموال در راس��تای مسئولیت 
اجتماعی انجام می ش��ود. چندی پیش 
بس��ته بندی  در   Biodent آدام��س 
محصول موهیتوی خ��ود از خط بریل 
اس��تفاده ک��رد. اس��تفاده از خط بریل 
می تواند ب��رای نابینایان مثمرثمر واقع 
ش��ود و آنه��ا از این طریق ب��ه راحتی 
ب��ه اطالعات محصول دسترس��ی پیدا 
کنند. اینکه در این بس��ته بندی از چه 
المان هایی اس��تفاده ش��ده و چه گروه 
هدفی را دنبال می کند، بهانه ای ش��د 
تا »فرصت امروز« س��راغ دکتر س��پهر 
سرمس��ت، مدرس و مشاور بسته بندی 

برود. 
دکتر س��پهر سرمس��ت در گفت و گو 
با »فرص��ت امروز« می گوی��د: چندی 
پیش آدام��س biodent روی برخی 
محصوالت از خط بریل استفاده کرد. به 
نظر می رس��د این بسته بندی در تالش 
اس��ت تصویری از یک برند سالم را به 
مخاطبان خود معرف��ی کند. مجموعه 
 biodent کمپین های��ی که تا به حال
داشته است، نشان می دهد این شرکت 
در ت��الش اس��ت تصویر س��المی را به 
مخاطبان ایرانی نش��ان دهد. به صورت 
کل��ی بس��ته بندی biodent با خطر 
بریل بسیار نزدیک تر به این پیام است. 

آدامس، محصولی پر مصرف در 
بازار ایران

او ادامه می دهد: این بسته بندی هنوز 
جای تکمیل شدن و رقابت با برند های 
خارجی را دارد، چون آدامس محصول 
بسیار پرمصرفی در ایران است. براساس 
مطالع��ه ای در س��ال 2012، باالترین 
سرانه مصرف آدامس در دنیا متعلق به 
ایران و عربس��تان است. با توجه به این 
موضوع برند های ایرانی باید در س��طح 
برند های معتبر خارجی رقابت کنند و 
بسته بندی جدید biodent نسبت به 
بسته بندی های قبلی بهتر بوده است. 

گروه هدف
اظه��ار  بس��ته بندی  م��درس  ای��ن 
می کن��د: همان ط��ور که مطرح ش��د، 
biodent ب��ه دنب��ال ارائه محصوالت 
س��الم به بازار اس��ت و گروه هدف این 
بس��ته بندی کودکان یا افرادی هستند 
که به سالمتی بسیار اهمیت می دهند. 
این در حالی اس��ت ک��ه این مخاطبان 
به س��المتی دهان و دندان نیز بس��یار 
اهمی��ت می دهن��د. به نظر می رس��د 
biodent این گروه مخاطبان را دنبال 

می کند. 
آدامس  می کن��د:  بی��ان  سرمس��ت 
مانند س��یگار هم��واره فرهنگ مصرف 
و در ح��ال  دارد  را  خ��اص خ��ودش 
حاض��ر جوامعی به دنبال مصرف باالی 
آدامس هس��تند که استرس باالیی در 
زندگی روزمره خ��ود دارند؛ به عبارت 
دیگ��ر گ��روه ه��دف ای��ن محص��ول، 
جمعیت شهرنش��ین هستند که درگیر 
فعالیت ه��ای اقتصادی اند یا افرادی که 
با اس��ترس روزمره باالیی دست وپنجه 
نرم می کنند. این گ��روه هدف معموالً 

مصرف باالیی از آدامس دارند. 

نابینایان جمعیت بزرگی برای 
برند  های آدامس نیستند

این مش��اور بس��ته بندی خاطرنشان 
می کند: طب��ق آخرین تحقیقات انجام 
ش��ده در ایران ح��دود 600 هزار نفر 
دچ��ار اخت��الالت بینایی هس��تند که 
به ظاه��ر بی��ش از 110 ه��زار نفر آنها 
نابینا هس��تند. این در حالی اس��ت که 
طبق تحقیقات WHO  285میلیون 
نف��ر در دنی��ا اخت��الل بینای��ی دارند. 
این آمارها نش��ان می ده��د این تعداد 
جمعی��ت قابل مالحظ��ه ای برای یک 
حرکت بسته بندی به شمار نمی آیند. از 
این جمعیت در دنیا حدود 39میلیون 
نفر نابینا هس��تند. این افراد مستقیما 
بای��د از خط بری��ل اس��تفاده کنند و 
دارند.  کم بینای��ی  نف��ر  246میلی��ون 
600هزار نفر در ایران، جمعیت خیلی 
بزرگی ب��رای محصول پرمصرفی مانند 
آدامس نمی تواند باشد؛ به عبارت دیگر 
ب��ا دقت به رفتار خرید این محصوالت، 
متوج��ه ای��ن موض��وع می ش��ویم که 
س��رعت خرید باالیی دارند و مخاطبان 
در هنگام خرید این محصوالت را زیاد 
بررس��ی نمی کنن��د و به برن��د خاصی 

تعلق خاطر دارند. 
او ادام��ه می دهد: با توج��ه به اینکه 
آدام��س ج��زو محصوالتی به ش��مار 
می آید که هم��واره هم��راه مخاطبان 
است، بس��ته بندی مناس��ب آن بسیار 

حائز اهمیت است، چون این محصوالت 
به شخصیت مصرف کننده اشاره دارند. 
اف��رادی که آدام��س می خرند، معموال 
می دانند چه آدامس��ی و از چه برندی 
بای��د خریداری کنند و خیلی به دنبال 
تنوع در طعم نیس��تند. Biodent در 
تالش اس��ت طعم ه��ای جدیدی را در 
س��بد محص��والت خود اضاف��ه کند و 
روی طعم های خاصی متمرکز شود که 
از این طریق محص��والت خود را برای 
ب��ازار ایران اختصاصی تر کند. از طرفی 
این موضوع در تبلیغات و بس��ته بندی 

biodent نیز مشاهده می شود. 
مس����ت  سر
می کند:  بی��ان 
کلی  به ص��ورت 
ب��ه  می ت��وان 
موض��وع  ای��ن 
که  اش��اره کرد 
نابینای��ان گروه 
اصل��ی  ه��دف 
بسته بندی  این 
در  و  نیس��تند 
خری��د  رفت��ار 
آنها این موضوع 
که  ندارد  وجود 

در تالش باشند بسته بندی های آدامس 
را در گوش��ه و کنار فروش��گاه ها پیدا 
کنند و تک به تک روی خطر بریل آنها 
دست بکشند. معموال مخاطبان عادی 
نی��ز در هنگام خری��د آدامس، آن را از 
فروشنده می گیرند و طعم مدنظر خود 
را به فروشنده می گویند و فروشندگان 

محصول را به مشتریان عرضه می کنند. 
در نقطه فروش معموال مش��تریان قبل 
از خری��د محص��والت آدامس را لمس 

نمی کنند. 
اظه��ار  بس��ته بندی  م��درس  ای��ن 
می کن��د: ای��ن موض��وع بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت که biodent از طریق 
طراحی این بسته بندی در تالش است 
روی مسئولیت اجتماعی تمرکز کند و 
با نش��ان دادن توجه به این قشر خاص 
به نوع��ی مس��ئولیت اجتماعی را تقبل 
کند. از طرفی شناس��ایی زمان مصرف 
نیز نکته بس��یار حائز اهمیتی اس��ت، 
هنگامی  چون 
ای��ن  ک��ه 
ی  بس��ته بند
جی����ب  در 
نابینای��ان قرار 
آنه��ا  گی��رد، 
راحت��ی  ب��ه 
طری��ق  از 
بری��ل  خ��ط 
از  می توانن��د 
محصول  طعم 
ش��وند.  آگاه 
ت  ر به ص��و
کل��ی به نظر می رس��د ک��ه در مرحله 
مصرف، خط بریل می تواند به نابینایان 
کمک کننده باشد. به صورت کلی هدف 
از طراح��ی بس��ته بندی با خ��ط بریل 
در محصوالت دارویی اس��ت؛ به عنوان 
نمون��ه در قوانی��ن کش��ور انگلس��تان 
الزاماتی برای لح��اظ کردن خط بریل 

روی بس��ته بندی محص��والت دارویی 
وجود دارد که این موضوع اس��تاندارد 
مش��خصی دارد. در این کشور طراحان 
بس��ته بندی بای��د طب��ق الزامات خط 
بری��ل را در بس��ته بندی های داروی��ی 
لح��اظ کنند. با توجه ب��ه این موضوع 
biodent از طریق این بسته بندی در 
تالش است تصویر مناسب و روشنی را 
به جامعه عرض��ه کند و نابینایان گروه 
هدف اصلی این بس��ته بندی نیس��تند. 
البت��ه به گ��روه هدف نابینایان اش��اره 
می ش��ود اما ای��ن موضوع بیش��تر در 

راستای مسئولیت اجتماعی است. 

تمرکز بر فضای مینیمال
این مشاور بس��ته بندی معتقد است: 
در بس��ته بندی biodent تالش شده 
اس��ت که از رنگ سفید استفاده شود؛ 
این موضوع به دلیل تمرکز بر سالمتی 
ارتب��اط  محص��ول اس��ت. از طرف��ی 
طع��م با بس��ته بندی موض��وع دیگری 
اس��ت که در بس��ته بندی تالش شده 
 اس��ت طع��م موهیتو را به رنگ س��بز 

نشان دهد.
 این نوع بسته بندی روندی است که 
در بسته بندی های برند های معتبر نیز 
مش��اهده می ش��ود؛ به عبارت دیگر با 
تمرکز بر فضای مینیمال و ش��خصیت 
دادن ب��ه محصول این بس��ته بندی ها 
را طراح��ی می کنند، چ��ون مخاطبان 
آدام��س، هم��واره این محص��ول را در 
جیب خود هم��راه دارند و این موضوع 
به نوعی بیانگر شخصیت مصرف کننده 
است. به صورت کلی هرچه بسته بندی 
س��اده تر و مینیمال تر باش��د، خریدار 
راحت ت��ر می توان��د آن را در زندگ��ی 

روزمره خود استفاده کند. 
 biodent در این میان بس��ته بندی
تش��ابهی با برند ه��ای خارج��ی دارد؛ 
ش��اید دلیل این ش��باهت این موضوع 
باشد که چون بس��ته بندی این برند ها 
شناخته ش��ده تر اس��ت، biodent از 
طری��ق این موض��وع در تالش اس��ت 
مش��تریان را به اش��تباه بین��دازد که 
به جای خری��د محص��والت برند های 
خارجی، biodent را خریداری کنند. 

استفاده از استند های گویا
 biodent بیان می کند:  سرمس��ت 
باید روی اس��تند های ف��روش تمرکز 
کن��د؛ ب��ه عب��ارت دیگر اس��تند های 
فروش��ی را ب��رای نابینای��ان طراح��ی 
کنند ک��ه از این طریق با اس��تفاده از 
خط بری��ل، نابینایان بتوانند به راحتی 
با این محص��والت ارتباط برقرار کنند. 
از طرف��ی این اس��تندها می تواند گویا 
باش��د و از این طری��ق نی��ز نابینایان 
ب��ه راحت��ی می توانند با برن��د ارتباط 
برقرار کنند. این اس��تند گویا می تواند 
به گونه ای طراحی شود که با لمس هر 
ردیف از اس��تند، ویژگی های آن بیان 
ش��ود. چون نابینایان در فروشگاه ها به 
راحتی نمی توانند عبور کنند و استفاده 
از اس��تند هایی با محص��والت مختلف 
می توان��د برای این گروه هدف بس��یار 

حائز اهمیت باشد. 
در ای��ن میان ف��روش آنالی��ن این 
محصوالت نیز بسیار می تواند مثمرثمر 

واقع شود. 

چالشی به نام تغییر 

ش��رکت ها، س��ازمان ها و برندها دیر یا زود باید با 
پدیده تغییر مواجه ش��وند. این ال��زام به دلیل تغییر 
تکنول��وژی، جامعه، مد و غی��ره اتفاق می افتد و هنر 
مدیریت زمانی آشکار می شود که تغییرات به درستی 
در س��ازمان مربوطه برای آینده بهتر ش��رکت اجرا 

شود. 
در ی��ک تغییر دو پارامتر مه��م وجود دارد، جهت 
تغییر و سرعت تغییر. اگرچه سرعت در تغییر بسیار 
مهم اس��ت، ول��ی از آن مهم تر جهت تغییر اس��ت. 
بسیاری از ش��رکت ها بعد از آنکه متوجه شدند باید 
در سازمان شان تغییرات ایجاد کنند اتفاقا به سرعت 
وارد عمل ش��دند، ولی به علت تش��خیص نادرست 
جهت باعث ورشکس��تگی یا تحم��ل ضرر و زیان در 
 .Nokia یا IBM، Kodak آن برند شده اند مانند

5 روش برای مواجهه با تغییر وجود دارد: 
A foot in both camps  -1: به زبان ساده تر 
هر دو را نگه داریم هم کس��ب و کار قدیم را داش��ته 
باش��یم و هم کس��ب و کار جدید را به اجرا در آوریم. 
اگرچه بس��یاری از صاحبان برندها دلبستگی خاصی 
ب��ه این نوع روش برای مواجهه ب��ا تغییر دارند، ولی 
باید دانست این روش ناکارآمدترین روش مواجهه با 
تغییر است. به عاقبت بسیاری از برندها توجه کنید. 
IBM بخش کامپیوتر شخصی اش را با ضرری بیش 
از 17میلی��ارد دالر بعد از 23 س��ال ب��ه لنوو واگذار 
کرد و نوکی��ا اگرچه در س��ال 2007 برند اول بازار 
موبایل بود، ولی با تغیی��ر صنعت از موبایل به تلفن 
هوش��مند قافیه را در ابتدا به اپل باخت و در نهایت 

به ورشکستگی رسید. 

Both feet in the new camp-2: ب��ه زبان 
س��اده تر یعنی چ��ون تغییرات باعث قدیمی ش��دن 
فعالیت های ما ش��ده اس��ت، فعالی��ت قدیمی را رها 
کنیم و تمام قد همراه تکنولوژی ش��ده و کسب و کار 
جدید را گس��ترش دهیم. یعنی پل های پشت سر را 
خراب کنید و راهی برای برگش��ت نداش��ته باشید، 
بنابراین ب��رای بقا تا پای جان مب��ارزه می کنید. در 
ای��ن روش گاو ش��یرده برندتان را باید بکش��ید. به 
علت ریس��ک های باال فقط تعداد نادری از شرکت ها 
ب��ه ای��ن روش روی می آورند مانند اینت��ل که ابتدا 
چیپ ه��ای کامپیوتری تولید می ک��رد و به یک باره 
کسب و کار چیپ ها را کنار گذاشت و وارد کسب و کار 

میکروپروسسورها شد. 
Both feet in the old camp-3: ی��ا به زبان 
دیگ��ر به بک و ش��یوه خوب چس��بیده و س��عی در 
ادامه دادن آن راه بکنیم. در این روش ش��رکت ها به 
تکنولوژی پاس��خ مثبت نمی دهند. نمونه موفق عدم 
تغیی��ر را می توان در تغییر مواد اولیه لباس از نخ به 
نایلون دانس��ت که بس��یاری از برندها به این تغییر 

پاسخ مثبت ندادند. 
 Both feet in the new camp with a-4
new name: همان نوع دوم اس��ت که با تغییر نام 
شرکت یا سازمان همراه است و به زبان ساده برندی 
جدی خلق شود. ش��رکت کوچک عکاسی هالوید با 
تغییر س��رمایه گذارهایش کسب و کارش را از عکاسی 
به فتوکپی تغییر داد و با نام جدید زیراکس فعالیت 

تازه اش را شروع کرد. 
 New separate camps, Two-5
separate name: در ای��ن روش صاح��ب برند یا 
صنعت نمی خواهد از کس��ب و کار قدیم خود دس��ت 
بردارد، ولی می خواهد در کسب و کار جدید نیز موفق 
شود مانند تویوتا و لکسوس یا محصوالت اپل که هر 

کدام یک برند دارند؛ آیفون، آی پد و آیپاد. 
تمام حقوق این نوش��ته متعلق به نویسنده است و 
استفاده بدون اجازه از نویسنده پیگرد قانونی دارد. 

 )بر گرفته از کتاب Focus نوشته ال ریس(
تماس با کارشناس
info@behroozlotfian. com

همیشه توازن عاطفی را رعایت کنید

بزرگان بازاریابی بر این باورند که به جای یافتن راهی 
برای اینکه چیزی را به کسی بفروشید، باید روی این 
تمرکز کنید که مشتریان در مورد محصوالت شما چه 
احساسی دارند. اگر شما قادر به مدیریت چنین چیزی 
باش��ید و ارتباط احساسی خوبی برقرار کنید، احتماال 
قادر خواهید بود تا یک مش��تری مادام العمر به دست 

آورید. 
ش��اید گاه��ی به عنوان ی��ک بازاری��اب از آن طرف 
بام افت��اده و با خرج احساس��ات اضافی به موفقیت و 
کس��ب و کارمان لطم��ه بزنی��م. وقتی کنت��رل بعضی 
چیزه��ا از دس��ت  خارج می ش��ود و لحظ��ه به لحظه 
توازن احس��اس تان را از دست می دهید، روحیه شما 
پایین می آید و ش��ادی و موفقیت از شما و در نتیجه 
از کس��ب و کارتان فرار می کند؛ در این زمان یک سری 
کارهای کوچک اس��ت که می توانید برای برگرداندن 
آنه��ا انج��ام دهید. اگر ش��ما واقعا مش��تریان خود را 
می شناس��ید، مطمئنا از کش��مکش ها و خواسته های 
روزانه آنها آگاه هستید. با توجه به این مهم سعی کنید 
مش��کالتی را که همه مش��تریان با آن مواجه هستند 
پیدا کنید و س��پس در ح��د معقولی به آنها بفهمانید 
که ش��ما می توانید این مشکل را برطرف کنید. اما اگر 
فقط روی درصد کمی از افرادی که در تنگناها هستند 
تمرکز کنید؛ ممکن است بسیاری از مشتریان را نادیده 
بگیرید، بنابراین سعی کنید روی درصد بزرگی از بازار 

هدف خود متمرکز شوید. 
سوء استفاده از احساسات مش��تریان بسیار مخرب 
اس��ت. یک فروش معقول با یک مشکل آغاز می شود 
و گام بع��د توضیح یک راه حل و مزایای آن اس��ت. اما 
یک فروش س��اده و غیرمنطقی متکی بر احساس��ات 
و ادعاه��ای اغراق آمی��ز اس��ت و تنها یک فروش��نده 
غیراخالق��ی ای��ن کار را انجام می ده��د. حال چگونه 
می ت��وان از اعمال نفوذ عاطف��ی اغراق آمیز جلوگیری 
کرد. راه حل ابتدایی آگاهی است. شما باید تأیید کنید 
که مشتریان نباید نگران باشند؛ شما می توانید مشکل 
آنها را حل کنید. وعده های بس��یار بزرگی ندهید، به 
آنها بگویید که شما توانایی حل این مشکل را در خود 

می بینید و به زودی آنها متوجه آن خواهند شد. 
ب��رای آنکه بتوانید در حد معق��ول به مخاطبان تان 
وع��ده بدهید یک راه حل این اس��ت ک��ه یک نمونه 
متفاوت باش��ید. نسبت به مش��تریان مطالعه موردی 
داش��ته باش��ید. مطمئنا مطالعه یک مشتری که نیاز 
کمی به محصوالت ش��ما دارد بس��یار متفاوت از یک 
مشتری ای است که کل زندگی اش با محصوالت شما 
تغییر می کند. اگر شما سطوح مختلفی از خدمات را به 
انواع مختلفی از مشتریان ارائه دهید الزم نیست اعمال 

نفوذ احساسی افراطی داشته باشید. 
راه دیگر این اس��ت که محصوالت خ��ود را تقویت 
کنید. مطمئن ش��وید که به طور کامل به محصوالت 
خود اعتماد دارید. اگر به عنوان یک بازاریاب هوشمند 
ب��ه طور مداوم ب��ا نیازهای در حال تغییر مش��تریان 
منطبق شوید دیگر الزم به اعمال نفوذ عاطفی افراطی 
ندارید. مخاطبان خود را بشناس��ید و مشکالت آنها را 
کشف کنید. ش��ما می توانید راه حل های هوشمندانه 
برای مش��کالت آنه��ا در محتوای خ��ود، محصوالت 
وخدمات ارائه دهید. اگر شما واقعا مشکالت و نیازها را 
بشناس��ید دیگر الزم نخواهد بود که به افراط و تفریط 
بپردازید و پی در پی به یاد مشتریان بیندازید که زندگی 

آنها با محصوالت شما بسیار آسان خواهد شد. 
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برندنامه بازاریابی مجانی
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آدامس مانند سیگار همواره فرهنگ 
مصرف خاص خودش را دارد و در 

حال حاضر جوامعی به دنبال مصرف 
باالی آدامس هستند که استرس 

باالیی در زندگی روزمره خود دارند؛ به 
عبارت دیگر گروه هدف این محصول، 
جمعیت شهرنشین هستند که درگیر 
فعالیت های اقتصادی اند یا افرادی که 
با استرس روزمره باالیی دست وپنجه 

نرم می کنند

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

ترفند بازاریابی مسکن
آیا می دانستید یکی از ترفندهای بازاریابی مسکن 
این است که شما کارت ویزیت ندهید بلکه اطالعات 

مشتری را بگیرید؟
 بس��یاری از مشاوران امالک قدر مشتریانی را که 
به آنها مراجعه می کنند نمی دانند. اتفاقی که معموال 
رخ می دهد این اس��ت که وقتی خانه ای متناسب با 
خواسته های مش��تری ندارند بیشترین لطفی که در 
حق مش��تری می کنند این اس��ت که کارت ویزیت 
خ��ود را ب��ه مش��تری می دهن��د و از او می خواهند 
ک��ه بعدا تماس بگیرد. این بدترین کاری اس��ت که 

می توان انجام داد. 
شما باید به هر فرد مراجعه کننده به چشم مشتری 
قطعی خود بنگرید و از او اطالعات تماس��ی الزم را 
بگیرید و به او قول دهید که تمام تالش خود را برای 
پی��دا کردن خانه مورد عالقه او خواهید کرد و البته 
بای��د واقعا این تالش را بکنید این کار حس اهمیت 
داش��تن را به مشتری القا می کند و موجب اطمینان 

می شود و احتمال معامله را افزایش می دهد. 

آموزه های کاروکسب از مشاهیر
سقراط، ارسطو، 
دیگ��ر  و  هوم��ر 
فیلس��وفان جهان 
ب��ر آن نبودند که 
برای  آموزه های��ی 
ر ه��ا  کس��ب و کا
در ای����ن زم��ان 
باشند  داش����ته 
ک��ه م��ا زندگ��ی 
می کنیم. با وجود 
ای��ن، ب��ه دلی��ل 
وس��یع  گس��تره 
اندیشه ورزی آنان، 
می توان  همچنان 
از گفت��ار و رفتار 

و کردار فیلس��وفانه آنها برای کار و کسب ها بهره های 
فراوانی برد. همچنین با جس��ارتی قابل تحمل و البته 
درخور تامل می توان دس��ت به اس��تنباط هایی زد که 
برای کسب و کارهای امروزی نیز آموزه های حکمت آمیز 
فراوان دارد، هش��دارهای بایس��ته دارد، دستورالعمل 
و نقش��ه راه دارد، توصیه ها و پیش��نهاد هایی دارد که 
کس��ب و کارها را رونق خواهد بخشید، از اموری پرهیز 
می دهد که نتیجه آن شکس��ت و ناکامی است. کتاب 
آموزه های کار و کس��ب از مشاهیر تالیف پرویز درگی، 
مدرس دانشگاه، مش��اور و محقق بازاریابی آموزه های 
فراوانی برای دانش��جویان مدیریت و کسب و کار دارد. 
در ای��ن کتاب در بخش آموزه های ماندال برای رهبران 
کاروکس��ب آم��ده اس��ت: از خداوند س��ؤال کردم که 
چگونه زندگی کنم؟ ندا آمد که بی آنکه تاسفی به حال 
گذشته ات بخوری آن را در آغوش بکش و بپذیرش. با 
اعتماد و باوری راسخ حال را بگذران و بی آنکه ترسی به 
دل راه  دهی برای آینده آماده شو. ایمانت را حفظ کن 
و ترس را فراری بده. به تردیدهایت باور نداشته باش و 
در باورهایت تردید نکن. زندگی شگفت انگیز است، اگر 
بدانیم که چگونه زندگی کنیم. کوچک باش و عاشق، 
عشق خود را آیین بزرگ کردنت را می داند... ما هم به 
عقل سلیم و هم به دل نیازمندیم. شکوه زندگی در به 
زانو درآمدن نیس��ت، بلکه این است که هر بار افتادیم 

دوباره روی پا بایستیم... 
ای��ن کتاب 167 صفحه ای در 24 قس��مت توس��ط 

انتشارات بازاریابی به چاپ رسیده است. 

کتابخانه

آیا می دانستید

BRAND

عطیه عظیمی

کارشناس ارشد بازاریابی
بهروز لطفیان
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داشتن یک برند مشهور

برای داشتن یک برند معتبر و مشهور نخستین 
گام انتخاب نامی مناس��ب است. راه های متفاوتی 
ه��م برای انتخاب ن��ام برند وج��ود دارد. یک راه 
کالس��یک انتخاب نام از روی اسم خود، نام محل 
بنیانگ��ذاری یا حتی اس��م حی��وان خانگی مورد 

عالقه تان است. 
ب��ا این حال اگ��ر نظ��ر کارشناس��ان معتبر را 
جویا ش��وید، خواهید دانس��ت ک��ه عصر چنین 
نام گذاری های��ی خیلی وقت اس��ت ک��ه به پایان 

رسیده. 
در طرف مقابل ی��ک راه مدرن تر برای انتخاب 
نام برند، اس��تفاده از نام های خاطره انگیز و به یاد 
ماندنی با اس��تفاده از نظر کارشناس��ان حرفه ای 
اس��ت. با این حال ش��یوه انتخاب یک اسم به یاد 
ماندنی و در عین حال تاثیر گذار بسیار دشوار تر از 

آنچه ممکن است به نظر برسد است. 

ایده
بازاریاب��ی ای��ن س��وژه بح��ث برانگی��ز دنیای 
ام��روز تج��ارت، موضوع مت��داول و بعضی اوقات 
تاثیرگذاری اس��ت. اما انتخاب یک نام جنجالی و 
بحث برانگیز برای برند خود ریسک بسیار باالیی 
را به هم��راه دارد. در مورد بازاریابی بحث برانگیز، 
در صورت��ی که مقامات تبلیغات کمپین ش��ما را 
تایی��د نکنن��د، در نهای��ت هزینه تولی��د کمپین 
ش��ما به هدر خواهد رفت. اما در مورد نام گذاری 
برند خ��ود با اس��تفاده از این ش��یوه، در صورت 
 مخالف��ت مقامات دولتی، هویت برند ش��ما نابود 

خواهد شد. 
French Connection ن��ام ش��رکت ی��ک 
ش��رکت تولید کننده لباس فرانس��وی است. این 
ش��رکت که در س��ال 1972 تاس��یس ش��ده در 
انتخ��اب ن��ام خود به ق��دری دقی��ق و زیبا عمل 
کرده که تا مدت ها مثال بارزی در زمینه اهمیت 
و تاثیر انتخاب ن��ام برند در فعالیت های بازاریابی 
بوده اس��ت. ماج��را از س��ال 1997 و تالش این 
ش��رکت ب��رای حضور فعاالن��ه در بازار پوش��اک 
بریتانیا و مس��تعمرات س��ابق این کش��ور شروع 
شد. در راس��تای سیاست شرکت برای حضور در 
این کش��ورها، مدیران ارشد بازاریابی این شرکت 
 French پیش��نهاد تغییر نام برند ش��رکت را به
Connection United Kingdom  مطرح 
کردند. این پیش��نهاد با تایید مدیران ش��رکت به 
مرحل��ه اجرا درآمده و ش��رکت کمپین های خود 
را در کش��ورهای مختل��ف آغاز ک��رد. همچنین 
 »fcuk« روی تی ش��رت های این ش��رکت کلمه
 French Connection United که مخفف

Kingdom  بود نیز درج شد. 
تاثی��ر ای��ن عم��ل بازاریابی ش��رکت در میزان 
اس��تقبال مردم بریتانیا و س��ایر کش��ورها بسیار 
خارق الع��اده بود. در واقع ش��رکت با انتخاب یک 
کلمه مخفف به جای یک نام طوالنی ارتباط بهتر 
و موث��ری با مخاطبان خود برق��رار کرده و از این 

ارتباط نهایت استفاده را برد. 

در واقع از زمانی که ش��رکت نام برند خود را به 
fcuk تغییر داده اس��ت زمان زیادی می گذرد. با 
این حال نه تنها ایده ش��رکت کهنه نش��ده است، 
بلکه باعث جذب نس��ل جدید نوجوانان اروپایی، 
اس��ترالیایی و آمریکایی شده اس��ت. امروزه برند 
fcuk همچنان جزو 10 برند پرفروش جهان قرار 
دارد. همه این موفقیت ها حاصل انتخاب درس��ت 
نام برند و به عبارت س��اده تر اس��تفاده صحیح از 

بازاریابی برند بوده است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-در عی��ن ح��ال ک��ه س��عی در جنجال��ی و 

بحث برانگیز بودن دارید، شوخ طبع نیز باشید. 
-برای بحث برانگیز بودن زیاده روی نکنید. در 
صورت مخالفت نهاده��ای قانونی در واقع هویت 

برند شما نابود خواهد شد. 
-در صورت مواجهه با برخورد نهادهای نظارتی 
س��عی کنید از توجیه��ات منطقی ب��رای مجاب 
کردن نهادهای ناظر استفاده کرده و سریع تسلیم 

نشوید. 
-این ایده در ارتباط با نس��ل جوان کاربرد دارد. 
در صورتی که کس��ب و کار شما در ارتباط با افراد 
میانس��ال یا خدمات اقتصادی است، بهتر است به 

این نوع بازاریابی روی نیاورید. 
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پاسخ کارشناس: نخس��تین نکته ای که برای ایجاد 
یک شعبه جدید خرده فروشی باید در نظر داشته باشید 
این است که محلی را انتخاب کنید که در راستای دیگر 
استراتژی های خرده فروشی شما باشد. به عبارت دیگر با 
رفتار خرید، اندازه بازار هدف و تثبیت برند شما در بازار 
هدف در تضاد نباش��د. به این منظور شما باید محلی را 
برای فروش��گاه خود انتخاب کنید که بازار هدف در آن 

محل باش��د. نکته دوم میزان تقاضا برای محل فعالیت 
اس��ت. محل احداث فروشگاه شما باید طوری باشد که 
بیشترین سود را در طی زمان برای تان به همراه داشته 
باش��د. بنابراین باید ش��رایط اقتص��ادی، فضای رقابتی، 
تطابق استراتژیک جمعیت منطقه با بازار هدف و هزینه 

راه اندازی و اداره فروشگاه مورد بررسی قرار گیرد. 
همچنین شما باید برای انتخاب این محل، ویژگی های 
منطق��ه و ویژگی های محیط تجاری را در نظر بگیرید و 
پتانس��یل های ف��روش در آن منطق��ه را تخمین بزنید. 
یک��ی از مهم تری��ن عوامل��ی که بر میزان فروش ش��ما 

تاثیر گذار اس��ت، تع��دد رفت و آمدهای وس��ایل نقلیه و 
افراد در آن منطقه اس��ت. به خصوص ای��ن عامل برای 
خرده فروش��ی هایی که کاالی مناس��ب برای خریدهای 
غیر برنامه ریزی ش��ده یا مناس��ب برای خریدهای مکرر 
ارائ��ه می دهند، اهمیت بیش��تری دارد. البته باید توجه 
داش��ت که تعدد بیش از حد وس��ایل نقلیه و افراد نیز 
س��بب ترافیک سنگین می ش��ود که دسترسی محل را 
سخت تر می کند. وجود پارکینگ، در معرض دید بودن 
و فروش��گاه های مجاور نیز از عوامل مهمی هس��تند که 
در انتخاب محل فروشگاه باید به آن توجه داشته باشید. 

مکان یابی برای شعبه جدید

پرس�ش: خرده فروش�ی فعال هستم که تصمیم دارم دو ش�عبه دیگر را در محلی جدید تاس�یس کنم. در این خصوص چه 
پیشنهاداتی برای من دارید؟  کلینیک کسب و کار

با سالم سازی ارتباطات سازمانی
 بهره وری شغلی کارکنان را افزایش دهیم

 الزمه ادامه حیات هر سازمان کارآمد، حضور مدیران 
آم��وزش دیده، کارآم��د و توانمند در هماهنگ س��ازی 
فعالیت های کارکنان تحت نظارت ش��ان و بهینه س��ازی 
بهره وری ش��غلی آنان و بهره وری س��ازمان است. پیش 
نیاز هماهنگ س��ازی بین عناصر مادی و انسانی شاغل 
در هر مجموعه، برقراری ارتباطات ش��فاف، بدون سکته 
و سالم سازی ارتباطات درکلیه بخش های سازمان است. 
اگر ای��ن نوع ارتباطات مخ��دوش، مبهم و غیر اثربخش 
باش��ند، س��ازمان گرفتار س��کته و فعالیت آن متوقف 
می شود. دهه های متمادی اس��ت که از ارتباطات سالم 
و جریان ش��فاف اطالع��ات، به عنوان ش��اهرگ حیاتی 
س��ازمان ها ن��ام برده می ش��ود. براس��اس »نظریه چند 
عاملی به��ره وری« و مدل واره مرتبط با آن، یعنی مدل 
نظام مند انتخاب و به کارگیری اثربخش منابع انسانی در 
سازمان )مناباماس(، یکی از عوامل درون سازمانی مهم در 
بهینه س��ازی بهره وری سازمانی، بهبود کمیت و کیفیت 

ارتباطات در همه بخش های سازمان است. 
 هرچن��د مقوله ارتباطات س��ازمانی اکنون و در پهنه 
علوم انس��انی و به ویژه در مدیریت، زمینه جدیدی تلقی 
نمی ش��ود؛ ولی از آغاز ورود مقوله ارتباطات س��ازمانی 
در مباحث مدیری��ت وکاربردهای گس��ترده آن، توجه 
به اهمیت این مقوله در بهره وری س��ازمانی، رشد قابل 
توجهی داشته و توجه بسیاری از متفکران علوم رفتاری و 
سازمانی در غرب را به خود جلب کرده است. از چند دهه 
قبل نیز برخی از متفکران ارتباطات سازمانی یا »مشاوران 
مدیریت« در غرب و صاحب نظران مدیریت و روانشناسی 
به��ره وری راهب��ردی در ایران، به یافتن نارس��ایی های 
س��ازمان ها در زمینه ارتباطات س��ازمانی و کاستی های 
آن در س��ازمان ها پرداخته ان��د و به این باور رس��یده اند 
که بس��یاری از مسائل و مشکالت حاکم در بهینه سازی 
بهره وری سازمان ها، شبکه ناسالم ارتباطات و عدم توجه 
مدیران به ش��یوه ها و ظرافت های »ارتباطات سالم« در 
سازمان محل کارشان بوده است. اکنون اطمینان داریم 
که بدون برقراری ارتباطات اثربخش، امکان مبادله سالم 

و شفاف اطالعات در سازمان ها وجود ندارد. 

 پیش نیاز آگاهی از وضعیت و کارآمدی نظام ارتباطات 
در ه��ر س��ازمان، جم��ع آوری اطالعات درب��اره کمیت 
وکیفیت ارتباطات در آن س��ازمان است. با جمع آوری و 
استفاده از این نوع اطالعات می توان مشکالت ارتباطی 
سازمان ها را شناخت و برای رفع این نوع موانع سازمانی 
بهره وری ش��غلی کارکنان، راه حل ه��ا، روش ها و فنون 
مناس��ب را به کار گرف��ت. یکی از پویاترین ش��یوه های 
دس��تیابی به رش��د اقتصادی درکش��ور، بهینه س��ازی 
بهره وری کلیه س��ازمان های فعال درکش��ور اس��ت. با 
بهینه سازی بهره وری سازمان ها؛ سطح زندگی مردم ارتقا 
می یابد، نرخ تورم کاهش پیدا می کند، در قیمت ها تغییر 
نسبی ایجاد می شود، جلوی فساد اداری گرفته می شود و 
تولید واقعی افزایش می یابد. به هر حال باید دانست که 
رشد اقتصادی کشورها وابسته به آهنگ رشد بهره وری 
آنان است و با بهینه سازی بهره وری سازمان ها، می توان 
درآمد و تولید س��رانه را افزایش داد.  برای سالم س��ازی 
ارتباطات سازمانی می توان اقدامات بسیاری را انجام داد. 
پیشنهاد موجز ما به مدیران عامل سازمان ها آن است که؛ 
)1( اهمیت ارتباطات سالم در سازمان تحت نظارت شان 
را درک کنند و به این باور برس��ند که ارتباطات س��الم 
س��ازمانی، نقش مهم و غیر قابل ان��کاری را در بهره وری 
ش��غلی کارکنان برعهده دارد؛ )2( گفتار وکردار خود را 
یکی کنند و پیام های تلویحی خود را با پیام های رسمی 
که به کارکنان می دهند، یکس��ان سازند؛ )3( موجباتی 
را فراهم آورند تا ارتباطات س��ازمانی که نوعی تعهد دو 
جانبه است، مس��یر دو طرفه )یعنی از باال به پایین و از 
پایین به باال( را طی کند؛ )4( نسبت به ارتباطات رو در 
رو تاکی��د کنند، ارتباطات رو در روی خود با افراد تحت 
نظارت ش��ان را بدون ابهام و صمیمانه برقرار س��ازند، به 
نیازهای اعضای س��ازمان توجه کنند و برای آنان ارزش 
قائل شوند؛ )5( در برقراری ارتباطات سازمانی، تصویری 
شکوهمند از سازمان ارائه دهند، لزوم مشارکت خود در 
مسئولیت ها را بپذیرند و مسیر آن را نیز مشخص سازند؛ 
)6( اگر وضعیت سازمان از حیث ارتباطات مناسب باشد، 
نباید از رس��اندن خبرهای ناگوار به کارکنان س��ازمان، 
وحش��تی داشته باشند. پیام های ناگوار را با صداقت و با 
زبانی آرام گزارش دهند و آنچنان »جو سازمانی« را خلق 
کنند که افراد نیزگرفتار وحش��ت نشوند؛ )7( پیام ها را 
درخور هرگروه خاص از کارکنان س��ازمان ارسال دارند. 
افراد از نظ��ر نیازهای اطالعاتی در س��ازمان ها متفاوت 
هس��تند و اطالعات با اهمیت برای خود را به شیوه های 
گوناگون به دس��ت می آورند. به همین دلیل باید پیام ها 
متناسب با نیاز و جایگاه سازمانی افراد ارسال شود؛ )8( 
ارتباطات را نوعی فرآیند دائمی تلقی کنند، علت اتخاذ 
هرتصمی��م را اعالم نمایند و پس از آگاهی از واقعیت ها، 
افراد و اعضای س��ازمان را در جریان امور قرار دهند. این 
اقدام مدیریت باعث می شود شایعه قوت نگیرد و اعتماد 
افراد به مدیریت نیز افزایش یابد؛ )9( به این باور برسند 
که بهبود در بهره وری و کیفیت کاالها و خدمات سازمان، 
در نتیجه تصادف یا از روی شانس حاصل نمی شود؛ بلکه 
نتیجه فرآیندی آگاهانه است و... برای مطالعه بیشتر در 
این زمینه، به کتاب روانشناس��ی بهره وری راهبردی اثر 
نویسنده سطور حاضر و از انتشارات نشر ویرایش مراجعه 

شود. 
ارتباط با نویسنده: 

www.profsaatchi.ir

دیدگاه

با وجود پیشرفت تکنولوژی 
ام��ا  کش��ور  ب��ه  آن  ورود  و 
همچنان در اغلب سازمان های 
ایران��ی عالقه به اس��تفاده از 
کاغ��ذ در انج��ام ام��ور اداری 
از روش های  قابل پذیرش ت��ر 
نوین است و این نشان دهنده 
این امر است که هنوز فرهنگ 
حذف کاغذ در جامعه همه گیر 
نشده است. این موضوع باعث 
ش��ده برخ��ی س��ازمان ها در 
اجتماعی  مس��ئولیت  جه��ت 
اقدام به تش��کیل کمپین های 
زیس��ت محیطی  تبلیغات��ی 
کنند، اما به نظر می رسد این 
کمپین ه��ا اثربخش��ی الزم را 
ندارند چرا که این امر مستلزم 
این اس��ت که عوامل مختلفی 
با ه��م پیوند بخ��ورد تا برای 
باشد. »فرصت  باور پذیر  مردم 
امروز« در گفت وگ��و با فرزاد 
مقدم، ط��راح و برنامه ریز برند 
ابعاد مختلف این  به بررس��ی 
موض��وع پرداخته که در ادامه 

می خوانید. 

عدم درک لزوم حذف 
کاغذ

فرزاد مقدم می گوید: امروزه 
تحصیل،  تج��اری،  مب��ادالت 
تحقی��ق، بانک��داری و حت��ی 
اطالع رس��انی، هم��ه و هم��ه 
وابسته به کاغذ است و نتیجه 
آن نی��ز واردات یک میلیون و 
200هزار تن کاغذ در س��ال و 
خروج سرمایه های کشور برای 
کاغذهایی اس��ت که به صورت 
عموم��ی، ی��ک ب��ار مص��رف 

هستند. 
اگرچه دولت طی سال های 
گذش��ته با الکترونیکی کردن 
برخی روندهای اداری، س��عی 
داشته گام هایی بسیار ابتدایی 
برای س��اختن کشوری بدون 
کاغ��ذ بردارد، ام��ا باید اذعان 
داشت که بس��ترهای این امر 
هنوز در ایران شکل نگرفته و 
چندان هم بدون وجود کاغذ، 
نمی ت��وان به حی��ات کاری و 

اداری ادامه داد. 
حتی بانک��داری الکترونیک 
که یکی از نمونه های شاخص 
ح��ذف کاغذ و اس��کناس های 
پول��ی-  چرخ��ه  از  کاغ��ذی 
مال��ی کش��ور اس��ت، بع��د از 
الکترونیکی  عملی��ات  انج��ام 
نق��ل و انتقاالت پول توس��ط 
فیشی  خودپرداز،  دستگاه های 
کاغذی را در اختیار مشتریان 
ق��رار می ده��د که اغل��ب دور 
ریخته می ش��ود. ب��ا این حال 
اغل��ب س��ازمان هایی ک��ه در 
ح��ال فعالیت هس��تند تا حد 
زی��ادی در کارش��ان از کاغ��ذ 
اس��تفاده می کنند. این به آن 
معناست که لزوم حذف کاغذ 
هنوز در سازمان ها درک نشده 
است. بس��یاری از س��ازمان ها 
در ظاه��ر در مورد مس��ئولیت 
اجتماع��ی صحبت می کنند یا 
ادای آن را در می آورن��د اما به 
آن عم��ل نمی کنند. دلیل این 
عم��ل نک��ردن این اس��ت که 
واقعی  به طور  فرهنگ س��ازی 
انجام نشده است و افراد حس 
واقعی نس��بت به این موضوع 
ندارن��د. بنابرای��ن معم��وال در 
م��ورد آن صحبت می کنند اما 
در چرخه عملکرد واقعی خود 

به آن عمل نمی کنند. 

جاذبه ترس
وی می افزاید: در دنیا برای 
همه گیر شدن چنین کارهایی 
از قوه ترس استفاده می کنند. 

به نام  عنص��ری  تبلیغ��ات  در 
جاذبه ت��رس وج��ود دارد به 
ای��ن معنا که بای��د این ترس 
در وج��ود افراد ب��ه وجود آید 
ک��ه اگر کاغذ زی��ادی مصرف 
ناخوش��ایندی  اتفاقات  کنند، 
برای خودش��ان یا نسل بعدی 
خواهد افتاد. در این خصوص 
اگ��ر از عنصر ترس اس��تفاده 
نشود، به جواب مطلوبی دست 
پی��دا نخواهیم ک��رد و چنین 
اقدامات��ی تبدیل به یک ادای 

روشنفکرانه می شود. 
ام��روزه برخ��ی از بانک ه��ا 
در جه��ت ح��ذف کاغذ پیش 
می رون��د و پی��ام می دهند که 
به ج��ای اس��تفاده از کاغذ از 

روش ه��ای الکترونیکی 
اس��تفاده ش��ود ام��ا تا 
ای��ن کار  زمان��ی ک��ه 
فرهنگ س��ازی  کام��ال 
ندارد.  نتیجه ای  نش��ود 
نش��ان دهنده  آماره��ا 
این امر اس��ت که طی 
10 س��ال اخی��ر میزان 
مصرف کاغذ در کش��ور 
کاه��ش یافت��ه اس��ت 
ام��ا بخش عم��ده این 
کاهش ب��ه دلیل وجود 
  ATM دس��تگاه های 
است، همچنین بسیاری 
مانند  دیگ��ر  فایل ها  از 

قدیم به صورت کاغذی ارس��ال 
نمی ش��ود و به ص��ورت فای��ل 
pdf ارسال می ش��ود. به طور 
کلی می ت��وان گفت دلیل این 
کاهش مصرف به خاطر راحتی 
کار اس��ت نه به خاطر ترس از 
مصرف کاغذ و نابودی درختان. 

کمپین های مسئولیت 
اجتماعی

مقدم با اشاره به کمپین های 
می گوید:  اجتماعی  مسئولیت 
اگر به کمپین های مس��ئولیت 
اجتماع��ی برگردی��م، کمپین 
کاهش یا حذف مصرف کاغذ 
را در س��ازمان های مختلف��ی 
مانند بانک ها دیده ایم. به نظر 
بانک ه��ا یک��ی از تاثیراتی که 
استفاده از خدمات الکترونیک 
در زندگی مشتریان می گذارد، 
کاه��ش مصرف کاغذ اس��ت. 
ای��ن رویک��ردی اس��ت ک��ه 
برخی از بانک ه��ا مانند بانک 
گردشگری )به همین سادگی( 
آن را مح��ور کمپین خود قرار 
داده  و ب��ا توجه به اهدافی که 
در پیش گرفته ان��د، روی آن 
متمرکز شده اند. یا همراه اول 

با برگ��زاری کمپی��ن »همراه 
مش��ترکانش  از  طبیع��ت« 
قب��وض  دریاف��ت  خواس��ت 
س��یم کارت های خود  کاغذی 
را لغو کنن��د. اما نکته ظریفی 
مس��ئولیت  کمپین ه��ای  در 

اجتماعی نهفته است؛ 
ارتباط��ات،  س��طح  در 
اجتماع��ی  مس��ئولیت های 
تا زمان��ی که ب��ا فعالیت های 
رفتارهای کارکنان  بازاریاب��ی، 
برن��د، کمپین ه��ای تبلیغاتی 
و برنامه ه��ای رواب��ط عمومی 
در  نخ��ورد  پیون��د  س��ازمان 
ذهن مردم ب��اور پذیری ندارد. 
به عنوان مث��ال اگر یک آژانس 
مس��افرتی در جهت مسئولیت 

اجتماع��ی روی انگی��زه حفظ 
محیط زیست س��رمایه گذاری 
کند و تبلیغ��ات انجام دهد در 
حالی که در تورهای مسافرتی 
خ��ود از ظ��روف پالس��تیکی 
ب��رای پذیرای��ی از مس��افران 
اس��تفاده کند، هیچ یک از این 
تبلیغ��ات و س��رمایه گذاری ها 
اث��ر بخ��ش نخواهد ب��ود زیرا 
افراد از یک س��و تبلیغات این 
س��ازمان را در جه��ت حف��ظ 
محیط زیس��ت می بینن��د و از 
س��وی دیگر مشاهده می کنند 
که مثال جنگل مح��ل بازدید 
از  پ��ر  گردش��گری  گ��روه 
زباله های پالس��تیکی اس��ت و 
بنابرای��ن دچار تضاد ش��ده و 
تبلیغ��ات آن س��ازمان را باور 
نمی کنن��د. ای��ن اقدامات باید 
به صورت یک پیوس��تار باش��د 
و س��ازمان ها کاری را تبلی��غ 
کنند که خودشان هم آن کار 
را انجام می دهند. به طور کلی 
مسئولیت اجتماعی معموال در 
ای��ران به خاط��ر نقض همین 
ش��ناختی  ناهماهنگی  تئوری 
فس��تینگر باورپذیری چندانی 

ندارد. 

حذف کاغذ از دریچه 
برندینگ

 ای��ن طراح و برنامه ریز برند 
می افزای��د: اگر ش��ما موضوع 
حذف کاغ��ذ را از دریچه یک 
برنامه برندس��ازی نگاه کنید، 
فرآیند اجرای آن تغییر خواهد 
کرد. همانند جا انداختن یک 
برند در س��ازمان، ش��ما باید 
مراحل مختلف طراحی مفهوم 
و س��پس بازاریاب��ی داخلی را 
انج��ام دهید. یعن��ی کارکنان 
س��ازمان نیز بای��د از مفهوم و 
چگونگ��ی این فرآین��د باخبر 

باشند. 
ب��رای مثال، گاه��ی ممکن 
اس��ت در جهت ح��ذف کاغذ 
کاره��ای  انج��ام  در 
سازمان ها مقاومت هایی 
آی��د. معموال  به وجود 
قدیمی ت��ر  کارکن��ان 
اعتقاد زیادی به حذف 
بنابراین  ندارن��د  کاغذ 
در اجرای��ی ش��دن آن 
کمک زیادی نمی کنند 
و این یک��ی از دالیلی 
است که اجرای داخلی 
مسئولیت  کمپین های 
اجتماعی در حد حرف 
باقی می مان��د و عملی 
نمی پذی��رد.  ص��ورت 
بنابراین سازمان ها ابتدا 
از کمپین  برنامه ای فراتر  باید 
مس��ئولیت اجتماعی داش��ته 
باش��ند. مس��ئولیت اجتماعی 
مانند دکمه ای اس��ت که روی 
لب��اس دوخته ش��ده اس��ت. 
می گویند  ک��ه  ضرب المثل��ی 
طرف دکم��ه ای پی��دا کرد و 
برای آن لب��اس دوخت اینجا 
معن��ای عمیقی دارد. بارها در 
جلسات مشاوره با هیات مدیره 
س��ازمان ها دیده ام که موضوع 
را از مسئولیت اجتماعی آغاز 
می کنند. می گویند سازمان ها 
و بانک ه��ای دیگ��ر ه��م این 
کار را کرده ان��د، بیایید ما هم 
انجام دهیم. وقتی می پرس��یم 
برنامه مس��ئولیت  ای��ن  ک��ه 
اجتماع��ی در راس��تای کدام 
سازمان  استراتژی های  از  یک 
و برنامه های آن است، جوابی 
نمی ش��نویم. نگاه ه��ا ع��وض 
می ش��ود، می گوین��د فالن��ی 
سیاس��ت ندارد. در نهایت هم 
کاری  خودش��ان  و  می رون��د 
و ته انج��ام می دهند.  بی س��ر
برخی از دوس��تان ه��م برای 
آنه��ا  ب��ه  رس��انه ای  اینک��ه 
بفروش��ند موض��وع را تایی��د 

می کنند. مش��کل ما با خرید 
استفاده  نیست، مسئله  رسانه 
درس��ت و حف��ظ یکپارچگی 
در میان فعالیت های س��ازمان 

است. 

همسویی برنامه ها و 
استراتژی های سازمان

وی معتق��د اس��ت، اینک��ه 
س��ازمان ها برنام��ه ای مج��زا 
مس��ئولیت  عن��وان  تح��ت 
اجتماع��ی تعری��ف کنند کار 
درستی نیست چرا که حداقل 
ارتباط��ی  برنامه ه��ای  تم��ام 
یک س��ازمان باید در راستای 
برندس��ازی  اس��تراتژی های 
س��ازمان باش��د. در غیر ای��ن 
ص��ورت مانند این اس��ت که 
بگویی��م م��ا در ط��ول هفته 
برنامه ری��زی کرده ای��م که دو 
ساعت به طبیعت برسیم! ولی 
بقی��ه هفته آش��غال بریزیم و 
درختان را قطع کنیم. مسلما 
با دو س��اعت برنامه ریزی یک 
ف��رد به عن��وان ی��ک انس��ان 
ش��ناخته  طبیعت  دوس��تدار 
نخواهد شد. داستان مسئولیت 
اجتماعی نیز همین طور است 
و انجام ی��ک کار کوچک یک 
ب��ار و در زمان مح��دود کافی 
اجتماعی  مس��ئولیت  نیست. 
بای��د در تم��ام کارهای��ی که 
س��ازمان انجام می دهد جاری 
باش��د. یک��ی از م��وارد جالب 
جهانی کمپین شرکت توشیبا 
در س��ال 2012 بود. هنگامی 
که توشیبا ش��عار »روز بدون 
چاپ« را ارائ��ه کرد، انتقادات 
زی��ادی را متوج��ه خ��ودش 
ک��رد. منتقده��ا با ارائ��ه آمار 
ش��رکت  در  کاغ��ذ  مص��رف 
»ابت��دا  می گفتن��د:  توش��یبا 
خودت سبز باش بعد دیگران 
را نصیح��ت ک��ن!« در ضمن 
توش��یبا فراموش کرده بود که 
زیادی  تا حدود  کسب و کارش 
به موضوع چاپ بس��تگی دارد 
و به گفته برخ��ی از منتقدان 
پی��ام خود را اش��تباه انتخاب 

کرده بود. 

مزایا و معایب حذف کاغذ
مقدم با اش��اره ب��ه مزایا و 
معایب ح��ذف کاغذ می گوید: 
برای  کاغ��ذ  اگرچ��ه ح��ذف 
جامعه نتایج مثبتی دارد ولی 
گاه��ی در برخی س��ازمان ها 
ممکن اس��ت حذف کاغذ، به 
ضرر فرآین��د ارائه خدمات آن 
س��ازمان تمام ش��ود زیرا این 
زیرس��اخت های  س��ازمان ها 
الزم را ب��رای ارائ��ه خدم��ات 
الکترونیکی ندارند. برای مثال، 
سازمانی که نامش را نمی آورم، 
با قطع ش��دن ب��رق یا خراب 
ش��دن سیس��تم دیگر امکان 
ارائ��ه خدمات را ب��ه مراجعان 
خود نداش��ت و مشتریان آرزو 
هیچ گاه  کاش  می کردن��د  ای 
سیس��تم بدون کاغ��ذ در این 
س��ازمان اجرا نمی ش��د. شما 
هم آیا سازمان های اینچنینی 

می شناسید؟ 
در هر حال، س��ازمان هایی 
موف��ق  کمپین ه��ای  ک��ه 
ه��م  داش��ته اند  اینچنین��ی 
خرده فروش��ی،  صنای��ع  در 
ان��رژی و مواد غذای��ی بوده اند 
می طلبد.  دیگ��ر  مجال��ی  که 
جالب  کمپین ه��ای  از  یک��ی 
ک��ه می توانی��د در اینترن��ت 
جس��ت وجو و مطالع��ه کنید، 
کمپین کمپانی ادیسون است 
ک��ه مش��تریانش را ب��ا روش 
درس��تی ترغی��ب ک��رد تا از 
الکترونیکی  صورتحساب های 

استفاده کنند. 

سازمان هایی که در حال فعالیت 
هستند تا حد زیادی در کارشان از 
کاغذ استفاده می کنند. این به آن 

معناست که لزوم حذف کاغذ هنوز 
در سازمان ها درک نشده است. 

بسیاری از سازمان ها در ظاهر در 
مورد مسئولیت اجتماعی صحبت 

می کنند یا ادای آن را در می آورند اما 
به آن عمل نمی کنند. دلیل این عمل 
نکردن این است که فرهنگ سازی 

به طور واقعی انجام نشده است
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مدی��ران عامل بانک ها در آمریکا س��ال 
گذشته افزایش در دریافتی خود را شاهد 
بودن��د. اکثر مدیران ای��ن بانک ها بیش از 
20 درصد افزایش حقوق داش��تند. س��ال 
گذش��ته درآمد مدیران عام��ل بانک های 
آمریکای��ی 455 برابر حقوق هر کارگر در 
این کش��ور بود. بنابراین تنها صنعتی که 
مدیرانش توانس��تند بیش از وال استریت 
درآم��د داش��ته باش��ند، صنع��ت مالی و 
بانک��داری در آمریکا ب��ود. مجموع درآمد 
مدی��ران عام��ل بانک ه��ا در آمری��کا به 
123میلیون دالر رسید. این درحالی است 
که درآمد مدیران وال اس��تریت در س��ال 
2016 معادل 10 درصد افزایش داش��ته 
است و حقوق کارگران نیز در سال جاری 
میالدی در این کش��ور تنه��ا 1/6 درصد 

افزایش به خود دیده است.
از  فهرس��تی  می��الدی  گذش��ته  م��اه 
پردرآمدتری��ن مدیران عام��ل بانک ها در 
آمریکا منتش��ر ش��د که برخ��الف انتظار 
همگان یک ش��گفتی با خود داشت. تصور 
عموم��ی اصوال این اس��ت ک��ه غول های 
بزرگ موسسات مالی و بانکی باید بر صدر 
ای��ن جدول تکی��ه زده باش��ند. این تصور 
البت��ه چن��دان هم دور از ذهن نیس��ت و 
مدیران عامل بانک های معروف و بزرگ در 
جمع پردرآمدترین ها هس��تند اما فرقش 
این است که همه آنها زیر سایه مدیرعامل 

یک بانک کوچک قرار گرفته اند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، پردرآمدترین 
مدیرعامل بانک های آمریکایی نه خودش 
مش��هور اس��ت و نه برای یک بانک بزرگ 
کار می کند. او مدیریت یک موسسه مالی 
کوچک را به عهده دارد که در سطح ملی 

آمریکا کمتر شناخته شده است. 
کوی��ن کامینگ��ز، مدیرعامل موسس��ه 
ک��ه  اس��ت    Investors Bancorp
توانس��ته شاخ غول های بزرگ صنعت مالی 
و بانکداری در آمریکا را بش��کند و براساس 
آمارهای ارائه ش��ده از سوی نهاد اطالعات 
بازار جهانی S&P، پردرآمدترین مدیرعامل 

بانک در آمریکا شود. 
آقای کامینگز س��ال گدش��ته میالدی 
نزدی��ک ب��ه 20 میلی��ون دالر در قالب 
حقوق و پاداش دریافت کرده است. پس 
از او نیز جان اس��تامف، مدیرعامل بانک 
Wells Fargo )ولز فارگو( قرار دارد که 
سال گذش��ته 19/3 میلیون دالر درآمد 
کسب کرد. آقای کامینگز درآمد میلیون 
دالری خود را مدیون پاداش��ی است که 

ساالنه به  سرعت نور افزایش یافته و باعث 
ش��ده او در صدر قرار گیرد. سال گذشته 
پاداش آقای مدیرعامل 62 درصد افزایش 
داش��ت و همین مهم تری��ن دلیل افزایش 
درآمدش بود. پس از اینکه این موسس��ه 
مال��ی در س��ال 2015 از ی��ک بان��ک با 
مدیریت مش��ترک به یک شرکت عمومی 
با س��رمایه بازار 3/4 میلی��ارد دالر تبدیل 

شد، باعث شد ارزش سهام این بانک سال 
گذشته میالدی 11 درصد رشد کند. 

در فهرس��ت منتشر ش��ده از سوی نهاد 
اطالع��ات بازار جهان��ی S&P مدیرعامل 
بانک J. P. Morgan Chase رتبه سوم 
را در اختیار دارد. او سال گذشته میالدی 
18/22 میلیون دالر درآمد داشت که مثل 
دیگر همتایانش بیش��تر این درآمد باال را 
مدیون پاداش هایی است که دریافت کرده 

است. 

البته جالب است بدانید که همین چند 
 روز پی��ش جیم��ی دایم��ون، مدیرعامل

حق��وق   J. P. Morgan Chase
کارمندانش را باال برد. قرار است از این پس 
کارمندان این نهاد بزرگ مالی به ازای هر 
س��اعت کار 12 دالر حقوق بگیرند. آقای 
مدیرعام��ل همچنین به امر آموزش توجه 
ویژه ای دارد و اعالم کرده س��رمایه گذاری 

 روی آم��وزش کارمندان��ش را نیز افزایش 
می دهد. 

در رده چهارم پردرآمدترین مدیران عامل 
بانک ها در آمریکا ریچارد فیربنک، مدیرعامل 
 Capital One Financial Corp بانک

قرار دارد. 
او در س��ال 2015 رقمی برابر با 18/01 
میلیارد دالر درآمد داشت. پس از فیربنک 
 Citigroup نیز مدیرعامل بانک معروف
رده پنج��م را در اختی��ار دارد. مای��کل 
کوربات 56 س��اله با 14/60 میلیون دالر 
درآم��د پنجمی��ن مدیرعام��ل پردرآم��د 
در صنع��ت بانک��داری آمریکاس��ت. برین 
موینیه��ان از بانک مرکزی آمریکا با کمی 
فاصله نس��بت به مایکل کوربات ششمین 
مدیرعام��ل پردرآمد اس��ت. درآمد س��ال 

2015 او 13/72 دالر بود. 
 New بانک ه��ای  عام��ل  مدی��ران 
 York Mellon Corp، Flagstar
 Bancorp Inc، Northern Trust
بع��دی  رده ه��ای  در   PNC و   Corp

پردرآمدترین ها در آمریکا هستند. 
طب��ق آم��ار S&P درآم��د تنه��ا س��ه 
مدیرعام��ل   10 جم��ع  از  مدیرعام��ل 
پردرآمد حاضر در این فهرس��ت، در سال 
2015 کاهش داش��ته است. سال 2015 
س��ال خوبی برای صنعت مال��ی و بانکی 
آمری��کا نبود چون عملک��رد این نهادهای 
مالی پایین تر از حد انتظار مش��اهده شد. 
سهام بانک های آمریکایی در سال 2015 

میالدی 3/5 درصد کاهش ارزش داشت و 
امسال نیز حدود 9 درصد کاهش را تجربه 
کرد. دلیل کاهش ارزش سهام بانک ها این 
ب��ود که آنها در تالش برای افزایش س��ود 

خود در فضایی با نرخ بهره کم هستند. 
ام��ا یکی از مهم تری��ن دالیلی که باعث 
می ش��ود درآمد مدیرعامل بانک ها بسیار 
باال باش��د، پاداشی اس��ت که این مدیران 
دریافت می کنند. پاداش های چند میلیون 
دالری همچنین ش��کاف میان درآمدهای 
مدیران و کارمندان بانک را به خوبی نشان 
می دهد. متوسط دریافتی مدیرعامل یک 
ش��عبه بانک در آمریکا 54 ه��زار و 820 
دالر اس��ت، ح��ال آنکه دریافتی س��االنه 
اس��ت.  کارمن��دان 35 ه��زار 937 دالر 
فرق ب��زرگ مدیران و کارمندان در همان 
پاداش هایی اس��ت که معموال میلیونی رد 

شده و به مدیران اهدا می شود. 
ب��رای مثال پایه حق��وق کوین کامینگز 
که حاال صدرنشین پردرآمدترین مدیران 
عامل بانک در آمریکاس��ت، 1/23 میلیون 
دالر اس��ت و آنچ��ه او در قال��ب پ��اداش 
حاص��ل از س��هام به دس��ت آورده رقمی 
براب��ر با 12/54 میلیون دالر اس��ت. بقیه 
هم ب��ا عناوین گوناگون دیگ��ر به حقوق 
او اضافه ش��ده است. برای س��ایر مدیران 
عامل نی��ز اوضاع به همین ترتیب اس��ت 
و مدی��ران عام��ل بانکی در آمریکا س��ال 
 گذش��ته بین 4 تا 12میلیون دالر پاداش 

گرفته اند. 

دوبی، دومین شهر ایده آل برای 
مدیران بانک

ای��ن ط��ور ک��ه از بررس��ی رس��انه های غربی 
برمی آید، مس��ئله حقوق باالی مدیران بانک ها در 
س��ال جاری یک مسئله جهانی بوده است. نشریه 
فایننش��ال تایمز در مقال��ه ای که همین چند روز 
پیش منتش��ر کرده، به بررس��ی حق��وق مدیران 
بانک های اروپایی و آمریکایی پرداخته و می گوید 
حقوق مدیران اجرایی بانک های بزرگ در س��ال 
2015 می��الدی 7/6درصد افزایش داش��ته و در 
ازای هر نفر به طور متوسط به 13/1میلیون دالر 

رسیده است. 
خبرگزاری خبرآنالین از سوی دیگر در مقاله ای 
ک��ه در 11 تیر منتش��ر کرده، به نقل از س��ایت 
»ارق��ام« یکی از پایگاه های مه��م اخبار اقتصادی 
در جهان عرب نگاهی به حقوق مدیران بانک های 
مهم عربستان سعودی انداخته است. در این مقاله 
آمده که دولت عربس��تان در بیشتر بانک های این 
کش��ور س��هام عمده ای دارد و باالترین حقوق  را 
هم به مدی��ران این بانک ها می دهد. در ادامه این 
مقاله جدول مربوط ب��ه حقوق مدیران بانک های 

عربستان را مشاهده خواهید کرد.

ام��ارات متحده عربی یکی از کش��ورهای دیگر 
منطقه خاورمیانه اس��ت که حقوق نس��بتا باالیی 
را به مدی��ران خود در طیف وس��یعی از حوزه ها 

پرداخت می کند.
ب��ه گزارش گل��ف بیزینس که به طور س��االنه 
حق��وق در کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس را 
بررس��ی می کند، دوبی از جمله ش��هرهایی است 
که بیش��ترین حقوق را به مدیران بانک های خود 
می دهد. این آمار بر اس��اس تحقیقی که س��ایت 
ارزیابی حق��وق Emolument.com به تازگی 
انجام داده، به دس��ت آمده اس��ت. در این تحقیق 
میانگی��ن دس��تمزدها و پاداش ه��ای دریافتی از 
سوی مدیران و تحلیلگران بانک در سرتاسر دنیا با 
هم مقایس��ه شده و دوبی در حقوق های پرداختی 
ب��ه مدیران رتب��ه دوم را به خ��ود اختصاص داده 
است. دستمزد دریافتی مدیران بانک در این شهر 
230 هزار دالر و پاداش 142 هزار دالر است؛ در 
مجموع دوبی ساالنه به مدیران بانک های خود به 
طور متوس��ط 373 هزار دالر حقوق می دهد و از 
این جهت رتبه پنجم فهرست را به خود اختصاص 

داده است.  
هنگ کنگ با 274 هزار دالر دس��تمزد  و 265 
ه��زار دالر پ��اداش در مجموع بیش��ترین حقوق 
را ب��ه مدیران بان��ک خود می دهد؛ این ش��هر به 
لح��اظ مجموع دس��تمزد و پاداش س��االنه باالتر 
از نیوی��ورک، لندن، زوری��خ، پاریس و میالن قرار 

گرفته است. 
بر اس��اس این گ��زارش، پاداش  های باال یکی از 
محرکه های اصلی مدیران ارش��د بانک ها و همین 

طور کارمندان است. 
آلیس لگ��وآی، مدیر عملیاتی و یکی از پایه گذاران 
سایت Emolument.com می گوید: »در حالی که 
به نظر می رسد آسیا منطقه ایده آلی به لحاظ دستمزد 
و پاداش های بانکی است، بانک داران بهتر است تمرکز 
خود را روی فرصت های موجود در موسسات به خصوص 
بگذارند، چراکه بسیاری از بانک های غیرآسیایی هنوز 
 در ت��الش برای کس��ب ق��درت و اعتب��ار در منطقه 

هستند.«

دریچه

گزارش 2

ترجمه: سارا گلچین
MarketWatch :منبع

هوا را از من بگیر، پاداش را نه
مدیران عامل بانک ها در آمریکا به لطف پاداش های میلیون دالری خود یکی از پردرآمدترین قشرها در جامعه آمریکا هستند

کوین کامینگز، مدیرعامل موسسه 
Investors Bancorp  است 

که توانسته شاخ غول های بزرگ 
صنعت مالی و بانکداری در آمریکا 

را بشکند و براساس آمارهای 
ارائه شده از سوی نهاد اطالعات 
بازار جهانی S&P، پردرآمدترین 

مدیرعامل بانک در آمریکا شود

میزان دستمزد مدیران عامل بانک ها، بسته 
به میزان پ��اداش آنها از بانکی به بانک دیگر 
متفاوت اس��ت؛ در بانک های لندن از پاداش 
 UniCredit 37درص��د حقوق گرفته بانک
ت��ا 70درص��د در بانک ج��ی پی م��ورگان. 
بان��ک جی پی م��ورگان در ص��در رده بندی 
دست و دل بازترین بانک ها قرار گرفته و حقوق 
پایه به عالوه پاداش معادل 919هزار پوند را 
برای مدیران ارش��د خود در نظر گرفته است. 
در رتبه بعدی با 35درصد کاهش دس��تمزد 
نسبت به بانک مورگان جی پی، بانک مورگان 
اس��تنلی جای گرفته اس��ت. به طور کلی در 
لندن ش��اهد حضور بانک ه��ای آمریکایی در 
پنج رتبه نخس��ت لیس��ت رده بندی هستیم 
ک��ه نس��بت ب��ه بانک ه��ای دیگ��ر اروپایی 
در لن��دن پیش��ی گرفته اند. مدی��ران عامل 
بانک ه��ای  آلمان��ی دویچه بان��ک و بارکلیز 
ه��م حق��وق باالی��ی دریافت می کنن��د. در 
این می��ان  بانک های فرانس��وی در پرداخت 
حق��وق به مدی��ران عام��ل خ��ود عادالنه تر 
  CreditAgricole  رفت��ار می کنند. بان��ک
و SocieteGenerale از جمل��ه بانک ه��ا 
و موسس��اتی هس��تند ک��ه پایین ترین نرخ 
دس��تمزد پرداختی را به مدیران عامل خود 
دارند که در لندن مس��تقر هس��تند. در خود 
فرانس��ه هم در س��ال 2015، مدیران عامل 
بانک ها اغلب افزایش دس��تمزد داشته اند. به 
 BNP Prasibas  عن��وان مثال بانک ه��ای
  Credit Mutuel Arkea تا 26درص��د و
ت��ا 44درص��د حقوق مدی��ران عام��ل خود 
را افزای��ش دادن��د. پس از س��ال 2014 که 
مدی��ران عام��ل بانک ه��ای فرانس��وی یک 
پ��اداش معمول��ی دریافت می کردند، س��ال 
2015 پاداش آنها به وضوح افزایش یافت. با 

توجه به اس��ناد مرجع نهاد ها که از موسسات 
 بانک��ی و مال��ی منتش��ر ش��ده ب��ود، بانک 
BNP Paribas با اختالف زیادی از همتایان 
خود در پرداخت پاداش پیش��تاز اس��ت. این 
بانک ب��ا پرداخت 3.6میلیون یورو پاداش در 
سال 2015 افزایش��ی 26.5درصدی داشت. 

در انته��ای صف افزایش پ��اداش، بانک های 
 Banque و  Crédit-Mutuel-CIC
مدیران عام��ل  داش��تند.  ق��رار   Postale
ای��ن بانک ها پ��اداش زیادی در مقایس��ه با 
 همتای��ان خ��ود در س��ایر بانک ه��ا دریافت 

نمی کنند.  

تنوع در میزان پاداش
  emolument.com بریتانیایی  س��ایت 
متخصص در مقایس��ه حق��وق بخش بانکی، 
رده بن��دی خ��ود را پس از تجزی��ه و تحلیل 
 ح��دود 1500 مدی��ر عام��ل بانک منتش��ر 

کرد. 

ک��دام بانک ه��ا در پرداخت حقوق دس��ت 
و دل باز تر هس��تند؟ نتای��ج مطالعه  ای که از 
این س��ایت تخصصی منتش��ر ش��د، به شرح 
زیر اس��ت. در این مطالعه دس��تمزد 1433 
مدیرعام��ل بان��ک در لندن در س��ال 2015 

مورد بررسی قرار گرفت. 

دست و دل بازترین بانک های لندن
ترجمه: گلنوش محب علی 

Lesechos :منبع

دریافتی اعضای هیات مدیره پاداش اعضای هیات مدیره حقوق اعضای هیات مدیره دریافتی مدیرعامل پاداش مدیرعامل حقوق مدیرعامل نام بانک

105.000 25.000 80.000 919.463 612.975 306.488 J.P.Morgan

136.000 48.000 88.000 682.525 382.525 300.000 Morgan Stanley

115.000 35.000 80.000 675.000 400.000 275.000 Deutsche Bank

131.000 50.000 81.000 674.705 354.705 320.000 Goldman Sachs

105.000 30.000 75.000 650.000 400.000 250.000 Barclays Bank Plc

117.500 32.500 85.000 626.375 326.375 300.000 Citigroup

125.000 35.000 90.000 600.000 325.000 278.000 Bank of America

110.000 30.000 80.000 560.000 260.000 300.000 Nomura

105.000 30.000 75.000 537.580 282.500 255.080 HSBC

76.000 11.000 65.000 473.000 221.000 252.000 Jefferies

91.000 20.000 71.000 470.000 220.000 250.500 BNP Paribas

63.000 8.000 55.000 462.500 252.500 210.000 L loyds Banking Group

87.500 12.500 75.000 442.000 200.000 242.500 RBS

100.000 20.000 80.000 410.000 180.000 230.000 Credit Suisse

102.000 30.000 72.000 369.000 162.500 206.500 Societe Generale

93.000 23.000 70.000 350.000 130.000 220.000 UniCredit

75.000 15.000 60.000 350.000 150.000 200.000 Commerzbank

102.500 27.500 75.000 347.500 147.500 200.000 Credit Agricole
رقم ها در جدول به پوند آمده  است

دریافتی متغیردریافتی ثابتتعداد مدیران بانک

1426/662/2االهلی التجاری 

  46/4 2137/2الفرنسی

712/813/3البالد

33/3 1827/8سامبا

 25/8 1628/2ساب

2041/225/2العربی

1933/621/0االستثمار

12/7 1734/4الجزیره

1530/310/5االنماء

1623/316/9الهولندی

10/8 34/0 30الریاض

 22/3 37/2 41الراجحی
حقوق ها به میلیون ریال عربستان محاسبه شده است

   مجموع حقوق    پاداش ساالنه دستمزد ساالنه  شهر

   539 هزار دالر   265 هزار دالر 274 هزار دالر          هنگ کنگ

   498 هزار دالر   271 هزار دالر 227 هزار دالر نیوریورک

   418 هزار دالر   192 هزار دالر 226 هزار دالر لندن

   382 هزار دالر   154 هزار دالر 228 هزار دالر سنگاپور

   372 هزار دالر   142 هزار دالر 230 هزار دالر دوبی

   247 هزار دالر    45 هزار دالر  202 هزار دالر زوریخ

   243 هزار دالر   116 هزار دالر 127 هزار دالر پاریس

   182 هزار دالر    55 هزار دالر  127 هزار دالر میالن

دستمزد مدیران ارشد بانک ها
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اول مرداد ماه س��ال جاری 
مصوب��ه کمیس��یون تنظی��م 
مقررات مبنی بر ارزان ش��دن 
اجرایی خواهد ش��د  اینترنت 
ش��رکت ها  آن،  براس��اس  و 
پرسرعت  اینترنت  ارائه دهنده 
موظ��ف خواهند ب��ود قیمت 
پهنای  بان��د را برای دومین بار 
در دول��ت یازده��م ب��ه طور 

رسمی کاهش دهند. 
بن��ا بر ای��ن مصوب��ه بهای 
ب��رای  پرس��رعت  اینترن��ت 
حداق��ل  مصرف کنن��دگان 
16درصد و حداکثر 30درصد 
کاهش پیدا می کند که عالوه 
بر این هزینه استفاده اینترنت 
فعال سازی  )بدون  همراه  آزاد 
بس��ته( نیز از ه��ر کیلوبایت 
0.5 ریال به 0.4 ریال کاهش 

خواهد یافت. 
ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه 
آمار های  جدید ترین  براساس 
بین المللی، در سه ماه گذشته 
ایرانی ها با رش��د 29درصدی 
در اس��تفاده از شبکه جهانی، 
رتب��ه 112 را از نظ��ر ضریب 
خ��ود  ب��ه  اینترن��ت  نف��وذ 

اختصاص داده اند. 
ک��ه  رده بن��دی  ای��ن  در 
 توس��ط ش��رکت تحقیقات��ی
  Internet Society
اعالم ش��ده  اس��ت، ایسلند با 
96.5درصد در رتبه نخست و 
برمودا با 95.3درصد در رتبه 
دوم قرار دارند. همچنین نروژ 
و س��وئد به ترتیب با 95.1 و 
94.۸ در رتبه ه��ای س��وم و 

چهارم جا گرفته اند. 
براس��اس این گزارش که از 
1۸0 کش��ور جهان تهیه شده 
اس��ت، بحرین، امارات و ژاپن 

سه کش��ور نخس��ت آسیا در 
زمینه نفوذ اینترنت به ش��مار 

می آیند. 
ام��ا ب��ا ای��ن ضری��ب نفوذ 
نس��بتا ب��اال، ای��ران در زمره 
کش��ور های  گرانقیمت تری��ن 
ب��ه  جه��ان  در  اینترنت��ی 
از  ش��مار می آید و بس��یاری 
کارشناس��ان معتقدند کاهش 
قیمت  مصوب اینترنت با اینکه 
نقط��ه قوتی در روند توس��عه 
ICT محس��وب می شود ولی 
هنوز هم دسترسی به اینترنت 
در کش��ور ما با قیمت باالیی 

امکان پذیر است. 
کارش��ناس  س��یاح،  وحید 
ب��ه   دراین ب��اره   ICT
»فرصت امروز« گفت: براساس 
آمارها در حال حاضر کش��ور 
م��ا رتبه 171 را از نظر قیمت 
پهنای بان��د در اختیار دارد و 
در منطق��ه نیز جای��گاه ایران 
از ای��ن نظر، چندان مناس��ب 

نیست. 
کاه��ش  وی،  گفت��ه  ب��ه 
قیمت پهنای باند و تس��هیل 
بیش��تر  هرچ��ه  دسترس��ی 
دور افت��اده  مناط��ق  در  آن 

نق��ش  و مح��روم می توان��د 
فرهنگ،  ارتق��ای  در  مؤثری 
و  زندگ��ی  کیف��ی  س��طح 
ارتقای خدماتی مثل آموزش 

و درمان داش��ته باش��د. 
سیاح با اشاره اینکه کیفیت 
اینترن��ت در س��ال های اخیر 
افزایش داش��ته اس��ت، گفت: 
با کاهش حداکثر 30درصدی 
هنوز  بان��د،  پهن��ای  قیم��ت 
ه��م م��ردم مناط��ق محروم 
نمی توانند اس��تفاده از شبکه 
جهان��ی را در س��بد خانواده 
خود جای دهند و متاس��فانه 
باید هنوز به ش��یوه سنتی به 

زندگی ادامه دهند. 
ای��ن م��درس دانش��گاه در 
پاسخ به این سؤال که براساس 
اعالم اتحادیه جهانی مخابرات 
)ITU(، ای��ران رتبه 37 را از 
نظر قیمت اینترنت همراه در 
جهان دارد و این عدد نش��ان 
می ده��د ایرانی ها نس��بت به 
بس��یاری از م��ردم جه��ان با 
طری��ق  از  کمت��ری  هزین��ه 
تلفن همراه به ش��بکه جهانی 
پیدا می کنند، پس  دسترسی 
چرا کارشناس��ان معتقدند که 

اینترنت  از  اس��تفاده  هزین��ه 
در کش��ور ما باالست؟ گفت: 
آمار های بین المللی براس��اس 
دالر یا یورو محاسبه می شود 
که اگر این میزان را برمبنای 
حداقل حقوق های دریافتی و 
محاس��به  مردم  خرید  قدرت 
کنیم به این نتیجه می رس��یم 
که استفاده از اینترنت هزینه 

باالیی برای مردم ما دارد. 

اینترنت چقدر ارزان 
می شود؟ 

در حال��ی ک��ه تنه��ا چهار 
روز به اج��رای مصوبه کاهش 
قیمت پهن��ای باند زمان باقی 
مان��ده، اما هنوز هیچ اپراتور و 
اینترنت،  ارائه دهنده  ش��رکت 
قیمت های جدید خود را ارائه 
نداده است. براساس خبرهای 
منتشر شده، تعرفه های جدید 
از این پس به دو بخش پهنای 
بان��د داخل��ی و پهن��ای باند 
که  می شود  تقس��یم  خارجی 
هم��ه ش��رکت ها بای��د تعرفه 
هر دو بخش را به اس��تحضار 

مشترکان خود برساند. 
حس��ین م��الوردی، فع��ال 

یکی از ش��رکت های اینترنتی 
در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که 
کاهش قیمت اینترنت چگونه 
در تعرفه ه��ای جدی��د لحاظ 
»فرصت امروز«  به  می ش��ود؟ 
گف��ت: ه��ر اپرات��ور موظ��ف 
اس��ت براس��اس قانون جدید 
تعرفه های خ��ود را ارائه دهد 
اما برای این کار هر ش��رکتی 
تعریف  جدی��دی  بس��ته های 
می کن��د و هم��ه ش��رکت ها 
ت��الش می کنن��د ت��ا جای��ی 
اس��ت خدمات  ک��ه ممک��ن 
ارزان ت��ری ارائ��ه دهن��د تا از 

سایر رقبا عقب نمانند. 
وی اف��زود: در حال حاضر 
قیم��ت ه��ر ی��ک گیگابایت 
  )ADSL( اینترنت پرسرعت 
براب��ر با 3600 تومان اس��ت 
ک��ه اگ��ر 16درص��د از این 
رقمی  حداقل  یعن��ی  مقدار، 
به  اپراتور ه��ا موظف  را ک��ه 
کاهش قیمت هستند در نظر 
بگیری��م در تعرفه های جدید 
قیمت هر ی��ک گیگابایت به 
3024 تومان خواهد رسید و 
این رقم با توجه به سرعت و 
حجم پهن��ای باند خریداری 
کاهش  مشترک  توسط  شده 

خواهد یافت. 
م��الوردی در پایان توصیه 
کرد ت��ا مش��ترکان اینترنتی 
ب��ه کلمه »بی��ت« و »بایت« 
در تعرفه ه��ای جدی��د دقت 
شرکت ها  برخی  چون  کنند، 
براس��اس  را  خود  نرخ ه��ای 
که  می کنند  ارائ��ه  گیگابیت 
تاثیر زیادی بر قیمت پهنای 
خواهد  ش��ده  خریداری  باند 
داش��ت در حالی ک��ه حجم 
خریداری ش��ده بسیار کمتر 
از بس��ته هایی ب��ا درج کلمه 

»گیگابایت« اس��ت. 

 گوشی چینی جدید مجهز به 
جعبه سیاه 

ش��رکت Gionee ی��ک برن��د محب��وب در ب��ازار 
گوش��ی های هوش��مند چین و هند محسوب می شود 
و ب��ا برند آمریکای��ی BLU و برندهای اروپایی نظیر 

AllView  نیز وارد رقابت شده است. 
ب��ه گ��زارش موبن��ا، ای��ن ش��رکت هم اکنون به 
دنبال آن اس��ت که وارد بازار گوش��ی های هوشمند 
پرچم��دار و پرق��درت ش��ود و در این زمینه مراحل 
پایانی تولید گوشی M6 را پشت سر می گذارد. این 
گوش��ی هوش��مند به جعبه سیاه، تراشه رمزگذاری 
شده و سیستم ویژه برای محافظت از داده ها مجهز 
ش��ده است و بخش نرم افزاری آن الیه های امنیتی 

وی��ژه دارد. 
 »یو لِی« مدیر ش��رکت Gionee گفت: برای این 
محصول یک تراش��ه رمزگذاری ش��ده در نظر گرفته 
شده است که این تراشه روی سیستم اصلی گوشی به 
کار گرفته می شود. بخش سخت افزاری داخل گوشی 
به ص��ورت رمزگ��ذاری و ایمن عمل می کند و هرگونه 
خطر س��ایبری و تهدید امنیتی را از سیس��تم عامل 

دور می کند. 
س��ایت اینترنت��ی مرکز صدور مج��وز تجهیزات 
مخابرات��ی چی��ن ب��ه تازگ��ی تصاویر این گوش��ی 
هوش��مند را منتش��ر کرد و مش��خص ش��د از نظر 
 HTC ظاه��ری ش��بیه پرچمداران سامس��ونگ و

طراحی ش��ده اس��ت. 

تاچ آیدی جایگزین کارت اعتباری 
می شود

بانک های آمریکایی با عقب نشینی نسبت به مواضع 
قبلی خود در خصوص تاچ آیدی و خودپردازها اعالم 
کردند که به زودی امکان اس��تفاده از تاچ آیدی را به 

دستگاه های خودپرداز اضافه خواهند کرد. 
ب��ه گ��زارش ترنج��ی، بانک ه��ای آمریکایی اعالم 
 Apple Pay کرده ان��د ک��ه ب��ه زودی با اس��تفاده از
می توان اقدام به برداشت پول و انجام امور بانکی در 
ATM ه��ا ک��رد. در آینده بیش از 70 هزار دس��تگاه 
خودپرداز یا همان ATM  از جمله اماکن خصوصی 
همانند خرده فروشی ها، مراکز، رستوران ها و بسیاری 
دیگر از فروش��گاه ها از این امکان پش��تیبانی خواهند 
ک��رد. این موضوع زمانی دوست داش��تنی خواهد بود 
که ش��ما کارت اعتباری تان را فراموش کرده باش��ید 
و به جای آن از انگش��ت خود برای پرداخت اس��تفاده 

کنید. 
قب��ال طرحی ب��ا نام FIS Cardless به فرد اجازه  
م��ی داد ک��ه ب��ا اس��تفاده از QR Code کارت های 
اعتب��اری خ��ود را کنار بگذارد. امنیتQR Code ها 
همانند تاچ آیدی نیس��ت و مس��لما امنیت تاچ آیدی 
یکی از مواردی است که کمتر می توان آن را دور زد. 
تاچ آیدی می تواند به عنوان یک مرحله امنیتی و در 
کنار کارت های اعتباری صورت بگیرد و حتی امکان 

استفاده مستقیم آن نیز وجود دارد. 
ب��ا توج��ه به آنک��ه طرح های این چنین��ی به دلیل 
هماهنگ��ی بانک ه��ای آمریکای��ی با یکدیگر س��ریعا 
انجام می پذیرد پس احتماال شاهد فراگیر شدن این 
سیس��تم در س��ال های آینده خواهیم بود. استفاده از 
تاچ آیدی راه حلی اس��ت که می تواند ما را از حمل 

یک کارت اعتباری بی نیاز کند. 

پیش خرید 5میلیون گوشی جدید 
هوآوی تنها در 4 روز

ش��رکت هوآوی تمرکز و تالش بسیاری را معطوف 
ب��ه ه��وآوی آنر ۸ کرده اس��ت و ب��ه همین خاطر نیز 
توجه بسیاری را از سمت کاربران در چهار روز پیش 
به خاطر بدنه شیشه ای و دوربین دوگانه خود کسب 

کرده است. 
به گزارش دیجی رو، مشخصات این گوشی خبر از 
یک گوشی میان رده می دهد و به همین دلیل است 
که بیش از 5میلیون نفر آن را پیش خرید کرده اند. 

آنر ۸ در تاریخ 19 جوالی برای فروش در دسترس 
قرار خواهد گرفت و پیش خرید با تخفیف نیز تا پایان 
امروز ادامه خواهد داشت. این موضوع به خوبی نشان 
می دهد که چگونه این گوشی میان رده توانسته توجه 
خریداران را جلب کند. با این حال مش��خص نیس��ت 

چه تعداد از این دستگاه برای خرید موجود است. 
 Kirin این گوش��ی از پردازنده هش��ت هس��ته ای
950  ب��ا س��رعت کالک 2.3 گیگاهرت��ز و پردازن��ده 
گرافیکی Mali-T880 MP 4 GPU پش��تیبانی 
می کند. همچنین دوربین آن 12 مگاپیکس��لی بوده 
 RGB یک حسگر ،IMX286 که از حس��گر سونی
و حس��گر سیاه وس��فید نیز در آن استفاده شده است. 
ویژگی های دیگر این گوشی فوکوس خودکار لیزری 
و فوکوس هم سنجی، جدا از عمق باالی آن است. در 
جلوی گوشی نیز یک دوربین ۸ مگاپیکسلی با ابعاد 

1.4 میکرومیلی پیکسل نیز موجود است. 

خبــر کاهش قیمت پهنای باند تا 4 روز دیگردنیای فناوری

اینترنت هنوز هم گران است
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تکنولوژی

نینتندو تصمیم دارد کنسول خاطره انگیز و پرطرفدار NES را دوباره زنده کند. این دستگاه نوستالژیک از لحاظ ظاهر هیچ تفاوتی با کنسول NES اصلی ندارد 
و تنها از ابعاد کوچک تری برخوردار است. این کنسول قرار است حدود سه ماه دیگر به همراه 30 بازی خاطره انگیز ، با قیمت 60 دالر  روانه بازار شود .  

دیجیت�ال

بان��دل از  تازگ��ی  ب��ه   مایکروس��افت 
Gears Of War 4، ایکس باک��س وان 
اس رونمای��ی کرد که س��خت افزار نس��بتا 
قدرتمندی را در دل خود جای داده  است. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، غول نرم افزار 
دنی��ا که در بازار بازی های ویدئویی نیز ید 
طوالیی دارد، بنا دارد نسخه جدید کنسول 
محبوب خود را در ماه سپتامبر روانه بازار 
کند تا دوباره به مصاف رقیب دیرینه خود 

یعنی پلی استیشن سونی برود. 
این کنس��ول دارای یک هارددیس��ک 
دو ترابایت��ی اس��ت و ب��ه هم��راه آن کد 
دانل��ود ای��ن ب��ازی نیز در اختی��ار کاربر 
 ق��رار خواه��د گرف��ت. ب��ازی پرطرفدار

 11 تاری��خ  در    Gears of War 4
اکتب��ر مهرم��اه امس��ال رس��ما منتش��ر 
می ش��ود و مال��ک این کنس��ول در کنار 
ای��ن بازی به محت��وای قابل دانلود برای 
قس��مت دو نف��ره نیز دسترس��ی خواهد 
 داش��ت. ب��ه بی��ان دیگر، با وج��ود اینکه

Gears Of War در تاریخ یازدهم اکتبر 
منتش��ر می ش��ود، ولی با داشتن این کد 
توانایی انجام بازی زودتر از عرضه رسمی 

آن را خواهید داش��ت. 
در کنار این کنس��ول، مایکروس��افت از 
یک کنترلر دیگر پرده برداش��ته است. این 
کنترل��ر که در انحصار فروش��گاه های گیم 
اسپات و مایکروسافت قرار دارد، رنگی آبی 
خاکس��تری داش��ته و قیمت آن 75 دالر 

اس��ت. این کنترلر هم آیتم های دیجیتالی 
برای بازی Gears Of War دارد. 

در کد قرار داده ش��ده در این کنس��ول 
امکان دسترس��ی گیمر به نس��خه رایانه ای 
ب��ازی Gears of war 4 نی��ز وج��ود 
 دارد. ای��ن ام��کان به لط��ف ویژگی جدید

Xbox Play Anywhere  میسر شده است. 
ای��ن کنس��ول دارای سیس��تم ص��دای 
قابل شخصی س��ازی بوده و در داخل خود 

بان��دل ش��اهد یک پایه عمودی هس��تیم. 
همان ط��ور ک��ه می دانی��د، برخالف اکس 
باک��س معمول��ی در اک��س باک��س وان 
اس��لیم می توانید کنسول خود را به صورت 
 عمودی هم قرار دهید. قابلیت پشتیبانی از
K Ultra HD  4  مانند اکس باکس وان 

اسلیم های دیگر در کنسول وجود دارد. 
کنس��ول و کنترل��ر ه��ر دو قرم��ز رنگ 
ب��ازی لوگ��وی مع��روف   ب��وده و دارای 

Gears of War 4 هس��تند. برد کنترلر 
بی س��یم دو برابر کنترلرهای معمولی بوده 
و بازیکن ه��ا ب��ه راحتی می توانند آن را در 
پلتفرم های ویندوز 10 هم استفاده کنند. 
 Xbox one S در حال حاضر کنسول 
قیمت��ی براب��ر ب��ا 299 دالر دارد، ام��ا 
 کس��انی  ک��ه قص��د خری��د نس��خه باندل

 Gears of War 4 را دارن��د بای��د 499 
دالر هزین��ه کنند و اگر بخواهند از کنترلر 
این کنسول بهره ببرند نیز باید 74.99 دالر 

دیگر به طور جداگانه بپردازند.

نسخه باندل Gears Of War 4 کنسول بازی مایکروسافت بررسی شد

ورود یک ایکس باکس دیگر تا چند ماه آینده 

مترجم: رویا پاک سرشت 
www. gadgets-club. com

5 دلیل مهم برای استفاده از نرم افزار 
CRM در فضای کسب و کار 

ای��ن روزه��ا راه حل های CRM تبدی��ل به عضو 
جدایی ناپذیر بس��یاری از س��ازمان ها و شرکت های 
معتبر ش��ده است. اگرچه بسیاری از افراد با مزایای 
اس��تفاده از این نرم افزار آش��نا هستند اما در سطور 
بع��دی به معرفی پنج مزیت اساس��ی CRM برای 
اف��راد ناآش��نا ب��ا کاربرده��ای متن��وع آن خواهیم 

پرداخت: 

1. ذخیره، سازماندهی و مدیریت مشخصات 
مشتریان 

داده ه��ا و اطالع��ات مه��م و وی��ژه مرتب��ط با 
مش��تریان یک��ی از مهم ترین بخش ه��ای کار هر 
س��ازمان و ش��رکت معتب��ر را تش��کیل می دهد، 
نح��وه طبقه بندی، رمز گ��ذاری و ذخیره اطالعات 
مش��تریان همانق��در مهم اس��ت ک��ه امنیت این 
اطالع��ات. درواقع به خطر افت��ادن اطالعات مهم 
مش��تریان می تواند ب��ه اعتبار هرنوع کس��ب و کار 
خدش��ه وارد کند. از سوی دیگر، مخدوش شدن، 
مفق��ود ش��دن پرونده ها و اطالعات و مش��کالتی 
ذخیره س��ازی  قابلی��ت  ش��ده اند  باع��ث  مش��ابه 
اطالع��ات مش��تریان در  CRM ب��ه عنوان یک 
امتی��از مهم و مثبت تلقی ش��ود. این اطالعات نه 
فقط برای ذخیره سازی بلکه برای مدیریت ارتباط 
با مش��تری به شکل آنالین نیز حائز اهمیت است. 

2. شناخت همه جانبه مشتریان 
CRM کمک می کند اطالعات مشتریان و سوابق 
همکاری و فعالیت ها به ش��کلی نظامدار طبقه بندی 
شوند، این نوع نظم بخش��ی به اطالعات مشتریان و 
شرکای تجاری از این جهت مفید است که می تواند 
نه فق��ط وضعیت فعلی، بلکه آینده ش��غلی افراد را 
تح��ت تاثیر قرار ده��د. درواق��ع درک فرصت های 
تجاری آینده و پیگیری روابط تجاری کمک می کند 
مدیران دامنه همکاری های خود را با مش��تریان به 

شکلی منطقی تر طرح ریزی کنند. 

3. ساخت پلت فرم مش�ترک و آنالین بودن 
دائمی 

در بس��یاری از مش��اغل الزم اس��ت که در طول 
روز، ج��داول، یادداش��ت ها و اطالعات��ی در اختیار 
تیم های کاری مختلف قرار گیرد. روش سنتی برای 
به اش��تراک گذاری چنین اطالعات��ی کپی و پرینت 
گرفتن اطالعات و پخش آنها در س��ازمان است که 
واجد ص��رف هزینه و زمان خواهد بود. اما روش��ی 
وج��ود دارد که این اطالعات ظ��رف کمترین زمان 
و با ش��تاب هر چه بیش��تر در بین تیم های مختلف 
سازمان پخش ش��ود. در نرم افزار CRM اطالعات 
روی پلت فرم مش��ترک سازمان به اشتراک گذاشته 
می ش��ود. این سیس��تم نه فقط به نفع کارمندان و 
مدیران س��ازمان، بلکه ب��ه نف��ع دریافت کنندگان 
خدمات نیز هس��ت، چرا که با توس��عه فرآیندهای 
ارتباطی، دقت و س��رعت ارائ��ه خدمات نیز افزایش 

خواهد یافت. 

4. برنامه ریزی جلسات 
ش��اید دوره کردن اطالعات یا بررسی روند کاری 
ماهانه و س��االنه به واس��طه پرونده ه��ای کاغذی یا 
اطالعات مندرج در رایانه ها کار س��ختی باش��د اما 
همین امور با کمک CRM در زمانی بسیار کوتاه تر 
میس��ر خواهد شد. همچنین می توان از این نرم افزار 
برای برنامه ریزی جلس��ه های ش��غلی و دوره ای در 
س��ازمان کمک گرفت و ب��ا جمع بن��دی داده های 
ثبت ش��ده، فضای جلس��ات را به ش��کلی دقیق تر 

برنامه ریزی کرد. 

5. بررسی عملکرد نزولی و صعودی 
با توج��ه به فضای رقابتی حاکم بر کس��ب و کار 
و لزوم تالش برای پیش��رفت ش��غلی، بسیاری از 
صاحبان مش��اغل تالش دارند س��یر حرکتی خود 
را در نق��اط صعوی یا الاق��ل مطمئن حفظ کنند. 
CRM می توان��د خط س��یر حرکت س��ازمان را 
ب��ه وض��وح نش��ان داده و مقاطع ن��زول یا صعود 
را پررنگ ت��ر کن��د. همچنی��ن CRM  هزینه ها، 
نوس��انات فروش و مسیرهای پیش��رفت را تعیین 

می کند. 
با وجود تمام نکات ذکر ش��ده اگر هنوز هم در 
رابطه با استفاده از CRM تردید دارید می توانید 
ب��ه این موض��وع فکر کنید که ای��ن نرم افزار فارغ 
از تم��ام مزایا، ی��ک روش نوین و سیس��تماتیک 
برای مدرن کردن کس��ب و کار ش��ما و جدا شدن 
از روش های منس��وخ ش��ده و قدیم��ی در دنیای 

تکنولوژیک محس��وب می ش��ود.
تقابل هر چه بیش��تر منابع انسانی و نرم افزارها 
و تجهیزات تکنولوژی��ک نه تنها جلوه های بیرونی 
حرفه ش��ما را اعتال می بخشد، بلکه میزان بازدهی 
مال��ی و خدمات��ی را افزای��ش می ده��د. نگاه��ی 
ب��ه نح��وه عملکرد اغل��ب ش��رکت های موفق در 
 CRM س��طح جهان نش��ان می دهد ای��ن روزها

طرفدارانی پرش��مار دارد. 

محمد ممتازپور
anoosh.m1986@gmail.com
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گفت وگوی »فرصت امروز« با فعاالن صنعت المپ و روشنایی کشور

بازار نور کم نور است!   بازار جهانی المپ های فلورسنت 
و جامد )SSL( تا سال 2020

ام��روزه با توج��ه به تولید ان��واع جدید المپ های 
ال ای دی که می��زان مصرف انرژی آنها کمتر بوده و 
در عین حال، هزینه  کمتر و بازدهی بیشتری دارند، 
بازار انواع قدیمی تر المپ، تحت الش��عاع قرار گرفته 
است، اما این مسئله به این معنا نیست که المپ های 
فلورس��نت و ان��واع المپ های حالت جام��د، که به 
اس اس ال معروف هستند، از بازار جهانی خارج شده  
باشند، بلکه باید اذعان کنیم که این انواع قدیمی تر 
نی��ز کماکان جایگاه خود را در بازار حفظ کرده اند و 
خصوصا با افزایش ساخت وس��از جهانی و گس��ترش 
بخش های مختلف مس��کونی، تجاری، فضای  باز و... 
در جهان، مصرف این گونه المپ ها نیز هنوز به قوت 
خ��ود باقی اس��ت و المپ های کم مص��رف به عنوان 
یکی از رقبای جدی آنها ش��ناخته می شوند. در این 
گ��زارش با تاکید بر بازیگران کلیدی بازار المپ های 
فلورس��نت و المپ ه��ای حالت جام��د در جهان، به 

تبیین و پیش بینی جایگاه این بازار می پردازیم. 
از آنجای��ی ک��ه ان��واع المپ ه��ای فلورس��نت و 
اس اس ال، از نمونه ه��ای قدیمی و ش��ناخته ش��ده 
محصوالت روش��نایی در جهان محس��وب می شوند، 
طبق نظر تحلیلگ��ران اقتصادی، انتظار می رود بازار 
جهان��ی ای��ن المپ ها تا س��ال 2020 با نرخ رش��د 
س��االنه 15درص��د حرکت کند. همچنی��ن با توجه 
به افزای��ش ساخت وس��از در بخش ه��ای تجاری و 
مس��کونی، تقاضای زی��ادی برای ان��واع محصوالت 
روش��نایی در این بازار به چشم می خورد، نمونه های 
مختلف المپ های فلورس��نت، المپ های رش��ته ای، 
ای ای دی ه��ا و... همه از نمونه ه��ای بارز این صنعت 

محسوب می شوند. 

ال ای دی ها در راهند 
از طرف��ی نگرانی ه��ای محیط زیس��تی و رش��د 
آگاهی در زمینه فناوری  انرژی های س��بز نیز باعث 
افزای��ش تقاضا برای المپ های س��ازگارتر با محیط 
زیس��ت و همچنی��ن المپ ه��ای هوش��مند ش��ده 
اس��ت که به خصوص ن��وع اخیر باع��ث صرفه جویی 
بیش��تری در مص��رف نور می ش��ود. در ای��ن زمینه 
به خصوص المپ های ال ای دی بس��یار کارآمد بوده 
و به عن��وان یکی از منابع نوری س��الم که میزان نور 
بیش��تری را نس��بت به گرما ارائه می دهند، در بین 
مصرف کنندگان جهانی شناخته شده اند و با توجه به 
میزان قیمت کمتری که دارند نیز طرفداران زیادی 
در بین مصرف کنندگان جهانی پیدا کرده اند. انتظار 
می رود که در کنار بازار مصرف بزرگی که المپ های 
فلورس��نت و اس اس ال در طی سالیان گذشته پیدا 
کرده اند، المپ های کم مصرف ای ای دی نیز به صورت 
یک رقیب جدی در این بازار به رشد خود ادامه داده 
و حتی در س��ال های آینده، میزان تقاضای بیشتری 

نیز در سطح جهان بیابند. 

 بازار 13میلیاردی المپ های فلورسنت 
و اس اس ال در بخش مسکونی تا سال 2020

بیش��ترین میزان مص��رف المپ های فلورس��نت 
و اس اس ال، در بخ��ش مس��کونی دی��ده می ش��ود 
و از طرف��ی نی��ز انتظار م��ی رود ک��ه در دوره مورد 
پیش بین��ی، تس��لط عمده با همین بخش باش��د. با 
توجه به تقس��یم بندی که تحلیلگ��ران اقتصادی از 
بخش ه��ای مختلف ب��ازار مصرف المپ داش��ته اند، 
پن��ج بخش مس��کونی، تجاری، صنعت��ی، فضای باز 
و معم��اری در این بازار وجود دارن��د که طبق آمار 
گرفت��ه ش��ده، بخش مس��کونی، بازار مس��لط برای 
مصرف المپ های فلورس��نت و اس اس ال ش��ناخته 
ش��ده اس��ت که ارزش آن تا س��ال 2020 به ارزش 

تقریبی 13میلیارد دالر می رسد. 
جالب است بدانید کش��ور چین به عنوان رهبر بازار 
مصرف المپ های فلورس��نت و اس اس ال در سال های 
اخیر شناخته شده است که طبق نظر تحلیلگران، رشد 
جمعیت شهری مهم ترین دلیل این امر بوده است. البته 
نکته قابل تامل این است که با توجه به مزایای زیادی 
که المپ ه��ای ال ای دی دارند، مانن��د قابلیت تنظیم 
 رنگ و تنظیم میزان روش��نایی، طول عمر طوالنی تر 
و. . . انتظار می رود که تقاضا برای این المپ ها در بخش 

مسکونی نیز افزایش پیدا کند. 

سهم 42درصدی آسیا از بازار مصرف المپ های 
فلورسنت و اس اس ال 

از نظ��ر جغرافیایی، آس��یا به عن��وان رهبر عمده 
مصرف المپ های فلورس��نت و اس اس ال در جهان 
شناخته می ش��ود و انتظار می رود 42درصد از سهم 
درآم��د این بازار را از آن خود کن��د. با توجه به باال 
رفتن نرخ ساخت وس��از در کش��ورهای آس��یایی و 
همچنی��ن افزایش جمعیت ش��هری، انتظار می رود 
بازار روشنایی در این کشورها، به خصوص المپ های 
فلورس��نت و اس اس ال نرخ رش��د ثابتی را در دوره 

مورد پیش بینی داشته باشند. 

چشم انداز رقابتی و فروشندگان کلیدی
بازار جهانی المپ های فلورس��نت و اس اس ال، با 
شرکت های س��نتی تری مانند پاناسونیک و فیلیپس 
در جهان شناخته می ش��وند که از برندهای قدیمی 
ای��ن نوع محص��ول هس��تند، در کنار ای��ن نام های 
تجاری قدیمی، برندهای جدیدتری مانند اش��نایدر 
الکتریک، اوس��رام، نیچی��ا و. . . نیز حضوری جهانی 
پی��دا کرده و از تولیدکنندگان برجس��ته انواع المپ 
در جهان محس��وب می ش��وند. از نظر رقابتی، تولید 
المپ های مقرون به صرفه تر که انرژی کارآمدتری را 
نیز ارائه می دهند در دس��تور کار اکثر این شرکت ها 
قرار گرفته اس��ت و با توجه ب��ه باالتر رفتن تقاضای 
جهانی به س��وی المپ ه��ای ال ای دی و کم مصرف، 
می��زان تولی��د این ن��وع المپ ها نس��بت ب��ه انواع 

قدیمی تر، افزایش پیدا کرده است. 
www.technavio.com

المپ و وس��ایل ن��وری از جمل��ه کاالهای 
ض��روری و پرمصرف جامعه اس��ت که کاربرد 
زی��ادی در اماکن مختل��ف همچون تجهیزات 
پزش��کی، هواپیم��ا، قط��ار، خ��ودرو، منازل، 
خیابان ها، محیط های ورزشی، علمی و... دارد. 
صنع��ت المپ در کش��ور اما با وج��ود چنین 
جایگاهی کم فروغ اس��ت و تولید کنندگان آن 
در می��ان انبوهی از مش��کالت، افتان و خیزان 
روزگار می گذرانند. روشنایی الکتریکی زندگی 
بشر را در همه زمینه ها دگرگون کرده و امکانات 
بی ش��ماری را برای گس��ترش هرنوع فعالیت 
انسان فراهم آورده است. در کشور ما نیز تقریبا 
یک پنجم برق تولیدش��ده به مصرف روشنایی 
می رس��د که ای��ن حجم زیاد ان��رژی از طریق 
استفاده از انواع المپ ها و اقالم نوری به صورت 
روش��نایی مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. این 
صنعت یکی از صنایع نسبتا قدیمی در کشور به 
حساب می آید که حدود نیم قرن سابقه دارد و 
نقش مهمی را در زمینه برق و الکترونیک کشور 
ایفا می کند. برای بررس��ی بیش��تر با مهندس 
احمد محسنی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی 
تولید کنن��دگان الم��پ روش��نایی و اج��زای 
مربوطه و مهندس محمد صاحبی، مدیرعامل 
و مسئول شرکت سهند آوای یاران تولید کننده 
محصوالت نوری آفتاب به گفت وگو نشسته ایم. 
صاحبی درباره تاریخچه و ورود صنعت المپ 
و اجزای آن به کشور می گوید: استارت ورود و 
شروع این صنعت حدود 50 سال پیش شروع 
ش��د. ابتدا همین المپ های رشته ای معمولی 
وارد و در ادام��ه تولی��د می ش��د ک��ه به المپ 
ادیسون معروف بود. خط تولید این محصوالت 
از مجارس��تان خری��داری و در چن��د کارخانه 
در بعض��ی از نقاط کش��ور نص��ب و راه اندازی 
ش��د. بدین صورت تولید این گونه اقالم نوری 
 در کش��ور آغ��از ش��د. در خ��الل س��ال های 
  HID و CFL 75 – 1374 تولی��د المپ های
تقریباً به طور همزمان در کشور راه اندازی شد. 
وی در مورد این المپ ها توضیح جالبی می دهد؛ 
المپ  CFL همان فلورسنت یا مهتابی است که 
اس��تارتر و ترانس آن در خود المپ )باالست( 
نصب ش��ده و یک مجموعه الکتریکی را شامل 
می ش��ود. المپ های HID هم��ان المپ های 
خیابانی هستند که به المپ های خیاری معروف 
هستند و بازده نوری اش از کم مصرف هم بیشتر 
است. به هرحال این دو محصول نوری در اوایل 
دهه هفتاد در کش��ور به تولید انبوه رس��یدند. 
ضمن اینکه طی دهه گذش��ته هم خط تولید 
المپ های LED در کش��ور راه  اندازی شده که 

بیشتر فعالیت ها از چهار، پنج سال قبل شتاب 
بیشتری گرفته است. 

رقابت سالم نیست! 
محس��نی در مورد وضعیت فعل��ی تولید در 
ای��ن صنعت می گوی��د: در ح��ال حاضر رقابت 
س��الم و منصفانه نیست. دو دونده از یک نقطه 
ش��روع به مس��ابقه نمی کنند. مشکالت تولید 
به واقع صنعت المپ و روش��نایی را نیم س��وز 
کرده اس��ت. افزایش بی رویه قاچاق المپ های 
کم مصرف از یک سو و رشد هزینه های تولید از 
سوی دیگر از جمله مشکالتی است که موجب 
شده تا تنها نیمی از نیاز بازار از طریق تولیدات 
داخلی تأمین شود و نیمی دیگر از طریق قاچاق. 
بالاس��تفاده ماندن بیش از نیمی از ظرفیت این 
صنعت در حالی اتف��اق می افتد که فعاالن این 
بخش از خاموش شدن کلی این بخش با ادامه 
شرایط کنونی خبر می دهند. وی می افزاید: در 
صورتی که مشکالت فعاالن این بخش برطرف 
ش��ود امکان تأمین نی��از داخلی وج��ود دارد. 
به گفته محس��نی، افزایش قیمت م��واد اولیه، 
بروز مش��کالت در تامین مواد م��ورد نیاز، عدم 
تخصیص ارز با نرخ مرج��ع، کمبود نقدینگی، 
قاچاق المپ های کم مصرف و... موجب ش��ده 
تا هزینه های تولید افزایش چش��مگیری یابد و 

تولی��د مقرون به صرفه نباش��د به همین دلیل 
هم اکن��ون تولید کمت��ر از ظرفیت پیش بینی 
ش��ده در کشور صورت می گیرد. در حال حاضر 
22 عضو داری��م که در انجمن عضویت دارند و 
90درصد تولید داخل توس��ط همین 22 عضو 
انجام می شود. محسنی در مورد تعطیلی برخی 
از واحدها اضافه می کند: شرکت هایی بودند که 
از ابتدای ورود این صنعت به ایران فعال بودند، 
ام��ا به خاط��ر مدیریت دولتی که بع��داً بر آنها 
حاکم ش��د، از کار تولی��د بازماندند و االن هیچ 
نام و نشانی از آنها نیست. وی به مشکل دیگری 
اشاره می کند؛ در حال حاضر 170 واحد تولیدی 
مجوزدار وجود دارند که بسیاری از آنها صوری 
و فقط روی کاغذ ش��رکت هستند. ظرف مدت 
یکی، دو سال گذشته به این شرکت های صوری 
در تهران، کرج و استان مرکزی رسیدگی کردیم 
تا این موارد را پاالیش کنیم. قصد داریم به طور 
جدی در باره سایر استان ها هم اقدام کنیم. البته 
باز هم در این خصوص مشکل داریم؛ متأسفانه 
هر استانی دوست دارد برای خودش آمار درست 
کند و خودش را باالتر جلوه بدهد. یعنی به این 
شکل که وقتی از آنها سؤال می کنیم، می گویند 
فالن قدر پروانه صادر کرده ام و در هر واحد هم 
حداقل 30 نفر مشغول به کار شده اند! بسیاری 
از این شرکت های خیالی فقط مجوز گرفته اند تا 

اگر مزایایی بود از آن استفاده کنند. مثل بعضی 
از راننده های تاکس��ی که فقط برای اس��تفاده 
ش��خصی تاکس��ی گرفته اند. ب��ا آن به گردش 
می روند، مسافر سوار نمی کنند و تازه پول طرح 
ترافیک هم نمی دهند! در مورد این 170 واحد 
م��ا و حتی خ��ود وزارت صنایع اطالعات ثبتی 
ندارد. بعضی از دوستان از طرف انجمن رفته اند 
و پیگی��ری کرده اند، چون فقط روی کاغذ ثبت 
شده اند و اصال وجود خارجی ندارند. اتحادیه ها و 
انجمن های صنفی وقتی مجوزی صادر می کنند، 
کامالً نظارت دارند و اگر عضوی حتی فقط حق 
عضویت ندهد، اخراجش می کنند، ولی در مورد 
ما چنین امکانی وجود ندارد چون صادر کننده 
پروانه تولید نیس��تیم. صاحب��ی در ادامه بحث 
می گوید: در خارج از کش��ور واقعاً رقابت سالم 
برقرار اس��ت و ش��رایط تولید و عرضه به هیچ 

عنوان رانتی و انحصاری نیست. 
بین اف��راد فرقی وجود ن��دارد و هر کس که 
کاالی بهتر و مرغوب تر تهیه کند، برنده فرآیند 
تولید می ش��ود، ام��ا در داخل مقررات س��قف 
تولی��د وج��ود دارد و اجازه افزایش س��اخت را 
ب��ه ما نمی دهند، ولی ب��رای واحد دیگر چنین 
اجازه ای صادر می ش��ود. اجرای قانون سلیقه ای 
اس��ت و حرکت هایی خارج از عرف باعث رکود 
و سکته در این حرفه شده است. به عنوان نمونه 

ب��ه یک��ی از واحدهای تولیدی تا س��قف 760 
هزار ش��عله )واحد شمارش المپ( مجوز تولید 
داده اند در حالی که شاید فروشش به 2هزار قلم 
در س��ال نرسد! اما برای من که مشتری دائمی 
دارم مج��وز یک عدد اضافه را نمی دهند. عالوه 
ب��ر قاچاق، عدم تخصیص ارز ب��ا نرخ مرجع به 
تولیدکنن��دگان این بخش نیز موجب ش��ده تا 
هم اکنون فعاالن این بخش در تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز با مشکل مواجه شوند. عدم تخصیص 
ارز به تولید کنندگان المپ و روشنایی در حالی 
است که این صنعت به نقدینگی مناسبی برای 
ادامه کار تولیدی نیازمند اس��ت. وی با اشاره به 
دیگر مش��کالت تولید می گوید: هدف از تولید 
اشتغال زایی و توس��عه صادرات است در حالی 
که در ایران شرایط برای تولید هر روز سخت تر 
می شود. تولید کننده با کلی مشکل مواجه است، 
ولی آنوقت بازرگان چه می کند؟ دیوار به دیوار 
کارخان��ه ما یک زمین اجاره می کند و ش��روع 
می کند به کپی کاری. جن��س نامرغوب را وارد 
می کند با پایین ترین قیمت و پس از مونتاژ آن 
را به هرکجا که بخواهد می فرس��تد. حتی انبار 
هم نمی کند. چون هزینه ارزش افزوده، مالیات 
عملک��رد بیمه کارکنان و... را ندارد. در وضعیت 
کنونی واسطه گری از تولید سود بیشتری دارد و 

تولید بیشتر از قبل ضعیف می شود. 

باشگاهسرمایهگذاران

علی علمی
ali_elmi1361@yahoo.com ترجمه: فهیمه خراسانی

المپ های فلورسنت فشرده  )CFL( - که در ایران به نام 
کم مصرف مش��هورند - در اوایل دهه 1370 به بازار کش��ور 
آمدند. اکثر المپ های CFL باالست الکتریکی داخلی دارند 
و به س��رپیچ فلزی یا پایه های میخی مجهز هستند. بعضی 
از انواع CFL دارای باالس��ت جداگانه هس��تند که المپ و 
باالس��ت را می توان جداگانه تعویض کرد. مهندس صاحبی 
در مورد سرمایه گذاری و وضعیت کار تولیدی در این صنعت 
می گوید: نیاز کش��ور چیزی نزدیک به 150 میلیون شعله 
در س��ال است که تقریباً نیمی از این مقدار در کشور تولید 
و عرضه می ش��ود. س��رانه مصرف المپ در کشور بین 2 تا 
2/5 المپ در س��ال است که این ارقام مربوط به المپ  های 
رشته ای است. صاحبی مسئولیت اداره شرکت سهند آوای 
یاران را به عهده دارد که نخستین و بزرگ ترین تولید کننده 
المپ کم مصرف و باالس��ت الکترونیکی اس��ت که در سال 
1374 تأس��یس ش��ده است و 20 سال س��ابقه تولید انواع 
المپ های کم مصرف و ال ای دی را دارد. س��رمایه گذاری در 
این صنعت هزینه زیادی را می طلبد و با پول کم امکان کار 
تولیدی وجود ندارد. هزینه های اولیه برای راه اندازی یک خط 
تولید حداقل 3میلیارد تومان می شود که مبلغ زیادی است. 
این رقم درشت شامل تهیه زمین مناسب، وسایل و ابزارآالت 
الزم ب��رای این کار اس��ت. واحد تولیدی باید حتماً انبار هم 
داشته باشد که جزو ملزومات سخت افزاری این کار به حساب 

می آید. وی با اشاره به اقتصادی نبودن فعالیت در تولید برخی 
از محصوالت نوری می افزاید: تولید المپ های ال ای دی واقعاً 
مقرون به صرفه نیست و هزینه های جانبی برای تولید کننده 
داخلی بیشتر از سایر هزینه هاست! هزینه های دستمزد، بیمه، 
مدت زمان توقف پول به خاطر نبود مش��تری و. . . عواملی 
هستند که کار را برای ما دش��وار می کنند. المپ ال  ای دی 
تعرفه وارداتش پایین اس��ت و اج��ازه ورود هم دارد و چون 
استاندارد ایمنی دارد به راحتی از گمرک عبور می کند. این 
اقالم وارداتی باید 50 هزار ساعت توان نوردهی داشته باشند 
ولی محصوالت موجود در بازار بیش��تر از 10 هزار س��اعت 
دوام ندارد. ش��رکت س��هند آوای یاران که محصوالت خود 
را با نام آفتاب تولید و عرضه می کند، از بدو تأس��یس خود 
ده ها گونه انواع المپ های کم مص��رف، ال ای دی، پروژکتور، 
چراغ های سقفی و محافظ های الکترونیکی جهت استفاده 
برای یخچال – فریزر، دستگاه های الکترونیکی را در فضایی 
بال��غ بر 7500 مترمربع و با به کارگیری 100 نفر پرس��نل 
تولی��د و عرضه می کند. وی در ادامه می افزاید: عالوه بر این 
هزینه ها باید حداقل یک میلیارد تومان هم برای سرمایه در 
گردش کنار گذاشته شود تا آسیب های غیرقابل پیش بینی 
پوشش داده شود. ضمن اینکه خرج تست اقالم تولیدی در 
آزمایشگاه و اخذ مجوز ایمنی بین 30 تا 35 میلیون تومان 

در سال هزینه دارد. 

محمد صاحبی، مدیرعامل شرکت سهند آوای یاران:

سرمایه گذاری در صنعت المپ هزینه بر است 
احمد محسنی،  دبیر انجمن تولیدکنندگان المپ و روشنایی:

واردات قاعده مند شود  

احمد محس��نی،  دبیر انجمن تولیدکنن��دگان المپ و 
روش��نایی در مورد حجم مجوز برای تولید گفت: مجموعا 
برای تولید 270 میلیون ش��عله مجوز ساخت صادر شده 
اس��ت که توسط اعضای انجمن تولید می شود. نیاز کشور 
به انواع المپ حدود 150 میلیون ش��عله است که قسمت 
اعظمی از آن توسط واردات تأمین  می شود. وی با اشاره به 
استقبال مردم از این اقالم می گوید: المپ های رشته ای به 
نوعی از رده خارج ش��ده است و چون این المپ ها مصرف 
باالیی دارند کم کم سلیقه افکار عمومی به سمت استفاده 
از نمونه ه��ای کم مصرف می رود. با ای��ن همه چون انرژی 
برق ارزان اس��ت، مص��رف انرژی هدف دار نیس��ت و برای 
مصرف کننده تفاوتی ن��دارد. وی در م��ورد واردات اضافه 
می کند: اگر شرایط تولید مهیا باشد و تولید کننده با فراغ 
بال و آس��ودگی خاطر به کار اصل��ی اش بپردازد قطعاً نیاز 
داخلی را با محص��والت ایرانی تأمین خواهیم کرد و اصاًل 
نیازی به واردات نخواهیم داشت. منتها با واردات منطقی و 
با حساب و کتاب مخالفتی نداریم. چون تولید کننده داخلی 
می تواند جنسش را بفروشد و سود هم ببرد. ولی اگر جنس 
بی کیفی��ت بیاید ب��رای واردکننده ارزان تمام می ش��ود و 
کار تولی��د زمین می خورد. واردکننده ها باید تحت نظارت 
باشند و محصوالت باکیفیت از برندها و کارخانه های معتبر 
خارجی بیاورند که پس از فروش محصوالت شان خدمات 

پس از فروش ارائه بدهند. این اتفاق باید بیفتد تا همه چیز 
قاعده مند ش��ود. نکته دیگر عملکرد دستگاه های نظارتی 
و کنترلی است. مؤسسه اس��تاندارد به تنهایی از پس این 
حجم کاری عظیم و کنترل موارد تعیین ش��ده برنمی آید. 
کنترل و استفاده از محصوالت فقط به عهده دستگاه های 
نظارتی نیس��ت. مصرف کننده هم باید آگاه ش��ود تا سراغ 
ه��ر چیزی نرود و برای هر جنس بی کیفیتی هزینه نکند. 
استاندارد باید از طریق وسایل ارتباط جمعی و سایر رسانه ها 
تدریس و تفهیم شود که اصاًل به چه چیزی استاندارد کاال 
و خدم��ات گفته می ش��ود. به این ص��ورت که یک کاالی 
تولیدی باید دارای حداقل ها برای مصرف باش��د. موضوع 
دیگر درباره نحوه عملکرد دس��تگاه های مسئول است. این 
نهاد ه��ا قصد کار و خدمت دارن��د ولی توان و ظرفیتش را 
ندارند. ما کارهای زیادی به آنها محول کرده ایم که از اندازه 
و قواره شان خارج است. کارمند آموزش دیده ندارند بعضی 
از کارها را از روی اجبار انجام می دهند. المپ و روش��نایی 
اغلب المپ های وارداتی اس��تاندارد نیس��ت و میزان ولتاژ 
درج شده روی المپ های وارداتی نیز واقعی نبوده به همین 
دلیل المپ و روش��نایی های واردات��ی با 50 درصد قیمت 
المپ های تولید داخل در بازار عرضه می شوند که این امر 
ق��درت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی با وارداتی ها را 

کاهش می دهد. 

به دنبال درج گزارش��ی در روزنام��ه »فرصت امروز« 
مورخ 95/04/14 با عنوان »ش��هرداری تهران مش��اغل 
فنی را نابوده است« شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
ش��هر با ارس��ال جوابیه ای اعالم کرد: در گزارش مذکور 
ب��ا دو بخش از فعالیت ه��ای صنفی و صنعت��ی روبه رو 
می شویم. الزم به توضیح اس��ت که فعالیت های صنفی 

در حیط��ه اختیارات اتحادی��ه و فعالیت های صنعتی در 
مح��دوده اختیارات س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
می باش��د؛ لیکن ش��هرداری تهران و به تبع آن شرکت 
ساماندهی صنایع و مش��اغل شهر به استناد به بند 20 
ماده 55 قانون شهرداری ها، موظف به رفع مزاحمت ها و 

آلودگی های ناشی از فعالیت های صنفی است.

در اکثر موارد واحده��ای متخلف به دلیل همجواری 
با بافت  های مس��کونی حساس، داشتن شاکی خصوصی 
و یا عدم اس��تفاده از ش��رایط کارگاهی مناسب تعطیل 

می شوند. 
از سوی دیگر واحدهای صنفی تولیدی به دلیل حجم 
باالی کار، مش��کالت ترافیکی ناشی از حمل ونقل مواد 

اولیه و محصوالت تولید شده، ایجاد سروصدا، لرزش و... 
به استناد قانون و در راستای احترام به حقوق شهروندی 

 باید به خارج از شهر منتقل شوند.
گفتنی است واحدهای دارای شرایط مناسب در حال 
حاضر در داخل ش��هر و بدون هیچ گونه مشکلی مشغول 

به فعالیت مربوطه می باشند. 

جوابیه شهرداری به یک گزارش

واحدهای دارای شرایط مناسب در داخل شهر فعالیت می کنند



به موجب اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، 
مالیات علی الراس از نظام مالیاتی کش�ور حذف 
خواهد ش�د. در همین حال بنا به اعالم س�ازمان 
امور مالیاتی، حذف مالی�ات علی الراس عالوه بر 
رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مس�اعدی را برای 
دس�تیابی به درآمدهای پایدار ب�ه منظور تامین 
هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. 

ای�ن در حالی اس�ت که کارشناس�ان معتقدند 
موض�وع مالی�ات علی ال�راس نه تنها ب�رای فرار 
و  بازدارن�ده  بلک�ه  نب�وده،  راهگش�ا  مالیات�ی 
منف�ی هم بوده اس�ت. بنابراین در ش�رایطی که 
ط�رح جامع نظ�ام مالیاتی پیاده می ش�ود، تمام 
سیس�تم های بانک�ی به س�ازمان ام�ور مالیاتی 
لینک هس�تند و تمام معامالت و ثبت شرکت ها 
به ص�ورت آنالی�ن در اختی�ار این س�ازمان قرار 
می گی�رد و شفاف س�ازی می ش�ود و عمال دیگر 
نی�ازی به مالیات علی الراس نخواهد بود. در عین 
حال کارشناس�ان بر ای�ن باورند ح�ذف مالیات 
علی الراس هم به نفع شرکت ها و بخش خصوصی 
خواهد بود، البته مش�روط به آنکه شفاف س�ازی 
را رعای�ت کنن�د. البت�ه آن بخ�ش خصوصی ای 
ک�ه تقلب می کرده ممکن اس�ت از حذف مالیات 
علی الراس متضرر ش�ود. »فرصت امروز« در این 
گزارش حذف مالیات علی الراس و تأثیرات آن را 

مورد بررسی قرار داده است. 

دوشنبه
2815 تیر 1395 کافه مدیران

حذف مالیات علی الراس و شفافیت 
مالیاتی 

اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم در راستای 
طرح تحول نظام اقتصادی کش��ور و با هدف ارتقای 
جای��گاه مالیات ه��ا در تامی��ن منابع مال��ی دولت و 
کاهش وابس��تگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی 
و اهدافی دیگر، مرداد ماه س��ال گذش��ته از س��وی 
رئیس جمهوری ابالغ ش��د. در ای��ن اصالحیه حذف 
روش محاس��به علی الراس مالیات پیش بینی ش��ده 
که امیدواری هایی را نس��بت به ش��فاف شدن نظام 
مالیاتی و جلوگیری از ف��رار مالیاتی به وجود آورده 

است. 
به طور کلی برخورد و برداش��ت مودیان از مالیات 
علی الراس این اس��ت که مامور مالیاتی هر کاری را 
ک��ه می خواهد انج��ام می دهد. اما در ش��رایطی که 
دسترس��ی آنچنانی به اطالعات وجود ندارد، بالطبع 
تنها گزینه و راه حل همین مالیات علی الراس است 
که به هر ش��کلی بازت��اب دارد، انجام می ش��ود. در 
مالیات علی الراس اعمال ضریب می ش��ود و ضریبی 
را ب��رای هر فعالیت در نظر می گیرند و میزان درآمد 
براس��اس وضعیت فعالیت مودی مالیاتی محاس��به 
می ش��ود و اعمال ضریبی انجام می ش��ود که به آن 

علی الراس گفته می شود. 
ام��ا در حال حاض��ر بحث این اس��ت که با حذف 
علی ال��راس و ب��ا اجرایی ش��دن طرح جام��ع نظام 
مالیاتی قرار است براساس اطالعات موجود این کار 
انجام ش��ود و دیگر ضریبی وجود ن��دارد. در همین 
رابط��ه م��اده 154 در اصالحیه قان��ون مالیات های 
مس��تقیم حذف ش��ده اس��ت و دیگر چیزی به نام 

ضریب مالیاتی نخواهیم داشت. 
در حال حاضر سمت و سوی حرکت سازمان امور 
مالیاتی به س��متی است که براس��اس اطالعاتی که 
در ط��رح جامع مالیاتی، ماموران مالیاتی به دس��ت 
می آورند، اقدام کنن��د. از جمله خریدها و فروش ها 
و معامالت��ی که انجام می ش��ود و اطالعات درآمدی 
مودی که در سیس��تم جامع مالیاتی ثبت می شود و 
بخش��ی از آن هم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده 
اس��ت و بالطبع مودیانی که تعامالت��ی را با یکدیگر 
دارن��د، اطالع��ات معام��الت و خریدوفروش هایی را 
که با یکدیگر دارند، به س��ازمان امور مالیاتی ارسال 
می کنند و در نهایت این اطالعات جمع می شود و به 
این ترتیب اطالعات درآمدی و هزینه ای یک مودی 

مالیاتی در سیستم متمرکز و مشخص است. 
بنابراین با توجه به اینکه تمام اطالعات مربوط به 
درآمد و هزینه در سیس��تم وجود دارد، اگر سازمان 
ام��ور مالیات��ی اظهارنامه یک م��ودی را قابل قبول 
نداند، اقدام ب��ه تنظیم اظهارنامه می کند. به عبارت 
دیگر، س��ازمان امور مالیاتی ب��ه وکالت و نمایندگی 
از م��ودی، خود اظهارنامه ای را تنظیم می کند، البته 
اظهارنامه ای که سازمان امور مالیاتی تنظیم می کند، 
قابلی��ت اعتراض دارد و در مراجع حل اختالف قابل 

پیگیری و اعتراض است. 

ام��ا اگر بخواهی��م در مورد مزای��ا و معایب حذف 
مالیات علی الراس صحبت کنیم، باید به این موضوع 
اش��اره کنم که به دنب��ال این اتفاق، نظ��ام مالیاتی 
بیشتر به سمت ش��فافیت و برقراری عدالت مالیاتی 
م��ی رود. اصوال ه��دف اصالحیه قان��ون مالیات های 
مس��تقیم در این زمینه اس��ت که به سمت عدالت 
مالیات��ی و تش��خیص و تعیی��ن مالی��ات براس��اس 
اطالعات مس��تند برویم، زی��را در مالیات علی الراس 
چنین شرایطی وجود نداشت. در واقع حذف مالیات 
علی الراس بر این مبنا اس��ت که به س��مت استفاده 
از اطالعات موجود در بانک اطالعاتی س��ازمان امور 
مالیاتی که ب��ه موجب اجرای ط��رح جامع مالیاتی 
وج��ود دارد، برویم. به عبارت دیگ��ر یکی از اهداف 
عمده طرح جامع مالیاتی این است که اطالعات هر 
ف��رد اع��م از معامالت و خریدوف��روش و هزینه ها و 
فعالیت های مالی، متمرکز و مش��خص می ش��ود که 
یک فرد از کجا درآمد داش��ته و با چه افراد حقیقی 
یا حقوقی قرارداد داش��ته و چه معامالتی را داش��ته 
اس��ت، منته��ا ب��از نمی ت��وان گفت ک��ه صددرصد 
اطالعات کام��ل خواهد بود، اما قطعا بهتر از مالیات 
علی الراس و عادالنه تر از آن اس��ت. البته در مجموع 
این تلقی وجود دارد که حذف مالیات علی الراس در 
درازمدت و به مرور زمان رو به عدالت خواهد رفت. 
ام��ا در مورد معای��ب احتمالی ح��ذف علی الراس 
باید به این نکته اش��اره کنم ت��ا زمانی که روزنه های 
ف��رار مالیاتی در سیس��تم وج��ود دارد و افرادی که 
این روزنه ها را بشناس��ند و از آن سوء استفاده کنند، 
قطعا سیس��تم قادر به شناسایی آنها نخواهد بود زیرا 
اطالعات آنها در سیس��تم مالیاتی کشور وجود ندارد. 
بالطبع در چنین شرایطی افرادی که اطالعات مربوط 
ب��ه آنها در سیس��تم وجود دارد، نزدی��ک به واقعیت 
مالی��ات خود را پرداخت خواهد ک��رد، اما افرادی که 
ب��ا روزنه های فرار مالیاتی آش��نایی دارند و می توانند 
از ثبت اطالعات در سیستم جامع مالیاتی خودداری 

کنند، همچنان فرار مالیاتی را رقم خواهند زد. 
قاعدتا ح��ذف مالیات علی الراس ق��دم مثبتی در 
راس��تای ساختارمند ش��دن مالیات ها است و اصوال 
اصالح مالیات های مستقیم در راستای شفاف سازی 
و اخذ مالیات عادالنه است و اصالحاتی که در قانون 
انجام ش��ده، عمدتا به این سمت اس��ت که مالیات 

واقعی، عادالنه و شفاف از مودیان اخذ شود. 

مالیات علی الراس و سیستم های 
مشابه آن 

سیس��تم پرداخ��ت مالی��ات در هر کش��ور واجد 
قوانینی مش��خص و در برخی موارد منحصر به فرد 
اس��ت. اتخاذ برخی تصمیم ها در سیستم مالیاتی یا 
تغییر قوانین بنا بر ضرورت های اجتماعی و اقتصادی 
متقاوت اس��ت و نمی توان قوانین مالیاتی کشورها را 
به یکدیگر تعمیم داد. بر همین اساس است که ارقام 
مالیات��ی و نحوه دریافت و پرداخت این ارقام نیز در 
کش��ورهای مختلف تفاوت هایی آش��کار دارد. یکی 
از قوانین که در بس��یاری از کش��ورها اجرا می شود. 
قانونی اس��ت که با نام مالیات علی الراس ش��ناخته 
می ش��ود. در این نوع مالیات همان طور که از نامش 
پیداس��ت، سیس��تم دریافت مالیاتی، خود در رأس 
امور قرار گرفته و به حسابرسی و مرور وضعیت مالی 
ش��رکت ها و مجموعه های مالیات دهنده می پردازند، 
البت��ه اج��رای مالی��ات علی الراس نیز به ش��رایطی 
مش��خص و برخی دیرکرد ها بس��تگی دارد. فارغ از 
اینک��ه این قانون در هر کش��ور به ش��کلی متفاوت 
اجرایی می شود، سیستم مالیات علی الراس موافقان 

و مخالفانی هم دارد. 

 ایاالت متحده و چالش مالیاتی با 
شرکت های مشهور 

از س��ال 2002 که ایاالت متحده قانونی مش��ابه 
با مالیات علی الراس را به تصویب رس��اند، بس��یاری 
از ش��رکت های مش��هور همچ��ون وردل��دکام ب��ه 
اعتراض هایی گسترده در خصوص حضور حسابرسان 
و ماموران مالیاتی به طور مس��تقیم پرداختند. نکته 
مه��م این اس��ت ک��ه بس��یاری از معترض��ان نه به 
بخش خصوصی، بلکه به بخش دولتی تعلق داش��تند 
و در واق��ع ش��رکت های دولت��ی از معترضان اصلی 
چنین ش��یوه مالیات��ی در آمریکا تلقی می ش��دند، 
ام��ا این طرح بدون توجه ب��ه اعراضات در دو حوزه 
اساس��ی به کار خود ادامه داد. نخست: ایجاد پیوند 
بین حس��ابداران درون و برون س��ازمانی به واسطه 
ای��ن قانون مالیات��ی و دوم: ایجاد حس مس��ئولیت 
جدید بین حس��ابداران و مس��ئوالن مالی شرکت ها 
و س��ازمان های مختلف. بس��یاری از ش��رکت ها که 
شیوه حس��ابداری و س��ازمان دهی مالیاتی شفاف و 
روش��نی داشتند، از این نوع سیستم مالیاتی چندان 
ناخش��نود نبوده و خسارتی نیز ندیدند، با این حال، 
روند انطباق حسابرسان و ماموران مالیاتی با زوایای 
پنهان و آش��کار مالی شرکت ها در بسیاری از موارد 

دشوار و زمانبر است. 
اریک ت��ودر، عض��و انجم��ن قانونگذاران س��نا و 
تحلیلگ��ر امور مالی در ایاالت متحده معتقد اس��ت 
مش��کل ش��رکت ها بی��ش از آنکه به نوع سیس��تم 
مالیات دهی مرتبط باشد، به باال بودن نرخ مالیات ها 
مرتبط اس��ت. از دید وی، بس��یاری از ش��رکت های 
چن��د ملیتی مس��تقر در خاک آمری��کا که متحمل 
مالیات های س��نگینی نیز می شوند، قادر به پرداخت 
ارقام مالیاتی تعیین ش��ده نیس��تند، چرا که س��ود 
ش��رکت های آنان در بسیاری از موارد بر درآمدهای 
رایج پیش��ی می گیرد؛ س��ودی که اغلب به خارج از 
مرزهای کش��ور رفته و عم��اًل بازدهی مطلوبی برای 
سیس��تم مالی درون سازمان ندارد، اما مشکل اصلی 
اینجاست که با کاهش ارقام مالیاتی، دولت در تأمین 
بخشی از هزینه های خود دچار چالش خواهد شد و 
به طور مشخص، کاهش درآمدهای مالیاتی با تعویق 
روبه رو است. ش��اید یک راه حل جایگزین، تصویب 
قانونی برای دریافت مالیات از س��ود ش��رکت ها و نه 

محل سود آنها باشد. 

بریتانیا، مالیات و تجارتی دقیق 
کس��ب و کار و مالیات دهی در بخش های مختلف 
بریتانیا )ولز، انگلس��تان، ایرلند شمالی و اسکاتلند( 
در عی��ن مش��ابهت تفاوت هایی نیز دارن��د؛ بنابراین 
افرادی که در بخش های مختلف بریتانیا س��ازمان ها 
و ش��رکت هایی را اداره می کنند، مش��مول قوانینی 
می ش��وند که در مرحله اج��را، کمی متفاوت به نظر 
می رسند. با این حال وجه تشابه بزرگ این مناطق، 
دق��ت و کم خطا بودن سیس��تم تعیی��ن و دریافت 

مالیات است. 
نظ��ام مالیات��ی بریتانیا مبتنی بر نوعی سیس��تم 
خودارزیاب��ی مالیات��ی اس��ت، بنابرای��ن ه��ر گونه 
نق��ص در بخش ه��ای تکمی��ل و پرداخ��ت مالیات 
مشمول مجازات خواهد ش��د. با این وجود سیستم 
مالیات دهی بریتانیا ش��رایطی را مش��خص کرده که 
تش��خیص خطاکاری، قصور و عدم پرداخت به موقع 
درآن بسیار س��ریع خواهد بود و اقدامات قانونی در 
این خص��وص چندان تش��ابهی با سیس��تم مالیات 
علی الراس ن��دارد و برخی روش های جایگزین دیگر 
)بس��ته به شرایط هر شرکت و مالکیت آن( استفاده 

می شود. 

مالزی و قوانینی منظم و غیرقابل تغییر 
مال��زی از جمله کش��ورهایی اس��ت ک��ه قوانینی 
مشخص و ش��فاف در خصوص سیستم مالیات دهی 
ش��رکت ها و س��ازمان ها تدوین کرده و ب��ه اجرا در 
می آورد. برای مثال شرکت ها موظفند ظرف 30 روز 
اظهارنامه ه��ای مالیات��ی خود را تکمی��ل کنند، در 
صورت قس��ط بندی تا سقف 12 قسط فرصت دارند 
و ع��دم ارس��ال اظهارنامه ها و تأخیر ی��ا کوتاهی در 
ای��ن خص��وص جریمه های��ی قاب��ل توج��ه در پی 
خواهد داش��ت. اگرچه دولت مالزی برای جلب نظر 
سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، قوانین مالیاتی 
متفاوتی بین شرکت هایی با مالکیت تبعه/ مقیم این 
کش��ور و ش��رکت های مهمان و چند ملیتی تعیین 
کرده است، اما ش��یوه دریافت مالیات در این کشور 
چندان منعطف ارزیابی نمی ش��ود و هرگونه قصور و 
کوتاهی در پرداخت مالیات ها با برخوردهای قانونی 
جدی مواجه می ش��ود که نظارت به شکلی مشابه با 
سیستم مالیات علی الراس یکی از این شیوه هاست. 

آزموده دیدگاه

کیوم��رث کری��م ن��ژاد، ممیز 
مالیاتی و معاون عملیاتی س��ابق 
سازمان امور مالیاتی معتقد است 
موضوع مالیات علی الراس نه تنها 
برای فرار مالیاتی راهگشا نبوده، 
بلکه بازدارن��ده و منفی هم بوده 

است. 
اصلی تری�ن ه�دف از اجرای 
جلوگیری  علی الراس  مالیات 
از ف�رار مالیاتی ب�ود. به نظر 
ش�ما چه موضوعاتی موجب 
شد که س�ازمان امور مالیاتی 
تصمی�م ب�ه ح�ذف مالی�ات 

علی الراس بگیرد؟ 
در قانون این موضوع پیش بینی 
شده وبه سازمان امور مالیاتی سه 
سال فرصت داده شده که مالیات 
علی الراس حذف شود. به عبارتی 
در قان��ون جدید هن��وز مالیات 
اس��ت  نش��ده  علی الراس حذف 
و س��ه س��ال در راس��تای حذف 
موضوع ماده 97 وقت گذاش��ته 
شده اس��ت. طرح جامع مالیاتی، 
طرح شفاف س��ازی است و زمانی 

ک��ه می��زان درآمد ش��رکت ها و 
سازمان ها مشخص است و درآمد 
آنها کتمان نمی شود مالیات آنها 

گرفته می شود. 
این در حالی است که موضوع 
مالیات علی ال��راس نه تنها برای 
نبوده،  مالیات��ی راهگش��ا  ف��رار 
بلکه بازدارن��ده و منفی هم بوده 
اس��ت. بنابراین در ش��رایطی که 
طرح جامع نظ��ام مالیاتی پیاده 
می شود، تمام سیستم های بانکی 
به س��ازمان ام��ور مالیاتی لینک 
هس��تند و تمام معامالت و ثبت 
ش��رکت ها به ص��ورت آنالین در 
اختیار این سازمان قرار می گیرد 
و شفاف سازی می ش��ود. این در 
حالی است که مالیات علی الراس 
مرب��وط ب��ه زمانی بود ک��ه فرار 
مالیاتی وجود داش��ت و بنابراین 
به این منظور اعمال می ش��د که 
مالیات حقه و درستی از مودیان 
مالیاتی گرفته ش��ود، اما نه تنها 
مالیات حقه گرفته نمی شد، بلکه 
گاهی یک دهم مالیات واقعی در 

قالب علی الراس گرفته می شد که 
توجیه قانونی نداشت. 

ک�ه  ش�رایطی  در  بنابرای�ن 
س�ازمان ام�ور مالیات�ی ب�ه 
دسترس�ی  مودیان  معامالت 
دارد، مالیات علی الراس دیگر 
توجیهی ندارد. درست است؟ 
در این ش��رایط، ب��ا توجه به 
آنک��ه س��ازمان ام��ور مالیات��ی 
ب��ه حج��م معام��الت مودیان و 
اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی 
دسترس��ی دارد و دیگ��ر ف��رار 
مالیاتی ب��ه وق��وع نمی پیوندد، 
قانونگذار دیگ��ر نیازی نمی بیند 
یک ماده قانونی را برای دریافت 
مالی��ات علی الرأس ق��رار دهد. 
این در حالی اس��ت که مودیان 
مالیاتی ه��م از پرداخت مالیات 
ناراح��ت  بس��یار  علی ال��رأس 
هستند و در عین حال که فقط 
بازدارنده بود، اما برای س��ازمان 

امور مالیاتی هم راهگشا نبود. 
به زعم ش�ما ح�ذف مالیات 
علی ال�رأس می تواند به ضرر 

بخش خصوصی تمام شود؟ 
اگر ط��رح جامع نظام مالیاتی 
پیاده ش��ود، این موضوع به ضرر 
بخش خصوصی اس��ت. تا کنون 
قانونگذار دلش قرص بود که در 
قالب مالیات علی الراس یک دهم 
مالیات گرفته می شود، اما زمانی 
که ط��رح جامع نظ��ام مالیاتی 
پیاده شود و شفاف سازی صورت 
گیرد و حج��م معامالت مودیان 
در شبکه قرار گیرد، دیگر میزان 
مالیاتی که مودیان خواهند داد 
به میزان فعلی نخواهد بود. البته 
ای��ن موض��وع باید زمان��ی اجرا 
ش��ود که اقتصاد ش��کوفا ش��ده 
باش��د و از حالت رک��ود دربیاید 
و واحده��ای تولیدی به گردونه 
تولید بازگردند و مشتری داشته 
باش��ند و به راحتی به تهیه مواد 
اولیه و ارز مورد نیاز دسترس��ی 
داشته باش��ند و مانند 10 سال 
پویایی  تولی��د  بتوانن��د  پی��ش 

داشته باشند. 
البته ب��ه نظر من مس��ئله به 

نفع ی��ا به ضرر بودن نیس��ت و 
موضوع این اس��ت که هر کسی 
که در این مملکت کار می کند و 
درآمد دارد، باید مالیاتش را هم 

پرداخت کند. 
ب�ه نظر ش�ما ح�ذف مالیات 
ب�ه  می توان�د  علی ال�راس 
نظام مند ش�دن مالیات ها در 

کشور منجر شود؟ 
اگر ط��رح جامع نظام مالیاتی 
پیاده شود، منجر به این موضوع 
خواهد ش��د. به عن��وان مثال در 
ح��ال حاض��ر براس��اس همین 
طرح جام��ع مالیاتی یک مودی 
مالیات��ی حجم معام��الت خود 
را در اظهارنام��ه 100 میلی��ون 
توم��ان اع��الم می کن��د، ول��ی 
س��ازمان امور مالیاتی براس��اس 
متوج��ه  دارد،  ک��ه  اطالعات��ی 
می ش��ود که حجم معامالت این 
مودی 200 میلیون تومان است 
و بنابراین به این ترتیب یک نوع 
نظام مندی و ش��فافیت در بحث 

مالیات ها به وجود می آید. 

کیومرث کریم نژاد: 
مالیات علی الراس برای فرار مالیاتی راهگشا نبود
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حذف مالیات علی الراس و تاثیرات آن بررسی می شود

راهفرارمالیاتیکورمیشود؟
المیرا اکرمی 

elmira.akrami@gmail.com

جمشید مکملی
کارشناس امور مالیاتی 

غالمحس��ین دوانی، عضو شورای عالی 
انجمن حسابداران خبره ایران معتقد است 
حذف مالیات علی الراس به نفع شرکت ها 
و بخش خصوصی خواهد بود، به ش��رط 

آنکه شفاف سازی را رعایت کنند. 
به نظر شما چه موضوعات و مسائلی 
موجب شد که سازمان امور مالیاتی 
تصمیم به ح�ذف مالیات علی الراس 

بگیرد؟ 
اصالحیه م��اده 97 قان��ون مالیات ها 
اظه��ار می دارد ک��ه از تاری��خ 94/1/1 
ش��رکت ها علی ال��راس نخواهند ش��د و 
درآم��د آنها از طریق رس��یدگی تعیین 
خواهد شد. اما تبصره همین ماده اشاره 

دارد که چنانچه س��ازمان 
امور مالیاتی نتواند تا س��ه 
مالیاتی  س��ال طرح جامع 
را به ط��ور کامل در برخی 
از اس��تان ها پی��اده کن��د، 
س��ر  علی الراس  کم��اکان 
ج��ای خ��ود خواه��د بود. 
بنابراین باوجود اینکه قانون 

صراح��ت دارد که علی الراس باید حذف 
ش��ود، ممکن اس��ت در برخی استان ها 
همچنان مالیات علی الراس اجرا ش��ود، 
ول��ی به هر ح��ال نگرش س��ازمان امور 
مالیاتی این اس��ت که مالیات علی الراس 
را ح��ذف کند و مالیات افراد را از طریق 
تش��خیص تعیین کند. این نکته مثبتی 
اس��ت، زیرا مالیات علی الراس در برخی 
م��وارد به ض��رر دولت ب��ود و دولت به 
درآمدش دسترس��ی پی��دا نمی کرد. ما 
هم معتقدیم با توجه به اینکه به موجب 
ماده 272 حسابرس��ی مالیات��ی از اول 
امس��ال الزامی شده است، طبیعی است 
ک��ه می توانیم ب��ه اس��تناد گزارش های 
حسابرس��ی مالی، درآمد ش��رکت ها را 
تش��خیص دهی��م و بنابرای��ن نیازی به 
مالیات علی الراس نخواهد بود. اما قانون 
تا سه سال پیش بینی کرده که اگر طرح 
جامع نظام مالیاتی پیاده نشود، همچنان 

علی ال��راس می توان��د برقرار باش��د، اما 
 نگرش کلی این اس��ت که از علی الراس 

خارج شوند. 
چه مزایا و معایب�ی را می توان برای 

حذف مالیات علی الراس برشمرد؟ 
ت��ا االن که مالی��ات علی الراس برقرار 
بوده، وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی از 
طریق دفترچه ضرایب مالیات شرکت ها 
را ب��رآورد می کرد و عمال ممکن بود که 
ش��رکت ها زیان کرده باشند، اما از آنجا 
که دفاتر آنها رد می شد، مشمول ضریب 
می ش��دند و درآمد آنها مشمول مالیات 
می ش��د. به موج��ب م��اده 106 و 97 
اصالحیه جدید از آنجا که معیار مالیات 
س��ود ش��رکت ها و 
رس��یدگی می شود، 
مالی��ات  ح��ذف 
نفع  به  علی ال��راس 
ش��رکت ها خواه��د 
بود، به ش��رط آنکه 
را  شفاف س��ازی 

رعایت کنند. 
اس�ت  ممک�ن  معتقدن�د  برخ�ی 
بخش خصوص�ی از ح�ذف مالی�ات 
علی الراس متضرر شود، اما نظر شما 
بر خالف این موضوع اس�ت. درست 

است؟ 
در واق��ع آن بخ��ش خصوصی ای که 
تقل��ب می ک��رده ممکن اس��ت متضرر 
ش��ود و اتفاق��ا بخش خصوص��ی ای که 
ش��فاف بود، از اجرای علی الراس متضرر 
می ش��د، زیرا علی الراس دیگر ربطی به 
س��ود شرکت نداش��ت و فروش شرکت 
را مش��مول ضری��ب می ک��رد. ممک��ن 
بود یک ش��رکت فروش زیادی داشت، 
ام��ا در نهای��ت ضرر کرده ب��ود، ولی از 
آنج��ا ک��ه علی ال��راس فروش ش��رکت 
را مش��مول علی ال��راس می ک��رد، آن 
ش��رکت را مش��مول مالی��ات می کرد، 
 بنابراین به طور عموم شرکت ها متضرر 

می شدند. 

ابراهی��م رزاقی، کارش��ناس اقتصادی 
معتقد اس��ت ش��یوه های ما ب��رای اخذ 
مالیات قدیمی اس��ت و این موضوع مهم 
است که پس از حذف مالیات علی الراس 
چ��ه ش��یوه هایی جایگزی��ن روش ه��ای 

قدیمی می شود. 
برخ�ی کارشناس�ان ح�ذف مالیات 
علی ال�راس را بیش�تر از معای�ب آن 
می دانن�د. از دی�دگاه ش�ما ح�ذف 
مالی�ات علی ال�راس چه مزای�ا و چه 

معایبی دارد؟ 
دریاف��ت مالی��ات علی ال��راس نیروی 
زیادی را از سازمان امور مالیاتی می گیرد 
و امکان فس��اد زیادی در آن وجود دارد، 

زیرا س��ندی وجود ندارد و 
از روی ش��واهد موجود در 
مورد میزان مالیات قضاوت 
می ش��ود. اینها هم آن طور 
که باید نمی تواند مس��تند 
باش��د و اصال ممکن است 
اموال��ی که ب��رای دریافت 
اس��تناد  م��ورد  مالی��ات 

سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، متعلق 
به آن مودی مالیاتی نباشد. به نظر می آید 
به این ترتیب نیروی وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی ه��رز م��ی رود و در صورتی که 
شیوه های دیگری را به کار بگیرند و سایر 
سازمان ها هم به آن کمک کنند که البته 
ای��ن کار را نمی کنند، بت��وان از این هرز 
رفتن جلوگیری کرد. کشورهای صنعتی 
و سرمایه داری در این زمینه تجارب بسیار 
زیادی دارن��د و از تج��ارب آنها می توان 
اس��تفاده کرد، اما ابراز نگرانی مس��ئوالن 
ب��ه حس��اب های  ک��ردن  سرکش��ی  از 
ش��خصی افراد و جلوگیری کردن از فرار 
مالیاتی، خود بازدارنده است. به طور کلی 
ش��یوه های ما برای اخ��ذ مالیات قدیمی 
اس��ت و این موضوع مهم اس��ت که پس 
از حذف مالیات علی الراس چه شیوه هایی 

جایگزین روش های قدیمی می شود. 
بنابراین می توان گفت شفاف س�ازی 

نظام مالیاتی باالتری�ن مزیت حذف 
مالی�ات علی ال�راس اس�ت و از فرار 
مالیاتی جلوگیری می کند. نظر ش�ما 

چیست؟ 
کامال درس��ت اس��ت و با اس��تفاده از 
وس��ایل جدی��د و همه جانب��ه ای��ن امر 
امکان پذیر اس��ت. اما فقط س��ازمان امور 
مالیات��ی نباید موظف ب��ه وصول مالیات 
باش��د و تم��ام وزارتخانه ه��ا و ادارات و 
بانک ها بای��د اطالع��ات الزم را در مورد 
مودیان مالیاتی در اختیار س��ازمان امور 
مالیاتی قرار دهند. اص��وال معنایی ندارد 
که ثروتمندان روز به روز پولدارتر ش��وند 
و حاضر به پرداخت مالیات نباش��ند. باید 
اداره کردن  به ج��ای 
فروش  از محل  کشور 
درآمده��ای  نف����ت، 
مالیات��ی جایگزین آن 

شود. 
اس��ت   ممک���ن 
خصوص�ی  بخ�ش 
مالی�ات  ح�ذف  از 
علی ال�راس متضرر ش�ود ی�ا اینکه 
برعک�س ب�ه نفع این بخ�ش خواهد 

بود؟ 
با توجه به اینکه دولت امکانات الزم را 
ندارد، به نفع بخش خصوصی خواهد بود. 
البته به نفع دولت هم هس��ت و به نوعی 
کش��مکش بین دولت و بخش خصوصی 

کمتر می شود. 
با توجه به اینکه اش�اره می فرمایید 
همچنان ش�فافیت در زمینه مالیات 
وجود ندارد، حذف مالیات علی الراس 
می توان�د موج�ب نظام من�د ش�دن 

مالیات در کشور شود؟ 
فک��ر نمی کن��م این گونه باش��د و این 
دو موض��وع ارتباطی ب��ا یکدیگر ندارند و 
نظ��ام مالیاتی می تواند از اینکه هس��ت، 
فلج تر ش��ود و ممکن است حذف مالیات 
علی ال��راس وضعیت نظام مالی��ات را در 

کشور بدتر کند. 

غالمحسین دوانی: 
حذف مالیات علی الراس به نفع بخش خصوصی است

ابراهیم رزاقی: 
روش های جایگزین مالیات علی الراس مهم است



انتشار به روزرسانی نرم افزاری 
جدید برای سرفیس بوک و 

سرفیس پرو4
اخی��راً  مایکروس��افت  ش��رکت 
به روزرس��انی نرم اف��زاری جدیدی 
ب��رای س��رفیس ب��وک و تبل��ت 
هیبریدی س��رفیس پرو 4 خود را 
منتشر کرده است. گفتنی است آپدیت نرم افزاری اخیر 
Surface Bu t  هه منظور حل مش��کالت نرم افزاری

ton، Surface Touch و Surface Pen طراحی و 
منتشر شده است. همچنین براساس اعالم مایکروسافت 
کاربران برای دانلود به روزرس��انی های جدید و کس��ب 
اطالع از جزئیات آپدیت های منتشر شده، می توانند به 

بخش آپدیت های ویندوز مراجعه کنند. 
در ای��ن رابط��ه و براس��اس مش��اهدات ص��ورت 
گرفته اغلب به روزرس��انی های منتش��ر ش��ده برای 
ه��ر دو محصول س��رفیس ب��وک و س��رفیس پرو4 
مایکروس��افت یکس��ان بوده اس��ت. گفتنی است در 
 صورت بارگی��ری آپدیت نرم اف��زاری مذکور عملکرد 
ه��ردو  در    Intel CS12 Host Controller
محصول مایکروس��افت به شکل چش��مگیری بهبود 
خواه��د یاف��ت. الزم به ذکر اس��ت در ص��ورت انجام 
به روزرسانی اخیر مایکروسافت، کاربران سرفیس پرو4 
می توانند شاهد بهبود عملکرد کیبورد تبلت هیبریدی 
خود به هنگام بازگشت تبلت از حالت لپ تاپ به تبلت 

و بالعکس باشند. 
عالوه بر برطرف ش��دن مشکالت نرم افزاری مذکور، 
مایکروس��افت اع��الم کرده اس��ت که به روزرس��انی 
نرم افزاری این ش��رکت قادر خواهد بود تا مش��کالت 
مرب��وط به تاچ، هماهنگی قلم س��رفیس ب��ا تبلت و 

همچنین پاک کن این قلم را نیز برطرف کند. 
دسترسی کاربران سرفیس بوک و سرفیس پرو4 به 
جدیدترین به روزرسانی مایکروسافت در حالی صورت 
می گیرد که ش��رکت اینتل نیز از اقدام این ش��رکت 
برای عرضه به روزرس��انی جدیدی برای پردازنده های 

گرافیکی خود خبر داده است. 

 جذابیت بسیار زیاد
 Pokemon Go برای کاربران

آی��ا قصد دارید بیش��تر و بهتر از 
گذشته به امور مربوط به زندگی 
خود رس��یدگی کنید؟ اگر پاسخ 
Pok t  ���ما مثبت اس��ت باید
mon Go را فرام��وش کنید. نتایج نظرس��نجی ای 
ک��ه اخی��را توس��ط ش��رکت t Qualtrics که در 
حوزه نرم افزار به تحقیق می پردازد – منتش��ر ش��ده 
نش��ان دهنده آن است که برای بس��یاری از کاربران 
جذابی��ت Pokemon Go  ب��ه ح��دی اس��ت که 
بس��یاری از فعالیت های روزمره زندگی شان را تحت 

تاثیر قرار داده است. 
در پژوه��ش اخی��ر ک��ه در آن 750 کارب��ر بازی 
Pokemon Go  مورد نظرس��نجی قرار گرفته اند، 
یک نف��ر از هر پنج نفر گفته اند که به ش��دت درگیر 
ب��ازی مذک��ور ب��وده و این موضوع س��بب ش��ده تا 
زندگ��ی روزمره آنان تحت تاثیر ق��رار گیرد. در این 
 راس��تا Mike Maughan  از مدی��ران ش��رکت 
 Qualtrics می گوید: »نتیجه نظرس��نجی صورت 
گرفته بیش��تر بیانگر موضوعاتی مرب��وط به زندگی 
خصوص��ی افراد ش��رکت کننده در آن اس��ت تا خود 
ب��ازی و ابع��اد مختل��ف آن«. گفتن��ی اس��ت نتایج 
پژوهش ص��ورت گرفته به حقای��ق جالبی در رابطه 
 Pokemon Go با زندگی ش��خصی بازیکنان بازی
اش��اره می کن��د، به عنوان مثال بخ��ش قابل توجهی 
از ای��ن افراد گفته اند که به دلی��ل نگرانی از قضاوت 
دیگران، بازی محبوب شان را به صورت مخفیانه بازی 
می کنن��د. 18درصد از این اف��راد می گویند از اینکه 
 Pokemon دوستان ش��ان بفهمند آنان کاربر بازی
Go هس��تند احساس ش��رمندگی کرده و 22درصد 
دیگر هرگز با خانواده ش��ان درباره عالقه خود به این 

بازی سخن نمی گویند. 
 Pokemon Go با وجود ت��الش کاربران ب��ازی
ب��رای مخف��ی نگه داش��تن عالقه خود ب��ه این بازی 
محبوب، آنچه در این نظرسنجی هشدار دهنده به نظر 
می رسد اختالل ایجاد شده در زندگی روزمره بخشی 

از بازیکنان این بازی محبوب است. 

در پی کودتای نظامی نافرجام ترکیه، مسافران 
ایرانی و خارجی در کش��ور بح��ران زده ترکیه 
سرگردان ش��دند. به گزارش خبرگزاری ایسنا 
ب��ه نقل از کوروش فتاح��ی، معاون فرودگاهی 
شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(، از ساعت 30: 
23 جمعه شب تا صبح شنبه 9 پرواز به ترکیه 
باید انجام می ش��د که تمام آنها لغو ش��د. سه 
هواپیمایی قشم  ایر، ترکیش ایرالین و ماهان ایر 
هم عصر شنبه سه پرواز به مقصد ترکیه داشتند 
که آنها هم لغو ش��دند. خبرگزاری ایسنا بعد از 
انتشار این خبر، بالفاصله خبر دیگری را منتشر 
و تکلیف مس��افران جامانده در فرودگاه ترکیه 
را که به دنبال کودتا به دس��ت نظامیان افتاده 
بود، مشخص کرد. دولت رجب طیب اردوغان، 
نخست وزیر ترکیه خیلی سریع توانست کنترل 
فرودگاه را در دست بگیرد و سازمان هواپیمایی 
ایران ه��م مجوزی را برای پ��رواز هواپیماهای 
بدون مسافر از تهران به مقصد ترکیه صادر کرد 
تا مسافران ایرانی سرگردان در فرودگاه  ترکیه 

بتوانند در اسرع وقت به ایران برگردند. 
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی ایران 
اع��الم کرد به مح��ض عملیاتی ش��دن دوباره 
فرودگاه های ترکیه پروازهای ایران از سر گرفته 
خواهد ش��د و در این میان نخس��تین اولویت 
بازگرداندن مسافران ایرانی باقیمانده در خاک 

ترکیه است. 
سازمان میراث فرهنگی هم اعالم کرد دفاتر 
خدمات مسافرتی و گردشگری ملزم هستند تا 
اطالع ثانوی و تا زمان برقراری مجدد امنیت و 
آرامش، از هرگونه ثبت نام و اعزام گردش��گر به 

مقاصد گردشگری ترکیه خودداری کنند. 

این سازمان در اطالعیه خود نوشت: »بدیهی 
اس��ت دفاتر خدمات مس��افرتی و گردشگری 
مرتب��ط باید تمام تالش و مس��اعی خود را در 
جهت تمهید ش��رایط اضطرار برای این قبیل 
گردش��گران در خاک ترکیه مصروف داش��ته، 
همکاری و مس��اعدت الزم را با نمایندگی های 
جمهوری اس��المی ایران در این کش��ور برای 
حفظ س��المت و خروج تدریجی آنان به عمل 

آورند.«
و  مس��افرتی  »خدم��ات  قوانی��ن  طب��ق 
گردش��گری در تورهای خارجی« گردشگرانی 
که سفرش��ان از روز ش��نبه به خاطر ش��رایط 
بحران��ی در ترکیه به حالت تعلی��ق درآمده، 
می توانند بدون پرداخت جریمه از س��فر خود 
انصراف دهند اما از آنجایی که قوانین موجود 
در شرایط اضطراری تعهدی را در قبال مسافر 
متوجه آژانس هواپیمایی نمی کند، آن دس��ته 
از مس��افرانی که در آستانه بازگشت به کشور 
بوده اند و با تعلیق پرواز مواجه شدند، خودشان 
بای��د هزینه روزهای اضافی اقامت در ترکیه را 
بپردازن��د. البت��ه ب��رای اط��الع از برنامه های 
پروازی خ��ود می توانند با خط هوایی مربوطه 
در تماس باش��ند ت��ا از پروازه��ای جایگزین 
اس��تفاده کنن��د. رئیس هیات مدی��ره انجمن 
دفاتر خدمات مس��افرتی در گفت وگو با ایسنا 
گفت: قانوناً پرداخ��ت هزینه های اضافی پس 
از پایان تور با مس��افر اس��ت ولی امکان دارد 
برخی مسافران پول به حد کافی همراه نداشته 
باشند که آژانس ها می توانند آنها را مساعدت 
کنند یا اینکه از طریق نمایندگی های ایران در 

خارج از کشور، مشکل را حل کرد. 

ایران تنها کش��وری نبود که پروازهای خود 
ب��ه مقصد ترکی��ه را لغو کرد. س��ازمان هوایی 
بریتانیا صدها پرواز خ��ود به ترکیه را لغو کرد 
و تعدادی دانش آموز از یک مدرس��ه بریتانیایی 
در ف��رودگاه ترکیه گرفتار ش��دند. بریتانیا به 
گردشگران بریتانیایی که در زمان وقوع کودتای 
نافرجام در ترکیه بودند، دستور داد از فرودگاه 
ی��ا محل اقامت خ��ود بیرون نیاین��د و به این 
ترتیب گردشگران شب را در فرودگاه آتاتورک 

استانبول گذراندند. 
تا 24 س��اعت بعد از کودتای نافرجام نظامی 
ترکیه، 224 پرواز خط هوایی ترکیش لغو شد 
و خط هوایی بریتیش هم تمام پروازهای خود 
به مقصد ترکیه را لغو کرد و به مس��افران خود 
پیشنهاد پرداخت هزینه پرواز یا فرصتی را برای 
رزرو پروازی در روزهای آینده داد. مس��افرانی 
که برای روزهای یکشنبه و دوشنبه بلیت رزرو 
کرده بودن��د هم می توانند بدون پرداخت هیچ 

هزینه ای زمان پرواز خود را تغییر دهند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه پروازهای خطوط 
Thomson و First Choice ب��ه داالمان، 
آنتالی��ا و ازمیر طب��ق برنامه پی��ش می روند. 
در بیانیه ای که از س��وی ای��ن دو خط هوایی 
منتشر ش��د، آمده با توجه به شرایط غیرقابل  
انتظار موجود، مس��افرانی که در روز ش��نبه به 
ترکیه پرواز داشتند و از سفر پشیمان شده اند، 
می توانند پ��رواز خود را لغ��و و هزینه بلیت را 
دریافت کنند یا پ��رواز خود را به زمان دیگری 
موکول کنند. به گفته این دو خط هوایی تمام 
پروازهای روز دوش��نبه ب��ه مقصد ترکیه طبق 

روال عادی انجام خواهد شد.

لذت بردن از اس��تراحت در بیابان، نقاط بکر 
برای غواصی و وجود برخی از بهترین محل های 
باستان شناس��ی جاذبه های��ی اس��ت ک��ه در 
عربستان سعودی پیدا می شوند، اما هیچکس 
درباره آنها کلمه ای نشنیده است. این تنها یک 
دلیل دارد: آل س��عود هیچگاه گردشگری را در 
اولویت برنامه های خود قرار نداده است، اما حاال 

اوضاع متفاوت به نظر می رسد. 
حکومت سلطنتی عربستان با ثروت سرشار 
حاص��ل از فروش نفت توانس��ته تاکنون بدون 
مش��کل کش��ور را اداره کند.  اما س��قوط آزاد 
قیمت نفت در دو س��ال گذش��ته مقامات این 
کشور را وادار کرده به فکر گردشگری به شدت 
توسعه نیافته شان بیفتند و در های صنعت را به 
روی جهانی بزرگ تر بگش��ایند. برید بیلر، یک 
کارش��ناش گردشگری در واشنگتن که معدود 

تورهای گردشگری به عربستان را سازماندهی و 
رهبری می کند، دراین باره گفت: »اینجا آخرین 
مرز گردشگری است. هیچ کجای دیگر در دنیا 

نیست که تااین حد ناشناخته باشد.«
حکومت عربس��تان از ترس رسوم و فرهنگ 
غربی همیش��ه محدودیت هایی ب��رای حضور 
خارجی ها ایجاد کرده اس��ت، اما بن س��لمان، 
پادشاه این کشور که همزمان رئیس کمیسیون 
گردشگری و میراث ملی این کشور نیز هست، 
گفت که به شدت به دنبال آسان تر کردن شرایط 
برای گردش��گران مسلمان و غیرمسلمان است 
تا آنها بتوانند به راحتی از این کش��ور حاش��یه 
خلیج فارس دیدن کنند. بن س��لمان دراین باره 
می گوی��د: »ما خ��ود را از فرصت نش��ان دادن 

کشورمان به مردم محروم کرده ایم.«
بیش��ترین گردش��گرانی که پا به عربستان 
می گذارند، زائران خانه خدا هس��تند. هر سال 
حدود 18میلیون مس��لمان از سراسر جهان به 

عربستان س��فر می کنند تا از شهرهای مکه و 
مدین��ه دیدن کرده و در آنج��ا زیارت کنند. تا 
همی��ن اواخر، قوانین روادید زائ��ران را تنها به 
همین دو ش��هر و ش��هر بندری جده محدود 
می کرد چون عربس��تان نگ��ران تأمین امنیت 
و مهاجرت ه��ای غیرقانونی بود. اما براس��اس 
برنامه ای که کمیس��یون گردشگری این کشور 
از م��اه آوری��ل در پیش گرفته، دول��ت روادید 
زائ��ران را به روادید توریس��تی تبدیل می کند 
تا آنه��ا بتوانند از نقاط دیدنی این کش��ور نیز 
دیدن کنند. پادشاه عربستان همچنین طرحی 
را پیش��نهاد داده که براس��اس آن این کش��ور 
شروع به صدور روادید گردشگری مشابه آنچه 
قبال به گردشگران آمریکایی، آلمانی، اتریشی، 
ایتالیایی، سوییس��ی، بریتانیای��ی، دانمارکی و 
ژاپنی داده می ش��د، کرده است. مکه و مدینه 
البته هنوز هم برای دسترس��ی غیرمسلمان ها 

محدودیت های خاص خود را دارد. 

قیمت آجیل و خشکبار

مسافران خارجی، قربانیان کودتای ترکیه

آیا عربستان درهای خود را به روی گردشگران باز می کند؟ 

گردش در دل بیابان

 
هنگام��ی که بچه ه��ا در دوران کودکی به س��ر می برند، والدی��ن آرزو دارند آنها 
مهندس، دکتر یا خلبان ش��وند یا وزی��ر و وکیل...! حتی این آمال و آرزوی والدین 
روی فرزندان هم تاثیر می گذارد و وقتی از آنها می پرس��ید دوس��ت دارید در آینده 
چه کاره ش��وید؟ به اتفاق می گویند دکتر! اما اگر بر فرض روزی این آرزوی مادرها 
و پدرها مبدل به واقعیت می ش��د واقعا هیچ جامعه ای به حرفه و متخصص دیگری 

نیاز نداش��ت؟! 
داش��تن ش��غلی با درآمد باال همواره یکی از دغدغه های بس��یاری از مردم دنیا بوده 
اس��ت. ش��اید شغل تان شما را انتخاب کرده باشد و شاید از بد روزگار، پشت این میز و 
روی این صندلی گرفتار ش��ده باشید، اما باور کنید همه این طور نیستند، یک عده از 
مردم در جاهایی از دنیا زندگی می کنند که در نوجوانی به جای نوشتن انشاء در مورد 
تابس��تان در مورد این فکر می کنند که می خواهند در آینده چه کاره ش��وند و یکی از 

چیزهایی که راهنمایی  شان می کند همین است؛ اینکه کجا پول بیشتری درمی آید. 
بسته به اینکه در کجای دنیا زندگی می کنید، مشاغل پردرآمد در اطراف تان متفاوت 
خواهند بود، آیا تابه حال به این فکر افتاده اید که کدام مش��اغل در کش��ورهای اروپایی 
پردرآمدتر هستند یا برای کسب یکی از این مشاغل چه مراحلی را باید طی کرد؟ برای 
مثال در کشور آمریکا، کارآفرین ها و بانک  دارها و وکیل ها نیستند که بیشترین درآمد 
س��االنه را دارند بلکه از میان 10 ش��غل پردرآمد در آمریکا هفت مورد آنها شاخه های 

پزشکی را پوشش می دهند. 
کس��ب درآمد شش رقمی طی یک سال آرزوی بس��یاری از مردم آمریکا است؛ ولی 
برای رس��یدن به چنین درآمدی نیاز به تالش زیاد و هزینه باالیی است. طبق گزارش 
مجله فوربس برای رسیدن به 10 شغل پردرآمد سال 2016 نیاز به طی مدارج علمی 
و دانش��گاهی باالیی اس��ت. هفت شغل از مجموع 10 ش��غل پردرآمد این سال متعلق 
به بخش بهداش��ت و درمان بوده که نیازمند ط��ی دوره های تحصیلی تکمیلی پس از 
فارغ التحصیلی اولیه هس��تند. پزش��ک جراح که دارای باالترین درآمد در این لیس��ت 
است، نیازمند بیش از 10 سال تالش از زمان فارغ التحصیلی از مدرسه است و ساالنه تا 
حدود 352 هزار دالر درآمد دارد. سایر شغل های این لیست نیز نیازمند سال ها تالش 
هستند و انتخاب آنها نیازمند یک تعهد درونی برای ادامه مسیر سخت پیش  رو است. 
مجله فوربس نیز در این زمینه در گزارشی براساس شرایط کار، درآمد، آینده شغلی، 
اس��ترس ش��غلی و رده  بندی مش��اغل در میان جدول های گرایش، فهرست 10 شغل 

پردرآمد را منتشر کرده است. 
رتبه دهم در این جدول، متعلق به رشته داروسازی است که ساالنه بیش از 120هزار 
دالر درآم��د دارد. رتبه نهم به کنترل  کننده های ترافیک هوایی در فرودگاه  ها رس��یده 
اس��ت که در سال 122هزار دالر درآمد دارند. جذاب ترین بخش این شغل بلند کردن 
هواپیما از روی باند است به طوری که در یک شیفت کاری مجوز تیک  آف 45 تا 55 
پرواز را از روی باند فرود صادر می کنید. اما این ش��غل هم س��ختی های خاص خود را 
دارد به طوری  که آب و هوای نامساعد نظیر مه، برف و باد شدید وظیفه شما را بسیار 
دشوار می کند. با رشته مهندسی پاالیش،  درآمد 130هزار دالری منتظر شماست. اگر 
دندانپزش��ک بشوید می توانید 146هزار دالر درآمد داشته باشید. مدیران اجرایی ارشد 

شرکت ها می توانند تا 173هزار دالر پول در بیاورند. 
سومین شغل در میان پردرآمدترین ها پزشکی عمومی است با درآمد ساالنه 180هزار 

دالر و روانشناس ها تا 181 هزار دالر در سال درمی آورند. 

اما پردرآمدترین ش��غلی که در آمریکا می توانید به دست بیاورید جراحی است که با 
فاصله بسیار زیاد از مشاغل دیگر، ساالنه تا حدود 352هزار دالر درآمد دارد. اما در بین 
رش��ته هایی که غیر جراحی هس��تند، بهترین وضعیت در آمریکا منحصر به متخصصان 
رادیولوژی اس��ت. در بریتانیا دهمین شغل پردرآمد متعلق به مدیران فناوری و آی تی 
)IT( اس��ت ک��ه بیش از 103ه��زار دالر درآمد داش��ته اند. صنعت رو به رش��د IT و 
بخش ه��ای مرتبط به آن توانس��ته اند از پیچ و خم رکود اقتصادی س��ال های اخیر به 
خوبی عبور کنند. همین موضوع باعث ش��ده اس��ت تا توجه کارآفرینان و کارجویان به 

بخش های IT و تکنولوژی بیشتر از گذشته جلب شود. 
 امس��ال متوس��ط افزایش درآمد شاغالن در صنعت IT تا 9/ 3درصد خواهد بود که 

این میزان باالترین نرخ افزایش ساالنه بوده است. 
در بریتانی��ا کنترل ترافیک هوایی 112ه��زار دالر درآمد دارد و متخصصان حقوقی 

می توانند تا 117هزار دالر درآمد داشته باشند. 
خانواده پزشکی که در آمریکا پردرآمد ترین حوزه شغلی محسوب می شود در بریتانیا 
در رده هفتم درآمد قرار دارد و تا 117هزار دالر درآمد دارد. مدیران مؤسسه های مالی 
می توانند تا کمی بیش از 117هزار دالر در سال دربیاورند، در حالی که مدیران مالی تا 
119هزار دالر درآمد دارند. خلبان ها می  توانند تا 127هزار دالر در س��ال درآمد داشته 
باشند. خلبانی شامل مهندسی پرواز و آموزش خلبانی  است. این حرفه دارای محبوبیت 
باالیی است. بهترین جنبه این شغل این است که شما برای رویاپردازی های تان و لذتی 
که می برید پول دریافت می کنید و تنها تعداد کمی در دنیا این شانس را دارند که این 
حرفه را تجربه کنند. اما این ش��غل جنبه های منفی هم دارد. مثال کنترل امنیت پرواز 
تحت هر ش��رایط جوی کار دش��واری اس��ت. چرخیدن دور هواپیما در هوای نامساعد 

درحالی که باران سیل  آسا می بارد و باد شدیدی می  وزد کار چندان آسانی نیست. 
هر سه شغل باالی این جدول، در کشوری که قلب بازار های مالی دنیاست، به حوزه 
معامالت مالی متعلق اس��ت. مدیران بازاریابی در بریتانیا تا 130هزار دالر درمی آورند، 
مدیران و مقامات ارشد شرکت های مالی درآمدی بالغ بر 178هزار دالر در سال دارند 
و کارگزاران مالی که پردرآمدین ترین ش��غل این کشور را دارند، می توانند تا 186هزار 

دالر ساالنه درآمد داشته باشند. 
در سنگاپور، دهمین شغل پردرآمدی که می توانید داشته باشید کارگزاری است که 
درآم��دی ح��دود 89هزار دالر دارد، مدیران میانی کمپانی ها تا 98هزار دالر در س��ال 
درآمد دارند. پزش��کان عمومی می توانند 111هزار دالر در س��ال به خانه ببرند و برای 

مدیران شرکت ها این رقم به 116هزار دالر می رسد. 
استادان دانشگاه حدود 125هزار دالر در سال درآمد دارند و مدیران عامل شرکت ها 

درآمدشان به 160هزار دالر می رسد. 
درآمد وکال می تواند تا 167هزار دالر برسد و پزشکان متخصص در رتبه سوم جدول 
درآمد س��نگاپور هستند و درآمدشان با اختالف از همتایانشان در آمریکا، به 205هزار 

دالر در سال می رسد. 
ام��ا دو پله باالیی جدول درآمد در س��نگاپور متعلق به مش��اغل دولتی اس��ت. وزرا 
در س��نگاپور س��االنه 818هزار دالر درآمد دارند و پست نخس��ت وزیری یک میلیون و 

634هزار دالر حقوق ساالنه دارد. 
 خیلی وقت ها ممکن است یادمان نباشد که برای چه کار می کنیم و چه کاری برای 
رس��یدن به شغل مان انجام داده ایم؟ تقریبا تمام مشاغل پردرآمد در تمام دنیا نیازمند 
تحصیالت قابل قبول دانش��گاهی هس��تند که در نظام های س��خت گیرانه آموزشی به 
دس��ت آوردنش کار چندان راحتی هم نیس��ت، به نظر می رسد اگر همه چیز سر جای 
خودش باش��د، جور هندوستان کشیدن واقعا به شما کمک خواهد کرد تا به طاووسی 

که آرزویش را دارید برسید! 

چه شغلی مناسب اهداف شماست؟ 
پردرآمدترین شغل ها
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